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1. Sammanfattning 

Hackås är en bygd med mycket gamla anor belägen mellan Storsjön och Näkten i Bergs 

kommun ca 40 km från Östersund. Rakt genom Hackås samhälle går väg 593. En brist 

med väg 593 genom Hackås är att den saknar en separering mellan fordonstrafiken och 

oskyddade trafikanter. Idag tvingas oskyddade trafikanter som t.ex. gående och cyklister 

att samsas med fordonstrafiken på den bitvis smala vägen. 

Trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna har därför bedömts vara låg inom det 

aktuella planområdet.  

För projektet har följande ändamål definierats: 

 Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter och fordonstrafikanter, genom att 

anlägga en gång- och cykelväg från Billsta (korsningen väg 593/Inlandsbanan) 

och fram till IT-gården, en sträcka på ca 3 km.  

 Öka tillgängligheten för oskyddade trafikanter. 

 

För att uppfylla ändamålet har Trafikverket beslutat att en ny gång- och cykelväg (gc-

väg) ska anläggas för att skapa ett ökat utrymme för oskyddade trafikanter att på ett 

trafiksäkert och tryggt sätt röra sig längs med väg 593. Målsättningen är också att ny gc-

väg i så hög grad som möjligt anläggs friliggande från väg 593, annars med kantsten. Gc-

vägen ska även förses med anpassad belysning. 

De största konsekvenserna till följd av byggnationen är markanspråken på både 

tomtmark och på jordbruksmark. I samband med projekteringen har även befintliga 

busshållplatser setts över något som resulterat i att ett antal busshållplatser längs 

sträckan kommer att byggas om något och/eller få ett nytt läge. Även korsningen vid 

skolan kommer att byggas om för att öka trafiksäkerheten och tydligheten. 

Byggnationen av gc-vägen kommer även att påverka ett antal biotopskyddade objekt i 

varierande omfattning. För att inrymma gc-vägen krävs även att ett förråd längs 

sträckan flyttas alternativt rivs.  

Sammantaget har de negativa konsekvenserna till följd av byggnationen och framtida 

driften av den planerade gc-vägen bedömts bli små till måttliga.   
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2. Beskrivning av projektet, dess bakgrund, 
ändamål och projektmål 

2.1. Beskrivning 

Väg 593 är en viktig länk för boende i Hackås. Den knyter ihop Europaväg 45 med 

Östersund och har många funktioner. Vägen används för arbets- och studiependling, 

skogs- och jordbrukstransporter, samt som turistväg. En brist med väg 593 genom 

Hackås är att den saknar en separering mellan fordonstrafiken och oskyddade 

trafikanter. Idag måste oskyddade trafikanter som t.ex. gående och cyklister samsas med 

fordonstrafik på den partivis smala vägen.  

 

 

Figur 1. Hackås ligger längs väg 593 ca 35 km söder om Östersund.  

Som ett led i att stärka infrastrukturnätet i Jämtlands län har Trafikverket med hjälp av 

Länstransportplanen tagit fram åtgärdspaket för bl.a. nya gång- och cykelvägar. Syftet är 

Väg 593 

Väg E45 
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att utvidga och bygga ihop gång- och cykelvägarna inom länet och på så sätt öka 

trafiksäkerheten för samtliga trafikslag, samt förbättra tillgängligheten för oskyddade 

trafikanter. Detta gäller även för vägplanen i Hackås.  

2.2. Ändamål och projektmål 

Aktuellt projektområde är idag i behov av en tryggare och tillgängligare 

transportinfrastruktur. Målgruppen är framförallt gående och cyklister som använder 

väg 593 till arbets- och studiependling, motions- och fritidsändamål m.m.  

Projektets ändamål är att: 

 Öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och fordonstrafikanter, genom 

att anlägga en gång- och cykelväg genom Hackås.  

 Öka tillgängligheten för oskyddade trafikanter.  

 Genom byggnation av en ny gång- och cykelväg bidra till minskad 

bilanvändning och därmed till en bättre folkhälsa och miljö.  

Identifierade projektmål är: 

 Planerad gång- och cykelväg ska, så långt det är möjligt, anläggas separerad från 

väg 593, annars med kantsten. Gc-vägen ska förses med belysning. 

 Planerad gång- och cykelväg ska kännas trygg och säker så att den nyttjas på 

bästa sätt.  

2.3. Eventuellt beslut om tillåtlighet enligt 17 kap. miljöbalken 

Planförslaget är inte av den omfattningen att det kommer att tillåtlighetsprövas av 

regeringen. 

3. Miljöbeskrivning 

Länsstyrelsen i Jämtlands län har fattat beslut att den aktuella planen ej kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan. Detta innebär att en miljöbeskrivning upprättas i 

samband med upprättandet av vägplanen.  

Miljöbeskrivningen återfinns i följande delar av vägplanen: 

 

 Kap. 4.4 Förutsättningar – Miljö och hälsa 

 Kap. 7 Miljökonsekvenser 

 Kap. 9 Överensstämmelse med miljöbalkens allmänna hänsynsregler, 

miljökvalitetsnormer och bestämmelser om hushållning med mark och 

vattenområden 
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4. Förutsättningar 

4.1. Vägens funktion och standard 

4.1.1. Fordonstrafik och vägstandard 

Väg 593 genom Hackås har en varierande bredd mellan 5-6 meter. Första delen av 

sträckan, från Inlandsbanan fram till väg 554 (Näckstavägen), trafikeras väg 593 av ca 

650 fordon/dygn (årsmedeldygnstrafik, ÅDT) varav drygt 8% utgörs av tung trafik. 

Resterande del av sträckan fram till IT-gården är ÅDT ca 975 fordon/dygn, varav drygt 

7% utgörs av tung trafik. Samtliga trafikflöden är uppmätta under 2008.  

 

Figur 2. Start och slutpunkt för projektet markerade med rött. Ungefär mitt på sträckan ansluter 
Näckstavägen (väg 554). 

Näckstavägen, 

väg 554 

Vinälvsvägen 

Kyrkvägen 



 

9 
 

Hastigheten för studerad gång- och cykelsträcka är 30, 50 och 70 km/tim. Väg 593 är 

belagd med asfalt, delar av sträckan fick ny beläggning så sent som sommaren 2015, och 

sträckan har högsta bärighetsklass (BK1). Staten är väghållare. Väg 593 är klassad som 

sekundär länsväg och inte en rekommenderad väg av farligt gods. De miljöfarliga 

transporter som ändå förekommer på sträckan är få och torde främst bestå av 

petroleumprodukter och brandfarliga vätskor och gaser till konsumenter inom området. 

Idag finns gatubelysning längs hela sträckan. 

 

4.1.2. Kollektivtrafik 

Länstrafikens bussar linje 161 (Svenstavik – Hackås – Orrviken – Österund), linje 163 

(Åsarna - Svenstavik – Hackås – Brunflo – Östersund), linje 164 (Funäsdalen – 

Östersund), samt linje 609 (Myrviken – Hackås), trafikerar dagligen aktuell sträcka. 

Trafikeringen är relativt tät under morgontimmarna samt på eftermiddagen medan den 

glesar ut något mitt över dagen. På sträckan finns totalt sju hållplatslägen, några 

försedda med väderskydd och andra inte. I Trafikverkets Nationella vägdatabas är väg 

593 inte utpekad som en ”prioriterad väg för kollektivtrafiken”. 

 

4.1.3. Oskyddade trafikanter och tillgänglighet 

Studerad vägsträcka saknar idag en gång- och cykelväg. Oskyddade trafikanter måste 

samsas med fordonstrafiken längs den relativt smala vägen, se Figur 3. 

Det finns inga mätningar över hur stor del oskyddade trafikanter som rör sig längs den 

aktuella sträckan men bedömningen är att många rörelser inom samhället sker helt eller 

delvis längs huvudvägen, väg 593. 

 

Figur 3. Väg 593 är relativt smal och saknar vägren. 

4.1.4. Skolbarn 

Närmaste skola (Hackås Skola), är en F till 6-skola med ca 75 elever och ligger i nära 

anslutning till väg 593 vid korsningen väg 593/Kyrkvägen. En busshållplats finns precis 
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utanför skolan och ca hundra meter norr om hållplatsläget ansluter en befintligt gång- 

och cykelbana från ett bostadsområde.  

 

4.1.5. Trafiksäkerhet och Olycksstatistik 

Trafiksäkerheten för främst de oskyddade trafikanterna är låg till följd av att det idag 

saknas en gång- och cykelväg för studerad sträckning. Oskyddade trafikanter som 

tvingas beblanda sig med fordonstrafik, utgör även en stor fara för bilister och övriga 

motorfordon.  

För perioden 2003-01-01 – 2016-11-01 har totalt tre trafikolyckor inträffat inom aktuellt 

projekteringsområde för ny gång- och cykelbana. Samtliga olyckor innefattade fordon 

d.v.s. inga olyckor med oskyddade trafikanter finns registrerade i Transportstyrelsens 

olycksdatabas (STRADA) för nämnd period. Det gäller både polis-, och 

sjukvårdrapporterad indata. 

 

4.1.6. Övrig infrastruktur 

Inlandsbanan passerar genom Hackås och korsningspunkten mellan Inlandsbanan och 

väg 593 utgör också startpunkten för gc-vägens projekteringsområde, se Figur 4. 

