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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 

Samrådsredogörelsen redovisar de samråd som hållits i vägplanen för väg 953 Östgranvåg - 

Forsmo. Här framkom bland annat synpunkter kring vägens avvattning, trafiksäkerhet samt 

ledningar. 

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: 

2016-11-30, 2016-12-08, 2017-05-17 och 2018-07-06. 

Samrådskrets i vägplan 

Samråd har hållits med allmänheten, länsstyrelsen Västernorrlands län, Sollefteå kommun, 

berörda myndigheter, berörda organisationer och företag.  
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Samråd 

Samråd med myndigheter, organisationer och övriga intressenter 

Mötesdatum Intressent Syfte med möte/mötesserie 

2016-11-11 Länsstyrelsen i 

Västernorrland 

Tidig kontakt tagen med länsstyrelsen 

för att presentera projektet med mera. 

2018-06-19 Sollefteå kommun Samråd angående rivning av befintlig 

belysning samt nytt förslag på belysning 

på delar av sträckan. 

 

Tidigt samråd 

Det har inkommit ett skriftligt yttrande från ett företag, ett telefonsamtal från en 

privatperson och ett möte har genomförts med ett företag tillsammans med Sollefteå 

kommun, under tiden innan samrådsperioden 6 - 30 december 2016. 

Möte Mählers Smide AB och Sollefteå kommun 

Trafikverket har genomfört ett tidigt samråd den 11 oktober 2016-10-11 med Mählers smide 

AB och Sollefteå kommun.  

För Mählers är det viktigt att vägsträckan blir åtgärdad så snart som möjligt för att 

underlätta för deras verksamhet. Tunga och långa transporter kommer att öka då de 

utvecklar sin verksamhet. De frågar om det går att skynda på processen. Mählers lyfter 

också att det finns två platser som är extra kritiska. Den ena är kurvan strax norr om 

Faxälven samt det branta och kurviga partiet strax söder om Forsmo. Mählers har önskemål 

om att samordna en ombyggnation av sin grusväg in till industrin i Forsmo med det här 

byggprojektet. 

Sollefteå kommun önskar att Trafikverket ser över en tidigareläggning av byggstart samt att 

samordna med t.ex. att lägga fibernät under entreprenadtiden. 

Bemötande 

Trafikverket besvarade att det är inte är så lätt att påskynda processen i och med två 

anledningar. Dels på grund av att det ska finnas utrymme i planeringsramen för en 

tidigareläggning och dels att den formella planläggningsprocessen kräver en viss tid för att 

ta fram en vägplan t.ex. olika samrådstider m.m. Trafikverket tar med sig önskemålet om 

tidigareläggning av produktionsstart men lovar ingenting. Trafikverket rekommenderar 

Mählers och kommunen att skicka in en skrivelse i frågan. 

Trafikverket kommer att utreda kurvan strax norr om Faxälven men i dagsläget finns ingen 

finansiering att bygga bort den kurvan. 

Mählers har själva möjlighet att kontakta upphandlad entreprenör för eventuell samordning 

när det är dags för produktion. 
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Trafikverket noterar kommunens önskemål. 

 

Mählers Smide AB 

Mählers smide AB har lämnat ett skriftligt yttrande den 31 oktober 2016 om att vägsträckan 

från riksväg 87 över Granvåg fram till Forsmo är i oerhört dåligt skick. De önskar att en 

upprustning av det aktuella vägavsnittet prioriteras, om möjligt senast under 2018. 

Bemötande 

Trafikverket har noterat synpunkt. 

Privatperson 

En fastighetsägare i Sand lämnar information om att i samband med att arbete utfördes på 

väg 953 för några år sedan nedanför fastigheten, uppstod sprickor i husets tegelfasad som 

ligger ovanpå nipan. Det finns en jordvärmeanläggning i närliggande fastighet som följer 

diket nedanför väg 953, vilket har visats på plats för fältgeoteknisk personal. 

Fastighetsägaren kontaktas för närliggande fastighet. 

Bemötande 

Trafikverket har noterat information om värmeanläggning och tar med sig det i det fortsatta 

arbetet. 

 

Tjänste- och minnesanteckningar från dessa samråd finns i sin helhet diarieförda på 

TRV2016/55587. 
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Samråd med allmänheten 

Ett samråd med allmänheten har genomförts under perioden 6 - 30 december 2016. Syftet 

med samrådet var att presentera projektet och att tidigt samla in information och 

synpunkter. Samrådet genomfördes genom att ett brev skickades ut till berörda 

fastighetsägare, myndigheter och organisationer med information om möjligheten att ta del 

av det samrådsunderlag som tagits fram för väg 953 Östgranvåg – Forsmo, daterat 2016-11-

03.  

