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Välkomna till samrådsmöte på orten för upprättande av 

vägplan för väg 752 vid bron i Mölnbacka

Mölnbacka Bygdegård

2019-05-23
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• Sammanträdet öppnas

• Presentation av medverkande

• Närvarolista

• Beskrivning av projektet

• Redogörelse för planläggningsprocessen

• Presentation av åtgärdsförslag

• Markintrång

• Miljöaspekter och riksintressen

• Vad vill vi veta?

• Information om markåtkomst och ersättningsfrågor

• Samordningsmodell och frågor 

Dagordning
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Arne Nyhammar Projektledare, Trafikverket

Daniel Semprevivo Projektingenjör, Trafikverket 

Elin Lund Bitr. uppdragsledare, Sweco

Hanna Ribjer HL miljö, Sweco

Filip Katz BIM-samordnare, Sweco

Deltagare
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Beskrivning av projektet

Väg 752 är utpekad av näringslivet samt bärighetsgruppen i Värmland som 

en viktig väg för transporter. Bron över Västra Örtens utlopp vid Mölnbacka 

klarar idag bärighetsklass 2 (BK2). Det innebär att bärighetsklassningen 

begränsar vägens funktion. En ny bro med full bärighet enligt Krav 

Brobyggande ska ersätta den befintliga bron. Den nya bron planeras 

anläggas norr om befintlig bro. 
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Syftet med projektet

Projektets övergripande syfte och mål är ökad regional 

utveckling, ökad transportkvalitet samt reducerad 

miljöbelastning och vägslitage.
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Projektet omfattar följande:

Processen

• Vägplan typfall 2

• Hantering tillstånd, dispenser och anmälningar

• Förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad

Åtgärder

• Ny bro

• Nya väganslutningar till bron
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Så här planerar vi arbetet

• Arbetet med att ta fram vägplanen kommer att pågå under 

2019. Utgångspunkt är plantyp 2.

• Vägplanen genomförs enligt planläggningsprocessen för 

vägar och järnvägar och som regleras i väglagen och 

miljöbalken. 
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Tidplan Vägplan

Samråds-

remiss

(feb, 

2019)

Beslut om 

betydande 

miljöpåverkan

(mars, 2019)

Samrådsmöte

(maj, 2019)

Granskning

(augusti, 

2019)

Fastställelse

prövning

(november, 

2019)
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Tidplan förfrågningsunderlag och 

byggskede

• Arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag planeras från 

slutet av 2019 till våren 2020.

• Under arbetet med förfrågningsunderlag kommer 

erforderliga tillstånds sökas och anmälningar inlämnas.

• Byggnation förväntas ske med start andra halvan av 2020.
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• Idag går det inte att mötas på bron

• Bron har bärighetsklass BK 2. 

• Bron kräver underhållsåtgärder

• Vägen är smal (5,5 – 6 m bred) och linjeföringen 

har låg standard.

1

1

Väg och bro
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Vägförslag och utredningsområde

• Ny bro placeras ca. 5 m 

norr om befintlig bro.

• Väg 752 får ny linjeföring 

till det nya broläget.

• Väg och bro utformas så 

att möten mellan två 

lastbilar möjliggörs.

• Väg och bro utformas 7 m 

bred. 

• Anslutning strax väster om 

bron stängs.

• Hastighetsgräns 70 km/tim. 
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1

3

Vad händer under byggtiden?

• Väg 752 kommer vara öppen hela byggtiden. Befintlig väg och bro rivs 

först efter att trafiken flyttats till den nya bron.