Plankorsningen med Inlandsbanan är signalreglerad med bommar. Gc-vägen kommer 

att byggas på norra sidan om plankorsningen.  

Inga markerade skoterleder finns inom projekteringsområdet. 

 

Figur 4.  Gc-vägen kommer att starta direkt norr om befintlig plankorsning mellan Inlandsbanan och väg 
593. 
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4.2. Bebyggelse och boendemiljö 

Centrala Hackås består till största delen av enplans- och tvåplansvillor med inslag av 

flerfamiljshus och lokaler för industri- eller serviceändamål. Utanför tätorten ligger 

bebyggelsen klustrad i mindre byar eller gårdskomplex omgiven av ängs- och hagmarker 

eller annan kultiverad mark.  

 

4.3. Lokalsamhälle och regional utveckling 

4.3.1. Befolkning 

Hackås tillhör Bergs kommun i Jämtlands län. I Hackås församling bodde vid årsskiftet 

2013/2014 drygt 1100 personer (www.scb.se), varav ca 400 personer bodde i centrala 

Hackås.  

Befolkningspyramiden för Bergs kommun (vilken beskriver de olika åldersintervallen 

uppdelat på kön) uppvisar ett mönster karaktäristiskt för glesbygder. Andelen invånare i 

åldrarna 50-70 år är i kraftig majoritet i jämförelse med yngre invånare. 

 

4.3.2. Näringsliv och sysselsättning 

I Hackås tätort finns pågår för närvarande byggnationen av ett förenings-/aktivitetshus 

som ska ersätta det föreningshus som brann ner sommaren 2015. I samhället finns även 

ett flertal mindre entreprenörsföretag samt Hackås Precisionsgjuteri AB som levererar 

aluminiumgjutgods till diverse olika samhällssektorer. Företaget sysselsätter idag ca 30 

personer och är därmed en av de större arbetsgivarna i samhället.  

Utöver industrin finns också Hackås skola. Det är en F-6 skola, med ca 75 elever.  

Hackås IF erbjuder flera olika idrottsaktiviteter såsom exempelvis fotboll och 

gruppträning. Bygdens fotbollsområde ligger väster om centrala delarna av samhället. 

 

4.4. Miljö och hälsa 

4.4.1. Riksintressen 

Storsjöbygden omfattas av riksintresse för kulturmiljövården (Storsjöbygden Z25), samt 

för riksintresse för friluftsliv enligt miljöbalken 3 kap 6 §, vilket då även omfattar 

aktuellt projekteringsområde.  

Riksintresset för kulturmiljövård i Hackås beskrivs enligt följande: 

Motivering 

Centralbygd i kambrosilurområdet kring Storsjön, med förhistorisk bruknings- och 

bosättningskontinuitet med ett tiotal mindre lokalbygder, sedermera sockencentra med 

kyrkor och ursprungliga gårds- och bylägen. 

Uttryck 

Öppet jordbrukslandskap med radbyar och äldre gårdar med 1800-talsgården som 

dominerande gårdstyp på höjd- och sluttningslägen med vida utblickar, medeltida 

kyrkor med bevarad karaktär i bland annat Hackås. 
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I Hackås märks kulturlandskapet längs Storsjöns strand med ett 70-tal spridda 

gravhögar, ödesbölet Sollsta, kyrkomiljön med prästgård, kyrkstallar och f.d. 

arrendegård samt välhållna gårdar. 

 

4.4.2. Landskapsbild 

Landskapsbilden för väg 593 genom Hackås varierar i karaktär. Utanför tätorten omges 

vägen av agrara marker, med större eller mindre gårdar i anslutning till vägen. Vid några 

avsnitt längs vägen skymtas Storsjön och Oviksfjällen, som utgör en vacker panoramavy 

mot väster. Inne i tätorten upplevs väg 593 som smal. På många platser löper 

stengärdesgårdar och trädalléer på båda sidor av vägen, vilket medför en upplevelse av 

att färdas i en korridor. Även vissa fastigheter står mycket nära vägen, se Figur 5 och 

Figur 6. 

 

Figur 5. Centrala delarna av Hackås med bostadshus i nära anslutning till väg 593. 

 

Figur 6. Norra delen av planområdet där landskapet öppnar upp sig och vägområdet kantas av öppna 
marker. 



 

13 
 

4.4.3. Naturmiljö 

Växt- och djurliv 

En naturvärdesinventering genomfördes längs sträckan under augusti 2015.  

I samband med inventeringen kostaterades att floran längs sträckan varierar mellan 

högörter, kortare sträckor med torrängskaraktär och rena villagräsmattor som är klippta 

ända fram till vägkanten. Miljön är övervägande relativt kväverik, men floran speglar 

också en viss kalkpåverkan. Gedigna stenmurar som också hyser en speciell flora, kantar 

vägen på ett antal platser. I och med att sensommaren varit både torr och varm kunde 

inga svampar (ängssvampar) noteras vid tidpunkten för inventeringen. Tidpunkten har 

även varit över för många dagfjärilar.  

Vägrenarna var slagna vid tidpunkten för inventeringen och inga rödlistade arter 

noterades i samband med inventeringen.  

Genomgående är det vägens östra sida som uppvisar en mer intressant 

artsammansättning. Även om det inte noterats några rödlistade arter vore det önskvärt 

med ett hänsynstagande beträffande de angivna lokalerna för ”hotspots”. Dessa lokaler 

återfinns i sektion 1/800-1/840 samt längs den stengärdesgård som ligger på östra sidan 

av väg 593 med start i sektion 2/100.  

Längs sträckan finns en gammal tall, se Figur 7, som enligt Länsstyrelsen bör bevaras 

utifrån naturvärdeshänsyn för att den är gammal och grov. Gamla träd kan ofta hysa 

hotade arter. 

Den kalkrika sedimentära kambrosilurberggrunden medför att Jämtlands län har den 

största andelen artrika vägkanter i Sverige, där hela 47 procent av länets vägnät klassas 

som artrik. I Trafikverkets (dåvarande Vägverket) senaste publikation ”Skötselplan för 

artrika vägkanter i Jämtlands län” (reviderad 2001), har aktuellt projekteringsområde 

klassats som artrika vägkanter av mycket högt värde, samt högt värde.  

 

Figur 7. Stor och gammal tall i direkt anslutning till väg 593 inne i Hackås. 
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Vatten och våtmarksområden 

Inom aktuellt projekteringsområde för ny gång- och cykelväg genom Hackås har inga 

våtmarker eller vattendrag identifierats.  

Generellt biotopskydd 

Det generella biotopskyddet omfattar enligt miljöbalken 7 kap. 11 § alléer, källor med 

omgivande våtmark, odlingsrösen, småvatten och våtmarker inklusive öppna diken, 

stengärdesgårdar, samt vissa åkerholmar.  

Längs den aktuella sträckan förekommer ett antal alléer och stengärdesgårdar.   

I sektion 1/905 och 2/685 återfinns dubbelsidiga alléer i anslutning till vägområdet. 

Inga övriga alléer har identifierats längs sträckan.  

Stengärdesgårdar återfinns i vägens direkta närområde längs följande sektioner: 

1/175 – 1/260, på västra sidan om väg 593 

1/520 – 1/610 , på östra sidan om vägen. Stengärdesgården viker sedan upp från väg 593 

och forsätter längs den enskilda vägen. 

2/090-2/210 , på östra sidan om vägen (se Figur 8). Stengärdesgården viker sedan upp 

från väg 593 och forsätter längs fastighetsgränsen. 

De objekt som omfattas av det generella biotopskyddet kommer att prövas i samband 

med upprättandet av planen och därmed krävs ingen särskild prövning i senare skeden. 

 

 

Figur 8. Längs flera delar av sträckan kantas väg 593 av stengärdesgårdar, som här vid anslutningen mot 
Vinälvsvägen. 
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4.4.4. Kulturmiljö 

Storsjöbygden omfattas av riksintresse för kulturmiljövården. Det rika kulturlandskapet 

har formats sedan järnåldern och fram till idag och inhyser ett hundratal 

kulturhistoriska byggnader.  

Längs aktuell sträcka finns tre identifierade fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetet, 

se figur 9 – figur 11. ”RAÄ Hackås 108:1” är en ”plats med tradition”, vilken räknas som 

”övrig kulturhistorisk lämning”. ”RAÄ Hackås 114:1” är ett vägmärke, vilket räknas till 

en fornlämning samt ”RAÄ Hackås 421” som är ett utpekat röjningsröse.  

Arkeologisk utredning – 2015 

Den arkeologiska utredningen genomfördes i form av byråinventering, fältinventering 

och metallsökning under oktober och november 2015. Undersökningen omfattade hela 

planområdet, dvs. båda sidor om väg 593. 

Åtta stengärdesgårdar och ett röjningsröse noterades vid sidan av de tre tidigare kända 

lämningarna, en milstolpe, en plats med tradition och en torplämning. Efter utredning 

och uppdatering enligt 2014 års kulturmiljölag finns inga fornlämningar i 

utredningsområdet, men tio övriga kulturhistoriska lämningar och en torplämning med 

den antikvariska bedömningen uppgift om, möjligen helt borttagen och därmed 

förstörd. Vid metallsökningen framkom ett litet antal helt sentida metallfynd.  