Trafikverket annonserade i Post- och inrikes tidningar 8:e december 2016 samt Tidningen 

Ångermanland den 9:e december 2016. Samrådsunderlaget har funnits tillgängligt på 

Trafikverkets hemsida från den 9 december – 30 december 2016. Det har även funnits 

tillgängligt i dessa lokaler under hela samrådsperioden: 

• Trafikverket, Nattviksgatan 8, Härnösand 

• Sollefteå kommun, Djupövägen 3, Sollefteå 

 

Samrådstiden för skriftliga synpunkter angående samrådsunderlaget var under perioden 9 - 

30 december 2016. 

De skriftliga synpunkterna som inkommit under samrådet finns diarieförda på 
TRV2016/55587. 

Synpunkter från privatpersoner 

Totalt inkom fem skriftliga synpunkter och två telefonsamtal från privatpersoner under 

samrådstiden.  

En fastighetsägare upplever en begränsad sikt vid sin utfart. Dennes utfart till befintlig väg 

är brant i dagens läge vilket gör att en höjning av vägbanan skull försvåra in- och utfarten 

ytterligare, samt öka olycksrisken. Vägens befintliga lutning samt att en vägtrumma suttit 

igen har resulterat i att vatten har letat sig andra vägar in på bland annat en gårdsplan. 

Tre personer har lämnat önskemål om att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. 

Två personer av dessa har lämnat önskemål om en gång- och cykelväg. Det gäller sträckan 

förbi Öhns skola samt sträckan Östgranvåg - Västgranvåg. Den befintliga gång- och 

cykelvägen som går förbi Skärvstaskolan bör förlängas fram till bron över Faxälven. 

En fastighetsägare upplever att det samlas mycket vatten på vägen. När fordon passerar så 

stänker det in på fastigheten, staket etc. 

Information har lämnats om att det finns växtlighet vid sidan om vägen strax söder om bro 

över järnvägen, vilket försvårar sikten i kurvan. Vägprofilen söder om bron över järnvägen 

bör ses över för att förbättra siktförhållandena. 

Fråga från en fastighetsägare om eventuell påverkan på enskild fastighet.  

Bemötande 
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Trafikverket kommer att se över vägens avvattning med tillhörande sidoområden. 

Anslutande in- och utfarter till väg 953 kommer att ses över och anpassas. 

Trafikverket noterar information om siktförhållanden och tar det med sig i fortsatt 

planering.  

Trafikverket noterar önskemål om gång- och cykelväg och ser över det i kommande skede.  

Trafikverket kommer att redovisa påverkan och intrång på enskilda fastigheter i kommande 

samråd när ett mer detaljerat förslag är framtaget.  

 

Synpunkter från myndigheter, företag och organisationer 

E.ON Elnät Sverige AB 

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON) meddelar att längs med aktuell väg finns ett stort antal 

luftledningar och markförlagda kablar samt även ett antal nätstationer i anslutning till 

vägen. Ledningarna är normalt sett inte inmätta och fortsatt samråd bör ske om i vilken 

utsträckning E.ON:s anläggningar berörs. E.ON förutsätter att deras anläggningar kan vara 

kvar i sitt befintliga läge och att ombyggnad eller flytt bekostas av den som begär det om 

inget annat sägs i avtal eller lagstiftning. 

E.ON har lämnat information om deras ledningar samt en karta där ledningar och 

nätstationer markerats ut. De har ombyggnadsplaner för anläggande av markkablar söder 

om Faxälven fram till Östgranvåg. Projektering är ej färdigställd och tidplan ej satt. 

Om vägprojektet innebär att vägområdet förändras eller vägen breddas är det viktigt att 

E.ON får kännedom om detta så att ledningar inte förläggs i läge som hamnar i vägen för 

vägens framtida ombyggnation. Det är också viktigt att de instanser hos Trafikverket som 

ger godkännande till förläggning av kabel känner till Trafikverkets planerade 

ombyggnationer. Anledningen är att undvika att E.ON får tillstånd för förläggande av kabel 

bara för att något år senare få beskedet att kabeln måste flyttas på grund av ombyggnation 

av vägen.  Det skulle medföra onödiga samhällsekonomiska såväl som administrativa 

kostnader för såväl Trafikverket som E.ON.  

