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Enligt sändlista

Förberedande åtgärder och undersökningar för
projekt väg 165, Hällevadsholm-Tingvall
Trafikverket genomför undersökningar och inventeringar av sträckan väg 165,
Hällevadsholm-Tingvall. Undersökningarna och inventeringarna ska ligga till grund för
den fortsatta planeringen av sträckan och syftar till att utföra breddning och förstärkning
av vägen.
Trafikverket eller av denna anlitad konsult har enligt 34 § Väglagen rätt att få tillträde till
fastighet för genomförande av mätning, stakning, undersökning av grund eller annan
förberedande åtgärd för byggande av väg. Vi vill därför informera Er om att förberedande
åtgärder och undersökningar kommer genomföras på eller intill Er fastighet perioden
september 2019-09-09 – 2019-11-30.
Trafikverket avser nyttja befintliga vägar samt vid behov terränggående fordon. Skador
kommer naturligtvis att undvikas så långt som möjligt. Ersättning för eventuella skador
regleras i anslutning till att undersökningarna avslutas.
Har Ni frågor, upplysningar eller synpunkter, vänligen kontakta någon av nedanstående
personer.
Markfrågor: Hans Eklund, Trafikverket, telnr 010-124 18 82,
hans.b.eklund@trafikverket.se
Uppdragsledare: Emma Eckerwall, ÅF telnr 010-505 08 23,
emma.eckerwall@afconsult.com
Projektledare: Richard Svennberg, Trafikverket, 070-108 93 53,
richard.svennberg@trafikverket.se
Mer information om projektet finns på vår hemsida: www.trafikverket.se/projekt
Med vänlig hälsning
Hans Eklund
Markförhandlare

Trafikverket har inhämtat dina personuppgifter från fastighetsregistret i syfte att genomföra rubricerad
åtgärd i enlighet med sektorslagarna för infrastruktur. Inkomna synpunkter och yttranden i ärendet utgör
allmän handling. Du har rätt att begära registerutdrag, begära rättelse, begära radering, begära
begränsning av behandlingen samt invända mot behandlingen. Begäran görs till Trafikverkets
kontaktcenter. Personuppgiftsansvarig är Trafikverket, 781 89 Borlänge. Organisationsnummer 2021006297. Dataskyddsombudet kan nås på samma adress. Du har rätt att klaga till Datainspektionen som är
tillsynsmyndighet för dataskyddsförordningen.
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Exempel på geoteknisk borrbandvagn.

Exempel på mätutrustning.
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