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1 Trafikfrågeställningar 

 Statistiska beräkningar 

I aktbilaga 107 (Odelius m.fl.) anförs att de statistiska beräkningar och studier som har 

gjorts av bolaget beträffande oskyddade trafikanter är pseudovetenskapliga och därför 

ska bortses från. I aktbilaga 117 (Lovisa Moberg och Jonas Moberg) anförs på liknande 

sätt att räkning av cyklister inte skett under semesterperioden med hög trafik av 

cyklister och att den bild som har presenteras av företaget därmed inte överensstämmer 

med verkligheten.  

De statistiska beräkningarna tar sin utgångspunkt i alla tunga transporter på sträckan, 

dvs dagens tunga trafik plus tillkommande tunga transporter från SMA Mineral. Att mäta 

torde vara bättre än att enbart subjektivt bedöma. Bolaget har därför mätt oskyddade 

trafikanter i Bönders backe under 36,5 timmar dagtid mellan 06.30 -17.30 fördelat över 

6 vardagar under en period från 25:e augusti till och med den 3:e september 2020. Detta 

resulterade i noteringar om 10 mopeder, 11 cyklister och 13 fotgängare, inklusive 

hämtning av post och 0 ryttare. Totalt noterades därmed 34 rörelser med oskyddade 

trafikanter vilket i medeltal motsvarar 0,9 oskyddade trafikanter per timme.   

Mätperioden är så som anförs av motparter kort, men kvalitativt torde perioden vara 

rimligt representativ för övrig tid utanför semesterperioden. Skolor och arbete har 

börjat efter semestrarna, vintern har inte kommit, som förmodligen ytterligare minskar 

antal cyklister genom att valet blir bil hellre än cykel/gång. Betydande avvikelser mot 

mätresultatet förväntas därför inte under andra tider på året.  

Mätningen genomfördes strax utanför den huvudsakliga semesterperioden. För att 

beakta denna i de statistiska beräkningarna har antalet cyklister antagits vara 500 % 

högre under semesterperioden än beräknat medelantal enligt mätning. Detta antagande 

kan jämföras med Trafikverkets teoretiska beräkningar om variationer i trafikens 

medeldygnsflöde under året.  Enligt Trafikverket är ökningen av medeldygnsflödet 

sommartid ca 35 % högre än årsdygnstrafik (ÅDT), se figur 1 nedan.   
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Figur 1 Teoretisk årstidsvariation av antal fordon, punkt öster om Donnersgatan, källa: 
Trafikverket.  

 
Vidare bör det beaktas att sannolikt väljer cykelturister väg 140 utmed kusten i högre 

utsträckning än väg 141 i inlandet. Den femfaldiga ökning av cykeltrafiken sommartid 

som använts i sannolikhetsbedömningen bör rimligen inte kunna anses försiktig utan ett 

väl avvägt värde för att illustrera den låga sannolikheten för slumpvisa samtidiga möten 

mellan två lastbilar och cykel.   

Bönders backe har en utformning med vägräcke i nära anslutning till korsning och en låg 

hastighetsbegränsning. Det är värt att beakta att beräkningarna av frekvens inte tar 

hänsyn till att lastbilschaufförer rimligtvis med utgångspunkt från platsens utformning 

anpassar hastigheten så att de inte tränger oskyddade trafikanter vid möten i den trånga 

sektionen.  

Förslaget med minskad utlastning (se nedan avsnitt 1.3) under en period efter 

genomförd ÅVS, innebär dessutom att trafikintensiteten med tunga fordon – och 

därmed sannolikheten - blir ännu lägre.  