Sammanfattningsvis har utredningen kunnat fastställa att ingen fornlämning berörs av 

arbetsföretaget. Oavsett vilket av sträckningsalternativen som väljs berörs inte 

fornlämning. 

En bevarandevärd övrig kulturhistorisk lämning i form av milstolpen RAÄ Hackås 114:1 

är placerad tre meter väster om landsvägskanten, se Figur 10. Den kan komma att 

beröras om gc-vägen förläggs på västra sidan väg 593. Milstolpen har inte längre något 

fornlämningsskydd, på grund av sin tillkomsttid (år 1891). Trots det föreslås inom 

ramen för de allmänna kulturmiljöhänsynen att skyddsåtgärder vidtas för att milstolpen 

ska kunna stå kvar på sin ursprungliga plats i vägmiljön. I annat fall kan den flyttas till 

en ny uppställningsplats i närheten, men i så fall bör flyttningen dokumenteras och den 

nya placeringen registreras i FMIS. 

För stengärdesgårdarna föreslås bara att ingrepp och skador så vitt möjligt minimeras. 

Korsbackens plats med tradition (Hackås 108: 1, se Figur 9) och Röjningsröset AC4902 

(se Figur 11) föranleder enligt Arkeologicentrums förslag ingen skyddsåtgärd och inte 

heller någon ytterligare antikvarisk åtgärd. Inga lämningar finns på respektive plats. 

Ur kulturmiljösynpunkt förefaller det västliga alternativet beröra färre kulturminnen än 

de övriga. Om en lämplig lösning avseende milstolpen Hackås 114:1 kan komma till 

stånd innebär detta alternativ färre ingrepp i kulturminnen än de andra alternativen.  

I praktiken finns ur kulturmiljösynpunkt inget hinder för något av alternativen. 

Länsstyrelsen fattar vid behov beslut om ytterligare antikvariska åtgärder. 
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Figur 9. Första delen av gc-vägen är en kulturhistorisk lämning, en "plats med tradition". 

 

Figur 10. Milsten på västra sidan om väg 593. 

 

Figur 11. Röjningsröse som enligt uppgifter hos Riksantikvarieämbetet bedömts vara välbevarat, ca 12x5 
meter stort finns inte kvar på den aktuella platsen. 
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4.4.5. Jord- och skogsbruk 

Längs den aktuella sträckan passeras både större områden med jordbruksmark och 

mindre skogsområden. Dessa områden återfinns främst i de södra och norra delarna av 

planområdet. Jordbruksmarken brukas aktivt medan skogsområdena i anslutning till 

vägområdet är så pass små att något mer omfattande skogsbruk ej bedöms förekomma.  

 

4.4.6. Rekreation och friluftsliv 

Landsbygden i kombination med vackra vyer, bidrar till att hela området betraktas som 

ett naturskönt område, lämpligt för frilufts- och fritidsaktiviteter. I Hackås finns ett 

antal föreningar som utövar sport- och fritidsaktiviteter. Fotboll, skridsko och skytte är 

några av de aktiviteter som bedrivs.  

 

4.4.7. Rennäring 

Den aktuella gc-vägen kommer att byggas inom ett område som ingår i Njaarka samebys 

vårvinterland. Gc-vägen påverkar dock inga utpekade intresseområden eller 

riksintresseområdet för rennäringen, se Figur 12.  

 

Figur 12. Till vänster, inga riksintressen berör planområdet. Till höger gränsen för vinterland går ute i 
Storsjön varför planområdet innefattas i området. 

 

4.5. Brunnar, ledningar och enskilda anläggningar 

4.5.1. Brunnar 

SGU:s brunnsarkiv visar att uppskattningsvis 10 energibrunnar kan beröras inom 

aktuellt projekteringsområde. Osäkerheten i bedömningen härleds till en felmarginal på 

mindre än 100 meter för energibrunnens geografiska position. 

Längs den aktuella sträckan kommer ett tiotal kommunala brunnar att påverkas i 

varierande omfattning.  

 

4.5.2. Ledningar 

Den kommunala VA-ledningen löper endast längs en kortare del av sträckan på samma 

sida som den planerade gc-vägen. Den nya gc-vägen kommer däremot att korsa VA-

ledningen på ett flertal platser. 
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Längs sträckan finns även el – och teleledningar. Gc-vägen kommer främst att korsa 

dessa ledningar men längs delar av sträckan löper även dessa parallellt med planerad gc-

väg. Tre telestolpar kommer att behöva flyttas för att ge plats åt den nya gc-vägen. 

Befintliga ledningar redovisas på planens illustrationsritningar. 

 

4.5.3. Enskilda anläggningar 

Trafikverket har inte kännedom om några enskilda anläggningar i anslutning till den 

aktuella vägsträckan. Om någon privatperson har en anläggning som kan komma att bli 

berörd av den aktuella gc-vägen önskas denna ta kontakt med Trafikverket 

 

4.6. Byggnadstekniska förutsättningar 

Materialet på terrassnivå består av lermorän på hela sträckan. Lermoränen överlagras av 

matjord. Mindre partier med torv, siltig eller lerig morän kan förekomma i området. 

Lermoränen klassas ur tjälfarlighetssynpunkt som måttligt tjällyftande.   

Inga förorenade områden har identifierats längs aktuell sträcka. 

Stabilitet och sättningsförhållanden bedöms som tillfredsställande för hela vägsträckan 

på grund av att förekommande jordart utgörs av silt- och lermorän. 

Förekommande lermorän är tät och markvatten avvattnas till största delen i markytan.  

Inga grundvattenrör har installerats inom området. Korttidsobservationer av 

grundvatten har gjorts i samband med undersökningen och inget grundvatten har 

observerats i de borrhål som har utförts förutom vid ett borrhål vid slutet av gc-vägen i 

närheten av IT-gården. Korttidsobservationen i det borrhålet visade på en 

grundvattennivå på + 323 m, vilket motsvarar cirka 4 m under markytan.   

Av de observationer som gjorts vid fältarbeten bedöms de geohydrologiska 

förhållandena i området vara gynnsamma för byggande av gc-väg. 

 

4.6.1. Förorenad mark 

Länsstyrelsen har fem objekt registrerade i EBH-stödet (databasen över potentiellt 

förorenade områden) inom planområdet. Objekten finns registrerade i anslutning till 

väg 593. Om det kommer att ske grävningsarbeten på någon av nedan nämnda 

objekt/fastigheter ska försiktighet iakttas och om det uppstår misstanke om förorening 

ska tillsynsmyndigheten kontaktas.  

En nationell prioritering av vilka branscher inventeringen bör koncentreras till och vilka 

som endast ska omfatta identifiering av objekten har utförts av Länsstyrelsen. Denna 

prioritering har resulterat i tre kategorier: 

 

1. branscher där objekten ska inventeras 

2. branscher där objekten endast ska identifieras och branschklassas 
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3. branscher där inventering och identifiering i första hand ska utföras av andra 

aktörer 

De olika inventerade objekten har därefter indelats i fyra olika riskklasser där riskklass 1 

innebär mycket stor risk för föroreningar medan riskklass 4 innebär liten risk. 

Identifierade objekt och dess branschklass/riskklass längs väg 593 är: 

• Bensinstation på fastigheten Hov 1:53. Objektet har branschklass 2 och 

var i drift på 1950-talet.  

• Verkstadsindustri på fastighet Hov 2:31 som inte använt halogenerade 

lösningsmedel. Objektet har riskklass 4 och var i drift under 1950-80-

talet.  

• Åkeri på fastigheten Hov 1:42, branschklass 3. Osäker drifttid. 

• Elektronisk industri på fastigheten Hov 2:31 som har branschklass 3. Var 

i drift under 1960-70-talet.  

• Åkeri/bilvårdsanläggning/taxiverksamhet på fastigheten Fäste 3:23 har   

branschklass 3. Verksamheten är fortfarande i drift. 

5. Den planerade gc-vägens lokalisering och 
utformning med motiv 

5.1. Val av lokalisering 

I samrådsunderlaget studerades fyra olika alternativ för placering av gc-vägen: 

1. Östra sidan 

2. Västra sidan 

3. Östra sidan i kombination med befintlig gc-nät inne i samhället 

4. Växelvis östra och västra sidan.  

Trafikverket har efter samrådsmötet på orten tittat närmare på de olika alternativen och 

slutligen beslutat att gå vidare med alternativ 4, en lösning som växelvis går på östra 

respektive västra sidan. Detta alternativ medför att de oskyddade trafikanterna måste 

passera väg 593 vid tre tillfällen om hela sträckan trafikeras men alternativet tar 

samtidigt större hänsyn till befintliga natur- och kulturvärden, befintliga 

terrängförutsättningar, samt minskar intrånget på tomtmark i förhållande till alternativ 

1 och alternativ 2.  

För alternativ 1 hade påverkan blivit mycket stor på bland annat stengärdesgården i 

sektion 2/090-2/210. Muren hade behövts tagits ner i sin helhet alternativt flyttats till 
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ett nytt läge utanför vägområdet, ett arbete som bedömts som omfattande. Ett 

sammanhängande östligt alternativ hade även haft en stor negativ påverkan med 

påtagliga markintrång för ett flertal bostadshus i anslutning till sektion 0/720-1/100. 

