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Väg 752 Mölnbacka bro i Forshaga kommun, Värmlands 
län. Ändring av vägplan. 
 

Motivering till ändring  

Vägplanen för väg 752 Mölnbacka bro, projektnummer 162948, som vann laga kraft 2020-10-23 fastställdes 

med belysning längs väg 752 (väster sida om befintlig bro i Mölnbacka). Under vägplaneprocessen önskade 

Forshaga kommun att vägen skulle vara belyst även efter ombyggnation. Forshaga kommun skulle stå för 

materialkostnader och stå som ägare av belysningsanläggningen. Efter genomförd granskning beslutade 

Forshaga kommun att inte anlägga belysning på den ombyggda delen av vägen. Trafikverket har inget intresse 

att anlägga belysningsanläggningen (det föreligger inga krav på att vägen ska vara belyst). En ändring av 

tidigare fastställd vägplan behöver utföras där belysningsanläggningen tas bort från vägplanen.  

 

Beskrivning av ändring  

Ändring av vägplan avser ändring av den fastställda vägplanen på så sätt att belysningen utgår.  
 

Befintlig väg 752 (väster sida om bron) är idag belyst fram till bron. Belysningen ägs av Forshaga kommun. I 

samband med entreprenaden för ombyggnad av väg 752 och byte av bro i Mölnbacka kommer belysningen att 

rivas och ingen ny belysningsanläggning ersätts. Det innebär att väg 752 inte kommer vara belyst på den 

aktuella sträckan efter ombyggnation.  

Konsekvenser 

Vägar utanför tätort ska normalt inte förses med vägbelysning. Vägen är inte drabbad av mörkerolyckor vilket 

också innebär att vägen inte behöver vara belyst. Vägens standard kommer bli något lägre när belysningen 

plockas bort, utöver det bedömer Trafikverket att ändringen inte får några konsekvenser för fordonstrafiken. 

Delgivning av ändringen 

Ingen fastighetsägare blir direkt berörd av ändringen, eftersom ändringen inte medför någon förändring av 

vägområdet som är fastställt. Dock samråds denna ändring med berörda sakägare från originalplanen, som 

har möjlighet att lämna synpunkter på ändringen, innan planen skickas till länsstyrelsen för bedömning om 

ändringen innebär betydande miljöpåverkan.  

 

Karlstad, 2020-11-12 

 

__________________ 

Arne Nyhammar, Projektledare 

 

 

  