 

 Bärighetsklass 

Länsstyrelsen (aktbilaga 109) anser att bolaget bör utreda möjligheterna till färre 

transporter genom BK4. I Trafikverkets arbete med att höja standarden från BK1 till BK 4 

på vissa vägar på Gotland pekas väg 141 ut som en lämplig väg. Det kan antas att väg 

141 mellan täkten och hamnen därmed bedöms som lämplig för tung trafik. Bolagets 

uppfattning är att förutsättningarna för denna förändring hanteras i pågående projekt 

inom Trafikverket och att det inte finns anledning för bolaget att utreda detta parallellt. I 

de fall möjlighet till transporter med 74 tons vikt ges kommer bolaget att nyttja 



 

 

Page 4/21 

 

 

möjligheten och köra tyngre transporter och därmed minska antalet transporter. 

Beräkningen av antalet transporter har tagit sin utgångspunkt i gällande föreskrifter om 

BK1 om dessa förändras så förändras också antalet transporter. En förändrad 

bärighetsklass till BK4 medför att frekvensen av fordon minskar med upp till ca 17 % då 

nyttolast kan ökas från 40 till ca 48 ton löpande allt eftersom maskinparken 

moderniseras. Bolaget ställer sig positivt till Trafikverkets arbete med att förbättra 

förutsättningarna för näringslivets transporter genom tillkomst av BK4 vägar på Gotland. 

Bolaget är gärna delaktig i projektet avseende behov/nyttor. 

 

 Omfattning transporter 

Bolaget menar att det är orimligt att alla tänkbara förbättringar som ska utföras på en 

förhållandevis lång sträcka av allmän väg ska bekostas av enskild. I bolagets skrift från 

2020-09-04 (aktbilaga 72, bilaga 12) redovisas att trafikförhållandena längs väg 141 inte 

är unika, utan likartade förhållanden råder och även än mer trafikerade vägar finns med 

motsvarande problembild på många håll i Sverige, se figur 2 nedan. Detta illustreras 

även med hjälp av bilder i separat bilaga C.1.  

 

  
Figur 2 – Trafikintensitet med tunga fordon på ett antal vägar med förhållanden som i 
många stycken liknar väg 141 enligt bilaga 12 i bolagets skrivelse från 2020-09-04. 
Redovisat antal på väg 395 avser dispenstransporter med 90 tons bruttovikt. Väg 50 
beskrivs ytterligare i aktbilaga 72, bilaga 13.  

 
Som beskrivs i huvudskriften i detta yttrande föreslår bolaget en övergångslösning under 

tiden från genomförd ÅVS fram till dess att rimliga åtgärder enligt ÅVS har genomförts 
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och godkänts. Lösningen är knuten till ett arbetssätt med åtgärder i två etapper (etapp 1 

och 2) efter genomförd ÅVS, se nedan under avsnitt 1.5 samt till ett därmed 

sammanhängande åtagande om ett halverat uttag ur täkten och följaktligen halverat 

antal täkttransporter.  

Ett halverat uttag innebär 58 fordon per dygn sommartid och 115 fordon per dygn övrig 

tid. Minskningen av transporterna under den tiden innebär mindre negativa effekter på 

trafiksäkerheten utmed väg 141. Jämförs trafikökningen i Bönders backe, med total 

trafik, så ökar totala antalet fordon (ÅDT) från 1080 till 1138/1195 (5/11 %) sommartid 

vid utlastning till hamn 450.000/900.000 ton/år. Övrig tid blir motsvarande 

trafikökningar 1195/1310 (11/21 %). Vid det lägre uttaget bedöms övergångsvis de 

begränsade ökningarna av total trafik vara hanterbara med genomförande av de 

förbättringar i trafikmiljön som nedan beskrivs som etapp 1. (se avsnitt 1.4). Om även en 

ökad vikt på ekipagen i enlighet med BK4 vägs in och som i sin tur leder till minskat antal 

transporter, förbättras situationen ytterligare. 

