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Informationsmöte - Agenda
• Presentation 

• Etapp 1.3 Hyssna – Sätila

– Förändrat förslag

– Eventuell gc-väg

• Påverkansfaktorer

– Miljötillstånd

– Trafikverket

– Ekonomi

• Markägarprocessen

– Avtal

– Påverkan i byggskede och driftskede

• Frågor



• 28 km ledning

• 1 vatten + 1 spill

• 6,7 km klart

• Partnering från nu

• Miljödom 1.4 – 1.6 klar

Utfört

Aktuell sträcka för 2017







Etapp 1.3 Hyssna - Sätila

Nytt förslag på sträckning

• Att enbart lägga VA-ledningarna till stora delar längs vägen istället för över åkermark innebär en 

fördyring på ca 5 miljoner kronor. 

• Fördelar för ledning:

– förenklad markägarprocess samt 

– lättare åtkomst vid drift och underhåll, särskilt om gcm-väg byggs. 

• Samordningsvinsten för att bygga både överföringsledning och gcm-väg samtidigt är 4,3 mnkr 

som fördelas på VA och Gata.

• Fördelar för gcm-vägen är 

– säkrare skolväg, 

– möjlighet till kollektivpendling, 

– rekreation och turism, 

– bra anslutningar till målpunkter tex boende och hållplatser och en 

– ”naturlig dragning” (genaste vägen) vilket främjar användande.
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Påverkan på beslut - Miljö

• Miljö

– Passage av vattendrag

– Passage av naturskyddade områden (åkerholmar, stenmurar 

mm)

– Arkeologi

– Tidig hinderinventering 

har utförts



Påverkan på beslut –

trafikverket

• Förläggning inom vägområde på vissa ställen

• Ledning inom vägområde = ledningsansökan

• GC-väg inom vägområde = vägplan eller förenklat 

förfarande



Påverkan på beslut – ekonomi

• Endast ledning – inom beslutad budget

• GC-väg kräver investeringsbeslut

– Avskrivningstid för ledning inom Trafikverkets vägområde

– Ökad ram

– Prioritering mellan kommunens gc-vägar

• Sträckan Sätila – Almered – Säker skolväg

• Statlig medfinansiering har inte erhållits



Budget

VA-ledningar Kostnad 

(Mkr)

Alt 1 (åker) 23 (5 Mkr 

billigare)

Alt 2 (delvis längs väg) 6975 m 28

Samordningsbesparing -2,5

SUMMA 25,5

Kom kostn (delvis gem) 5,5

SUMMA VA+GCM 44,2

GCM-väg Längd Kostnad 

(Mkr)

Etapp 1 850 3,7

Etapp 2 1580 5,5

Etapp 3 1950 5,7

Etapp 4 bef

Samordn -1,8

SUMMA 13,2



Tider

• Etapp 1.3     Hyssna - Sätila

– Markupplåtelseavtal - 2017

– Miljötillstånd 

– Arkeologi

– Byggande – 2018 - 2019



Markupplåtelseavtal

• Överföringsledningar

– Markupplåtelseavtal – övergår i Ledningsrätt

• GCM-väg

– Servitutsavtal

➢ Kommunen avser inte att köpa in mark för ledning eller gcm-väg

➢ Ersättning utgår



Markägare

• Kommunen köper ingen mark.

• Där ledningarna dras fram tecknar kommunen 

markupplåtelseavtal med markägare. Ersättning utgår.

• Lantmäteriet fastställer sedan ledningsrätt för hela sträckan.

• Saknas avtal om markupplåtelse beslutar lantmäteriet om 

ersättning i ledningsrättsförrättningen. 

• Ledningsrätten gäller så länge 

ledningen är i bruk.

Ersättning utgår endast i samband 

med byggandet.



Markägare

• För GCM-vägen tecknas servitutsavtal

• Ersättning utgår

• Servitutet gäller så länge ändamålet kvarstår

• Servitutshavaren (kommunen) har rätt att bibehålla, underhålla 

och förnya gcm-väg inom markerat område

• Fastighetsägaren får inte ändra markanvändningen eller 

marknivån i anslutning till gcm-vägen, utan att i god tid ha 

inhämtat kommunens skriftliga medgivande.

• Fastighetsägaren förbinder sig att inte blockera 

servitutsområdet



Vad innebär 

ledningsrätt?

Ledningsrättsområde

• Ledningsrättsområdet är 6 meter brett och följer längs med hela 

ledningen, omfattar även brunnar, pumpstationer o liknande.

• Kommunen har rätt att utnyttja hela ledningsrättsområdet (6m 

bredd) för att anlägga, bibehålla, underhålla och förnya 

ledningen. 

• Byggnader och anläggningar utanför området får inte påverkas. 

• Ledningsrätt innebär förbud mot att uppföra en byggnad, 

plantera träd, schakta eller spränga nära ledningen.



Vad innebär arbetsområde?

Arbetsområde – ca 20 meter brett

• Det område som entreprenören får använda vid nedläggning av 

ledningarna för schakt, upplag, transporter o dyl.

• Både innanför och utanför området har fastighetsägaren rätt till 

ersättning för sånt som skadas eller måste tas bort. 



Massor/Upplag

• Vid intresse kontaktas Skanska

• Fastighetsägaren söker tillstånd från miljökontoret och 

eventuellt länsstyrelsen

• För projektet gynnsamma deponier hjälper 

Skanska/kommun till med ansökan

• Schaktmassorna består av berg och morän som 

lämpar sig bra för fyllning. Schaktmassor från 

jungfrulig mark utanför tätort behövs inte tas prover 

på.



Välkommen med frågor!

Karin Ahlgren, Projektledare Marks kommun

Telefon: 0320-21 71 20

e-post: karin.ahlgren@mark.se

Johannes Gustafsson, Projektchef Skanska

Telefon: 010- 448 72 60, SMS: 076-1054131

e-post: johannes.gustafsson@skanska.se

Lars Antehag, Platschef för entreprenadarbeten

Telefon: 010-448 60 56, vardagar kl. 7.00 - 17.00

e-post: lars.antehag@skanska.se

Karl-Johan Svanvik, Markförhandlare

telefon: 0703-52 98 34

e-post: karl-johan.svanvik@sweco.se
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Tack för uppmärksamheten!


