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I denna samrådsredogörelse sammanställs och sammanfattas hur samrådet bedrivits, vilka 

synpunkter som kommit in från enskilda, myndigheter och organisationer samt var 

yttrandena, minnesanteckningar och protokoll från samrådet finns i sin helhet. I 

samrådsredogörelsen visar Trafikverket hur de inkomna synpunkterna beaktats.  

Alla inkomna synpunkter och minnesanteckningar rörande vägplanen finns diarieförda på 
diarienummer TRV 2019/48572 

1 Sammanfattning 

En vägplan tas för närvarande fram för Trafiksäkerhetsåtgärder i Gustafs. Projektet befinner 

sig i skedet granskningshandling. I denna samrådsredogörelse beskrivs vilka samråd med 

myndigheter, organisationer och berörda fastighetsägare som löpande skett i projektet. 

Samrådsunderlaget har tidigare funnits tillgängligt för allmänheten och särskilt berörda, 

dessa fick information om projektet och var handlingarna fanns tillgängliga via 

tidningsannonser i Post- och Inrikes tidningar, Dalarnas tidningar och Annonsbladet och via 

Trafikverkets webbsida. Även samrådshandlingens planförslag daterat 2020-04-29 har 

samråtts och ställts ut för inhämtande av synpunkter under perioden 2020-04-27 till 2020-

05-20 med myndigheter, organisationer och berörda fastighetsägare. Den kompletterade 

samrådshandlingen daterad 2020-09-29 som berörde ny utformning av sträckan Naglarby-

Slättgärdet fanns ute för samråd och inhämtande av synpunkter mellan den 2020-09-29 till 

2020-10-20. 

Länsstyrelsen i Dalarnas län 

Flertalet samrådsmöten har hållits med Länsstyrelsen genom processens gång. 

Länsstyrelsen har lämnat synpunkter på samrådsunderlaget samt samrådshandlingen. 

Samrådsunderlag inför Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan 

Samrådsunderlaget fanns tillgängligt på Trafikverkets webbsida och i Trafikverkets 

reception, samt på kommunhuset i Säter och biblioteket vid Enbackaskolan under perioden 

2019-09-13 till 2019-10-03. Annonsering skedde i Post- och Inrikes tidningar, Dalarnas 

tidningar och i Annonsbladet Dalarna samt på Trafikverkets webbsida. Totalt inkom 7 

yttranden från kommun, myndigheter och allmänhet/fastighetsägare längs sträckan. 

2019-11-20 beslutade Länsstyrelsen att projektet inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan. 

Säters kommun 

Tidigt presentationsmöte har hållits med kommunen. Kommunen har yttrat sig under de 

samråd som skett under framtagandet av vägplanen., dessa har även yttrat sig över 

samrådsunderlaget samt samrådshandlingen. Samrådsmöten med Säters kommun har skett 

löpande under planprocessen. 
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2 Samrådskrets 

Samrådskretsen är i tidiga skeden bred och omfattade och i samrådsunderlagsskedet ingick 

Länsstyrelsen Dalarna, Säters kommun och Dalatrafik i samrådskretsen. Då vägplanens 

åtgärder ännu inte hade tagits fram fanns ingen krets av särskilt berörda, utan dessa ingick i 

kretsen allmänhet. Allmänhet och eventuellt kommande särskilt berörda kungjordes om 

samrådsunderlagets utställelse via annonsering i lokala tidningar samt via webben. 
Samrådskrets för skede samrådshandling: Länsstyrelsen beslutade att projektet inte medför 

en betydande miljöpåverkan 2019-11-20. Detta innebär att ingen utökad samrådskrets 

behövs framledes. Dock har en del övriga intressenter så som organisationer, myndigheter 

och föreningar ändock lagts till i kretsen i kommande skeden. 

3 Samråd 

3.1. Samråd inför Länsstyrelsens beslut om betydande 
miljöpåverkan 

Under arbetet med samrådsunderlaget genomfördes samråd med allmänheten genom ett 

informationsmöte, Länsstyrelsen i Dalarnas län, berörd kommun, 

kollektivtrafikförvaltningen, som utgörs av Dalatrafik AB samt med berörda ledningsägare. 

Ett samrådsunderlag daterat 2019-09-13 togs fram för Väg 789/806 trafiksäkerhetsåtgärder 

Gustafs. Samrådsunderlaget skickades ut på remiss till alla i samrådskretsen för att 

informera samt samla in information och synpunkter om projektet. Samrådsunderlaget 

fanns tillgängligt under 3 veckors perioden, 2019-09-13 till 2019-10-03 på Trafikverkets 

webbplats, i Trafikverkets reception, hos Säters kommun samt på Biblioteket Enbackaskolan 

i Gustafs. 

