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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 påbörjades arbetet med att ta fram en vägplan för ny bro och anslutande
väg till bron vid väg 752 i Mölnbacka. Samrådsredogörelsen omfattar synpunkter gällande
vägplanen som kommit in till och med 2019-06-20. Samtliga inkomna synpunkter och
yttranden samt minnesanteckningar och protokoll finns diarieförda på Trafikverket under
ärendenummer TRV 2018/124942.

Tidigt samråd har skett genom samrådsremissen under 2019-02-13 – 2019-03-08 då
vägplan, status samrådsunderlag, har funnits tillgänglig. Under samrådsremissen inkom 7
yttranden.

Samrådsmöte med ledningsägare hölls den 2019-05-20 på Swecos kontor i Karlstad.

Samrådsmöte på orten hölls den 2019-05-23 i Mölnbacka Bygdegård. Till samrådsmötet
bjöds allmänheten, berörda sakägare och myndigheter samt organisationer in. Ca. 30
personer deltog på mötet. Efter samrådsmötet har presentationsmaterialet funnits
tillgängligt på Trafikverkets hemsida fram till 2019-06-06 för avlämnande av skriftliga
synpunkter.

Inkomna yttranden och hur de har omhändertagits beskrivs längre fram i dokumentet.

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 och 2019-06-20.

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

Samråd med berörd länsstyrelse
Tidigt samrådsmöte hölls med Länsstyrelsen i Värmlands län 2019-02-21 hos länsstyrelsen.
Under samrådsmötet framförde länsstyrelsen några synpunkter/frågeställningar.

· Hur högt kan vattennivån stiga?
Trafikverkets kommentar:
Trafikverket utreder möjliga nivån i dammen och för uppgiften i
samrådsunderlaget.

· Hur påverkar kulturmiljön och landskapsbildskyddet planen och hur hanterar vi
det i så fall?
Trafikverkets kommentar:
Ny väganläggning och bro kommer att ligga på en högre nivå vilket påverkar
landskapsbilden.
Åtgärder för att återställa mark kommer utredas vidare.
En viss avverkning i ny väglinje kommer ske.

· Kopplat till den väldokumenterade kulturmiljön (Ditt Värmland,
områdesbestämmelser och landskapsskydd) förväntar Länsstyrelsen att
Trafikverket har högre ambitioner i detta projekt än vad anläggningen och platsen
kan uttrycker idag.
Trafikverkets kommentar:
Trafikverket tar med sig synpunkten.

· Befintlig naturstig behöver beaktas.
Trafikverkets kommentar:
Trafikverket avser att utföra åtgärder på ett sådant sätt att funktionen bibehålls.

· Länsstyrelsen undrar om funktionen med faunapassage på land under bron. Höjd
bör finnas för minst utter att passera. Vilka arter som kan passera bör redovisas i
planen.
Trafikverkets kommentar:
Landpassage finns under bron. Trafikverket kompletterar planen med vilka arter
som kan passera under bron.

· Masshantering är önskvärt att redovisa principer för i samrådsunderlaget.
Trafikverkets kommentar:
Trafikverket tar med sig önskemålet och för in det i vägplanen.

· Länsstyrelsen anser att det inte är givet att anmälan om vattenverksamhet är
tillräckligt. Det finns mycket som väger mot att en tillståndsprövning kan bli
aktuellt.
Trafikverkets kommentar:
Trafikverket refererar till tidigare diskussioner där det tydligt vägde mot att en
anmälan var tillräckligt. Trafikverket föreslås inkomma med en anmälan för att på
så sätt pröva om det är tillräckligt.

· Länsstyrelsen frågade hur Trafikverket bedömer projektets miljöpåverkan
gentemot kriterierna i miljöbedömningsförordningen /miljöbalken.
Trafikverkets kommentar:
Trafikverket har identifierat frågeställningar kring vattenmiljö och kulturmiljö men
gjort bedömningen att projektets storlek medför begränsade påverkan.
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· Länsstyrelsen påpekade att t ex Brun gräsfjäril och groddjur kan finnas och undrar
det i så fall hanteras.
Trafikverkets kommentar:
Trafikverket hoppas kunna inventera ev. skyddade eller rödlistade arter vid
kommande inventering. Utifrån det får Trafikverket sen resonera om t ex
skydds/kompensationsåtgärder eller t om dispenser.