• Vägen till båtiläggningsplatsen kommer behöva stängas när man lyfter 

bron på plats. Vägen behöver vara stängd under 2-5 dagar. 
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1

4

Markintrång
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1

5

Markintrång – Nytt vägområde

Fastighet Ianspråktagen 
mark [m2] 
vägrätt

Mölnbacka 1:4 73

Mölnbacka 1:25 120

Mölnbacka 1:36 3886

Mölnbacka ga:8 250

Mölnbacka 1:11 2059
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1

6

Markintrång - Tillfällig nyttjanderätt

Fastighet Ianspråktagen mark [m2] 
tillfällig nyttjanderätt

Mölnbacka 1:11 4750
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1

7

Fastighet Anmärkning 

Mölnbacka 
1:36

Areal som återgår till 
markägaren är 412 m2

Mölnbacka 
1:11

Areal som återgår till 
markägaren är 1255 m2

Indragning av väg 
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Miljöaspekter och Riksintressen

• Riksintressen: 
• Försvarsmakten 3:9 MB

• Naturvård 3:6 MB (Örtensjöarna i nära anslutning)

• Landskapsbild

• Naturmiljö

• Vattenmiljö

• Kulturmiljö och fornlämningar

• Miljöbelastning

• Friluftsliv och rekreation

• Naturresurser och pågående markanvändning

• Klimat och risker
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Landskapsbild

• Hela planområdet är 

inom 

landskapsbildsskydd

• Karaktärselement för 

landskapsbilden är stora 

lövträd, stockar från 

stora lövträd, stenmurar 

och stensättning

• Gestaltning av åtgärden 

pågår
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Naturvärden

• Strandskydd runt V Örten utökat 

300 m, runt dammen 100m

• NVI och fördjupad artinventering

• Biotopskyddad allé, lind
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Vattenmiljö

• Anmälan om vattenverksamhet 

för brobytet
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Miljöbelastning

Provtagning har utförts och resultat och PM är under arbete
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Friluftsliv

• Båtiläggningsplats

• Fiske
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Naturresurser

- Enskilda brunnar
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Klimat och risker

En riskutredning är under arbete. Följande riskhändelser har identifierats:

• Utsläpp av farligt ämne från arbetsfordon som påverkar brunnar eller 

miljön negativt.

• Påverkan på vattendraget vid schaktning.

• Påkörning av människa av arbetsfordon 

• Översvämning som påverkar byggskedet

• Sabotage eller stölder 
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Vad vill vi veta?

• Nyttjanderättshavare, arrendatorer

• Brunnar (enkät kommer att skickas ut)

• Jordvärme

• Viktiga målpunkter

• Kännetecken/landmärken för platsen
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Information om GDPR

Ny dataskyddslagstiftning – den 25 maj 2018 började 

de nya lagarna om personuppgiftsbehandling gälla. 

Du har rätt att - begära registerutdrag, begära rättelse, 

begära radering, begära begränsning av behandlingen 

samt invända mot behandlingen. Begäran görs till 

Trafikverkets kontaktcenter. Personuppgiftsansvarig är 

Trafikverket, 781 89 Borlänge. Organisationsnummer 

202100-6297. Dataskyddsombudet kan nås på samma 

adress. 

Du har rätt att klaga till Datainspektionen som är 

tillsynsmyndighet för dataskyddsförordningen. 



29 2019-05-28

Sara Vilagos

Markförhandlare

Markåtkomst och ersättningsfrågor

Trafikverket

Markförhandling Karlstad

E-post: sara.vilagos@trafikverket.se

Telefon: 010-124 16 31 
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Vägplan ger markåtkomst för vägen

Planläggning 

Utredningsarbete 
– VAR ska den nya 
vägen gå och HUR 
ska den utformas

Eventuell 
tillåtlighets-
prövning av 
regeringen

Utformning 
av förslag till
Vägplan

Vägplanen 
fastställs

Möjlighet att 
överklaga

SAMRÅD
(parallellt under hela processen)

Åtgärdsvals-
studie

Granskning 
av förslag 
till vägplan
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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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Vem kan få ersättning?

Fastighetsägare

Servitutshavare

Nyttjanderättshavare, t.ex. jordbruksarrendatorer

Vad ersätts?

• Markintrånget – Minskning av fastighetens marknadsvärde

• 25 %-påslag på markintrång

• Annan skada

• Uppräkning med index och ränta

Inlösen av fastighet

- Synnerligt men för fastigheten eller del därav

- Tidig inlösen i undantagsfall

(55 § + 55 a § + 55 b § Väglagen)
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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.



37 2019-05-28

Tack för uppmärksamheten!

Några ytterligare frågor?