I flera lämnade synpunkter har anförts att trafiken ökar drastiskt på sommaren. Ett 

verktyg för att beskriva säsongsvariationen finns på Trafikverkets hemsida. Där 

presenteras en teoretisk beräknad säsongsvariation för deras mätpunkter, vilket ger en 

indikation på hur trafiken varierar under årets månader. För punkten öster om 

Donnersgatan som är den punkt som ligger närmast bymiljön, nås maxtrafik under juli 

med ca 2350 fordon per dygn och lägsta nivå inträffar under januari på ca 1100 fordon 

per dygn, se även figur 1 ovan. Årsdygnstrafiken (ÅDT) som tidigare angivits är i samma 

punkt 1680. Med utgångspunkt för den analysen kan noteras att trafiken mycket riktigt 

ökar på sommaren men att det trots det inte uppnås några omfattande trafikmängder.  

Som utgångspunkt för av SMA Mineral ingivna bullerberäkningar används sommartrafik 

som redovisas Rambölls Bullerutredning Klintehamn, daterad 2018-06-20 som togs fram 

i samband med Program Klintehamn. Sommartrafiken per dygn antas i den rapporten 

vara dubbelt så stor årsdygnstrafiken. Deras antagande bygger på en mätpunkt i Visby 

och inte på någon av mätpunkterna utmed nu aktuell sträcka. Den har använts som ett 

värsta scenario för att inte underskatta trafikmängden sommartid. Varken Trafikverkets 

eller Rambölls trafikmängd sommartid är uppmätt på platsen varför verkligt värde 

förmodligen ligger i spannet mellan dessa två värden. 
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 Möjliga åtgärder (etapp 1) 

SMA Mineral har valt att inte överklaga frågan om att en lösning för transporterna 

till/från täkten ska utredas i ÅVS. Bakgrunden till detta är att en tidplan för 

genomförande av ÅVS presenterades av Trafikverket i mark- och miljödomstolen. Denna 

tidplan återges i mark- och miljödomstolens domskäl (s. 129), och innebär att ÅVS:en 

planeras vara klar under 2021.  

Ett yrkande om att MÖD lägger fast Trafikverkets angivna tidplan så att den blir 

bindande för Trafikverket och de inblandade i ÅVS:en, återfinns i detta yttrandes 

huvudskrift.  

Informella diskussioner har även förts med Trafikverket om att dela upp åtgärderna i två 

etapper. Den första etappen kan då avse genomförande av nedan föreslagna – mer 

begränsade, inom mark som SMA och/eller Trafikverket har rådighet över – 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder på allmän väg. Den andra etappen kan sedan innebära 

genomförande av mer omfattande åtgärder.  

Det ska noteras att villkor 6 lägger fast att ÅVS:en endast ska omfatta frågan om 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder som behövs på transportvägar.  För det fall en lösning 

med åtgärder i två etapper går att finna, kan bolaget medge att etapp 2 även kan avse 

andra transportalternativ än de som omfattas av villkor 6.  

Eftersom det i mark- och miljödomstolens domskäl anges att Trafikverket ska genomföra 

en ÅVS under 2021 har bolaget som utgångpunkt att nedanstående åtgärder kan 

påbörjas under senare delen av 2021 alternativt första halvan av år 2022. Valet av 

åtgärder som genomförs i etapp 1 görs i samråd med Trafikverket. Nedanstående 

åtgärder är alltså förslag som ersättas av andra enkla åtgärder om dessa bedöms ge 

större trafiksäkerhetsvinster. 

De åtgärder som föreslås som etapp 1 i ÅVS:en är: 

• Minskad trafik genom halverad mängd utlastad produkt till 450.000 ton/år 

(Nytt förslag som inte har framförts tidigare i diskussionerna med Trafikverket, 

och som är direkt kopplat till nu framställt yrkande om en av MÖD fastställd 

tidplan – se huvudskriften). 

