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Presentation
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Projektets omfattning
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FILM

• Från planering till byggande | Trafikverket:

• https://www.youtube.com/watch?v=tPXR7HwtNdw
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https://www.youtube.com/watch?v=tPXR7HwtNdw


Planering av vägprojekt
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Planering av vägprojekt
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• Studera problemet

• Svara på frågorna 

• Om?

• Vad?
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Planering av vägprojekt
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*Samrådshandling
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Underlag för markförhandling



Planering av vägprojekt
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Samrådsunderlag: Underlag tas fram, bearbetas analyseras och leder 

fram till länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan

Samrådshandling: Planförslag och miljöbeskrivning påbörjas. 

Synpunkter inhämtas på möten med berörda och genom att 

handlingen finns tillgänglig på Trafikverkets hemsida. 

Granskningshandling: Planförslaget ställs 

ut för granskning och synpunkter inhämtas

Fastställelsehandling:

Planen skickas för fastställelse

Bygghandling och Entreprenad



Samrådshandling

Samrådshandling = Hittills framtaget material 

• visas på samrådsmötet

• finns på Trafikverkets hemsida

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vasternorrland/vi-bygger-och-

forbattrar/vag-86-silje-kovland/vag-86-delen-silje-kovland-

trafiksakerhetshojande-atgarder/
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https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vasternorrland/vi-bygger-och-forbattrar/vag-86-silje-kovland/vag-86-delen-silje-kovland-trafiksakerhetshojande-atgarder/


Vägplanens innehåll (granskningshandling)

- Plankarta

- Underlag till plan:

- Planbeskrivning inklusive miljöbeskrivning

- Samrådsredogörelse

- Särskilda utredningar och material som behövs för tolkning och förståelse av 

planen, till exempel typsektioner

- Fastighetsförteckning

2020-02-2514

Ställs ut på:

Trafikverkets lokaler i Härnösand

Sundsvalls kommun

Lokal plats i Kovland

Delar av planen läggs ut på Trafikverkets hemsida



Exempel fastighetsförteckning
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När kan berörda framföra synpunkter ?

Synpunkter på samrådsunderlag - Skriftligt till Trafikverket, 

Samrådsmöte - Yttrande till protokollet

Synpunkter på samrådshandling  - Skriftligt till Trafikverket, även muntligt        

(Samma handlingar som på samrådsmötet)

Granskning - Skriftligt till Trafikverket

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommunikation före beslut  - Skriftligt till Trafikverket

Efter fastställelse  - Överklaganden ställs till regeringen, men     

skickas till Trafikverket, Borlänge

2020-02-2516



Dagordning
1. Presentation

2. Närvarolista

3. Kort om projektets bakgrund

4. Redogörelse för planeringsprocessen 

5. Tidplan

6. Presentation av vägförslaget

7. Information om ersättningsfrågor och marklösenförhandlingar

8. Paus/fika

9. Allmänna synpunkter

10. Enskild genomgång för de som önskar

2020-02-2517



Tidplan (Preliminära tider)

Samråd och projektering Pågår

Synpunkter på samrådshandling 19 mars 2020

Planen ställs ut för granskning Höst/Vinter 2020

Planen skickas för fastställelse Början av 2021

Förfrågningsunderlag och upphandling 2022/2023

Byggstart (preliminärt) 2023/(2024)
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Effektmål/Projektmål
• Förbättrad trafiksäkerhet, både för fordon och oskyddade trafikanter.

• Tryggare boendemiljö

• Att medverka till avlastning av väg 631 genom Laggarberg.

• En väg som utformas med hänsyn till naturresurser, miljövärden och 

människors hälsa.
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2020-02-2521
Förutsättningar och befintlig väganläggning
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Vägförslaget
• Ombyggnad/förstärkning av befintlig väg 86, breddning till belagd bredd 7,5 m.

• Åtgärda vägens plan (några kurvrätningar)- och profilgeometri (ta bort farliga krön 

och svackor) för dimensionerad hastighet 80 km/h

• Åtgärda vägens sidoområde för avvattning och trafiksäkerhet

• Ny gång- och cykelväg belagd bredd 2,5 m.

• Bygga en kanaliserad korsningar med vänstersvängfält vid infart mot Oxsta.

• Förbättra busshållplatsernas standard och anslutningar till dessa.

• Justering av enskilda anslutningar: allt från stängning till flytt till nya anslutningar

• Prognostiserad ÅDT: Personbilstrafiken ökar till 5850. Tung trafik ökar till 553 och 

utgör då 10% (prognosår 2040)
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Anna Dahlman
Markförhandlare

Markåtkomst och ersättningsfrågor

Trafikverket

Markförhandling Härnösand

E-post: anna.dahlman@trafikverket.se

Telefon: 010 – 123 61 96 (direkt)

Telefon växel 0771 - 921 921
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FILM

• Väg eller järnväg på min mark - hur får jag ersättning? | Trafikverket

• https://www.youtube.com/watch?v=_m0g7rDDUtw

2020-02-2535

https://www.youtube.com/watch?v=_m0g7rDDUtw


Vägrätt

2020-02-2536

• 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). Trafikverket meddelar genom brev vilket datum 

marken kommer att tas i anspråk för vägutbyggnad.

• 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) 



Vägområde
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Vem kan få ersättning?

Fastighetsägare

Servitutshavare

Nyttjanderättshavare, t.ex. jordbruksarrendatorer

Vad ersätts?

• Markintrånget – Minskning av fastighetens marknadsvärde

• Auktoriserad värderare anlitas för värdeutlåtande

• 25 %-påslag på markintrång

• Annan skada

• Uppräkning med index och ränta

(55 § + 55 a § + 55 b § Väglagen)

2020-02-2538



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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2020-02-2540

Mark under byggtiden

Vägområde

Yta som används under 

byggnadstiden, t.ex. för 

massupplag



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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