Bemötande 

Trafikverket kommer att ha en fortsatt dialog med E.ON angående den planerade 

ombyggnaden av väg 953 och eventuell påverkan på ledningar. Den instans hos Trafikverket 

som beslutar om kabelförläggning kommer att informeras om ombyggnaden av väg 953. 

Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket avstår från att lämna synpunkter. 

Bemötande 

Trafikverket har noterat synpunkt. 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen har gjort bedömningen att samrådsunderlaget tagit upp de viktigaste 

aspekterna och utgör ett bra kunskapsunderlag. De största miljökonsekvenserna har 

bedömts uppstå vid eventuella kurvrätningar. Länsstyrelsen anser att hänsyn även måste tas 

till ras- och skredrisk. 
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Länsstyrelsen anser att Trafikverket har på ett bra sätt redogjort för de möjliga 

konsekvenserna gällande kulturmiljön samt vilka åtgärder de tänker vidta. 

Vid eventuella åtgärder inom vattenskyddsområden gäller skyddsföreskrifter ska kontakt tas 

med Sollefteå kommun. Vid eventuella åtgärder inom naturreservat Granvågsniporna ska 

kontakt tas med Länsstyrelsen. 

För en stor del av berörd vägsträcka finns ett förordnande om landskapsbildsskydd som 

innebär tillståndsplikt för ny- eller ombyggnad av bostadsbebyggelse. 

Det måste kontrolleras om delar av berörda byggnadsplaner behöver upphävas innan 

vägplanen kan fastställas. 

Bemötande 

Trafikverket meddelar att hänsyn kommer att tas till ras- och skredrisk. Vidare samråd 

kommer att genomföras vid eventuella åtgärder inom vattenskyddsområden samt 

naturreservatet Granvågsniporna. 

Trafikverket noterar länsstyrelsens information beträffande förordnande om 

landskapsbildsskydd och tar med det i fortsatt arbete. 

En kontroll kommer att genomföras gällande berörda byggnadsplaner. 

Sametinget 

Sametinget har lämnat information om funktionella samband, samernas rättsliga skydd, 

renskötselrätten, riksintresse, samråd, konsekvensbeskrivningens innehåll och Sveriges mål 

med den samiska kulturen samt renskötsel. 

Bemötande 

Trafikverket noterar Sametingets synpunkter och tar med dom i det fortsatta arbetet inom 

projektet. 

Sollefteå kommun Tekniska enheten 

Sollefteå kommun ser positivt på ett åtgärdande av vägsträckan. Vägarnas standard, 

hastighet och underhåll är av stor betydelse för både boende och företag i kommunen. 

Behoven av vägåtgärder är stora och prioriteringen av vägåtgärder är av strategisk betydelse 

för godstransporter och arbets- och studiependling.  

Sollefteå kommuns VA-nät samt gatubelysningsnät kommer att beröras. För att kunna yttra 

sig vidare krävs mer detaljerade underlag från Trafikverket. Det är viktigt under den 

fortsatta processen att Trafikverket samverkar med Sollefteå kommun så att eventuella 

hinder och behov av åtgärder kan upptäckas samt planeras in tidigt. 

Hela vägsträckningen är lokaliserad inom Övre Ådalens riksintresse för friluftsliv. När 

mötesplatser planeras så önskar kommunen att det samordnas med lämpliga rastplatser 

som möjliggör bättre parkeringsmöjligheter för t.ex. fiske med mera. I de fall 

breddning/släntning av vägen kommer att ske i anslutning till kända 

naturvärdesområden/riksintressen för naturvård anser kommunen att en 

naturvärdesinventering ska ske. Det finns flera kända fornminnen i området, framförallt i 
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anslutning till Nämnforsen. Även övriga områden kan ha intressanta lämningar och bör 

inventeras utifrån samråd med länsstyrelsen. 

I området finns industriföretag som har stora behov av att vägen byggs om så snart det är 

möjligt. Under ombyggnationen måste det vara möjligt för tunga fordon att ta sig fram till 

industriområdet. Sollefteå kommun planerar att bygga bredband i området och detta måste 

samordnas med vägombyggnaden. 

Bemötande 

Trafikverket avser att ha en fortsatt dialog med kommunen under projekteringen. Ett mer 

detaljerat förslag kommer att tas fram som kommunen kommer att få ta del av och lämna 

synpunkter på. 

Information om naturmiljö, kulturmiljö och riksintressen har noterats och kommer att tas 

med i det fortsatta arbetet. 