• Anpassning av korsningsutformning av täktens anslutning mot väg 141 inkl. 

siktröjning om sådant behov finns (inom vägområde) 

• Trafiksignal Bönders backe, se aktbilaga 72, bilaga 13. Åtgärdsförslaget ger 

ökad trafiksäkerhet genom att oskyddade trafikanter inte riskerar att trängas 

ut mot räcke vid möte med stora fordon. Lösningen innebär en trafiksignal 

som aktiveras med sensorer som känner av höga/tunga fordon och då visar 

blinkande ljus för fordon i andra riktningen så att endast ett fordon passerar på 

det smala avsnittet med vägräcke på båda sidor av vägen. 

• Förbättrad gång- och cykelpassage vid punkt strax öster om korsningen väg 

141/140. 

• Breddning av stödremsa för cykling utmed väg 141. 

• Säkerhetshöjande åtgärder vid skolskjutshållplatser i samråd med Region 

Gotland som huvudman.  
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Ytterligare möjliga åtgärder samt mer detaljerad beskrivning av ovanstående åtgärder 

beskrivs i komplettering med datum 190329 (MMD aktbilaga 27). Det kan också vara 

aktuellt med andra enklare åtgärder än ovanstående, som framkommer i arbetet med 

ÅVS och som inte kräver utökat vägområde och därmed vägplan för att kunna 

genomföras.  

 Ekonomiskt bidrag (etapp 1 och 2) 

Flera inkomna synpunkter behandlar frågan om rimligt bidrag från SMA Mineral till 

trafiksäkerhetsåtgärder på det allmänna vägnätet. SMA Minerals ståndpunkt är att 

bolaget ska bidra till trafiksäkerhetsåtgärder på det allmänna vägnätet som är direkt 

kopplade till behov av mildrande av effekter med anledning av tillkommande trafik med 

anledning av utökning av verksamheten. Det är inte rimligt att bolaget ska finansiera 

åtgärder som det redan idag finns behov av men som inte prioriterats av andra aktörer.  

Bolaget hänvisar till MÖD:s dom den 23 april 2020 i mål nr M 214–19 avseende 

transporter på allmän väg från Norviks hamn. Domen tar upp frågan i vilken utsträckning 

en enskild aktör kan påföras ett i grunden kommunalt eller statligt ansvar, inklusive 

medfinansiering av skyddsåtgärder på allmän väg. Bolagets tolkning av domen utvecklas 

i huvudskriften.  

Planeringsramen i Gotlands länsplan för perioden 2018–2029 är 248 miljoner kronor. I 

planen finns två finansieringsmodeller, dels statliga investeringar som gäller åtgärder för 

det statliga vägnätet dels medfinansiering. Medfinansiering kan ges för upp till 50% av 

kostnaderna för trafiksäkerhets-, miljö- och kollektivtrafikåtgärder på det kommunala 

vägnätet. Planförslaget innehåller en fördelning på 65% statlig finansiering och drygt 

30% medfinansiering. Dessa förutsättningar ger att ca 160 miljoner kronor läggs på det 

statliga vägnätet under planperiodens 11 år. Slutsatsen blir att det är orimligt att en 

enskild verksamhetsutövare i det sammanhanget ska bidra med 110 miljoner kronor (jfr. 

Norviks hamn).  

På väg 395 på en sträcka av ca 150 km mellan Kaunisvaara och Svappavaara (omnämnd 

som Junosuando i tidigare ingiven aktbilaga 72, bilaga 12) har det för att kunna tillåta 90 

tons bruttovikt behövts förstärkningsarbeten. Detta har enligt uppgift från Stiftelsen 

mineralteknisk forskning MINFO bekostats av Trafikverket - inte av 

verksamhetsutövaren. Även detta talar för att det är orimligt att SMA Mineral ska bidra 

till omfattande åtgärder på det allmänna vägnätet på just den här platsen. Samma 

ansvar verkar inte gälla på andra platser i Sverige. 

