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I samrådsredogörelsen sammanställs och sammanfattas hur samrådet bedrivits, vilka
synpunkter som kommit in från enskilda, myndigheter och organisationer samt var
yttrandena, minnesanteckningar och protokoll från samrådet finns i sin helhet. I
samrådsredogörelsen kommenterar Trafikverket de inkomna synpunkterna.

Sammanfattning
I december 2018 har arbetet med att ta fram en vägplan för ny bro och anslutande väg till
bron vid väg 752 Mölnbacka påbörjats. Samrådsredogörelsen omfattar synpunkter gällande
vägplanen som kommit in till och med 2019-02-08. Samtliga inkomna synpunkter och
yttranden samt minnesanteckningar och protokoll finns diarieförda på Trafikverket under
ärendenummer TRV 2017/103232-62511.

Trafikverket har valt att inte ha något tidigt samrådsmöte på orten. Tidigt samråd sker
genom samrådsremissen 2019-02-13 – 2019-03-05 då vägplan, status samrådsunderlag,
finns tillgänglig.

Planläggningsbeskrivning
I planläggningsbeskrivningen klarläggs syftet med samråd, vilka samrådsformer som
planeras, när samråd är tänkt att genomföras och vilken samrådskretsen är tänkt att vara.
Planläggningsbeskrivningen ska användas som stöd för styrning och genomförande av
kommunikationen som sker med både interna och externa intressenter. Syftet är att redan i
ett tidigt skede av planläggningsprocessen tydliggöra vad arbetet innebär och vilka
ytterligare samråds- och beslutstillfällen som är att förvänta.

Planläggningsbeskrivningen för just det här projektet har uppdaterats vid följande tillfällen:
2019-02-05.

Samrådskrets
Samrådskretsen har identifierats i enighet med Trafikverkets övergripande krav för
upprättande av vägplan. Samrådskretsen består för närvarande av Länsstyrelsen i
Värmlands län, Forshaga kommun, Kollektivtrafikmyndigheten i Värmlands län, Ellevio,
Skanova, Forshaga fibernät AB, Sveriges Åkeriföretag Värmland och Försvarsmakten samt
övriga enskilda berörda sakägare.

Samråd
Alla samråd med allmänheten som görs i projektet kommer att annonseras i lokal dagspress
och de som kan antas bli särskilt berörda underrättas med brev.
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Samråd med berörd länsstyrelse
Tidigt samrådsmöte med Länsstyrelsen i Värmlands län kommer hållas 2019-02-21.
Presentationsmaterialet har skickats till länsstyrelsen.

Samråd med berörd kommun
Trafikverket har haft kontakt med Forshaga kommun 2018-04-05 angående belysning.
Kommunen meddelade att de vill ha kvar belysningen i samma omfattning som idag.

Trafikverkets kommentar:
Trafikverket kommer beskriva detta i planbeskrivningen samt att kommunen står för
kostnaden.

Trafikverket har haft kontakt med Forshaga kommuns stadsarkitekt och fått följande
information:

· För området gäller landskapsbildsskydd som infördes med stöd av 19 §
naturvårdslagen och som fortfarande ligger kvar.

· Bron ligger mitt i ett fornlämningsområde, Övre Bruket, med hammare och smedja.
Strax nordöst om bron låg tidigare det pampiga bostadshuset Övre Hammaren
(smedbostäder) med långsidesfasad ut mot Västra Örten.

· Gränsen för det område av Mölnbacka som uppmärksammats i det regionala
kulturmiljöprogrammet Ditt Värmland ligger omedelbart väster om bron, bron
ligger alltså alldeles utanför.

· Strandskyddet är utökat till 300 meter för Västra Örten inklusive Kanalen in till
Dammen. För Dammen gäller det generella strandskyddet om 100 meter.

· Hela området är av riksintresse enligt 3 kap. 9 § miljöbalken, försvarsmakten.

· Det finns områdesbestämmelser till skydd för kulturmiljön, Mölnbacka, som även
omfattar området där bron ligger.

· Området ingår även i det kommunala kulturmiljöprogrammet.

Trafikverkets kommentar:
Trafikverket tackar för informationen och kommer ta med sig informationen i det fortsatta
arbetet med vägplanen.

Samråd med de enskilda som kan bli särskilt berörda
Samråd med enskilda som kan bli särskilt berörda sker genom samrådsremissen 2019-02-13
– 2019-03-05 då vägplan, status samrådsunderlag, finns tillgänglig.

Samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer
Kollektivtrafikmyndigheten i Värmland
Kollektivtrafikmyndigheten i Värmlands län har sökts för att informeras om projektet samt
se om de är berörda av åtgärden. Inget svar hittills.

Sveriges Åkeriföretag Värmland
Trafikverket har haft kontakt via telefonsamtal med Sveriges Åkeriföretag Värmland 2019-
01-25. Organisationen har blivit informerade om vägplanen och kommer kunna ta del av
samrådsunderlaget genom samrådsremissen 2019-02-13 – 2019-02-05.
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Samråd med allmänheten
Samråd med allmänheten sker genom samrådsremissen 2019-02-13 – 2019-03-05 då
vägplan, status samrådsunderlag, finns tillgänglig.
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