3.1.1. Samråd med berörd Länsstyrelse 

2019-06-11 Informationsmöte/beredningsmöte, Länsstyrelsen Dalarna 

Samrådet hölls hos Länsstyrelsen Dalarnas län, Falun. På samrådet presenterade 

Trafikverket bakgrunden till projektet, projektmålen och tidplanen. På mötet visades utkast 

på tidigt skissförslag över vägplanens planerade åtgärder och projektets utmaningar 

diskuterades.  

Synpunkter som lämnades av Länsstyrelsen under detta möte var, att vägen genom 

Naglarby är utpekad som kulturväg, samt att man önskar att hänsyn kring gestaltning tas i 

kulturmiljöområden. Även att det är viktigt att behandla eventuellt strandskydd och att 

beskriva anspråk på jordbruksmark om det är aktuellt. Att redan nu beakta och planera när i 

tid kommande arkeologiska undersökningar kan bli aktuella.  

 

Trafikverkets kommentar:  

Synpunkterna har noterats och kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med 
samrådsunderlaget och samrådshandlingen. 
 

Samrådsunderlaget fanns tillgängligt för Länsstyrelsen under tiden 2019-09-13 till 2019-10-

03. Synpunkter som inkom från Länsstyrelsen på samrådsunderlaget var bland annat: 
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Att man påpekar vikten av arkeologiska förundersökningar som kan komma att bli aktuella. 

Om det blir aktuellt med flytt av fornminne så krävs tillstånd för det hos Länsstyrelsen. Att 

hänsyn skall tas till de kulturmiljövärden som finns i främst Naglarby, kyrkan och den öde 

kyrkogården, samt att den allé som finns vid kyrkan bör bevaras och ingrepp undvikas. Man 

påpekar vikten av att ta hänsyn till skyddsvärda växter, strandskydd samt biotopskydd. Om 

jordbruksmark tas i anspråk skall redogörelse för detta framgå i planen. Hänsyn skall tas till 

eventuella skred och erosionsrisker. Berörs mark inom detaljplanelagt område bör detta tas 

i beaktan så snart som möjligt för vidare process.  

Trafikverkets kommentar: 

Synpunkterna har noterats och kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med 
Samrådshandlingen. 

 
3.1.2. Samråd med berörd kommun 

2019-05-28 Samråd, Säters kommun 

Samrådet hölls på kommunhuset i Säter. På samrådsmötet presenterade Trafikverket 

bakgrunden till projektet, projektmålen och tidplanen. Utkast på tidigt skissförslag visades 

på mötet och projektets utmaningar diskuterades.  

Synpunkter från kommunen som lämnades under detta möte var att man ställer sig positiv 

till projektet. Kommunen informerar även att samordning kring ny passage och gång- och 

cykelväg bör hållas framöver. Efter mötet (2019-06-13) inkom skriftlig information från 

kommunen som kan användas i planbeskrivningen. 

 

Samrådsunderlaget fanns tillgängligt för kommunen under tiden 2019-09-13 till 2019-10-

03. Säters kommun anger i sitt skriftliga yttrande på samrådsunderlaget att, säkerheten för 

oskyddade trafikanter vid korsningen 789/790 är viktig att se över, allra helst för skolelever 

som nyttjar denna väg. Detta gäller även resterande passager över väg 789 längs sträckan.  

Kommunen önskar att skolans elevråd blir involverat som diskussionspartner. Vidare 

poängterar kommunen att belysningen bör utredas vad det gäller ägandeskap och 

gestaltning, att busshållplatser bör anpassas och att det blir en trygg slutgiltig utformning av 

gång- och cykelvägen. Vidare anser kommunen att det är viktigt att alla trafikantgrupper 

kommer till tals angående utformningen och tillgängligheten.  
 
Trafikverkets kommentar: 
Löpande samråd kommer att genomföras med Säters kommun och även Dalatrafik 

gällande det fortsatta arbetet med vägplanen för att följa upp inkomna synpunkter som 

beaktas i fortsatta arbetet med samrådshandlingen. Ägandeskap gällande belysning 

kommer redovisas i samrådshandlingen, så även gestaltning och utformning. 

