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• Bakgrund och historik

• Planering av vägprojekt

• Förslag till åtgärder

– Vägförslaget

– Miljökonsekvenser

• Information om markfrågor

• Information om ersättningsvägar

• Fika

– Tillfälle att studera förslaget och ställa frågor

– Möjlighet att lämna synpunkter på förslaget

Dagordning
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Bakgrund – Åtgärdsbehov på E10

• 23,5 km lång

• Smal väg, ca 8 m  

• Bristande plan- och profilstandard

• Direktutfarter till E10 som inte är 

trafiksäkra

• Stor andel tung trafik, ca 20 %

• Viltstängsel saknas

• 20 trafikolyckor med personskador under 

åren 2010 – 2016 (STRADA)

• Ca 50 viltolyckor mellan 2010 – 2016 

(Nationella Viltolycksrådet)
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Planering av vägprojekt

VAR?             HUR?   NÄR?                
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Planläggningsprocessen
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Hur kan du påverka?
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• Utforma planförslag och MKB hösten 2016 - våren 2017

• Samråd om planförslag och MKB mars/april 2017

• Samrådsmöte på orten 30 mars 2017

• Länsstyrelsens godkännande av MKB sommaren 2017

• Kungöra förslag och granskning vintern 2017

Öppet hus

• Fastställelseprövning våren 2018

• Tidigast planerad byggstart 2019

Preliminär tidplan



E10 Morjärv –

Västra Svartbyn

Förslag till 

utformning och 

miljökonsekvenser

WSP
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Mikael Eriksson
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• Mötesfri väg från korsningen väg 356/E10 i Morjärv till 

anslutningen av väg 795 i Västra Svartbyn, ca 23,5 km

• Mötesfri landväg 2+1 med mitträcke

• Vägsektion, 10,5 m (1+1), 14,0 m (2+1), och 17 m (2+2). 

• Ca 40 % omkörningsmöjlighet i både norrgående och 

södergående trafik. 

• Nysträckning förbi rastplatsen i Räktforsen.

• Parallellvägar

• ”Bandyklubbor”

• Viltstängsel

• Två planskilda faunapassager och en viltövergång i plan

Förslag till vägåtgärder
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Mötesfri väg, 2+1-väg, med mitträcke och 

viltstängsel
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Mötesfri väg, 1+1-väg, med mitträcke och 

viltstängsel
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Mötesfri väg, 2+2-väg, med mitträcke och 

viltstängsel
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Utformning av korsningar och 

anslutningar
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Nydragning Räktforsen
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Viltstängsel och faunapassager

Viltstängsel

• På båda sidor av vägen

• Öppningsbara grindar

Faunapassager

• Två planskilda faunapassager för 

ren och vilt

• En viltövergång i plan

• Torrtrummor vid vattendrag

Källa: Trafikverket
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Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

• Länsstyrelsen har beslutat att projektet kan innebära 

betydande miljöpåverkan → miljökonsekvensbeskrivning ska 

upprättas.

• Om vägen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan 

ska:

- samrådet även avse innehåll i och utformning av

vägplanens miljökonsekvensbeskrivning (Väglagen).

• Innan vägplanen kan kungöras för granskning ska 

Länsstyrelsen i Norrbottens län godkänna 

miljökonsekvensbeskrivningen.
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Syftet med miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB)

• Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är att 

identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som 

den planerade vägåtgärden kan medföra (Miljöbalken 6 kap):

– på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, 

landskap och kulturmiljö.

– på hushållningen med mark, vatten och den fysiska 

miljön i övrigt.

– på annan hushållning med material, råvaror och energi.

• Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av 

effekterna på människors hälsa och miljön.
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• SAMMANFATTNING

• INLEDNING

• STUDERADE ALTERNATIV

• PLANERADE ÅTGÄRDER

• AVGRÄNSNING

• BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

• MILJÖKONSEKVENSER

• KLIMAT

• MÅLUPPFYLLELSE

• MILJÖBALKENS HÄNSYNSREGLER

• MILJÖKVALITETSNORMER

• ANMÄLAN, TILLSTÅND OCH DISPENSER

• MILJÖUPPFÖLJNING

• SAMRÅD

• UNDERLAGSMATERIAL OCH KÄLLOR

Innehåll i miljökonsekvensbeskrivningen

• Rennäring

• Jordbruk och skogsbruk

• Landskapsbild

• Kulturmiljö

• Naturmiljö

• Rekreation och friluftsliv

• Vattenresurser

• Masshantering

• Förorenade områden

• Boendemiljö och barriärer

• Trafikbuller och vibrationer

• Luftkvalitet

• Byggtiden
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Skyddade områden enligt 

miljöbalken

• Kalixälven och samtliga biflöden är Natura 

2000-område.

• Kalixälven - riksintresse för naturvård och 

friluftsliv samt yrkesfiske

• Malungsbergets naturreservat.