Framkomlighet för tunga fordon till industriområdet under byggtiden kommer i möjligaste 

mån att säkerställas. 

TeliaSonera Sverige Net Fastigheter AB 

TeliaSonera Sverige Net Fastigheter AB (TSSNFAB) anser inte att det framgår tydligt vad 

konsekvensen förväntas bli för deras teleanläggningar. Teleanläggningarna inhyser känslig 

och samhällsviktig telekommunikationsutrustning vilken måste särskilt beaktas vid 

anläggningsarbeten i närheten. Ett särskilt skyddsavstånd måste ligga mellan vägen och 

telestationen. 

Då underlaget inte ger tydlig information om de exakta konsekvenserna av planerat förslag 

samt då handlingarna ej heller ger besked så kan TSSNFAB ej tillstyrka de planerade 

åtgärderna. 

TSSNFAB förutsätter att ytterligare information ges, i god tid innan ytterligare åtgärder sker 

i ärendet. Som information bifogas Telias riktlinjer för sprängning och borrning i närheten 

av telestationer om det kan komma att ske vid av ombyggnaden av väg 953. 

Kablage och ledningar i området är ägda av TeliaSonera Skanova Access AB vilka också 

måste ges tillfälle att uttala sig i ärendet. 

TSSNFAB anser att sökanden svarar för samtliga kostnader som kan uppkomma för 

TSSNFAB till följd av ombyggnationen. 

Bemötande 

Trafikverket kommer att arbeta fram ett mer detaljerat förslag som TSSNFAB får ta del av. 

Skanova Access AB finns med i samrådskretsen för projektet. Fortsatt dialog med samtliga 

ledningsägare om eventuell påverkan på ledningar kommer att ske.  

Vattenkraft Uniper 

Vattenkraft Uniper har inga synpunkter. 

Bemötande 

Trafikverket har noterat. 
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Älvräddarnas Samorganisation 

Älvräddarnas Samorganisation har inga synpunkter i nuläget. De vill bli kontaktade igen när 

planerna för den exakta dragningen är klara 

Bemötande 

Trafikverket kommer att arbeta fram ett mer detaljerat förslag som Älvräddarnas 

Samorganisation får ta del av. 

 

Samråd på orten 

Ett samråd med allmänheten genomfördes på Forsmoträffen i Forsmo den 31 maj 2017. 

Syftet med samrådet var att presentera projektet och att tidigt samla in information och 

synpunkter. Samrådet genomfördes genom att ett brev skickades ut till berörda 

fastighetsägare, myndigheter och organisationer med information om möjligheten att ta del 

av det samrådshandling som tagits fram för väg 953 Östgranvåg – Forsmo, daterat 2017-05-

29.  

Trafikverket annonserade i Tidningen Ångermanland den 20:e maj 2017 samt Post- och 

inrikes tidningar 19 maj 2017. Samrådsunderlaget har funnits tillgängligt på Trafikverkets 

hemsida från den 29 maj – 22 juni 2017. 

Synpunkter allmänheten 

Vid samrådsmötet i Forsmo framkom att allmänheten anser att väg 953 är i väldigt dåligt 

skick och att den nu åtgärdas är refterlängtat. Frågor ställdes angående om en gc-väg 

kommer att byggas, om vägen kommer att breddas samt asfalteras. De undrar också hur stor 

chans det är att byggstarten försenas och om omledning av trafik under byggtiden kan bli 

aktuellt. 

Förslag lämnas om att höja maxhöjden på Edsbron som idag är 3.80 meter, så att den tunga 

trafiken åka över Edsbron och upp på riksväg 90. Den tunga trafiken slipper då passera 

Öhns skola. 

En person har synpunkter angående att det i samrådsdokumentet står att det finns 

belysning på trästolpar inom vägområdet. Belysningsstolparna på sträckan Gåsnäs-Tängsta 

är traditionella stålstolpar. Det finns trästolpar som bär el- och teleledningar längs vägen 

vilket inte hör till vägutsrustningen. 

Bemötande 

Projektet är ett bärighetsprojekt där GC-väg inte ingår. GC är en politisk fråga och det måste 

finnas med i regionala planen vilket det inte gör idag. Projektet avser befitlig väg och 

vägbredd. Där vägen är asfalterad kommer fortsatt vara asfalterad. 

Omledning under byggtid kan bli aktuellt och det kommer Trafikverket att utreda vidare. 
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Det är en relevant fråga att leda trafiken över Edsbron och ut på Rv 90. Det här är ett 

bärighetsprojekt och det ingår inte att se över broar men synpunkten förs vidare inom 

Trafikverket. 