En sammanhängande gång- och cykelväg på västra sidan hade även den påverkat en 

stengärdesgård som löper parallellt med väg 593. Med hänsyn till den bitvis kraftiga 

lutningen från vägområdet ner mot intilliggande marker längs delar av sträckan hade 

även stora mängder fyllmassa krävts för byggnation av gc-vägen i ett västligt läge. Längs 

första delen av sträckan, fram till Hackås skola, återfinns även fler bostadshus i nära 

anslutning till vägområdet på västra sidan i jämförelse med på östra sidan. 

Alternativ 3 valdes bort i ett tidigt skede då det ansågs sannolikt att oskyddade 

trafikanter skulle fortsätta sin färd längs väg 593 snarare än att vika in i samhället och 

nyttja gc-nätet där. Således skulle gc-vägen få en bristfällig funktion och inte nå upp till 

satta mål. 

Trafikverket redovisade i samrådshandlingen en gc-vägslösning som började strax söder 

om plankorsningen med Inlandsbanan. Denna startpunkt valdes för att knyta an mot 

befintliga vägar vidare ner mot bland annat badplatsen. Det har dock visat sig bli mycket 

svårt att hitta en trafiksäker och ekonomiskt rimlig lösning för gc-vägens passage över 

järnvägsspåret. Med hänsyn till detta har Trafikverket beslutat att flytta gc-vägens 

startpunkt 40 meter norrut, till norra sidan om Inlandsbanan.   

 

5.2. Val av utformning 

5.2.1. Gång- och cykelvägen 

Gång- och cykelvägen kommer där det är möjligt av utrymmesskäl att byggas 2,5 meter 

bred och friliggande, dvs. med en skiljeremsa – ett dike, mellan väg och gc-väg. Med 

hänsyn till att en friliggande gc-väg har flera fördelar mot en gc-väg med kantsten har 

Trafikverket haft som målsättning att så stor del som möjligt av sträckan ska byggas med 

friliggande lösning. Fördelarna är bland annat att de oskyddade trafikanterna skiljs åt 

från fordonstrafiken med en skiljeremsa/ett dike vilket markant minskar risken för 

konflikter. En friliggande gc-väg med diken på båda sidor är också fördelaktigt för 

driften, främst under vinterhalvåret då gc-vägen ska snöröjas och det krävs utrymme för 

lagring av snömassorna.  

I trängre passager och där det krävs pga. höga natur-/kulturvärden, enskilda 

anläggningar, närhet till bostadshus eller liknande kommer gc-vägen att anläggas med 

en 12 cm hög kantsten i direkt anslutning till vägbanan. Vid extremt trånga partier 

kommer inget innerdike byggas utan dränering läggas under gc-vägen för att säkerställa 

en god avvattning. I och med att gällande hastighet längs väg 593 är 50 km/tim längs de 

sträckor där gc-vägen byggs med kantsten krävs inget räcke mellan gc-väg med kantsten 

och körbana.  

Nedan visas de två vanligaste utformningstyperna, friliggande gc-väg och gc-väg med 

kantstöd, se Figur 13 och Figur 14. 
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5.2.2. Passager över väg 593 

Trafikverket har som målsättning att en gc-väg ska följa en och samma sida av vägen så 

länge det är möjligt med hänsyn till natur- och kulturvärden samt inte medför orimliga 

kostnader eller markanspråk på fastigheter. Genom Hackås står många bostadshus i 

nära anslutning till vägen och längs flera sträckor finna biotopskyddade 

stengärdesgårdar i direkt anslutning till vägområdet. På vissa sträckor är 

höjdförhållandena närmast vägen mycket ogynnsamma för byggnation av en gc-väg. 

Sammantaget innebär detta att det inte är möjligt att följa en och samma sida längs hela 

den 3,1 km långa sträckan. För att ta så stor hänsyn som möjligt till befintliga värden och 

bostadshus längs sträckan har Trafikverket valt en lösning där gc-vägen byter sida av väg 

593 på tre platser. 

 

 

Figur 13. Typsektion över friliggande gc-väg. 

 

Figur 14. Typsektion för gc-väg med kantsten. 
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Den första passagen ligger i anslutning till Hackås skola. Fram till denna punkt har 

Trafikverket bedömt att utrymmet för en gc-väg är bättre på den östra sidan men med 

start från sektion 0/725 ligger ett antal bostadshus mycket nära vägen varför gc-vägen 

måste dras på västra sidan om väg 593 där den fortsatt kan gå friliggande till sektion 

1/110. I anslutning till den förslagna passagen ansluter även ett gångstråk från 

bostadsområdet öster om väg 593. För att öka tydligheten och trafiksäkerheten i den 

aktuella passagen kommer korsningen mellan väg 593 och Kyrkvägen att byggas om och 

smalnas av något. 

 

Figur 15. Passage över väg 593 vid Hackås skola, vid Kyrkvägen, se även figur 2. 

Vid sektion 1/180 byter gc-vägen åter sida för att i så stor utsträckning som möjligt 

bevara befintlig stenmur i anslutning till fastigheten Hov 1:43. Med hänsyn till 

bostadshuset i direkt anslutning till vägen på fastigheten Hov 1:53 samt den gamla 

tallen, som Länsstyrelsen bedömt vara bevarandevärd utifrån naturvärdeshänsyn, är det 

inte möjligt att bytas sida av vägen tidigare. Detta innebär att gc-vägen kommer att ligga 

mycket nära bostadshuset på fastigheten Hov 1:45. Vid passagen byggas även en 

anslutning mot den befintliga infarten öster om väg 593, se Figur 16. 
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Figur 16. Passage vid fastigheten Hov 1:43. 

 

Figur 17. Sista passagen över väg 593 ligger i anslutning till Vinälvsvägen. 

Sista passagen över väg 593 kommer att ske i sektionen 2/100. I och med en passage 

från östra till västra sidan i detta läge bevaras merparten av den stenmur som löper 

längsmed väg 593 på dess östra sida. Den aktuella stenmuren har även pekats ut som ett 

område med höga naturvärden. För att inte påverka anslutningen från Vinälvsvägen ut 

mot väg 593 så sker passagen norr om anslutningspunkten mellan vägarna.   

 

5.2.3. Belysning 

Den nya gc-vägen kommer att förses med belysning. Belysningsstolparna kommer att 

placeras på utsidan av gc-vägen ca 0,5 m utanför den belagda ytan och dess höjd är 
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anpassade för att i första hand belysa gc-vägen. Befintlig belysning längs den aktuella 

sträckan kommer att tas bort. 

 

5.2.4. Passager till befintliga jordbruksmarker och infarter till bostadshus 

Längs den aktuella sträckan kommer passager mellan väg 593 till befintliga 

jordbruksmarker att byggas i följande sektioner: 

 0/390 den befintliga åkerutfarten ansluts mot väg 593 över gc-vägen. 

 0/830 Passage till friliggande gc-väg från befintligt övergångställe 

 1/760 Passage till friliggande gc-väg från väg 593 och sen vidare upp på 

åkermarken, för de som genar över ängen till IP 

 2/180 Passage till friliggande gc-väg för fastighet på motsatt sida vägen 

 2/780 Befintlig åkerutfart bibehålls 

Där gc-vägen går friliggande kommer en trumma att läggas i diket/dikena och passagen 

kommer att asfalteras mellan väg 593 och gc-vägen samt en kortare sträcka ner mot 

åkermarken, resterande del av infarten grusas. Där gc-vägen byggs med kantsten 

kommer nedsänkt kantsten läggas vid aktuella passager. 

Vid samtliga infarter till bostadshus kommer motsvarande lösningar byggas. Infarter till 

bostadshus kan komma att förändras något i profil (höjd) för att anpassas till den nya 

gc-vägen. Ingen utfart kommer att stängas eller flyttas till nytt läge. 

 

5.2.5. Passager över anslutande vägar 

Vid passage över Näckstavägen, väg 554, kommer gc-vägen att dras ner något från väg 

593 för att möjliggöra stopp för ett fordon mellan gc-vägen och väg 593, se Figur 18. 

Förbi övriga vägar passerar gc-vägen rakt över anslutningen med försänkt kantsten.  

 

Figur 18. Gc-vägen dras ner något från väg 593 vid passage över väg 554 Näckstavägen. 
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5.2.6. Busshållplatser 

I och med byggnationen av den nya gc-vägen kommer även busshållplatserna längs 

sträckan att ses över. Trafikverket kommer att bygga busshållplatser med yta förberedd 

för väderskydd. Trafikverket ansvar dock ej för införskaffandet av väderskydd. 

Busshållplats i sektion 0/180 flyttas från befintligt läge till sektion 0/300 och byggs som 

en fickhållplats med möjlighet för bussen att köra av från vägbanan. 

Busshållplatsen vid skolan, i sektion 0/720 kommer att byggas om och tydliggöras i 

samband med ombyggnationen av korsningen Kyrkvägen/väg 593.  

Busshållplats i sektion 1/090 flyttas söderut, ca 20 meter, för att hamna längre ifrån 

korsningen/utfarten från Hovsvägen. 