• Biotopskyddsområde, 

Hästängesholmen/Mölnviken, bäckmiljö med 

höga naturvärden. 

• Överkalix älvdalsbygd är av riksintresse för 

kulturmiljövård.

• E10 är av riksintresse för kommunikationer.

• Haparandabanan är av riksintresse för 

kommunikationer.

• Riksintresse rennäring finns i området men 

berörs inte av E10.
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Rennäring

• I området verkar Kalix sameby och Ängeså

samebyar, koncessionssamebyar. 

• På sträckan mellan Morjärv och Västra 

Svartbyn finns inga riksintresseområden eller 

andra särskilt utpekade strategiska områden 

och anläggningar som E10 direkt berör. 

• Samebyarna flyttar renar över vägen strax norr 

om Kälvån och strax söder om Västra 

Svartbyn.

• Friströvande ren förekommer i hela området 

vilket innebär att renar uppehåller sig nära eller 

på vägen och även passerar vägen på ett 

flertal ställen. 

• Båda samebyarna har önskemål om 

viltstängsel på sträckan.

• I samråd med samebyarna har två lägen för 

planskilda passager tagits fram.



22 2017-03-29
22

Faunapassager och torrtrummor

• Två planskilda passager planeras längs sträckan, en faunabro 

norr om Kälvån och en faunaport söder om Västra Svartbyn.

• Viltövergång planeras i Västannäs.

• Viltpassagerna underlättar för vilt att korsa vägen.

• Torrtrummor för utter och andra mindre djur anläggs vid 

trummor i naturliga vattendrag.
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Faunapassage, bro, 

km 8/180, 

norr om Kälvån
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Faunapassage, port, 

km 20/760, 

söder om Svartbyn



25 2017-03-29
25

Viltövergång, passage i plan, km 4/690, 

Västannäs
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• Överkalix älvdalsbygd utgör ett riksintresse för 

kulturmiljövården. 

• Överkalix älvdalsbygd ingår även i Länsstyrelsens 

kulturmiljöprogram, och i Länsstyrelsens program för 

bevarande av odlingslandskapets natur- och 

kulturmiljövärden, klass 1 (högsta bevarandevärde).

• I området finns ett flertal fornlämningar i form av 

boplatsgropar, bebyggelse, tjärdalar och gravar, vissa i nära 

anslutning till E10.

• Under 2015 har en arkeologisk förundersökning och en 

arkeologisk utredning utförts.

• Fornlämningar och kulturhistoriska lämningar finns framför allt 

i området kring Malungsberget och Räktforsen.

Kulturmiljö
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Kulturmiljö
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Naturmiljö
• Kalixälven och samtliga biflöden är 

Natura 2000-område.

• Kalixälven, riksintresse för naturvård 

och friluftsliv.

• Malungsbergets naturreservat.

• Biotopskyddsområde, 

Hästängesholmen/Mölnviken, bäckmiljö 

med höga naturvärden. 

• Skogsstyrelsen har identifierat 

nyckelbiotoper och sumpskogar i 

området.

• Länsstyrelsen i Norrbottens län har 

identifierat ett antal våtmarksobjekt i 

området (VMI).

• Längs E10:an finns en sträcka med 

artrika vägkanter.
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Naturvärdesinventering
• Under år 2015 har en naturvärdesinventering 

utförts, nio objekt identifierades. 

• De fridlysta arterna (Artskyddsförordningen) 

revlummer, plattlummer, lappranunkel, korallrot, 

Jungfru Marie nycklar och nattviol har 

dokumenterats. 

• Gammelgransskål, granticka, garnlav och 

ullticka är rödlistade arter som återfunnits.

• Dispens från artskyddsförordningen kan behöva 

sökas.

Jungfru Marie 

Nycklar (foto: Håkan 

Tyrén, LICAB)
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Inventering av vattendrag

• Under år 2015 genomfördes en 

inventering av mindre vattendrag, 12 st

naturliga vattendrag. 

• Flodpärlmussla har inte påträffats i något 

av vattendragen.

• Vattendragen har generellt sämre 

förutsättningar för att vara fiskförande. 

• Enbart tillfällig påverkan under byggtiden 

bedöms uppstå.

• Vandringshinder som är orsakade av 

felaktigt lagda trummor åtgärdas.

• Anmälan om vattenverksamhet ska göras.
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Malungsbergets naturreservat

• Länsstyrelsen beskriver Malungsberget som ett av 

de finaste naturskogsområdena i kustregionen i 

reservatsbeslutet. Malungsberget består av tre 

bergstoppar som kännetecknas av vidsträckta 

hällmarker och klapperstensfält som omges av 

urskogsartad tallskog. Här finns gott om riktigt 

gamla tallar med ett flertal träd som är äldre än 450 

år. Den östra toppen som är den högsta når 215 

meter över havet. 