· Länsstyrelsen frågade om invasiva arter beaktas?
Trafikverkets kommentar:
Trafikverket svarar ja på den frågan.

Samrådsmöte på orten 2019-05-23
Länsstyrelsen i Värmlands län bjöds in till samrådsmötet. Ingen från länsstyrelsen deltog på
mötet.

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.

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.

Samrådsremiss 2019-02-13 – 2019-03-08

Forshaga kommun har haft möjlighet att ta del av vägplan, status samrådsunderlag, under
samrådsremissen.
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Sammanfattning av synpunkter/yttranden från samrådsremissen:

· I samrådsunderlaget anges att Forshaga kommun ska stå för kostnaden för
bevarande av samma gatubelysning som idag. Kommunen anser att vid flytt av
nuvarande belysning pga. bygget tillhör byggkostnaden. Vid utbyte till nya stolpar
och armaturer står kommunen för materialkostnaden.
Trafikverkets kommentar:
Trafikverket har noterat inkommet yttrande. Trafikverket vill förtydliga att befintlig
anläggning ska rivas och nya stolpar och armaturer kommer behöva sättas upp
längs den nya vägdelen.

· Infartsvägen till båtiläggningsplatsen, som ligger strax sydost om nya bron, måste
kunna trafikeras under byggtiden.
Trafikverkets kommentar:
Trafikverket har noterat inkommet yttrande. Infartsvägen till båtiläggningsplatsen
kommer vara en förutsättning i kommande planering och utformningsskede.

· Kommunen har under samrådsremissen meddelat Trafikverket att parkeringsfickan
öster om bron kan tas bort.
Trafikverkets kommentar:
Trafikverket har noterat detta.

Samrådsmöte på orten 2019-05-23
Forshaga kommun bjöds in till samrådsmötet på orten. En representant från kommunen
deltog på mötet. Inga synpunkter från kommunen har kommit in.

Samråd med de enskilda som kan bli särskilt berörda
Samråd med enskilda som kan bli särskilt berörda har genomförts i samband med
samrådsremissen 2019-02-13 – 2019-03-08 då vägplan, status samrådsunderlag, har
funnits tillgänglig.

Sammanfattning av synpunkter/yttranden från samrådsremissen:

· En fastighetsägare har lämnat yttrande om att de har problem med deras
bostadshus på grund av att vägen ligger så nära. Fastighetsägaren anser att det är
omöjligt att anordna en fungerande avrinning från vägen. Diket fungerar inte,
vattnet tar sig under huset som därmed skadas. Vägen är uppbyggd av sten som
kant till huset. Stenar lossnar från muren, och skapar sannolikt problem vad gäller
bärighet av vägen, som alltmer trafikeras av tung trafik. Sprutvatten från regn och
snö träffar huset och dess fönster. På grund av närheten och höjden av vägen skapar
även vägmaskiner problem, snöröjningen till exempel åker in i huset. Vid delar av
huset går vägen i höjd med fönster, vilket komplicerar åtgärder. Grunden är att det
måste till en fungerande avrinning och åtgärder som också främjar säkerhet.
Fastighetsägaren önskar därför samråd till åtgärder för att lösa detta.
Trafikverkets kommentar:
Trafikverket har noterat inkommet yttrande och är medvetna om problemet men
bostadshuset ligger utanför vägplanens avgränsning. Därför kommer ingen åtgärd
genomföras inom ramen för denna vägplan.

· En närboende tillstyrker Trafikverkets förslag på ombyggnaden av Mölnbacka bro
och hoppas arbetet så skyndsamt som möjligt kan påbörjas.
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Trafikverkets svar:
Trafikverket har noterat inkommet yttrande.

Fastighet Mölnbacka 1:11 2019-03-22

Trafikverket har haft kontakt med fastighetsägaren till Mölnbacka 1:11 via telefonsamtal
2019-03-22 angående parkeringsfickan öster om befintlig bro. Fastighetsägaren har ingen
synpunkt på att Trafikverket tar bort parkeringsfickan för att möjliggöra plats till den nya
bron. Fastighetsägaren passade på att informera om att vissa skogsåtgärder kommer
genomföras under 2019. Det innebär att de är beroende av skogsbilvägen som går in norrut
från brofästet på östra sidan om vattenfåran.

