
Informationsmöte
Förstärkningsåtgärder väg 582 Alvik-Selet, 

samt gång- och cykelväg Alvik-Långnäs
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Presentation deltagare
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• Peder Bergman, projektledare, Trafikverket

• Christoffer Alm, projektingenjör, Trafikverket

• Klas Isaksson, markförhandlare, Trafikverket

• Pernilla Roslund, kommunikatör, Trafikverket 

• Samuel Lidström, platschef, NYAB Infrastruktur



Projektets bakgrund
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• Projekt Alvik-Selet ska höja trafiksäkerheten på sträckan och 

öka bärigheten.

• Vägen är en viktigt transportled för näringsliv och länk mot 

Boden.

• Vägen ska ge en säker trafikmiljö och en god boendemiljö för 

boende längs vägen.



Åtgärder

6

• Bärighetshöjande åtgärder inklusive ny 

beläggning 14 km

• Ny belysning i Alvik

• Trafiksäkerhetshöjande åtgärder:

‒ 2,2 km ny belyst gång- och cykelväg Alvik-
Långnäs

‒ Timglashållplatser Alvik, Långnäs och Ale

‒ Fartgupp

• Ledningsarbeten (Luleå Energi, Lunet, Luleå 

kommun)

Entreprenör: NYAB Infrastruktur AB



Tidplan
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Byggstart: Maj 2022

‒ Väg och gång- och cykelväg genom Alvik.

‒ Ledningsarbeten

‒ Trummor

Öppnande för trafik

‒ Gång- och cykelväg och väg inklusive belysning genom Alvik 
öppnas för trafik hösten 2022 (sista beläggningslagret läggs 
2023)

‒ Ledningsarbeten färdigställs hösten 2022

Slutbesiktning:

‒ September 2023



Påverkan under byggtiden
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• Stökigt och trångt

• Begränsad framkomlighet 

• Skydd av oskyddade trafikanter

• Buller från arbetsmaskiner 

• Damning



Tillfällig väg
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• Körbana och yta för oskyddade 

trafikanter



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)



Mark under byggtiden

Vägområde

Yta som används 

under byggtiden, 

t.ex. för massupplag



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)



Ersättningsberäkning jordbruk

• Mark

• Försvårad brukning

• Förlängda ägoavstånd

• Passage av väg

• Fältkantverkan

• Försvårad betesdrift och ökat stängselbehov

• Anpassningskostnader

• Annan skada (t.ex. skördeskador)



Ersättningsberäkning skog

• Markvärdet

• Förtidig avverkning

• Storm och torkskador

• Virkesvärde 



Ersättningsberäkning tomtmark

• Markvärdet

• Förstörda tomtanläggningar: träd, buskar, staket

• Annan skada



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.



Kontaktinformation
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www.trafikverket.se/alvik-selet

Peder Bergman, projektledare, Trafikverket

010-125 98 39, peder.bergman@trafikverket.se

Klas Isaksson, markförhandlare, Trafikverket

010-123 42 39, klas.isaksson@trafikverket.se

Samuel Lidström, platschef, NYAB Infrastruktur

070-364 00 03, samuel.lidstrom@nyabinfrastruktur.se

Frågor

???


