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• Julia Ekberg Projektledare, Trafikverket 

• Dawid Lahdo Projektingenjör, Trafikverket

• Sara Olsson Markförhandlare, Trafikverket

• Jennie Kind, Uppdragsledare, Atkins 

• Klara Hallberg, teknikansvarig vägplan, Atkins 

• Pierre Hansson, teknikansvarig vägutformning, Atkins

Presentation
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• Syfte med dagens samrådsmöte är att informera om planerad åtgärd, 

samla in information, synpunkter och svara på frågor. 

Syfte med samrådsmöte 
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• E-post till  investeringsprojekt@trafikverket.se

• Webbformulär på projektets webbsida

• Brev (papper) till

Ärendemottagningen

Investering

Box 810

781 28 Borlänge

• Märk synpunkterna TRV 2020/111862

Välkommen med synpunkter

mailto:investeringsprojekt@trafikverket.se
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1. Mötets öppnande

2. Bakgrund och uppdrag - Julia

3. Planprocessen och väglagen - Julia

4. Ersättning och marklösen – Sara

5. Paus 5 min

6. Presentation av förutsättningarna längs sträckan - Jennie 

7. Presentation av upprättat vägförslag - Jennie

8. Måluppfyllnad - Jennie

9. Generella frågor och synpunkter 

10. Mötet avslutas

11. Eventuell Genomgångar med sakägare

Mötets upplägg



6 2021-06-11

Bakgrund

• Regionala och kommunala mål i syfte att förbättra förutsättningarna för 

cykling

• Sträckan är utpekad som en del i det prioriterade cykelvägnätet i Uppsalas

regionala cykelstrategi. 

• Ökat antal arbetsplatser i bland annat Morgongåva

• Väg 72 sammanbinder Uppsala med Sala via en rad mindre orter

• Väg 72 saknar fysisk separering mellan körfält i olika riktning
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• Förbättrad framkomlighet för 

oskyddade trafikanter

• Ökad tillgänglighet för oskyddade 

trafikanter

• Ökad trafiksäkerhet för oskyddade 

trafikanter

Nyttan med projekt: Gång- och cykelväg 

Morgongåva -Vittinge
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Tidigare utredningar och beslut

• Region Uppsala - Cykelstrategi, utvecklingen av gång- och 

cykeltrafiken längs det regionala statliga vägnätet

• Åtgärdsvalstudie för Gång- och cykelväg Morgongåva - Vittinge (2018)

• Uppdrag åt Atkins att planlägga ny Gång- och cykelväg mellan 

Morgongåva och Vittinge (2020-09)

• Samrådsunderlag inför länsstyrelsens beslut om betydande 

miljöpåverkan (BMP) (2021-03)

• Länsstyrelsens beslut om BMP (2021-05)
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Tidplan

• Samråd inför betydande miljöpåverkan 2021-03

• Beslut om betydande miljöpåverkan 2021-05

• Samrådsmöte på orten 2021-06

• Skriftligt samråd av planförslag 2021-10

• Kungörelse/granskning 2021-12

• Begäran om fastställelse 2022-05

• Fastställd plan 2022-11

• Byggstart 2023
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När kan berörda framföra synpunkter?

• Samrådsmöte/

skriftlig samråd Synpunkter senast 17 oktober 2021

• Granskning Innan årskiftet 2021/2022

• Kommunikation före beslut Yttrande till Trafikverket, Borlänge. 

Endast de som lämnat synpunkter 

under granskningen

• Efter fastställelse Överklaganden ställs till regeringen, 

men skickas till Trafikverket, Borlänge

• Påminnelse Normalt får en klagande möjlighet att 

yttra sig innan regeringen avgör 

ärendet
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Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss

Julia Ekberg, projektledare

e-post: julia.ekberg@trafikverket.se

telefon: 010-123 02 80

Sara Olsson, markförhandlare

e-post: sara.a.olsson@trafikverket.se

telefon: 010-123-32-30

Frågor och fysiska möten

mailto:julia.ekberg@trafikverket.se
mailto:sara.a.olsson@trafikverket.se
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Markförhandling och 

ersättning

Sara Olsson,

markförhandlare



15 2021-06-11
15 2021-06-11

Markåtkomst

• Vägplanen ger markåtkomst för vägen, både permanent och 

tillfälligt.

• Vägrätt uppkommer när väghållaren tar i anspråk mark för väg, 

det vill säga när vägens sträckning över fastigheten blivit 

utmärkt och vägarbetet påbörjats.