Samrådsmöte med ledningsägare 2019-05-20

Berörda ledningsägare bjöds in till samrådsmöte för att gå igenom de ledningar som blir
berörda av åtgärden på väg 752 och byte av bro. Protokoll från samrådsmötet finns
diariefört. Trafikverket kommer samråda med Ellevio AB och Forshaga kommun i hantering
av deras ledningar. Under mötet beslutades att Skanova inte längre är berörda av åtgärden
på väg 752, då deras luftledning har avvecklats och ska plockas ned under 2019.

Samrådsmöte på orten 2019-05-23

Enskilda som kan bli särskilt berörda bjöds in till samrådsmötet. En sammanfattning av
inkomna synpunkter från samrådsmötet redovisas och bemöts under samråd med
allmänheten.

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.
Kollektivtrafikmyndigheten har haft möjlighet att ta del av vägplan, status samrådsunderlag,
under samrådsremissen 2019-02-13 – 2019-03-08. Inga synpunkter från
Kollektivtrafikmyndigheten har inkommit.

Sveriges Åkeriföretag Värmland
Trafikverket har haft kontakt via telefonsamtal med Sveriges Åkeriföretag Värmland 2019-
01-25. Organisationen har blivit informerade om vägplanen och har haft möjlighet att ta del
av samrådsunderlaget genom samrådsremissen 2019-02-13 – 2019-02-05. Inga synpunkter
från organisationen har inkommit under samrådsremissen.

Forshaga Fiber AB
Trafikverket har varit i kontakt med Forshaga Fiber AB inför planerade fältarbeten.
Ledningsägaren vill att vi möjliggör för dem att ha kanalisation över bron.
Trafikverkets kommentar:
Trafikverket har noterat inkommet önskemål från ledningsägaren. Möjlighet till
kanalisation över bron kommer ses över i kommande planeringsskede.
Tillägg i efterhand:
Kanalisation är inte aktuellt, på grund av att fiberutbyggnad på platsen ej är önskvärd.
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VSV Unite
Trafikverket har haft kontakt via telefonsamtal med VSV Unite 2019-03-13 för att undersöka
behovet av att köra transporter på väg 752 och över Mölnbacka bro. Organisationen var
positiva till brobytet från BK2 till BK4 men såg inget stort behov av att köra via väg 752. De
bedömde att det troligtvis inte kommer påverka mer än 25–30 tunga fordon per år från
deras verksamhet.

Jages transport AB
Trafikverket har haft kontakt via telefonsamtal med Jages transport AB 2019-03-13 för att
undersöka behovet av att köra transporter på väg 752 och över Mölnbacka bro. Även Jages
var positiva till brobytet från BK2 till BK4 men såg inte heller något stort behov av att köra
via väg 752. Det skulle vara om de hämtade timmer i området. Organisationen ansåg att
andel tung trafik snarare skulle minska då det krävs färre fordon för att transportera samma
mängd gods.

Samrådsremiss 2019-02-13 – 2019-03-08
Berörda myndigheter och organisationer har haft möjlighet att ta del av vägplan, status
samrådsunderlag, under samrådsremissen.

Sammanfattning av synpunkter/yttranden från samrådsremissen:

· Försvarsmakten har inget att erinra på planen.
Trafikverkets kommentar:
Trafikverket har noterat detta.

· Mölnbacka bygdegårdsförening skriver att trafiken genom Mölnbacka har ökat
likaså hastigheten. Med den nya bron med högre tillåten viktklass kommer antalet
tunga transporter att bli allt fler och även övrig trafik kommer sannolikt öka.
Föreningen påpekar att eftersom väg 720 är det enda alternativet att ta sig genom
Mölnbacka så konkurrerar gående, cyklister, barn och vuxna med allt från tunga
timmerbilar till motorcyklar och mopeder. Vid flertalet tillfällen har personer
upplevt sig komma obehagligt nära fordon och nästan blivit påkörda. Föreningen
föreslår att bygga en gång- och cykelväg och/eller farthinder/hastighetstavla.
Föreningen önskar ha en dialog för att få till bästa möjliga lösning.
Trafikverkets kommentar:
Trafikverket har noterat inkomna synpunkter. Projektet avser att byta ut bron och
bygga anslutande väg till den nya bron. Vägplanen omfattar i nuläget inte att bygga
en gång- och cykelväg. Trafikverket bedömer att åtgärden ger en marginell ökning
av persontrafik samt tung trafik.