 

5.2.7. Släntlutningar och stödmurar 

Gc-vägens slänter kommer att byggas med lutningen 1:2, se Figur 13 och Figur 14. 

Vägkroppens slänt mot gc-vägen byggs med lutningen 1:3. Mindre undantag gällande 

släntlutningarna kan förekomma för att exempelvis anpassa dikeskrön och liknande till 

intilliggande mark.  

I sektion 0/060-0/160 kommer gc-vägen att byggas med stödmur för att rymma 

anläggningen i det trånga utrymmet mellan slänterna och för att inte ta alltför mycket 

markanspråk på fastigheten Billsta 1:21. På stödmuren monteras ett räcke för att 

förhindra fall från fastigheten ner på gc-vägen.  

 

 

Figur 19. I södra delen av planområdet är utrymmet smalt varför en stödmur kommer att byggas öster om 
väg 593 intill gc-vägen. 
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5.2.8. Påverkan på byggnader 

I sektion 0/400 kommer en förrådsbyggnad att flyttas alternativt rivas för att ge plats åt 

gc-vägen.  

 

Figur 20. Förrådsbyggnad som kommer att flyttas alternativt rivas i samband med byggnationen av gc-
vägen. 

5.2.9. Masshantering 

I samband med byggnationen av gc-vägen kommer det att uppstå ett massöverskott. 

Sammanlagt bedöms byggnationen generera ca 8200 m3 schaktmassor. I och med att 

det krävs ca 1300 m3 fyllmassor blir det sammanlagda massöverskottet ca 6900 m3.  

 

5.2.10. Diken och trummor 

Längs stora delar av sträckan byggs gc-vägen med öppna diken. Där utrymmet ej är 

tillräckligt kommer dränering att läggas. 

Påverkan på trummorna längs sträckan kommer närmare att beskrivas i 

bygghandlingen. Bedömningen är att endast ett fåtal trummor kommer att påverkas i 

samband med byggnationen.  

 

5.2.11. Ledningar, brunnar och enskilda anläggningar 

Ledningar 

Den befintliga belysningen längs sträckan ägs av Trafikverket och kommer att monteras 

ner och ersättas av ny belysning anpassad för gc-vägen. Ledningen från anläggningen 

kommer därmed att tas bort och ersättas av ny. Trafikverket kommer att äga och 

ansvara för driften av den nya belysningsanläggningen. 

Längs sträckan kommer att antal el- och telestolpar samt befintliga marklagda ledningar 

(el, tele, VA) påverkas i olika omfattning. Bergs kommun (VA), Jämtkraft (El), Skanova 

(Tele) och IP-only (Opto/fiber) har ledningar inom planområdet. Trafikverket ansvarar 

för flytt av samtliga ledningar som återfinns utanför befintligt vägområde. Respektive 
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ledningsägare kommer att kontaktas i inledningen av bygghandlingsskedet för ett 

informations-/samordningsmöte.  

Brunnar 

Gc-vägen bedöms inte påverka några av de energibrunnar som återfinns längs sträckan. 

Ett 10-tal kommunala brunnar har identifierats längs den aktuella sträckan. Den exakta 

påverkan på respektive brunn kommer att tydliggöras i bygghandlingsskedet då 

Trafikverket även kommer att hålla ett informations-/samordningsmöte med 

kommunen. I merparten av fallen handlar det om en justering av brunnen i höjd. 

Enskilda anläggningar 

Inga enskilda anläggningar har identifierats längs sträckan. Om någon fastighetsägare 

har en enskild anläggning i direkt anslutning till vägområdet önskar Trafikverket få 

information om densamma så snart som möjligt inför färdigställandet av Vägplanen och 

upprättandet av bygghandlingen.  

6. Planerade skyddsåtgärder och 
försiktighetsmått som ska fastställas 

6.1. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som redovisas på 
plankarta och fastställs 

Följande åtgärder för driftskedet fastställs i vägplanen och redovisas med Sk-beteckning 

på plankartorna: 

Sk 1 - Artrika vägkanter skyddas genom tillvaratagande av avbaningsmassor för 

återförande till nybyggda diken (gäller längs hela den aktuella sträckan). 

 

6.2. Övriga skyddsåtgärder och försiktighetsmått 

Åtgärder nedan vidtas för att minska störningar och miljöpåverkan under drift- och 

byggskedet. Dessa åtgärder finns inte med på plankartorna och kommer därmed inte 

fastställas.  

 

6.2.1. Kulturmiljö och landskap 

Även okända fornlämningar är skyddade i Lag om kulturminnen m.m. (KML, 

1988:950). Om en fornlämning påträffas inom vägområdet ska arbetet omedelbart 

stoppas, lämningen märkas ut och länsstyrelsen kontaktas.  

Enligt upprättad arkeologisk utredning ska ingrepp och skador på stengärdesgårdar 

(stenmurar) minimeras så långt som det är möjligt. 

Vägåtgärderna utförs så att de harmonierar väl med omkringliggande landskap. 

Befintlig vegetation ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt (gäller ej invasiva 

arter). 
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6.2.2. Masshantering och material 

Arbeten utförs inom vägplanens föreslagna gränser och försiktighetsåtgärder vidtas för 

att inte störa närliggande miljö, flora och fauna.  

 

6.2.3. Naturmiljö 

Eventuella massor från vägområden där det förekommer lupiner eller andra invasiva 

arter ska ej återanvändas för att minska spridningen av växterna som annars riskerar slå 

ut annan växtlighet. Dessa massor läggs på deponi. 

Vid nedtagning av träd i alléer bör möjligheterna att tillvarata kapade träd ses över. 

Träden kan återföras till lämpliga miljöer och bli ett positivt tillskott till befintliga 

ekosystem. Det bör även säkerställas att nedersta trädparet i respektive allé är komplett 

även efter byggnationen genomförts.  

 

6.2.4. Byggtiden 

En arbetsmiljöplan upprättas av entreprenören för att identifiera risker under 

byggskedet samt föreslå åtgärder för att minimera risken för olyckor. Det är särskilt 

viktigt att minska hastigheten förbi arbetsområdet. 

Information till närboende och allmänhet ska ske innan arbetet påbörjas. 

De riktvärden för ljudnivåer från byggarbetsplatser som föreslås av Naturvårdsverket 

och Socialstyrelsen får inte överskridas annat än undantagsvis.  

Brunnar, ledningar och andra anläggningar i nära anslutning till arbetsområdet ska 

märkas ut för att minimera risken för skador i samband med byggnationen.  

Förvaring och hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter ska inte 

ske i närheten av vattendrag.  

Användbara schaktmassor används inom projektet som fyllnadsmaterial. Val av täkter 

m.m. till byggnadsmaterial ska göras med hänsyn till lokal miljö samt med strävan att 

minimera masstransporterna. Ej användbara överskottsmassor transporteras till av 

entreprenören anskaffad och bekostad deponi.  

Hantering av avfall ska ske på sådant sätt att inte nedskräpning och förorening uppstår. 

Östersunds kommuns regler för renhållning och återvinning ska följas.  

Om massor som innehåller föroreningar upptäcks under byggskedet ska 

tillsynsmyndigheten underrättas.  

Påträffas massor som innehåller tjärhaltiga föroreningar under byggtiden ska dessa 

hanteras enligt Trafikverkets riktlinjer. 
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7. Miljökonsekvenser 

7.1. Riksintressen 

Tillkomsten av gc-vägen bedöms vara positiv för riksintresset för friluftsliv då det 

förbättrar möjligheterna för boende i området att ta sig mellan olika 

rekreationsområden med alternativa färdmedel.  

Inga konsekvenser uppstår för riksintresse för kulturmiljövård Storsjöbygden Z25. Inga 

värden som kan anses tillhöra riksintressets värdekärna kommer att påverkas av 

byggnationen.  

 

7.2. Landskap  

Tillkomsten av en gc-väg längs sträckan kommer att påverka landskapsbilden, 

vägområdet kommer att breddas och kan därmed inledningsvis även upplevas som mer 

påtagligt. Gc-vägens profil har anpassats för att så långt som möjligt följa vägbanans 

profil och väl harmonisera med angränsande landskap. Massor från befintliga diken ska, 

så länge inga invasiva arter förekommer, återanvändas för att påskynda återväxten i 

nybyggda diken. När byggnationen avslutats och dikesområdena återvegeterats bedöms 

påverkan på landskapsbilden bli liten.   

 

Figur 21. Gc-vägen kommer att byggas i direkt anslutning till väg 593 och bedöms smälta väl in i 
landskapet när dikena återvegeterats. 

 

7.3. Naturmiljö 

7.3.1. Växt- och djurliv 

I samband med genomförd naturvärdesinventering identifierades två platser längs 

sträckan som bedömdes ha ett bevarandevärde. Stengärdesgården och dess direkta 

närområde som bedömts ha en variation av bevarandevärda växter kommer att till stor 
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del bevaras i och med att gc-vägen byter från östra sidan om väg 593 till västra sidan om 

densamma i anslutning till stengärdesgårdens början.  

Det andra utpekade området kan komma att påverkas i samband med byggnationen av 

gc-vägen. I och med att anläggningsmassor ska återföras i de fall de inte innehåller 

invasiva arter finns det en stor chans att dagens artrikedom återetablerar sig i området 

på sikt. 