• Vägrätten är en rätt för väghållaren att nyttja den mark som 

behövs för vägen. Rätt till grus, berg och andra jordmassor 

inom vägområdet.

• Ingen förändring av fastighetsgränser.

• Reglerna för markåtkomst finns i väglagen.
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Vägområde
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Markåtkomst - tillfälligt

Vägområde

Yta som används under 

byggnadstiden, t.ex. för 

massupplag

Tillfällig 

upplåtelse
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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

• Värderingsprinciper

• Annan skada, t.ex. ökade kostnader

• Ersättningsbeloppet räknas upp med index och ränta från den dag 

marken togs i anspråk.

Ersättning
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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. 
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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

Eventuella skador ersätts
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Paus 5-10 min 
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Presentation av 

planförslag

Jennie Kind,

Uppdragsledare Atkins
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Öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter 

längs med väg 72 mellan Morgongåva och Vittinge.

• Att ingen gång- eller cykeltrafik ska ske på körbana för väg 72.

• Att gång- och cykelvägen ska integreras väl med befintligt omgivande 

gång- och cykelvägnät.

• Att passager och eventuella konfliktpunkter mellan olika trafikantslag är 

utformade trafiksäkert samt i enlighet med gällande regler och normer.

• Att minimera påverkan på allmänna intressen.

• Att minimera markintrång utanför befintligt vägområde. 

Ändamål och projektmål



26 2021-06-11

• 1500 meter ny gång- och cykelväg

• Gång- och cykelvägen ansluter till 

Brunkullsvägen i väster och Gamla 

landsvägen i öster

• Gång- och cykelvägen anläggs på 

den norra sidan av väg 72

Utredningsområde
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• Markanvändning 

• Lokalsamhälle 

• Trafik

• Naturmiljö 

• Kulturmiljö 

• Landskap 

• Yt- och grundvatten

• Befolkning och hälsa

• Byggnadstekniska förutsättningar 

Förutsättningar 
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Markanvändning 

• I norr huvudsakligen skogsmark bestående av barr-

och blandskog. I söder finns ett område med 

åkermark.

• I området finns ett antal bostadsfastigheter, dock 

ingen bebyggelse i anslutning till aktuell del av väg 

72.

• Det finns inga gällande detaljplaner inom 

planområdet.
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• Morgongåva tätort: 

• Cirka 1 490 invånare. 

• Service i form av förskola, låg- och mellanstadieskola samt mathandel. 

Centrallager och logistikcenter för ett stort E-handelsföretag. 

• Station för lokaltåg mellan Sala och Uppsala samt hållplats för regionbuss. 

• Vittinge:

• Cirka 580 invånare. 

• Service i form av förskola och lågstadieskola. På orten finns även 

tillverkning av tegelpannor. 

• Saknar station för lokaltåg men har ett antal hållplatser för regionbuss 

längs väg 72.

• Området kring den planerade gång- och cykelvägen är glest 

bebyggt. 

Lokalsamhälle 
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• En busshållplats med hållplatslägen i form av fickor på respektive sida om 
väg 72. Sträckan trafikeras av linje 848.

• 2019 trafikerades väg 72 av ungefär 4200 fordon per dygn, varav 13% 
bestod av tung trafik. Fordonstrafiken har i nuläge räknats upp till ungefär
4250 fordon per dygn, varav 550 bedöms vara tung trafik.

• Utifrån Uppsalas regionala cykelstrategi har cykeltrafiken i nuläge (2020) 
räknats upp till 19 cyklister per dygn. Exakta beräkningar finns inte.

• Enligt Trafikverkets Trafikuppräkningstal för EVA och manuella
beräkningar 2017-2040-2065 (2040) förväntas resor med samtliga
trafikslag att öka till år 2040.

Trafik
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• Aktuell sträcka längs väg 72 omges övervägande 

av barrskog utan några kända naturvärden.

• Cirka 200 meter norr om aktuell sträcka finns ett 

område med naturvärdesklass 3 (högt värde) 

från Länsstyrelsens naturvårdsprogram.

• Cirka 100 meter norr om sträckan finns även ett 

område som ingår i Skogsstyrelsens 

nyckelbiotoper.

Naturmiljö 
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• Arkeologisk undersökning steg 1 genomförs 

under hösten 2021

• Området kring den aktuella sträckan saknar 

kända värden för kulturmiljön.

• Inga registrerade fornlämningar inom 100 

meter från aktuell sträcka av väg 72. Dock 

finns fyra objekt med status ”övrig 

kulturhistorisk lämning”.

• Det närmaste av dessa, ett 

minnesmärke, ligger cirka 14 meter från 

väg 72.