• Syftet med reservatet är att bevara områdets höga 

naturskogsvärden och opåverkade karaktär, 

bevara den biologiska mångfalden samt den 

värdefulla naturmiljön och ge förutsättningar för de 

ingående ekosystemen att utvecklas naturligt.

• Naturreservatet bedöms inte påverkas av 

planerade vägåtgärder.
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Biotopskyddsområde

• Ett skogligt 

biotopskyddsområde 

(Skogsstyrelsen), 

Hästängesholmen/Mölnviken, 

ca 5 km söder om Västra 

Svartbyn omfattar en 

bäckmiljö med höga 

naturvärden. 

• Biotopskyddsområdet bedöms 

kunna påverkas av föreslagna 

vägåtgärder. Dispens/tillstånd 

söks.
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Buller

En trafikbullerutredning kommer att visa vilka 

fastigheter som har ljudnivåer över gällande 

riktvärden för nybyggnad eller väsentlig om 

byggnad. 

• Preliminärt bedöms att ett 30-tal 

bostadsfastigheter har ljudnivåer över 

gällande riktvärden.

Förslag till bullerskyddsåtgärder tas fram för de 

fastigheter som har ljudnivåer över gällande 

riktvärden:

• Plank eller vall

• Åtgärder på fastigheter: fönsteråtgärder, 

ventilåtgärder eller åtgärder på husets fasad.

Buller
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Buller

Riktvärden för buller som inte ska överskridas vid nybyggnad 

eller väsentlig om byggnad:

• 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus

• 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid

• 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)

• 70 dB(A) maximalnivå vid en uteplats i anslutning till en 

bostad
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Anmälan vattenverksamhet och 

Natura 2000

• All vattenverksamhet är enligt miljöbalken att betrakta som 

tillståndspliktig. Tillstånd hanteras av mark- och 

miljödomstolen.

• Viss vattenverksamhet kan vara anmälningspliktig och 

hanteras av Länsstyrelsen i Norrbottens län.

• Vägen korsar 12 st naturliga vattendrag där befintliga 

trummor kommer att bytas ut mot nya. För dessa bedöms 

anmälan om vattenverksamhet behöva upprättas.

• Åtgärd/verksamhet som kan skada naturmiljön i ett Natura 

2000-område är tillståndspliktig.

• Påverkan på vattendragen som ingår i Natura 2000-området 

kommer att utredas i det fortsatta arbetet.
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Vattenverksamhet, hänsyn och 

skyddsåtgärder

• Trummor utformas så att inga vandringshinder uppstår.

• Den ekologiska och kemiska statusen i vattendrag ska inte 

försämras.

• Åtgärder vidtas under byggtiden för att begränsa grumling 

och erosion.

• Arbetena ska ske under tidpunkter då effekterna av 

verksamheten som leder till grumling är som minst, t.ex. 

under lågvattenperioder och under perioder då fiskvandring 

ej sker.

• Temporär påverkan bedöms enbart ske under byggtiden.

• Lämna gärna uppgifter på förekomst av fisk eller annat som 

är intressant i anslutning till vattendragen.
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Samråd vattenverksamhet

Nr Vattendrag Fastighet Åtgärd
1 Hedbäcken Morjärv 1:112, Morjärv 33:1 Trumma förlängs eller byts ut

2 Gungsbäcken Morjärv 4:19, Morjärv 4:20, Morjärv 
4:21

Trumma förlängs eller byts ut

3 Lomtjärnsbäcken Övermorjärv 11:9, Övermorjärv
11:30, Övermorjärv S:70

Trumma förlängs eller byts ut

4 Trångåbäcken Övermorjärv 9:6, Övermorjärv 9:60 Trumma förlängs eller byts ut

5 Bäck från Krokforsmyran Törefors 1:6 Trumma förlängs eller byts ut

6 Bäck S. Krokforsen Törefors 1:6 Trumma förlängs eller byts ut

7 Bäck N. Krokforsen Törefors 1:6 Trumma förlängs eller byts ut

8 Linjemyrbäcken Törefors 1:6 Trumma förlängs eller byts ut

9 Bäckkvarnbäcken Svartbyn 13:11 Trumma förlängs eller byts ut

10 Södra Mölnviksbäcken Svartbyn 13:11 Trumma förlängs eller byts ut

11 Kallmyrbäcken Svartbyn 8:18 Trumma förlängs eller byts ut

12 Bredängsbäcken Svartbyn 16:27, Svartbyn 17:6 Trumma förlängs eller byts ut
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Sulfidjord och tjärhaltig asfalt

Sulfidjord

• Miljömässigt kan problem uppstå när sulfidjord utsätts för 

syre, vilket sker när sulfidjordsmassor grävs upp eller vid 

grundvattensänkning. Sulfidjorden oxiderar → pH sänks och 

metaller kan lakas ut. 