Med hänsyn till att inga rödlistade arter identifierats i det aktuella området bedöms den 

negativa påverkan på växt- och djurlivet bli liten. 

Byggnationen av gc-vägen kommer att påverka ett antal inhägnader för tamdjur. Då det 

handlar om relativt små ytor bedöms den negativa påverkan bli marginell till liten.  

 

7.3.2. Vatten och våtmarksområden 

Inga naturliga vattendrag eller våtmarksområden återfinns i anslutning till den 

planerade gc-vägen.  

Planen berör inget strandskyddsområde. 

 

7.3.3. Biotopskydd 

En kortare del, ca 10 meter, av den befintliga stengärdesgården på fastigheten Hov 1:43 

kommer att måsta tas bort för att inrymma gc-vägen. I och med att gc-vägen byter sida 

om väg 593 på den aktuella platsen kan merparten av stengärdesgården dock bevaras i 

sin nuvarande form.  

 

 

Figur 22. Befintlig stengärdesgård på fastigheten Hov 1:43. 

I sektion 1/520 – 1/610 kommer den befintliga stengärdesgården att tas bort för att 

skapa plats för gc-vägen. Stengärdesgården kommer inte att byggas upp i nytt läge. 

Bedömningen är att stengärdesgården är i sämre skick än de övriga längs sträckan, 
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delvis övervuxen och otydlig, se Figur 23. Stengärdesgården viker vid 1/610 upp längs en 

enskild väg, endast en kortare bit av denna del av stengärdesgården, den i direkt 

anslutning till vägområdet, kommer att påverkas av byggnationen av gc-vägen.  

 

 

Figur 23. Stengärdesgården i sektion 1/520-1/610 har bedömts vara i sämre skick än övriga och är inte lika 
tydlig i landskapsbilden. 

I sektion 2/100 kommer en kortare del, ca 16 meter, av befintlig stengärdesgård måsta 

tas ner för att inrymma gc-vägen. Även i detta läge flyttas gc-vägen till motsvarande sida 

för att så långt det är möjligt bevara stengärdesgården. 

 

Figur 24. Anslutningen mellan Vinälvsvägen och väg 593 där gc-vägen byter från att gå längs östra sidan 
till att fortsätta längs västra sidan av vägen. Stengärdesgården, odlingsröset och mjölkpallen kommer att 
påverkas. 
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I sektion 1/905 påverkas en allé. Delen närmast väg 593 är i dåligt skick, endast träden 

på södra sidan om infartsvägen finns kvar. Trädet närmast väg 593 måste tas bort i 

samband med byggnationen av gc-vägen. Det andra trädet i allén ser ut att vara i dåligt 

skick och därför föreslås att även detta tas ner. Utrymme finns på platsen för 

kompensationsåtgärder. 

 

 

Figur 25. Allé där yttersta trädparet måste tas ner för att ge plats åt den nya gc-vägen. 

Vid den dubbelsidiga allén i sektion 2/685 kommer det yttersta trädparet att tas ner i 

samband med byggnationen av gc-vägen. Allén bedöms bibehålla sin tydliga form i det 

öppna landskapet. Inget utrymme finns för kompensationsåtgärder. 

Sammantaget bedöms konsekvenserna för biotopskydden längs sträckan bli måttligt 

negativa. Stengärdesgårdar och alléer kommer att påverkas men då påverkan är av 

begränsad omfattning bedöms de fortfarande utgöra ett tydligt inslag i landskapsbilden 

och naturmiljön. 

 

7.3.4. MKN – Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer infördes med miljöbalken år 1999. Det finns idag 

miljökvalitetsnormer för: 

 Buller 

 Luft 

 Vattenkvalitet 

Det aktuella projektet kan inte antas ha negativ påverkan på något av ovan nämnda 

områden. Byggnationen av en gc-vägen kan snarare bidra till att förbättra luftmiljön och 

minska bullernivåerna om delar av fordonstrafiken flyttas över till alternativa färdmedel 

såsom gång och cykel.  
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7.4. Kulturmiljö 

Genomförd arkeologisk undersökning visar att inga kända fornlämningar kommer att 

beröras av den planerade gc-vägen.  

Ett antal stengärdesgårdar (stengärdesgårdar) berörs, påverkan på dessa redovisas i 

föregående kapitel 7.3.3 Biotopskydd.  

De planerade åtgärderna bedöms inte medföra någon negativ påverkan på kulturmiljön 

längs sträckan.  

 

7.5. Jord- och skogsbruk 

Den nya gång- och cykelvägen kommer att medföra markanspråk på både jordbruks- 

skogs- och tomtmark. Längs de avsnitt där vägen byggs friliggande blir markanspråken 

större än längs sträckorna som byggs med kanstenslösning. En ny gc-väg längs den 

aktuella sträckan har av både Bergs kommun och Länsstyrelsen i Jämtlands län bedömts 

vara av väsentligt samhällsintresse varför en viss negativ påverkan på jordbruksmarken 

kan accepteras.  

Markanspråken kommer att medföra en negativ påverkan på områdets 

jordbruksområden. Fastigheternas betesmarker och brukningsbara arealer kommer att 

minska. De negativa konsekvenserna till följd av byggnationen bedöms bli små till 

måttliga för jord- och skogsbruket.  

 

7.6. Rekreation och friluftsliv 

Förutsättningarna för boende längs den aktuella sträckan att transportera sig till fots 

eller med cykel blir markant förbättrade, tryggheten och säkerheten ökar i och med att 

de oskyddade trafikanterna separeras från fordonstrafiken.  

Konsekvenserna för rekreation och friluftsliv är måttliga till stora och positiva. 

 

7.7. Rennäring 

Gc-vägen påverkar inte riksintresseområdet för rennäringen eller några strategiska 

platser/viktiga områden för Njaarka sameby. Planområdet ligger dock inom det område 

som ingår i Njaarka samebys Vårvinterland. 

 

7.8. Masshantering och material 

Byggnationen av gc-vägen resulterar i ett massöverskott. Dessa massor måste köras bort 

från det aktuella området vilket medför en ökad andel tunga transporter under en 

begränsad tid. Överskottsmassorna kommer till viss del att kunna återanvändas inom 

ramen för projektet.  

Ett antal områden med potentiellt förorenade marker finns med i Länsstyrelsens MIFO-

databas. Dessa redovisas nedan tillsammans med bedömd påverkan. 
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 Bensinstation på fastigheten Hov 1:53. Objektet har branschklass 2 och var i 

drift på 1950-talet. Fastigheten ligger ej på samma sida som gc-vägen, ingen 

bedömd påverkan. 

 Verkstadsindustri på fastighet Hov 2:31 som inte använt halogenerade 

lösningsmedel. Objektet har riskklass 4 och var i drift under 1950-80-talet. 

Fastigheten har exploaterats, och bebyggts med en större kontorsbyggnad, 

efter den period då den nyttjas för verkstadsindustri och elektronisk industri. 

Gc-vägen kommer att beröra fastighetens allra västligaste del, i direkt 

anslutning till väg 593. Bedömningen är att risken för att föroreningar 

påträffas är mycket liten. 

 Elektronisk industri på fastigheten Hov 2:31 som har branschklass 3. Var i drift 

under 1960-70-talet. Se ovan. 

 Åkeri på fastigheten Hov 1:42, branschklass 3. Osäker drifttid. Fastigheten 

ligger ej på samma sida som gc-vägen, ingen bedömd påverkan. 

 Åkeri/bilvårdsanläggning/taxiverksamhet på fastigheten Fäste 3:23 har   

branschklass 3. Verksamheten är fortfarande i drift. Fastigheten ligger ej på 

samma sida som gc-vägen, ingen bedömd påverkan. 

8. Övriga konsekvenser till följd av projektet 

8.1. Trafik och användargrupper 

Trafikmiljön kommer att bli tryggare och tydligare för samtliga användargrupper. 

Risken för konflikter mellan fordonstrafiken och oskyddade trafikanter minskar 

markant. Byggnationen av ny gc-väg genom Hackås möjliggör en ökning av nyttjandet 

av alternativa färdmedel inom byn, något som är gynnsamt framför allt för miljön men 

även för folkhälsan. 

 

8.2. Bebyggelse och boendemiljö 

I projekteringsskedet har målet varit att minimera de negativa konsekvenserna för 

boende längs sträckan samtidigt som hänsyn även måste tas till andra befintliga värden.  

Ett relativt stort antal fastigheter med tomtmark intill väg 593 kommer att påverkas. Till 

följd av att gc-vägen läggs med kantsten förbi merparten av bostadshusen längs sträckan 

bedöms de negativa konsekvenserna till följd av markanspråk på tomtmark bli små till 

måttliga. 

Med hänsyn till att Trafikverket vill bygga så få passager som möjligt över väg 593 är det 

dock inte möjligt att undvika att vissa fastigheter kommer att drabbas av större negativa 

konsekvenser än andra. För enstaka fastighetsägare med bostadshus nära eller mycket 

nära gc-vägen kan därför gc-vägens tillkomst uppfattas som mer negativ i och med 

föreslagna markintrång och ökad insyn. 
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8.3. Lokalsamhälle och regional utveckling 

Utbyggnationen av gc-nätet gör det möjligt för barn och vuxna att tryggt och säkert 

färdas mellan varandra till fots eller på cykel. Vid valet av framtida bostad är det många 

parametrar som ska stämma. För många är det viktigt med en trygg och säker 

trafikmiljö i anslutning till bostaden. Tillkomsten av en gc-väg bidrar till att öka 

attraktionskraften för bostäder längs sträckan. 