Telefonsamtal med Västra Örtens FVOF
Trafikverket har varit i kontakt med Västra Örtens FVOF som informerade om att det finns
en tillträdesled till båt ramp i närheten av bron. Tillgängligheten till båtrampen får inte
komprimeras under byggtiden. Belysningen på befintlig bro önskas kompletteras till ny bro.
Trafikverkets kommentar:
Trafikverket har noterat inkomna synpunkter. Infartsvägen till båtiläggningsplatsen
kommer vara en förutsättning i kommande planering och utformningsskede och kommer
endast vara stängd under 2–5 dagar under byggtiden. Väg 752 är idag belyst på väster sida
om bron. Befintlig belysningsanläggning ska rivas och nya stolpar och armaturer kommer
sättas upp längs den nya vägdelen.
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Samrådsmöte på orten 2019-05-23
Berörda myndigheter och organisationer bjöds in till samrådsmötet. En sammanfattning av
inkomna synpunkter från samrådsmötet redovisas och bemöts under samråd med
allmänheten.

Efter samrådsmötet har Försvarsmakten 2019-06-10 lämnat följande kommentar:

Försvarsmakten har inget att erinra i ärendet.

Trafikverkets kommentar:
Trafikverket noterar inkommet yttrande.

Samråd med allmänheten
Samråd med allmänheten sker genom samrådsremissen 2019-02-13 – 2019-03-08 då
vägplan, status samrådsunderlag, finns tillgänglig.

Samrådsremiss 2019-02-13 – 2019-03-08
Allmänheten har haft möjlighet att ta del av vägplan, status samrådsunderlag, under
samrådsremissen.

Sammanfattning av synpunkter/yttranden från samrådsremissen:

· Två närboende har lämnat synpunkter på planen. De inleder med att tala om att de
är positivt inställda till brobytet. Men de anser att det finns ett problem kopplat till
den högre bärigheten och det är att det kommer att leda till ett kraftigt antal tunga
transporter genom hela Mölnbacka by. De påpekar att längs vägarna 720 och 752
finns det inga trottoarer och i samhället bor det en hel del barn. De två närboende
upplever redan idag att det är en ganska otrygg trafiksituation i Mölnbacka by
eftersom det saknas alternativ för fotgängare och cyklister till vägarna 720/752 samt
att trafiken ofta framförs i hög hastighet. De tror inte att planerad åtgärd kommer
förbättra trafiksituationen i Mölnbacka by, snarare försämra. De önskar därför ett
större fokus på att skapa en trafiksäker miljö både för cyklister och gående genom
att anlägga trottoarer och sätta upp fartkameror i båda färdriktningarna.
Trafikverkets kommentar:
Trafikverket har noterat inkomna yttranden och ser positivt på att de är positivt
inställda till själva brobytet. Projektet avser att byta ut bron och bygga anslutande
väg till den nya bron. Vägplanen omfattar i nuläget inte att bygga en gång- och
cykelväg. Trafikverket bedömer att åtgärden ger en marginell ökning av persontrafik
samt tung trafik.

Samrådsmöte på orten 2019-05-23
Allmänheten bjöds in till samrådsmötet och ca. 30 personer deltog. Presentationsunderlaget
lades ut på Trafikverkets hemsida för möjlighet att lämna synpunkter på underlaget fram till
2019-06-06. Inga skriftliga synpunkter har inkommit.