Säters kommun kontaktas via remissbrev när kommande handlingar finns tillgänglig 

framledes. Kommunen kan i sin tur specifikt informera skolans elevråd om så önskas och 

inhämta även deras synpunkter på planförslaget och inkludera i kommunens 

sammanställda synpunkter. Trafikverket har tagit del av den skriftliga informationen som 

inkom. 

 

3.1.3. Samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer 

2019-08-28 Samråd, Ledningsägare 

Samrådsmöte med ledningsägare hölls i Falun samt via Skype. Följande ledningsägare 

deltog på mötet:  
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- Skanova/Telia, Säters kommun, Dala Energi, Trafikverket belysning 

Under mötet presenterades projektets sträckning samt inhämtades information som behövs 

för projektets framdrift från de olika ledningsägarna.  

2019-07-16, Samråd Dalatrafik 

Telefonavstämning samt mejlkorrespondens har hållits med Dalatrafik för att informera om 

projektet samt insamla information och synpunkter för framtagande av samrådsunderlaget.  

I yttrande på samrådsunderlaget säger Dalatrafik att de redan under projektets gång har 

hållit dialog angående sina synpunkter. Och att de ser fram emot fortsatt samråd i 

kommande skede. 

 
Trafikverkets kommentar: 

Synpunkterna har noterats och kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med 
samrådshandlingen. 

 
3.1.4. Samråd med allmänheten och de som kan bli särskilt berörda 

Informationsmöte hölls på orten 2019-06-17 på församlingshemmet i Gustafs. Via 

Trafikverkets webbsida, annonsering i lokaltidningar, annonsblad och Post- och inrikes 

tidningar samt affischer på orten bjöds allmänheten in till detta informationsmöte. 

Trafikverket visade utkast på första skissförslagen med utformning längst sträckan samt 

informerade om planläggningsprocessen och tidplan för projektet. Samrådets fokus var att 

informera om projektet samt att fånga upp synpunkter och kunskap om sträckan.  

36 personer närvarade och synpunkter kring projektet lyftes fram. De som hade synpunkter 

uppmanades att skriva ner dessa och lämna dem på plats eller skicka dem vid ett senare 

tillfälle enligt anvisningarna. I och med detta möte inkom 10 synpunkter.  Bland annat: 

- Anlägg istället gång- och cykelväg på befintlig väg, Gruvbyvägen. Gör om enskild väg 
till kommunalväg. 
 

- Önskar tunnel vid korningen 789/790. 
 

- Gör gång- och cykelväg mellan Fors och skolan med ett övergångställe vid skola. 
 

- Bredda väg 806 i nedre delen av Naglarby. 
 

- Gång- och cykelväg med kantsten gör att vägen blir för smal för 
jordbrukstransporter.  
 

- Problem med vattenavrinning från Naglarbyvägen in på fastighet. 
 

- Mark har redan tagits i anspråk för busshållplats och brevlådor, i korset 
Naglarbyvägen/Gruvbyvägen. 
 

- Hastighetsdämpande åtgärd önskas på Enbackavägen. 
 

- Önskar gång- och cykelväg mellan Naglarby och Enbackaskola. 
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Samrådsunderlaget var sedan tillgängligt under perioden 2019-09-13 till 2019-10-03. 

Handlingen har funnits på Trafikverkets webbplats samt i deras reception, på plats hos 

Säters kommun samt på Biblioteket i Gustafs. Annonsering har skett i Post- och Inrikes 

tidningar, Dalarnas tidningar, Annonsbladet Dalarna samt på trafikverkets webbsida. 

Efter utställelse inkom 6 yttranden/telefonsamtal från allmänheten på samrådsunderlaget. 

Synpunkterna handlar om: 

- En önskan om att även Bodarna som ligger nordöst om Enbacka kan få mer 

trafiksäker lösning för oskyddade trafikanter och hastighetssänkande åtgärder.  

- Att gång- och cykelvägen bör dras via Gruvbyn istället för längs väg 806.  

- Ett uppmärksammande att jordbruksmaskinernas mått behöver beaktas vid 

utformning, samt att tillgängligheten för dessa ses över. Markvärden skiljer sig för 

olika typ av mark och jordbruksmark betingar höga värden och bör beaktas redan i 

tidigt skede med värdering. Att samråd med markägare är viktigt. 

- Man ifrågasätter varför inte sträckan österut mot Solvarbo ingår i den föreslagna 

sträckningen av gång- och cykelväg? Denna sträcka anses ännu sämre ut ett 

trafiksäkerhetsperspektiv än aktuell sträcka för projektet.  

