
Väg 1088

Etapp 1

Delen Hotell Kittelfjäll-
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Samråd på orten
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Agenda:

• Presentation av deltagarna

• Syftet med mötet

• Planläggningsprocessen

• Presentation av planförslaget

• Markåtkomst och ersättningsfrågor

Därefter fika med

• Tillfälle att studera förslaget och ställa frågor

• Möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget

Innehåll
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Trafikverket: Pia Törrö, Projektledare

pia.torro@trafikverket.se

Anna-Karin Boström, Kommunikatör 

anna-karin.bostrom@trafikverket.se

Tyréns : Anna Fräjdin, Uppdragsledare

anna.frajdin@tyrens.se

Johan Holmström, Projektör

johan.holmstrom@tyrens.se

Presentation

mailto:pia.torro@trafikverket.se
mailto:anna-karin.bostrom@trafikverket.se
mailto:anna.frajdin@tyrens.se
mailto:johan.holmstrom@tyrens.se
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Syfte med mötet

 Ge en förklaring till hur den formella processen går till

 Berätta om väglagen, vägrätt och ersättning för intrång

 Få ta del av era kunskaper om närområdet

 Visa er vårt planförslag och få era synpunkter
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Vägplan

Genom-

förande
Åtgärdsvals-

studie

Bygg-

handling

* Samrådsunderlag

*Samrådshandling

*Granskningshandling

*Fastställelsehandling

Svarar på frågorna

Var?

Hur mycket mark behövs?

Underlag för markförhandling

Planering av väg- och järnvägsprojekt
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Samrådshandlingen

Samrådshandling = Hittills framtaget material 

• visas på samrådsmötet

• finns på Trafikverkets hemsida 

• Trafikverkets lokalkontor i Umeå

Synpunkter sammanställs i en Samrådsredogörelse
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Hur kan du påverka vägplanen?

Samråd Skriftligt

Granskning Skriftligt

Fastställelse

Trafikverkets huvudkontor

Skriftligt

Överklagan

Regeringen

Skriftligt

Samråd Skriftligt
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Granskningshandlingen

Granskningshandling = Hela det färdiga planförslaget

Direkt berörda får rekommenderat brev hem där det 

beskrivs var man kan ta del av handlingen.
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o Plankartor

• Mark som tas i anspråk

• Vägens läge i plan och profil

• Eventuella skyddsåtgärder

o Miljöbeskrivning

o Samrådsredogörelse

o Förteckning över berörda fastighetsägare

o Övriga underlag som behövs för vägplanens förståelse

Vad innehåller en vägplan?
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Tidplan för fortsatt arbete

2019 September: Samråd på orten 

2020 våren: Granskning av vägplan

2020Hösten: Inskick för fastställelse

2020/21 Vintern: Fastställelsebeslut

2021: Planerad byggstart

Text i rött markerar när man har möjlighet att lämna 

synpunkter. Fastställelsebeslutet kan överklagas
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Agenda:

• Presentation av deltagarna

• Syftet med mötet

• Planläggningsprocessen

• Presentation av planförslaget

• Markåtkomst och ersättningsfrågor

Därefter fika med

• Tillfälle att studera förslaget och ställa frågor

• Möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget

Innehåll
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Projektet omfattar
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– Projektet är uppdelat i två etapper.

• Etapp 1 Hotell Kittelfjäll- Mataffären, Sista utposten. 

• Etapp 2 Mataffären, Sista Utposten- Hotell Granen.

– Årsdygnstrafiken (ÅDT) är 300 fordon  /dygn varav 35 tunga. Mätår

2016. Under perioden 1 december till 5 maj är hastigheten genom 

Kittelfjäll sänkt till 60 km/h.

– Trafiksäkerheten i Kittelfjäll är bristfällig för oskyddade trafikanter. 

Detta gäller främst under vintern.

– Inga olyckor har rapporterats från polis eller sjukvård i 

området åren 2000–2019.