Trafikverket ser över text angående belysningsstolpar i kommnde skede. 

 

Synpunkter från myndigheter, företag och organisationer 

Sametinget 

Sametinget i Sverige är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament. 

Sametingets syfte är att förbättra de svenska samernas möjligheter som ursprungsfolk att 

bevara och utveckla sin kultur. Det framgår inte vilket inflytande berörda samebyar har i 

processen. Samebyarna har rätt till inflytande och ska ha möjlighet att påverka besluten när 

mark inom det samiska traditionella området berörs. Det framgår av lagen om nationella 

minoriteter, Urfolksdeklarationen, FN:s konvention om politiska och medborgerliga 

rättigheter samt Europarådets ramkonvention. 

Det framgår inte vart material kommer att tas från. Material till vägåtgärder kräver täkter 

vilket också påverkar renbetet. Betesmarker som ligger nära täkter kan påverkas av damm 

vilket gör betet obrukbart. Grön infrastruktur med sammanhållna betesmarker för renarna 

är en förutsättning för en hållbar renskötsel, varje del av landskapet fyller olika funktioner. 

Enligt 3 kap. 5 §, första stycket miljöbalken ska mark- och vattenområden som har betydelse 

för bl.a. renskötseln så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 

näringens bedrivande. Enligt andra stycket ska områden av riksintresse för renskötseln 

skyddas mot sådana åtgärder. Områdena karaktäriseras ofta som flyttvägar, svåra passager, 

kalvningsområden och rastbeten. Kärnan i att områden av riksintresse för renskötseln utses, 

är att samerna har status som urfolk och därigenom rätt att utöva sin kultur och en grad av 

självbestämmande över sin kultur. Staten ska därmed tillförsäkra att renskötseln ska kunna 

fortsätta existera och då är markerna av den största betydelse. Det är inte bara områden som 

ska skyddas utan det ska finnas funktionella samband som flyttleder och sammanhängande 

områden så att den fria strövningen inte hindras. 

Bemötande 

Trafikverket har i dagsläget inget förslag på vart material kommer att tas ifrån. Ett förslag 

kommer att tas fram och presenteras i granskningshandlingen. Förslaget kommer då att 

samrådas med Sametinget. 

Sollefteå kommun, Tekniska enheten 

Trafikverket har tidigare fått information av Sollefteå kommun gällande 

vattenskyddsområden som berörs. Trafikverket har meddelat att de fått allt de anser vara 

relevant. 

Vägarna, dess standard, hastighet och underhåll är av stor betydelse för både boende och 

företag .Behoven av vägåtgärder är stora och prioriteringen av vägåtgärder är av strategisk 

betydelse för godstransporter och arbets- och studiependling. Väg 953 Östgranvåg-Forsmo 

samt Forsmo-Ådalsliden. (I TRVs Verksamhetsplan bärighet åtgärdas 2016-2018) ingår i 
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kommunstyrelsens yttrande 2016-12-06 till Inspel om transportinfrastruktur för 

Västernorrlands län. 

Sollefteå kommun har 2017-06-15 mött Trafikverkets konsult, Sweco angående att Sollefteå 

kommuns gatubelysningnät kommer att beröras. Vid mötet meddelade Sweco att Sollefteå 

kommun senare skulle erhålla mer detaljerad information om projektets påverkan på 

gatubelysningen. Först efter att Sollefteå kommun fått denna information kan ytterligare 

synpunkter lämnas. 

I övrigt kvarstår Sollefteå kommuns yttrande över Trafikverkets tidigare samrådsremiss 

gällande väg 953 Östgranvåg-Forsmo. 

Bemötande 

Trafikverket kommer att ha fortsatt dialog med kommunen angående vattenskyddsområden 

och vägbelysning när ett mer detaljerat underlag har tagits fram. 

Telia 

Telia Sverige Net Fastigheter AB (TSNFAB) hänvisar till deras tidigare yttrande. Det är av 

yttersta vikt att de har fortsatt tillfartsväg till stationerna och tillräckligt avstånd från 

stationerna till vägen. 

TSNFAB vill bli fortsatt underrättade i ärendet eftersom det fortfarande inte går att säga hur 

exakt de kommer att påverkas. De kan därför varken tillstå eller motsätta sig förslaget. 

TSNFAB förutsätter att sökanden svara för samtliga kostnader som kan uppkomma för 

TSNFAB till följd av ombyggnaden. 