Region Gotland anser att SMA Mineral - för att kunna visa vilket belopp som är rimligt 

att bidra med till kostnader för genomförande av trafiksäkerhetshöjande av åtgärder - 

bör göra en bedömning av vilka åtgärder som ÅVS:en kan leda till, kostnaderna för dessa 

och vilken andel som bolaget bör svara för. SMA Mineral anser inte att det är möjligt att 

föregå hela arbetet med ÅVS i detta skede. Framtagande av ÅVS är ett omfattande 
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arbete som sker med en bred bas när det gäller förutsättningar och förslag till åtgärder 

och med flera aktörer. Att i dagsläget bedöma vilka åtgärder som kan komma upp är 

mycket svårt och en orimlig arbetsinsats för bolaget.  

I samband med Regionens arbete med Program Klintehamn har Trafikverket tagit fram 

en enkel rapportmall för ÅVS och även framfört sin ståndpunkt rörande åtgärder i form 

av Trafikverkets ställningstagande ÅVS Klintehamn daterat 2019-11-28. Där framgår bl.a. 

att Region Gotland ska genomföra en åtgärd i form av en gångstig på sträckan Odvalds (i 

Klintehamns samhälle) och Klinteberget för att tillskapa ett alternativ till att färdas på 

väg 141. Vid kontakt med Trafikverket förmedlas att det även planeras för en omarkerad 

passage över väg 141 på lämplig plats för att binda samman gång- och cykelstigen med 

entrén till Klinteberget. Det förmedlas även att det inte är aktuellt med någon breddning 

av väg 141 på avsnittet. En sådan gång- och cykelstig bidrar till ökad trafiksäkerhet på 

väg 141 genom att vägen avlastas från oskyddade trafikanter på det avsnittet och kan 

ses som ett komplement till tillskapade av större ytor för oskyddade trafikanter längs 

väg 141. Det kommenteras även i ställningstagandet att en breddning av stödremsan 

utmed väg 141 är en möjlig åtgärd och att det finns behov av åtgärden oberoende av 

utökningen av SMA Minerals täktverksamhet. En sådan åtgärd ska enligt 

ställningstagandet hanteras inom Trafikverkets arbete med åtgärdsplaneringen. Detta 

bör rimligtvis innebära att det inte är SMA Mineral som ensamt ska bekosta breddning 

av stödremsa då Trafikverket bedömer att behovet redan finns utan utökad 

täktverksamhet. 

För att visa på en rimlig kostnadsnivå redovisas nedan en sammanställning över 

schablonkostnader för tidigare redovisade åtgärder i ingiven komplettering med datum 

190329 (MMD aktbilaga 27): 

Tabell 1, åtgärder etapp 1 

 Åtgärd Anläggnings-
kostnad (Mkr) 

Kommentar 
 

1 Anslutning mot väg 141 - ändrad 
korsningsutformning, vid behov 
siktröjning, 

1–2 Inom vägområde 

2 Planering av transporterna Ingen kostnad  

3 Vegetation, fastighetsägare och 
väghållare ansvarar 

 Inte kostnadsbedömt 

4 Trafiksignal Bönders backe 
 

0,5–1  

5 Förbättrad gång- och 
cykelpassage vid punkt strax 
öster om korsningen väg 141/140 

0,5–1  Inom vägområde 

6 Breddning av stödremsa för 
cykling utmed väg 141 

0,5 (enligt 
Trafikverkets 
bedömning)  

Av Trafikverket bedömts som 
typfall 1 

7 Skolskjutshållplatser, skyltning 
alternativ mobil hållplats 

0,5 1–2 platser beroende på vilka 
som används när det är 
aktuellt 
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Tabell 2, åtgärder etapp 2 

 Åtgärd Anläggnings-

kostnad (Mkr) 

Planering/ projektering 

(Mkr) 

1 Anslutning mot väg 141 - 
högerpåsvängsfält 

2–3 2–4 (vägplan, bygghandling) 

2 Anslutning mot väg 141 - 
vänstersvängsfält 

2–3  Ingår i kostnad som anges i 
pkt 1 ovan 

3 Gång- och cykelväg utmed väg 
141 

 Hög kostnad och intrång 
utmed sträckan har gjort att 
Trafikverket förkastat 
alternativet. 