• Sulfidjord måste hanteras separat om den grävs ur → 

kostsam hantering!

• Fortsatt utredning om förekomst och åtgärder sker.

Tjärhaltig asfalt, stenkolstjära, PAH

• Äldre beläggning en bit ner i vägkroppen innehåller 

stenkolstjära, PAH.

• Schaktad tjärhaltig asfalt är att betrakta som farligt avfall.

• Beroende på halt stenkolstjära så måste den hanteras separat 

och deponeras om den schaktas → kostsam hantering!

• Fortsatt utredning om förekomst och åtgärder sker.
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Brunnar och ledningar

• Brunnsinventering genomförs längs hela sträckan. 

Provtagning och inmätning av kända närliggande brunnar 

kommer att utföras under våren/hösten.

• Enkät till fastighetsägare har tidigare skickats ut.

• Uppgifter om ledningar är tillhandahållet från ledningsägare

• Finns det några ytterligare enskilda brunnar/ledningar som vi 

bör känna till? Markera gärna på illustrationskartorna var 

brunnar och ledningar finns.



E10 Morjärv –

Västra Svartbyn

Information om 

markfrågor

Tomas Collin

Markförhandlare
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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 

påbörjats. (31 § Väglagen) 

• Ingen förändring av fastighetsgränser – en belastning på ytan på 

obestämd tid.

• Vägrätten upphör när vägen dras in. (32 § Väglagen) 
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Väglagen 30§

• Vägrätt innefattar rätt för väghållaren att nyttja mark eller 

annat utrymme som behövs för en väg, trots den rätt som 

någon annan kan ha till fastigheten. I den mån någon 

inskränkning (inskränkt vägrätt) inte har gjorts i vägplanen, i 

en skriftlig överenskommelse eller i ett beslut om förändring 

av enskild väg till allmän, ger vägrätt även i övrigt väghållaren 

rätt att i fastighetsägarens ställe

1. bestämma över markens eller utrymmets 

användning under den tid vägrätten består, och

2. tillgodogöra sig alster och andra tillgångar som kan 

utvinnas ur marken eller utrymmet. Lag (2012:439).
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Vägområde
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Mark under byggtiden

Vägområde

Yta som används 

under byggnadstiden, 

t.ex. för massupplag
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Ersättning

Vad ersätts?

• Markintrånget – Minskning av fastighetens marknadsvärde

• 25 %-påslag på markintrång

• Annan skada

• Uppräkning med index och ränta
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Reglering av intrång 

• Trafikverket meddelar genom brev vilket datum 

marken kommer att tas i anspråk för vägutbyggnad.

• Intrånget regleras under tiden vägen byggs

• Ersättningsbeloppet räknas upp med index och ränta från 

den dag marken togs i anspråk.
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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. 
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Enskilda vägar

Lantmäteri-
förrättning

Förrättnings-
sammanträde

Beslut om 
utformning

• Vid byggande av ny allmän väg eller ombyggnad av en befintlig väg 

kan även enskilda vägar påverkas.

• Beslut om de enskilda vägarna som används av flera fastigheter 

hanteras av Lantmäteriet. 

• När en väg dras in från allmänt underhåll men behövs för enskild 

väg kan Trafikverket ansöka om lantmäteriförrättning för att ordna 

det framtida underhållsansvaret (25 § Väglagen)
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Synpunkter på vägplanen

Samrådsmaterialet finns tillgängligt under perioden 

2017-03-30 – 2017-04-21 på följande platser:

• Trafikverket Region Nord, Sundsbacken 2-4, Luleå 

• Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se/nara-dig/projekt, 

se Norrbottens län

Samrådsmaterial

http://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt
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Synpunkter på vägplanen

Mall för synpunkter som ligger på borden

E-post

investeringsprojekt@trafikverket.se

Postadress 

Trafikverket 

Ärendemottagningen

Box 810

781 28 Borlänge 

Märk din synpunkt med ärendenummer 

TRV 2015/19573

Senast fredag den 21 april vill vi ha dina synpunkter

Synpunkter

mailto:investeringsprojekt@trafikverket.se
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Kontaktuppgifter

Projektledare 

Anna Kronman 

Tel. 010-124 22 56

E-post anna.kronman@trafikverket.se

Projektledare 

Anders Lindmark

Tel. 010-123 23 67

E-post anders.l.lindmark@trafikverket.se

Markförhandlare

Tomas Collin

Tel. 010-124 26 42

E-post tomas.collin@trafikverket.se

mailto:anna.kronman@trafikverket.se
mailto:anna.kronman@trafikverket.se
mailto:tomas.collin@trafikverket.se
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Fika

• Tillfälle att studera förslaget och ställa 

frågor

• Möjlighet att lämna synpunkter på 

förslaget

Frågor