Bemötande 

TSNFAB kommer att ha en fortsatt tillgång till sina stationer. Trafikverket kommer att 

arbeta fram ett mer detaljerat underlag som TSNFAB kommer att få ta del av  och kunna 

lämna ytterligare synpunkter på. Ledningssamordning kommer att ske inom projektet. 

Öhns vattenförening Ek. 

En huvudvattenledning med avstick till cirka 47 abbonenter samt skolan ligger på höger sida 

om väg 953 från uppfarten till Trolldalen till Forsmoträffen. 

Bemötande 

Trafikverket tar med sig det i den fortsatta projekteringen. 

 

Synpunkter från fastighetsägare 

Fastighetsägare Sand 

Fastighetsägare önskar att befintliga gabioner vid Sand lämnas orörda så att inte 

stabilitetsförändringar sker. De önskar att få ha kvar deras förvaringsutrymme. 

”Kalles Backen” stängdes för trafik då vägen bidrog till att förvärra effekten av den kallkälla 

som orsakar svallis över körbanan på väg 953. 
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Nedanför väg 953 mot älven vid Sand, ligger en kallkälla mellan diket och vägen. Den 

används som bevattning för betesdjur. 

Det finns en jordvärmekollektor nergrävd i Sand. Trafikverket har fått en karta.  

Vattenavrinningen från landsvägen, nedanför ”raset”, har orsakat försurning och 

underminerat marken nedanför vägen. 

De anser att markrörelser, till följd av tung trafik, har påverkat diket negativt. Diket 

fortsätter under ladan och vidare fram mot en stentrumma och emellanåt har sten ramlat 

ner och hindrat vattnets flöde. Diket behöver grävas om i hela sin sträckning. 

I nuvarande avvattningslösning finns det, enligt fastighetsägaren, en underdimensionerad 

dagvattenbrunn i körbanans kant mot gabionerna. 

Bemötande 

Trafikverket har noterat fastighetsägarens information  och synpunkter angående kallkälla, 

gabioner, jordvärmekollektor, fårhus och tar med sig det i den fortsatta projekteringen. 

Trafikverket kommer att se över avvattningen samt vidta åtgärder så att vatten leds undan. 

Fastighetsägare Ön 

Det samlas vatten på vägen utanför fastighet Ön. Då trafiken passerar sprutar vatten mot 

fasaden på bostadshuset. Det rinner även vatten mot garaget. 

Bemötande 

Trafikverket kommer att se över avvattningen samt vidta åtgärder så att vatten leds undan. 

Fastighetsägare Västgranvåg 

På fastigheten finns en energibrunn, avloppsbrunn med tillhörande infiltration och 

vattenledning. Det finns en vägtrumma intill  intill fastigheten samt en förstärkning för att 

motverka husras, vilket har noterats på bifogad karta. 

Bemötande 

Trafikverket har noterat information och tar med sig det i den fortsatta projekteringen. 

Fastighetsägare Västerås 

Information om ledningar, avvloppsbrunn och infiltration, energibrunn, staket och 

dikesutformning, vägtrumma lämnas. De har önskemål om att flytta vägkroppen 2-3 meter 

från deras fastighet. 

Någon form av farthinder och nedsatt hastighet genom byn efterfrågas. 

Bemötande 

Trafikverket har noterat information om ledningar med mera. 

Projektet är ett bärighetsprojekt och en sänkning av hastigheten i byarna ingår ej. 
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Fastighetsägare Forsmo Sandsmon 

Två fastighetsägare har frågor angående hur deras fastighet kommer att påverkas och 

efterfrågar ett telefonmöte. De har önskemål om att Trafikverket ser över alternativa 

lösningar som inte påverkar deras fastighet lika mycket. 

Bemötande 

Trafikverket kontaktar de fastighetsägare som önskar telefonmöte för att besvara deras 

frågor. 

 

Samråd med de enskilda som kan bli särskilt berörda 

Ett mer detaljerat förslag kommer att presenteras under 2017. Enskilda som kan bli särskilt 

berörda har då möjlighet att lämna ytterligare synpunkter. 

 

 

Jimmy Dahlbom 

Projektledare 

 

 

 

Underlag 

2016-11-11 Minnesanteckningar samråd med Länsstyrelsen 

2018-06-19 Minnesanteckningar samråd om belysning 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikverket, Box 186, 871 24 Härnösand. Besöksadress: Nattviksgatan 8. 

Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 

 

www.trafikverket.se 