4 Breddning av väg 141 med smal 
belagd yta för cyklister 

2–4 6–8 (vägplan, bygghandling) 

5 Ändrad utformning korsning väg 
141/väg 562 (i enlighet med 
komplettering 190329, MMD 
aktbilaga 27) 

 Inte bedömts som rimlig då 
nyttan inte står i proportion 
till det stora intrånget 
åtgärden medför i närliggande 
fastigheter 

6 Transportband (maskin, mark, 
serviceväg) 

163 3–6 (tillståndsprövning, 
bygglov, projektering) 

7 Linbana (maskin, mark, 
serviceväg) 

185 3–6 (tillståndsprövning, 
bygglov, projektering) 

 

Kostnadsbedömningarna ovan är gjorda i förstudieskede och är grovt bedömda. 

Av dessa kostnadsbedömda åtgärder kan flera ingå i det kommande ÅVS-arbetet (etapp 

1 och 2). 

Ovanstående kostnadssammanställning ger en indikation på vad 30 respektive 110 Mkr 

räcker till i form av trafiksäkerhetsåtgärder på det allmänna vägnätet. Bolaget bedömer 

fortsatt att 30 MSEK är ett rimligt åtagande för att bidra till trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder på allmän väg. Med utgångspunkt från max i kostnadsuppskattningarna ovan är 

summan 27 Mkr förutom avfärdade alternativ. Summan 30 Mkr torde därmed väl räcka 

till för att förbättra trafiksäkerheten på väg 141 och till viss del väg 562. Bolagets 

medgivande om 30 MSEK för trafiksäkerhetshöjande åtgärder gäller dessutom utöver 

medgivande om åtagande beträffande åtgärder för att begränsa trafikbuller till max 60 

dBA vid fasad. Vilket, upplysningsvis är mer generöst - går utöver - Trafikverkets riktlinje 

för åtgärd. I sammanhanget lämnas som upplysning att 110 Mkr motsvarar ca 10 % av 

hela bolaget SMA Mineral AB:s årsomsättning. 

Det har även med avseende på verksamhetens tillåtlighet anförts att alternativa 

transportlösningar och dess kostnader inte är tillräckligt utredda. Bl.a. länsstyrelsen har 

anfört att de domar bolaget hänvisar till avseende transportvillkor förefaller gälla 

mindre verksamheter än vad aktuellt mål avser och med andra förutsättningar. 

Bolagets bedömning är att de åberopade rättsfallen utgör fullt möjliga jämförelseobjekt 

i fråga om hur följdverksamhet med transporter i praxis har fått sin lösning, och att både 
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underlag och prövning i mark- och miljödomstolen fullt ut har omfattat transporternas 

effekter. 

 Tidsaspekten 

Nedanstående tabell (tidigare redovisad i underinstansens aktbilaga 27) redovisar 

inställningen hos berörda markägare till att upplåta/sälja mark för sydlig sträckning av 

transportväg eller att genomföra annan teknisk lösning såsom transportband eller 

linbana.  

 

  
Tidsaspekten av att inte få tillgång till mark är problematisk för bolaget som i dagsläget, 

som följd av avslag på täktansökan, Stucks på norra Gotland, lider brist på 

konkurrenskraftig råvara. Följande tidplan kan i grova drag antas bli följden av krav på 

åtgärder i ÅVS som kräver att mark som bolaget inte har rådighet över måste tas i 

anspråk:  

• ÅVS genomförs under år 2021 i enlighet med vad som anges i mark- och 
miljödomstolens domskäl. SMA Mineral har dock ännu inte mottagit 
kontraktsförslag för studien. Denna kommer resultera i ett antal 
åtgärdsförslag. Utan hjälp med uppstyrning av tidplanen från MÖD finns en 
överhängande risk att ÅVS-arbetet drar ut på tiden.  