Bakgrund
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Projektmål

• Målet är öka trafiksäkerheten genom att anlägga en 

belyst gång- och cykelväg som separerar oskyddade 

trafikanter från övriga trafikslag. 

• Gång- och cykelbanan ska även sammanbinda viktiga 

målpunkter på orten. 

Mål med projektet
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Viktiga målpunkter
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• Området omfattas av ett flertal riksintressen tex friluftsliv och naturmiljö

• Orkidéer- Brudsporre och Jungfru Marie nycklar

• Lupiner, Invasiva- destruktion

• Kulturmiljö- odlingslandskap

Miljöintressen längs väg 1088

Båda sidor av väg 1088 

är klassad som artrik 

vägkant. I bilden ses 

bland annat brudborste 

och orkidén Jungfru 

Marie nycklar. 
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Perspektiv
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Normalsektion
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Normalsektion kantsten
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Illustrationskarta (exempel) 
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Planritning som fastställs (exempel)



26 2019-10-02

Agenda:

• Presentation av deltagarna

• Syftet med mötet

• Planläggningsprocessen

• Presentation av planförslaget

• Markåtkomst och ersättningsfrågor

Därefter fika med

• Tillfälle att studera förslaget och ställa frågor

• Möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget

Innehåll
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Förberedelser / projektering

Trafikverket och dess konsulter har rätt att få 

tillträde till fastighet för:

mätning och utstakning

grundundersökningar (t.ex. arkeologi, geoteknik)

förberedande åtgärder

Vid dessa arbeten ska:

skador om möjligt undvikas

träd i trädgård ej fällas eller skadas 

utan ägarens medgivande

Skador skall ersättas

(34 § Väglagen)
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Vägrätt

• Vägrätt uppkommer när väghållaren tar i anspråk 

mark för väg, det vill säga när vägens sträckning 

över fastigheten blivit utmärkt och vägarbetet på-

börjats. (31 § Väglagen) 

• Vägrätten är en rätt för väghållaren att nyttja den 

mark som behövs för vägen. Rätt till grus, berg 

och andra jordmassor inom vägområdet. (30§ Väglagen)

• Ingen förändring av fastighetsgränser.

• Vägrätten upphör när vägen dras in. (32 § Väglagen) 
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Vägområde
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Mark under byggtiden

Vägområde

Yta som används under 

byggnadstiden, t.ex. för 

massupplag
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Besiktningar / gränsmarkeringar

• Hus och vattentäkter besiktigas före byggstart 

om risk finns för skador.

• Befintliga gränsmarkeringar som riskerar att 

skadas mäts in före byggstart. Efter att bygget 

har färdigställts återutsätts skadade/förlorade 

markeringar av Lantmäteriet.
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Reglering av intrång 

• Trafikverket meddelar genom brev vilket datum 

marken kommer att tas i anspråk för vägutbyggnad.

• Intrånget regleras i allmänhet när vägen är färdigbyggd. 

• Ersättningsbeloppet räknas upp med index och ränta 

från den dag marken togs i anspråk.
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Under byggtiden

Vanligen förekommande störningar:

• Transporter och trafikomläggningar

• Buller

• Vibrationer

• Luftföroreningar (damm, avgaser)

• Tillfällig grundvattenpåverkan

Vid skador/störningar, kontakta 

markförhandlaren!

Helen Pettersson

010-123 25 21
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Samrådshandlingen finns på:

Trafikverket i Umeå samt på Trafikverkets hemsida.

Skicka dina synpunkter senast 2019-10-13

Webformulär

www.trafikverket.se/kittelfjall

Maila

investeringsprojekt@trafikverket.se

Brev

Trafikverket

Ärendemottagningen

Box 810

781 28 Borlänge

Vi tar gärna emot dina synpunkter

Ange ärendenummer:

TRV 2019/67300

http://www.trafikverket.se/kittelfjall
http://www.trafikverket.se/kittelfjall
mailto:investeringsprojekt@trafikverket.se
mailto:investeringsprojekt@trafikverket.se

