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Dagordning

1. Inledning, syfte och bakgrund

2. Information om formell handläggning

3. Presentation av projektet och förslag på 

åtgärder

4. Allmänna frågor

5. Stationssystem

– Projektövergripande

– Markförhandling

– Miljö

– Lämna synpunkter
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Syfte med detta möte

• Informera om den formella hanteringen

• Informera om vad som hänt sedan förra mötet 2018

• Hur berör vägförslaget mig som fastighetsägare/närboende

• Möjlighet att diskutera och lämna synpunkter/förslag
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• Åtgärdsvalsstudier för väg 76 Gävle-Norrtälje rekommenderar gång-

och cykelväg som en åtgärd

• Idag är det brister i tillgänglighet och trafiksäkerhet för oskyddade 

trafikanter

• Lämpligt avstånd för cykling (5-6 km)

• Samrådsunderlag genomfört 2017, länsstyrelsen fattade beslut att 

projektet inte kan antas innebära betydande miljöpåverkan

• Utredning val av lokaliseringsalternativ genomförd 2018, var på remiss 

i maj 2018

• Trafikverkets ställningstagande klart april 2019

• Planförslag pågår

Bakgrund
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Planläggningsprocessen

Planläggning 

Utredningsarbete 
– VAR ska den nya 
vägen gå och HUR 
ska den utformas

Eventuell 
tillåtlighets-
prövning av 
regeringen

Utformning 
av förslag till
Vägplan

Vägplanen 
fastställs

Möjlighet att 
överklaga

SAMRÅD
(parallellt under hela processen)

Åtgärdsvals-
studie

Granskning 
av förslag 
till vägplan
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Vad ska en vägplan innehålla?

• Plankarta

• Planbeskrivning

• Miljöbeskrivning 

• Fastighetsförteckning

• Kostnadsberäkning 

• Ritningar

• Samrådsredogörelse
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När kan berörda framföra synpunkter?

• Samrådsmöte Synpunkter under mötet

• Granskning Synpunkter till Trafikverket, Borlänge

• Kommunikation efter granskningYttrande till Trafikverket, Borlänge. 

Endast de som lämnat synpunkter 

under granskningen

• Fastställelse Överklaganden ställs till regeringen, 

men skickas till Trafikverket, Borlänge
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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

Skador ska ersättas

34 § Väglagen
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Vägrätt

• Vägrätt uppkommer när väghållaren tar i anspråk 

mark för väg, det vill säga när vägens sträckning 

över fastigheten blivit utmärkt och vägarbetet på-

börjats. (31 § Väglagen) 

• Vägrätten är en rätt för väghållaren att nyttja den 

mark som behövs för vägen. Rätt till grus, berg 

och andra jordmassor inom vägområdet. (30§ Väglagen)

• Ingen förändring av fastighetsgränser.

• Vägrätten upphör när vägen dras in. (32 § Väglagen) 
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Vägområde
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Mark under byggtiden

Vägområde

Yta som används under byggnadstiden, t.ex. för massupplag

– detta område kallas tillfällig nyttjanderätt. Återgår till 

fastighetsägaren efter avslutad entreprenad.
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Typer av vägar

• Allmän väg = Väg där stat eller kommun är 

väghållare

• Enskild väg = Väg som inte är allmän väg. 

Väghållarna som har ansvar för de 

enskilda vägarna kan vara enskilda 

markägare eller organisationer. 

Vägarna som berörs i detta projekt är statligt ägda och 

förvaltade (väg 76, väg 759, väg 786)
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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

• Annan skada

• Uppräkning med index och ränta

Inlösen av fastighet

- Synnerligt men för fastigheten eller del därav

- Tidig inlösen i undantagsfall

(55 § + 55 a § + 55 b § Väglagen)
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Ersättningsberäkning jordbruk

- Mark

- Försvårad brukning

- Förlängda ägoavstånd

- Passage av väg

- Fältkantverkan

- Försvårad betesdrift och ökat stängselbehov

- Anpassningskostnader

- Annan skada (t.ex. skördeskador)
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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. 

• Ersättningsbeloppet räknas upp med index och ränta 

från den dag marken togs i anspråk.
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PLANFÖRSLAGET
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Planförslaget

Del 1. 2 km. Från norra korsningen av 

Västanåvägen/Älvkarleövägen på väg 759, 

fram till infart mot golfbanan.

Del 2. 0,8 km. Från korsningen av väg 

76/Långsandsvägen fram till 

Prästgårdsvägen i Överboda. Gång- och 

cykelport under väg 76

Del 3. 0,6 km. Från korsningen av 

väg76/Västanåvägen fram till befintlig gång 

och cykelväg strax norr om Näsbodavägen

i södra Skutskär. 
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Exempel på planritning, som fastställs

(bild)
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Exempel på illustrationsritning

(bild)
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Vägförslag 
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Föreslagna åtgärder

• Del 1. Gång- och cykelvägen placeras på den västra sidan om vägen.

Bygdeväg med 5 timglashållplatser genom Västanån.

• Del 2.Gång- och cykelvägen placeras på den östra sidan om vägen. Gc-

port under väg 76.

• Del 3. Gång- och cykelvägen placeras på den västra delen av vägbanan.

• Gång- och cykelväg föreslås bli 2,5 m bred
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Dina möjligheter att påverka

Synpunkter och idéer kan lämnas fortlöpande. Av praktiska skäl önskar vi få 

synpunkter på denna samrådshandling senast den 14 juni. Formellt pågår 

dock samrådet tills vägplanen ställs ut på granskning (preliminärt 

augusti/september)

När planen ställs ut för granskning kan man yttra sig skriftligt om denna. Men 

vänta inte till granskningen om du har synpunkter redan idag!

Information finns på Trafikverkets webbplats: 

www.trafikverket.se/alvkarlebyskutskar

Nicklas Werner, projektledare 010-123 09 18

Mattias Nordell, markförhandlare 010-123 71 14
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Tack för uppmärksamheten!