• För att säkerställa markåtkomst är nästa steg i Trafikverkets planeringsprocess 
vägplan. För de fall där åtgärderna inte görs utmed allmän väg blir nästa steg en 
Lantmäteriprocess. Då flertalet berörda fastighetsägare inte har visat intresse för 
avtal, kan dessa processer förväntas ta lång tid med risk för överklaganden och 
därmed förväntas den processen dra ut på tiden till år 2023 och 2024.  

• Efter att rådighet till mark har införskaffats kan tillståndsprocesser för 
miljötillstånd och bygglov av tex transportband mm startas.  Dessa processer 
kräver 2–3 års tid, dvs under perioden 2024–2026. Framtagande av handlingar 
för upphandling av entreprenör för anläggning av åtgärder utmed allmän väg 
bedöms ta mindre än 1 år. 

• Därefter kan beställningar av maskiner och utrustning göras samt genomförande 
av åtgärder. Leveranstider och montage är ofta 1,5–2 år i större projekt, tex 
linbana, band eller större vägprojekt.   
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Med ovanstående scenario skulle tillståndet kunna tas i anspråk först någon under gång 

perioden 2027–2029. I huvudskriften utvecklas vad som har utfästs av Trafikverket i 

fråga om tidplan för ÅVS – återgivet i mark- och miljödomstolens domskäl (s. 129) – 

samt hur bolaget ser på det förhållandet att risk finns att Trafikverket inte håller denna 

tidplan. 

I detta sammanhang kan även följande kommenteras. Region Gotland anser att 

alternativet Transportband är avfärdat på felaktiga grunder med hänvisning till att det 

bör bidra med väsentligt mindre olägenheter från transporterna mellan täkten och 

hamnen. Det påståendet är helt riktigt för de som bor längs med väg 141, de kommer 

att få mindre olägenheter från transporterna. Transportband har dock den 

konsekvensen att det kommer att påverka invånare i Klintehamns tätort som idag inte 

störs av transporter eftersom transportbandet förmodligen skulle ha en helt annan 

sträckning än vägen. Detta skulle innebära störning längs väg 141 p.g.a. nuvarande trafik 

och därtill nya störningar p.g.a. transportbandslösning på annan plats. Alternativet har 

sina största nackdelar i den långa ledtiden som beskrivs ovan p.g.a. svårigheter med 

tillgång till mark för transportbandet, nya fastighetsägare som blir störda och en mycket 

hög investeringskostnad. 

 

 Johan Öbergs huvudmän 

Moveas PM är så översiktligt formulerat att det inte bedöms möjligt att kommentera det 

i sak, då det skulle kräva antaganden av vad som avses. 

I Moveas material föreslås att en trafiksäkerhetsgranskning initieras i tidigt skede. Enligt 

Trafikverkets direktiv genomförs trafiksäkerhetsgranskning för de vägar som ingår i 

TENT-T vägnätet. Väg 141 respektive 562 ingår inte i TENT-T vägnätet varför detta är att 

betrakta som en valbar insats. Enligt transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

om vägsäkerhet; TSFS 2010:183 och TSFA 2016:50 ska en trafiksäkerhetsgranskning 

genomföras vid lämpligt antal tillfällen under ett vägprojekt. Vår erfarenhet är att 

trafiksäkerhetsgranskning företrädelsevis sker i skede vägplan, dvs när åtgärderna 

planeras och projekteras i mer konkret form och därmed inte i första hand i ÅVS-skedet. 
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Nedanstående bilder redovisar sträckor som redovisas i aktbilaga 72, bilaga 12. 

Vesterhejde, väg 140 
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Grycksbo väg 69 
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Falun, väg 293 
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Ösmo/Vårsta, väg 225 
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Länna, väg 282 
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Junosuando, väg 395 
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Väjern, Kungshamn, väg 174 
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