Kulturmiljö 
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• Kontrastrik rumslig karaktär: öppet/slutet, vilt/kultiverat

• Historiskt landskap

• Upplevd trygghet är låg

Landskap 
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• Aktuell sträcka av väg 72 ligger inom avrinningsområde för 
Örsundaån. Sträckan korsas också av två mindre vattendrag.

• Recipient för vägdagvatten är lokala bäckar i närområdet.

Yt- och grundvatten 
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Befolkning och hälsa

• Sträckan bedöms i dagsläget inte användas som rekreativ led

• Inga regionalt kända besöksmål

• I Morgongåva finns elljusspår, hockeyrink och sporthall, något som 

saknas i Vittinge

• Inom utredningsområdet har inga förorenande verksamheter

identifierats

• Klimatkalkyl som vägledande för att göra mer energieffektiva val med 

mindre klimatpåverkan
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• Ny gång- och cykelväg placeras på norra sidan av väg 72, mellan 

Brunkullsvägen och Gamla landsvägen.

• Gång- och cykelvägen planeras bli tre meter bred och helt separat från 

fordonstrafik.  

• Skiljs av med en med sidoremsa mot väg 72.

• Gång- och cykelvägen korsar en enskild väg och två skogsinfarter. 

• Vid enskild väg görs sidoremsan bredare

• Skogsinfarterna planeras att byggas bort – frågor/synpunkter?

• En anslutning mellan befintlig busshållplats på norra sidan av väg 72 

och gång- och cykelvägen att anläggas.

• Gång- och cykelvägen placeras i nivå med körbana, sidoremsa 

utformas grön och anpassas till sin omgivning

Föreslagen placering och utformning
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• Södra sidan av väg 72

• Har valts bort eftersom det skulle medföra behov av två passager över 

väg 72 för oskyddade trafikanter.

• Befintliga anslutningar till Brunkullsvägen och Gamla Landsvägen ligger 

på den norra sidan.

• Negativt för såväl tillgängligheten som för trafiksäkerheten.

• Därutöver finns två anslutande enskilda vägar på den södra sidan, jämfört 

med en på den norra.

Bortvalda alternativ för placering och utformning
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• Här kommer vi lägga in en plan som också visar 

preliminärt markanspråk

Visa i plan med markanspråk 
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• Här kommer vi lägga in en plan som också visar 

preliminärt markanspråk

Visa i plan med markanspråk 
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Sektion vid låg bank
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Sektion vid befintlig busshållplats



46 2021-06-11

Sektion vid hög bank med befintligt vägräcke
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• Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter 

• Ökad tillgänglighet 

• Till befintlig busshållplats 

• Generellt genom att knyta samman samhällen

• Positiva effekter för lokalsamhället, förbättrade pendlingsmöjligheter

• Projektets effekter för befolkning och hälsa bedöms som positiva
• Förbättrar möjligheten till vardagsrekreation

• Ta hänsyn till kulturmiljövärden 

• Intrång i befintlig skogsmark, fällning av träd 

• Ta hand om vägdagvatten inte påverka diken 

• Ledningssamordning pågår (högspänningsledning)

• Påverkan under byggskedet

Preliminär bedömning av effekter och 

konsekvenser av förslaget



48 2021-06-11

• Miljökvalitetsmål 

• Begränsad klimatpåverkan

• Frisk luft 

• Ett rikt odlingslandskap

• Levande skogar

• Ett rikt växt- och djurliv 

• God bebyggd miljö

• Levande sjöar och vattendrag

• Miljökvalitetsnormer

• Luft

• Vatten

• Omgivningsbuller

Preliminär bedömning av påverkan på 

miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer
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Måluppfyllnad 

Projektmål

• Att ingen gång- eller cykeltrafik ska ske på körbana för väg 72.

• Att gång- och cykelvägen ska integreras väl med befintligt omgivande 

gång- och cykelvägnät.

• Att passager och eventuella konfliktpunkter mellan olika trafikantslag är 

utformade trafiksäkert samt i enlighet med gällande regler och normer.

• Att minimera påverkan på allmänna intressen.

• Att minimera markintrång utanför befintligt vägområde. 
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• E-post till  investeringsprojekt@trafikverket.se

• Webbformulär på projektets webbsida

• Brev (papper) till

Ärendemottagningen

Investering

Box 810

781 28 Borlänge

• Märk synpunkterna TRV 2020/111862

Välkommen med synpunkter

mailto:investeringsprojekt@trafikverket.se
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Frågor?