 

8.4. Påverkan under byggnadstiden 

För att anlägga gång- och cykelvägen krävs mark- och anläggningsarbeten längs det 

tänkta läget. Dessa arbeten kommer under en begränsad period att medföra buller och 

trafikstörningar i varierande omfattning. 

För både buller och trafikstörningarna bedöms konsekvensen bli liten längs största 

delen av sträckan. Däremot kommer konsekvenserna bli mer omfattande längs de 

partier där fastigheterna står mycket nära vägen, något som också begränsar utrymmet 

mellan arbetsfordon och övrig fordonstrafik. 

9. Överensstämmelse med miljöbalkens 
allmänna hänsynsregler, miljökvalitetsnormer 
och bestämmelser om hushållning med mark 
och vattenområden 

9.1. Nationella miljömål och miljökvalitetsnormer 

De nationella miljökvalitetsmålen utgör en viktig utgångspunkt vid bedömning av 

miljökonsekvenser. Av de 16 miljökvalitetsmålen har följande bedöms vara aktuella för 

denna miljökonsekvensbeskrivning: 

 Begränsad klimatpåverkan 

 Frisk luft 

 Ett rikt odlingslandskap 

 God bebyggd miljö 

Den nya gc-vägen kommer att ta odlingsmark i anspråk vilket kan ses som negativt. 

Anspråket är dock förhållandevis litet och de positiva effekterna av gc-vägen bedöms 

som mycket större. En gc-väg ökar möjligheterna till en överflyttning av delar av 

transporterna från fordonstrafik till alternativa färdmedel såsom gång och cykel. En 

minskning av fordonstrafiken bidrar till att uppfylla målen om begränsad 

klimatpåverkan och frisk luft. Försiktighetsåtgärder som kommer vidtas under 

projektets gång säkerställer att påverkan på naturmiljön blir så liten som möjligt. 

Närmiljön för boende längs sträckan blir mer attraktiv i och med att gående och cyklister 

slipper samsas med fordonstrafiken på vägbanan. 
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9.2. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler 

I miljöbalkens andra kapitel beskrivs det på vilket sätt hänsyn ska tas till människa och 

miljö när åtgärder eller verksamhet ska bedrivas. 

1§ Bevisbörderegeln 

Genom att upprätta en miljöbeskrivning som visar att miljöbalkens allmänna 

hänsynsregler efterföljs i projektet har kravet tillgodosetts. 

2§ Kunskapskravet 

Kunskap har hämtats från berörda myndigheter, via samråd och inventeringar i fält. 

3§ Försiktighetsprincipen 

I miljöbeskrivningen redovisas de åtgärder som vidtagits för att förhindra skada eller 

olägenhet för människor eller miljö. 

4§ och 5§ Produktvalsprincipen och hushållningsprincipen 

I projektet eftersträvas massbalans. Intrånget i odlingsmark är begränsat. 

6§ Val av plats 

Utredningar under tidigare planskeden har visat att södra sidan av väg 610 är lämpligast 

för anläggande av en ny gång- och cykelväg. 

7§ Skälighetsprincipen 

Miljöbeskrivningen redovisar vilka konsekvenser projektet bedöms kunna innebära. 

Prövningen av planen, med miljöbeskrivningen kan sägas vara en skälighetsanvisning. 

8§ Avhjälpandesskyldighet 

De åtgärder som vidtas för att undvika att skada eller olägenhet uppstår redovisas i 

planen. Om skada eller olägenhet ändå uppstår ansvara Trafikverket för att avhjälpa 

dessa i enlighet med gällande lagstiftning. 

De allmänna hänsynsreglerna bedöms vara uppfyllda i projektet. De huvudsakliga 

miljökonsekvenserna är identifierade i miljöbeskrivningen och där det är motiverat 

vidtas skadeförebyggande åtgärder. 

  



 

37 
 

10. Markanspråk och pågående 
markanvändning 

Vid framtagandet av en vägplan är utgångspunkten att åtgärden ska leda till ett så litet 

intrång som möjligt på berörda fastigheter. Det går dock inte att undvika intrång och 

olägenheter helt. 

När en vägplan vunnit laga kraft får Trafikverket rätt att genomföra det som beslutats i 

planen. Trafikverket har då också rätt att förvärva den mark som behövs för att 

genomföra vägprojektet. Fastighetsägaren och andra rättighetshavare får därefter 

ersättning för marken som tagits i anspråk, både tillfälligt och permanent, samt för de 

skador som kan komma att uppstå i samband med genomförandet av projektet. 

När vägplanen vunnit laga kraft har Trafikverket rätt att inleda arbetet även om de ej 

kommit överens med fastighetsägaren om ersättning. 

 

10.1. Pågående markanvändning 

Längs den aktuella sträckan är det i första hand jordbruksmark och tomtmark som 

kommer att påverkas av den nya gc-vägen. Längs kortare delar av sträckan kommer 

även skogsmark att tas i anspråk. 

 

10.2. Mark med vägrätt 

Vägrätten innebär att Trafikverket har rätt att använda marken inom vägområdet. Det 

innebär även att Trafikverket får avverka skog och ta ut jord- och bergmassor inom 

vägområdet samt lägga ner ledningar inom detsamma. 

Till vägområdet hör inte bara själva vägbanan utan också diken, slänter, räcken, 

vägmärken, belysning och annat som har direkt koppling till vägen. 

Hur stora områden med mark som tas i anspråk med vägrätt på respektive fastighet 

inom planområdet redovisas på planritningarna samt i fastighetsförteckningen. 

 

10.2.1. Inskränkt vägrätt 

Längs sträckan finns två olika typer av inskränkt vägrätt. Med inskränkt vägrätt menas 

att Trafikverket har begränsad rätt att nyttja marken.  

Underhåll av stödmuren  

I anslutning till den stödmur som kommer att byggas på fastigheten Billsta 1:21 kommer 

Trafikverket att ta ett område direkt söder om stengärdesgården i anspråk med 

inskränkt vägrätt. Detta innebär att fastighetsägaren exempelvis inte får bygga något 

inom detta område. Trafikverket måste även efter avslutad byggnation kunna komma åt 

muren i sin helhet för exempelvis underhållsåtgärder, för detta kan schaktning komma 

att krävas varför ett område med inskränkt vägrätt inrättas. 
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Åtkomst av överbyggnad vid parkeringsplatsen på Hov 1:48.  

Vid behov att gräva upp gc-vägen vid något tillfälle så måste man gräva med 

schaktlutningar som fungerar och i detta fall kommer man att beröra den befintliga 

parkeringsplatsen.  

 

10.3. Mark med tillfällig nyttjanderätt 

Mark med tillfällig nyttjanderätt kan exempelvis krävas för uppställning av arbetsbodar, 

kontor, upplag, maskiner, byggnadsmaterial mm. Dessa områden markeras på 

plankartan tillsammans med en angiven tidsperiod för vilken den tillfälliga 

nyttjanderätten gäller. Marken tas i anspråk under byggtiden, dock längst tom 

slutbesiktningen. Trafikverket och entreprenören får sedan använda marken på det sätt 

som fastställts i planen. 

Hur stora områden med mark som tas i anspråk med tillfällig nyttjanderätt på 

respektive fastighet inom planområdet redovisas på planritningarna samt i 

fastighetsförteckningen. 

För det aktuella projektet finns tre typer av mark med tillfällig nyttjanderätt: 

T1 – Tillfällig nyttjanderätt för arbetsområde. Mark som behövs för att arbetsfordon ska 

kunna bygga den nya gc-vägen.  

T2 – Tillfällig nyttjanderätt för etablering. Plats för entreprenören att ställa upp sina 

fordon och manskapsbaracker.  

T3 – Tillfällig nyttjanderätt för samutnyttjande, fastighetsinfart, ägoväg får ej blockeras. 

11. Samlad bedömning 

11.1. Uppfyllelse av transportpolitiska mål 

Funktionsmål 

Tillgängligheten för oskyddade trafikanter längs den aktuella sträckan kommer att öka 

markant i och med byggnationen av den nya gc-vägen. Även tillgängligheten för 

fordonstrafiken ökar då de ej längre behöver ta samma hänsyn till oskyddade trafikanter 

som idag färdas längs vägen. Utförandet med friliggande gc-väg i så stor utsträckning 

som möjligt i kombination med anpassad belysning skapar en trygg och säker gc-väg för 

alla framtida användare. Funktionsmålet bedöms därmed vara uppfyllt. 

 

Hänsynsmål 

Byggnationen av en gc-väg är positivt ur många aspekter. En gc-väg kan bland annat 

uppmuntra till nyttjande av alternativa färdmedel, främst vid kortare resor, vilket är bra 

både för miljön och för människors hälsa. I samband med projekteringen av gc-vägen 

har hänsyn tagits till befintliga värden längs sträckan. I vissa fall har åtgärder vidtagits 

för att helt undvika skada medan det i andra fall vidtagits skadeförebyggande åtgärder 

för att minimera de negativa konsekvenserna. I och med att gc-vägen går genom ett 

tätbebyggt område med ett antal trånga sektioner med bostadshus och natur-
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/kulturvärden i direkt anslutning till väg 593 uppstår ett antal negativa konsekvenser 

trots vidtagna åtgärder och skadeförebyggande åtgärder.  