Trafikverkets kommentar: 
 
Viss förändring i utformningsförslaget skedde från det som redovisades som tidigt förslag 
under informationsmötet, till det som sedan presenterades som förslag i 
samrådshandlingen daterad 2020 04-29. En viss del av den tidigare föreslagna 
kantstensförlagda gång- och cykelvägen föreslogs istället som längre sträcka bygdeväg.  

Många av synpunkterna berör delar som ligger utanför detta projekts gräns. Då det inte 
är Trafikverket som väljer ut och prioriterar vilka sträckor som skall ingå i projektet då 
det är ett Region Dalarnas beslut, så är det till den instansen man får vända sig till med 
synpunkter gällande projektets utsträckning.  

Övriga synpunkter kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med samrådshandlingen. 

 
 

3.2. Samråd vid utformning av planförslaget 

 

Samrådshandlingen daterad 2020-04-29 var tillgänglig under perioden 2020-04-29 till 

2020-05-20 på Trafikverkets webbsida, i receptionen hos Trafikverket i Borlänge, på 

kommunhuset i Säter samt på biblioteket i Gustafs. Berörda, övriga intressenter samt de i 

samrådskretsen kungjordes om informationen kring handlingarna via brev. Även 

annonsering i post- och inrikes tidning, Dalarnas tidningar samt Annonsbladet skedde för 

att informera allmänheten. Skriftliga synpunkter efterfrågades och har kunnat lämnats på 

flertalet sätt under tiden för samråd. På grund av den pågående Coronapandemin så bjöds 

inte allmänheten in till fysiskt samrådsmöte på orten utan en digital presentation fanns 

tillgänglig på webbsidan ihop med gällande samrådshandlingar. Berörda erbjöds ett 

personligt telefonmöte alternativt ett fysiskt möte på orten för att kunna samråda kring 

funderingar kring det framtagna planförslaget. De synpunkter som inkom under 

samrådshandlingsskedet redogörs för under respektive rubrik nedan. Totalt inkom 20 

synpunkter. 2 fysiska möten på plats hölls efter önskan från berörda.  



 

9 
 

Efter samråd och inkomna synpunkter på samrådshandlingen daterad 2020-04-29 såg 

Trafikverket över sträckan mellan Naglarby och Slättgärdet och viss justering i föreslagen 

utformning gjordes. Justeringen innebar att nya berörda av markintrång uppstod. För att 

informera nya berörda, tidigare berörda, tidigare synpunktslämnare samt samrådskretsen 

och även allmänheten om justeringen så fanns kompletterande samrådshandling daterad 

2020-09-29 som berörde sträckan Naglarby- Slättgärdet tillgängligt i receptionen hos 

Trafikverket, på webben samt för utskick om så önskades mellan den 2020-09-29 till 2020-

10-20. Berörda, tidigare berörda, tidigare synpunktslämnare samt de i samrådskretsen 

kungjordes om informationen kring handlingarna via brev, även information via projektets 

webbsida fanns. Berörda av markintrång erbjöds ett personligt telefon/fysiskt möte på orten 

för att kunna samråda kring funderingar kring det framtagna kompletterande planförslaget. 

Skriftliga synpunkter efterfrågades och kunde lämnas på flertalet sätt under tiden för 

samråd. De synpunkter som inkom på den kompletterande samrådshandlingen redogörs för 

under respektive rubrik nedan. Totalt inkom fem synpunkter. Ett fysiskt möte på plats hölls 

efter önskan från berörda. 

 

3.2.1. Samråd med berörd Länsstyrelse 

2019-11-14, Skypeavstämning  

Avstämning med handläggare från natur/kulturenheten hos Länsstyrelsen hölls gällande 

uppföljning av synpunkter på samrådsunderlaget som Länsstyrelsen ansåg otydliga. 

Även telefonsamtal med handläggare på kulturenheten angående hantering kring kulturväg 

i Naglarby har skett. 

Trafikverkets kommentar:  

Vissa förtydliganden och redogörelse kring samrådsunderlaget skedde tillsammans med 

Länsstyrelsen och ytterligare information kommer tydliggöras i samrådshandlingen. 

Trafikverket tar med sig den information som framkom från Länsstyrelsen gällande 

kulturvägen. 

 

2019-11-20 Länsstyrelsens beslut om icke betydande miljöpåverkan 

Med vägplanens samrådsunderlag daterat 2019-09-13 som grund beslutade Länsstyrelsen 

Dalarna att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Inget ytterligare 

anges i beslutet. 

