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Granskningsyttrande om vägplan
för gång- och cykelväg utmed väg 252 mellan Strömsholm och
Kolbäck i Hallstahammars kommun
Inledning
Statens fastighetsverk (SFV) har mottagit meddelande om granskning av vägplan för
anläggning av gång- och cykelväg utmed väg 252 mellan Strömsholm och Kolbäck i
Hallstahammars kommun, Västmanlands län, från Trafikverket. SFV har tagit del av
allmänt tillgängligt material på Trafikverkets webbplats. SFV yttrar sig som sakägare
med fastighet som vägområdet korsar. SFV yttrade sig positivt i samrådet 2017-1221 och önskade samråd på plats för att diskutera inpassning i landskapet.
Platsbesöket gjordes 2018-04-18 och ledde till samförstånd om gc-vägens sträckning
och lämpliga arbetsytor.

SFV:s uppdrag och fastigheter
SFV är en myndighet som förvaltar delar av statens fasta egendom. SFV:s uppdrag
beskrivs i myndighetens instruktion och årligt regleringsbrev. De fastigheter SFV ska
förvalta är de som staten långsiktigt behöver för speciella ändamål, fastigheter som
är av stort kulturhistoriskt värde för vilka staten har ett särskilt ansvar, fastigheter som
under århundraden har tillhört kronan eller har donerats till staten.
SFV förvaltar cirka 3000 byggnader för olika användningar och en sjundedel av Sveriges
markyta. SFV har ett långsiktigt förvaltningsperspektiv och många av SFV:s objekt är
statliga byggnadsminnen (SBM) med Riksantikvarieämbetet som tillsynsmyndighet.
I Västmanlands län förvaltar SFV bland annat Västerås slott, Strömsholms slott och
kungsgård. I den senare ingår Strömsholm 8:1 som korsas av väg 252 och därmed den
planerade gång- och cykelvägen.

Sammanfattning
SFV är positivt till att Trafikverket avser anlägga en gång- och cykelväg längs väg 252.
SFV har tidigare tillstyrkt förläggningen till väg 252s östra sida men lämnat synpunkter om
markintrång och inpassning i landskapet. Synpunkterna har nu tillgodosetts.

Planförslaget
”Syftet med den planerade gång- och cykelvägen är att skapa en mer tillgänglig och
säker lösning för gång- och cykeltrafiken mellan Kolbäck och Strömsholm samt att
öka andel människor som väljer gång eller cykel framför bil, dvs stödja ett hållbart
resande. Genom att separera oskyddade trafikanter från motorfordonen skapas en
förbättrad trafiksituation och antal olyckor minimeras.”
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SFV:s synpunkter
Hela Strömsholm med Strömsholms slott, Strömsholms kungsgård och Ridskolan
Strömsholm är en viktig kulturmiljö med flera former av skydd. Vårdprogram finns för
både Strömsholms slott och Strömsholms kungsgård med marker.
Strömsholm är ett stort besöksmål med många verksamheter och målpunkter.
Strömsholms slott tillsammans med trädgårdsanläggningar lockar många besökare.
Till Strömsholm kommer även besökare för naturreservatet, kulturmiljön och
Strömsholms kanal, Ekomuseum Bergslagen mm. Vidare är Strömsholm som
riksanläggning för ridsporten arbetsplats, utbildningsplats och stort besöksmål.
SFV delar uppfattningen att trafiksituationen bör förbättras för gång- och cykeltrafiken
längs väg 252. SFV ser därför positivt på att Trafikverket avser anlägga en gång- och
cykelväg. SFV är emellertid angeläget om att markintrånget inte blir för stort och att
gång- och cykelbanan inpassas väl i kulturlandskapet och naturreservatet.
Trafikverket har föreslagit en dragning öster om väg 252. SFV tillstyrker trots att den
delvis ligger sträckningen inom naturreservatet Strömsholm som förvaltas av SFV.
SFV har samrått på plats med Trafikverket och projektörer om lämplig förläggning.

Genomförandet
För genomförandet av gång- och cykelvägen kommer ett avtal med SFV som
markägare att krävas.

Beslut
I detta ärende har direktör Annakarin Wiberg beslutat. Utredningsarkitekt Lotta Lehmann
har varit föredragande. I handläggningen har också fastighetschef Ingrid Ljung,
förvaltare Per Åkerfeldt och enhetschef fastighetsrätt Daniel Biazzi deltagit.
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