Sammantaget bedöms dock hänsynsmålet vara uppfyllt. 

 

11.2. Uppfyllelse av projektmål 

Den förslagna utformningen av gc-vägen bedöms uppfylla projektets mål. 

12. Genomförande och finansiering 

12.1. Formell hantering 

12.1.1. Fastställelseprövning 

Denna vägplan kommer att kungöras, hållas tillgänglig för granskning och sedan 

genomgå fastställelseprövning. Hur vägplaner ska kungöras, hållas tillgängliga för 

granskning och fastställas regleras i 17-18§§ väglagen.  

Under granskningstiden kan berörda sakägare och övriga lämna synpunkter på 

vägplanen. De synpunkter som kommer in sammanställs och kommenteras i ett 

granskningsutlåtande som upprättas när granskningstiden är slut.  

De inkomna synpunkterna kan föranleda att väghållningsmyndigheten reviderar 

vägplanen. De sakägare som berörs av revideringen kommer då att kontaktas och får ta 

del av ändringen. Är revideringen omfattande kan ett nytt kungörelse- och 

granskningsförfarande behöva göras.  

Vägplanen, samrådsredogörelse och granskningsutlåtande översänds till Länsstyrelsen 

för yttrande. Efter att Länsstyrelsen tillstyrkt planen kommuniceras den med berörda. 

Efter kommunikationen kan beslut tas att fastställa vägplanen, om den kan godtas och 

uppfyller de krav som finns i lagstiftningen. 

 

Figur 26. Trafikverkets planprocess. 

12.1.2. Fastställelsebeslutets omfattning 

Fastställelseprövningen innebär en helhetsbedömning av vägens samtliga konsekvenser 

och en prövning av hur de planmässiga avvägningarna mellan olika allmänna och 

enskilda intressen har gjorts. Fastställelsebeslutet omfattar det som redovisas på 
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plankartorna samt de eventuella villkor som tas upp i beslutet. Även den formella 

hanteringen av vägplanen granskas. 

 

12.1.3. Rättsverkningar av fastställelsebeslutet 

Om beslut tas att fastställa vägplanen kommer detta att kungöras. Beslutet kan 

överklagas till Regeringen. Ett beslut att fastställa en vägplan upphör att gälla fem år 

efter det år då beslutet fick laga kraft om inte vägens sträckning blivit tydligt utmärkt på 

marken och vägbygget har påbörjats.  

Fastställelsebeslut som vinner laga kraft ger följande rättsverkningar:  

 Väghållaren får tillstånd att bygga allmän väg i enlighet med fastställelsebeslutet 

och de villkor som anges i beslutet.  

 Väghållaren får rätt att ta mark eller annat utrymme i anspråk med vägrätt. 

 Väghållaren erhåller också en tidsbegränsad nyttjanderätt (tillfällig 

nyttjanderätt) till mark eller utrymme i samband med byggandet av vägen för 

t.ex. tillfälliga upplagsplatser om behov av tillfällig nyttjanderätt redovisats i 

vägplanen.  

 För den mark eller utrymme som tas i anspråk erhåller berörda fastighetsägare 

ersättning. 

 Vad som utgör allmän väg och väganordning läggs fast.  

Byggandet av vägen kan starta när väghållaren har fått vägrätt även om man inte har 

träffat någon ekonomisk uppgörelse för intrång och annan skada. Den slutliga 

ersättningen för mark som tas i anspråk räknas upp från dagen för ianspråktagandet 

med ränta och index tills ersättningen betalas. 

 

12.1.4. Kommunala planer 

Översiktsplan 

Gällande översiktsplan är en fördjupad översiktsplan antagen 2006-05-16, 

”Översiktsplan för Hackåsbygden”. Där påtalas bevarandevärde gällande 

Hackåsbygdens kulturhistoriska arv, samt landskapsbilden. I Översiktsplanen 

framkommer det att trafiken uppskattas ha ökat påtagligt genom Hackås sedan 

Vallsundsbrons tillkomst. Länstrafiken har också i sitt yttrande lyft frågan att en ny 

gång- och cykelväg behövs längs väg 593. Inte bara i syfte att öka tillgängligheten och 

trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, utan även öka tillgängligheten till befintliga 

busshållplatser. Några hållplatslägen behöver enligt Länstrafiken ses över, för att i 

framtiden omlokaliseras.  

Föreslagna åtgärder i Vägplanen strider inte mot gällande översiktsplan. 

Detaljplan 

Berörda detaljplaner och områdesbestämmelser är: 

Hackås samhälle, Hov 2:31, fastställd 1995-03-13. Förslag till ändring av detaljplan. 
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Byggnadsplan för Hackås stationssamhälle, del av Håvs by, Hackås kommun, fastställd 

1956-06-28. 

Hackås samhälle (Fäste 3:4 m.fl.), fastställd 1976-12-14. ”Förslag till byggnadsplan”. 

Hackås samhälle, Hov 2:33 m.fl. fastställd 1975-02-18. ”Förslag till ändring och 

utvidgning av byggnadsplan. 

Hackås samhälle, Hov 1:45 och 1:71, fastställd 1985-01-24. ”Förslag till ändring av 

byggnadsplan”. 

Hackås samhälle, Hov 1:127 m.fl. fastställd 2003-06-23. ”Förslag till ändring av 

detaljplan”. 

I vissa fall kan den planerade väganläggningen komma att beröra mindre delar av 

”prickmark” (mark som ej får bebyggas). Bedömningen är den att intrånget blir så pass 

litet att åtgärderna kan ses som en mindre avvikelse från gällande planer varför dessa 

detaljplanerna ej behöver revideras. 

 

 

Figur 27. Fastigheten Hov 2:31, där prickmarken går ut mot vägområdet. 

 

12.2. Genomförande 

Fastställd vägplan beräknas erhållas under vårvintern 2017. Tid för byggstart är bedömd 

till sommaren/hösten 2017 alt våren 2018. 

Bygghandling upprättas med den fastställda vägplanen som grund. 

 

12.3. Dispenser och tillstånd 

Dispenser, lov och tillstånd kommer att bli nödvändiga vid byggande av väg. Beroende 

av vilken typ av fråga det handlar om kan Länsstyrelsen eller kommunen vara ansvariga 
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för anmälningar och tillstånd. I vissa delar innebär fastställd vägplan att tillstånd finns 

(exempelvis för biotopskydd). Tillståndet gäller för den statliga vägen och dess 

anläggningar, men inte för enskilda vägar. För dessa krävs samråd med länsstyrelsen 

enligt 12 kap 6 § miljöbalken och Kulturmiljölagen m.m.  

Följande prövningar kan bli aktuella och söks i sådana fall av entreprenör:  

 Användning, mellanlagring och deponering av massor och avfall kräver tillstånd 

eller anmälan enligt Miljöprövningsförordningen 29 kap, 1-2 §§ samt 13-14§§. 

Tillstånd söks hos Länsstyrelsen.  

 Anläggning för stenkrossning, makadamtvätt och tillverkning av asfalt kräver 

enligt miljöbalken anmälan till Miljönämnden.  

Följande prövningar söks av Trafikverket:  

 Bygglov för byggnation av stödmur med tillhörande räcke på fastigheten Billsta 

1:21 kommer att sökas hos Bergs kommun. 

 

12.4. Finansiering 

Den kalkylerade totalkostnaden för vägförslaget är beräknad till ca 12,5 Mkr med 2016 

års prisnivå. Förslaget är finansierat i den regionala länstransportplanen. 
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13. Källor 

13.1. Elektroniska källor 

Berg kommuns hemsida: www.berg.se  

Länsstyrelsen (Vatteninformationssystem Sverige), www.viss.lansstyrelsen.se  

Länsstyrelsen (riksintressen, biotopskydd mm), www.lansstyrelsen.se 

Riksantikvarieämbetets hemsida (Fornsök), www.raa.se  

Sametingets hemsida, www.sametinget.se 

Skogsstyrelsens hemsida (Skogens Pärlor), www.skogsstyrelsen.se  

Trafikverkets hemsida: Nationella vägdatabasen (NVDB), www.trafikverket.se 

Transportstyrelsens olycksdatabas (STRADA), www.transporstyrelsen.se 

13.2. Skriftliga källor 

Översiktsplan för Hackåsbygden, Bergs kommun, antagen 2006-05-16 

 

13.3. Muntliga källor 

Miljö- och byggchefen, Cilla Gauffin samt Lina Byström, Agneta Sivertsson, Bergs 

kommun, angående översiktsplaner, detaljplaner, MIFO-objekt.  

 

  

http://www.berg.se/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.lansstyrelsen.se/
http://www.raa.se/
http://www.sametinget.se/
http://www.skogsstyrelsen.se/
http://www.trafikverket.se/
http://www.transporstyrelsen.se/
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Trafikverket, Box 186, 871 24 Härnösand. Besöksadress: Nattviksgatan 8 

Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 

www.trafikverket.se 