Sammanfattning av synpunkter/yttranden från samrådsmötet:

· Närboende undrar varför man väljer att ha 70 km/h?
Trafikverkets kommentar: Det är länsstyrelsen som beslutar om
hastighetsnedsättning. Boende kan redan nu göra en ansökan till länsstyrelsen men
det går också att göra en ansökan när den nya bron är byggd. Om länsstyrelsen tar
beslut om att hastigheten ska sänkas innan ny bro är byggd kommer det att gälla
även efter att byggnationen är klar.
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· En deltagare förklarar att norr om kanalen finns rester från ett tegelbruk med en
särskild ugn och det är kulturmiljö. Deltagaren förklarar även att en Strömstare
finns i området och den bor mellan stenarna i kanalen.
Trafikverkets kommentar: Trafikverket tackar för informationen och tar med sig
ovan synpunkter i fortsatt arbete med vägplanen.

· Flera deltagare på mötet önskar att Trafikverket ser över hela väg 752. De tycker att
man bör börja i andra änden och bygga en ordentlig väg innan man bygger bron.
Trafikverkets kommentar: I nuläget är det bron som begränsar vägen i och med
bärighetsklass 2, vägen i övrigt har högre bärighet. Den har även vid broinspektion
bedömts vara i behov av utbyte eller större underhåll relativt omgående, samt att
genomförd bärighetsutredning visar att den inte klarar större laster än vad som
tillåts idag.

· En deltagare undrar hur vägen är tänkt att skötas under vintertid med snöröjning?
Flera deltagare klagade på att vägen sköts dåligt idag.
Trafikverkets kommentar: Vägen sköts idag och ska skötas av Trafikverket.
Trafikverket tar med sig frågan till drift och underhåll och ska se över underhållet på
väg 752.

· Flera deltagare på mötet är oroliga att det kommer bli mer tung trafik om brons
bärighet höjs. En deltagare lyfter att de redan idag har stora problem med den tunga
trafiken på vägen, då vägen är smal och det är svårt att ta sig fram. Under vintertid
är underhåll av vägen mycket dålig vilket gör att tung trafik inte tar sig fram i vissa
backar.
Trafikverkets kommentar: Enligt undersökningar som Trafikverket har tagit fram
kommer inte den tunga trafiken öka avsevärt mycket. Trafikverket ska se över
underhållet av vägen.

· En deltagare påpekar att man kan utesluta timmertransporterna eftersom det snart
är slut på skog i området.
Trafikverkets kommentar: Trafikverket noterar inkommen synpunkt.

· En deltagare undrar vilka från näringslivet som är med i bärighetsgruppen.
Deltagaren undrar även om näringslivet är med och finansierar projektet och om
Trafikverket kan ta med frågan till näringslivet att de närboende inte är intresserade
av att bygga en bro med högre bärighetsklass och bredda vägen.
Trafikverkets kommentar: Trafikverket noterar inkommen synpunkt. Följande är
med i bärighetgruppen: Handelskammaren Värmland, Region Värmland, Stora
Enso, VSV, Moelven, Sveriges åkeriföretag, Maskinentreprenörerna, LRF och
Trafikverket. Projektet finansieras av bärighetsanslag.

· Flera deltagare från mötet är oroliga över landskapsbilden. Känslan av naturområde
och att befintlig bro ligger nära kanalens vattenyta ger en inbjudande känsla till
Mölnbacka. De är oroliga över att vägen och bron hamnar mycket högt. De undrar
om det kommer bli stor påverkan på landskapsbilden?
Trafikverkets kommentar: Åtgärden påverkar landskapsbilden. Huvudanledningen
till att bron blir högre är att brostöden anläggs utan påverkan på vattnet, vilket
innebär att småvilt, bland annat utter, kan passera. Ytterligare en anledning till att
bron blir högre är att för att erhålla högre bärighet behöver brokonstruktionen vara
tjockare. Till viss mån kan åtgärden mildras med hjälp av planteringar vid banken
men vattenkontakten kommer inte att upplevas på samma sätt som innan.



12

· En deltagare föreslår gupp som hastighetssänkande åtgärder i området.
Trafikverkets kommentar: Trafikverket noterar inkommen synpunkt men kommer
inte hantera önskemålet inom ramen för denna vägplan.

· Deltagare på mötet undrar om det går att styra den tunga trafiken, som kör enligt
GPS efter kortaste vägen, så att de inte kör via Mölnbacka?
Trafikverkets kommentar: Trafikverket tar med sig synpunkten och ska se vad som
går att göra.





Trafikverket, 652 26 Karlstad. Besöksadress: Hamntorget.
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00

www.trafikverket.se


