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Samråd Vägplan

Väg 174 Norra 

Bovallstrand, ny 

gång- och cykelväg

2017-10-03
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Välkomna till samrådsmöte 

angående ny gång- och cykelväg 

utmed väg 174 i norra Bovallstrand! 

Folkets hus Kungshamn

2017-10-03
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Samråd enligt Miljöbalken 6 kap 4§

Dagordning

• Sammanträdet öppnas

• Presentation av medverkande

• Närvarolista 

• Redogörelse för planläggningsprocessen

• Presentation av åtgärdsförslag

• Information om markåtkomst och ersättningsfrågor

• Allmänna synpunkter och frågor

• Paus-fika

• Enskilda samtal och frågor
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Deltagare

Martin Andersson Projektledare Sotenäs kommun

Jörgen Wollbratt Drift- och projektchef Sotenäs kommun

Therese Johansson Mark- och exploateringsingenjör Sotenäs kommun

Kristin Blomqvist Bevakande projektledare Trafikverket

Charlotta Glasell Markförhandlare Trafikverket

Emelie Larsson Bitr. Uppdragsledare ÅF

Tobias Sjöstrand Projektör ÅF

Ann Andersson Landskap och miljö ÅF

Linus Hecktor Lantmäteriingenjör ÅF
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Planläggningsprocessen
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Planering av väg- och 

järnvägsprojekt

Inför ett väg- eller järnvägsprojekt genomförs i turordning en 
undersökning av… 

OM? VAR?   HUR?   
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VAR och HUR? 
Framtagande av väg- eller järnvägsplan

• Var ska vägen/järnvägen gå och hur ska den 
utformas?

• Länsstyrelsen tar beslut om betydande 
miljöpåverkan.

• Alternativa placeringar och utformningar studeras

• Större projekt ska tillåtlighetsprövas av 
regeringen.

Planläggningsmoment
• Utredningsarbete

• Ev. Tillåtlighetsprövning

• Utformning av förslag till 

väg-/järnvägsplan.

• Väg- och järnvägsplan 

fastställs. 
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• Samråd under hela processen

• Planen hålls tillgänglig för granskning - möjlighet 
lämna synpunkter.

• Fastställelseprövning

• Planen vinner laga kraft = endast mindre ändringar 
kan göras mot planen.

Möjlighet att påverka
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Status på planen

Status 
samrådsunderlag

Underlag tas fram, bearbetas 
analyseras och leder fram till 

länsstyrelsens beslut om 
betydande miljöpåverkan

Status 
samrådshandling**
Planen utformas, MKB och 
lokaliseringsalternativ vid 

behov. Pågår fram till att planen 
ska kungöras och granskas

Status 
granskningshandling* 

Planförslaget kungörs och 
möjliggörs för granskning

Status 
fastställelsehandling
Planen skickas för fastställelse

Vägplan Väg 174 Norra Bovallstrand, ny gång och cykelväg

* För projekt som ska tillåtlighetsprövas tillkommer granskningshandling inför tillåtlighetsprövning

** Samrådshandling omfattar både val av lokaliseringsalternativ och utformning av anläggningen. Handlingen ligger till 

grund för utformningen av planens MKB. Samrådshandlingen har således olika inriktning beroende på var i processen 

man befinner sig.

Handlingens namn benämns vägplan eller järnvägsplan. Under processens gång har planen olika status. T.ex. i 

början är det en väg/järnvägsplan med status samrådsunderlag och i slutet av processen är det en väg/järnvägsplan 

med status fastställelsehandling.
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HUR? - Bygghandling

• De slutliga bygghandlingarna tas fram.

• Teknisk beskrivning (ritningar och krav på 
hur projektet ska byggas.

• Tillstånd enligt miljöbalken.
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Åtgärdsförslag
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Projektmål

• Ökad tillgänglighet för oskyddade trafikanter

• Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter

• Ökad livskvalitet för boende

• Positiva miljö‐ och hälsoaspekter
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Berörda bergskärningar
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Information om markåtkomst och 

ersättningsfrågor
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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 skall 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
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Besiktningar/Gränsmarkeringar

• Hus och vattentäkter besiktigas före byggstart 

om risk finns för skador.

• Befintliga gränsmarkeringar som riskerar att 

skadas mäts in före byggstart. Efter att bygget 

har färdigställts återutsätts skadade/förlorade 

markeringar av Lantmäteriet.
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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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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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Under byggtiden

Vanligen förekommande störningar:

• Transporter och trafikomläggningar

• Buller

• Vibrationer

• Luftföroreningar (damm, avgaser)

• Tillfällig grundvattenpåverkan

Vid skador/störningar, kontakta 

markförhandlaren!



25

Charlotta Glasell

Markförhandlare, Trafikverket

E-post: charlotta.glasell@trafikverket.se 

Telefon: 010-123 19 60 (direkt)

Linus Hecktor

Markadministratör, ÅF

Markåtkomst och ersättningsfrågor

E-post: linus.hecktor@afconsult.com

Telefon: 010-505 39 20
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Allmänna frågor och synpunkter
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Tack för visat intresse!

Kontaktuppgifter:

Kristin Blomqvist

Bevakande projektledare, Trafikverket 

E-post: kristin.blomqvist@trafikverket.se

Telefon: 010-123 60 09

Martin Andersson

Projektledare, Sotenäs kommun

E-post: martin.andersson@sotenas.se

Telefon: 0523-66 45 07