 

2020-05-29 Inkomna synpunkter på samrådshandlingen 

Länsstyrelsen har inkommit med synpunkter på samrådshandlingen som skickades och 

fanns tillgänglig 2020-04-29 till 2020-05-20. Länsstyrelsen redogör om vilka 

förundersökningar samt tillstånd som bör ske gällande kulturmiljön. Länsstyrelsen önskar 

även att dialog sker gällande detaljutformning i utpekade kulturmiljöområden. Vidare 

framförs att ytterligare redovisning krävs för strandskydd samt biotopskydd längs sträckan, 

samt vilka skäl som anges för att få göra eventuella ingrepp i dessa områden om det blir 

aktuellt. Länsstyrelsen anser att det ska tas god hänsyn till träden. Upplag av nya massor 

och transporter med tunga fordon kan påverka träden. Handlingarna behöver förtydligas 

om att elledningar till den nya belysningen ska grävas ner. Vid grävarbeten kan alléer och 
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skyddsvärda träd skadas. Hur arbetena påverkar alléer och skyddsvärda träd samt vilka 

skyddsåtgärder som vidtas behöver framgå av vägplanen. 

 

Trafikverkets kommentar:  

Samrådsmöte med berörda på kulturenheten har hållits för att planera för kommande 

undersökningar, tillstånd samt detaljutformning för utpekade kulturmiljöområden som 

behöver beaktas framöver. Se samrådspunkt nedan. Förtydligande och komplettering har 

skett i planbeskrivningen angående strandskydd och biotopskydd. Förtydligande i 

handlingar om hantering av träd under byggtid har gjorts. Hur hantering kring 

elledningar och alléer skall ske har redovisats tydligare i planbeskrivningen.  

 

2020-09-17 Samråd med Länsstyrelsen Kulturmiljöenhet 

Möte mellan Trafikverket, handläggare på kulturmiljöenheten hos Länsstyrelsen samt 

anlitad konsult hölls över Skype. Under mötet diskuterades vilka områden som kräver 

kommande arkeologiska undersökningar samt hur detaljutformningen skall samrådas kring 

fortsättningsvis. Kompletterande text har lagts till i planhandlingarna om hur detta är tänkt 

att ske.  Trafikverket skickar in ansökan och underlag till Länsstyrelsen gällande 

arkeologiska undersökningar.  Minnesanteckningar finns.  

2020-10-20 Inkomna synpunkter på kompletterande samrådshandling 

Kompletterande samrådshandling daterad 2020-09-29 som berörde sträckan Naglarby- 

Slättgärdet skickades och fanns tillgänglig för Länsstyrelsen mellan den 2020-09-29 till 

2020-10-20. Länsstyrelsen inkom med synpunkt där man beskriver att strandskyddet 

behöver behandlas ytterligare i kommande granskningshandling där skäl behöver framgå 

för det ingrepp som sker inom strandskyddsområde längs sträckan. Det behöver 

kompletteras med påverkan och eventuella skyddsåtgärder för alléer samt den äldre 

skogslönnen. Eventuell biotopskyddsdispens kan krävas.  

Trafikverkets kommentar:  

Kompletterande text angående både påverkan inom strandskydd samt hantering kring 

skyddsåtgärder och påverkan på alléer och träd har lagts till i planbeskrivningen.  

 

3.2.2. Samråd med berörd kommun 

Samråd, Säters kommun angående påverkade detaljplaner 

Skypeavstämning har hållits ett flertal gånger under planprocessens gång med berörda 

personer hos kommunen för att se över hantering gällande vägplanens eventuella intrång på 

detaljplaner. 

Trafikverkets kommentar:  

Fortsatt samråd med kommunen angående intrång på detaljplaner kommer ske 

fortlöpande genom projektets gång.  

 

2019-12-15, 2020-02-11, 2020-02-21 Synpunkter via mejl från Säters kommun 

Synpunkter på hittills framtaget planförslag inkom från kommunen via mejl, synpunkterna 

bemöttes via mejl av Trafikverket 2020-01-29.  
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Kommunens synpunkter innefattar frågor kring tänkta bygdevägen i Naglarby och om den 

kan anses som ”säker skolväg”. Man undrar även om hela sträckan är tänkt att belysas. 

Vidare anser kommunen att korsningen väg 789/790 behöver utredas och utformas 

trafiksäkert. Man informerar om att det troligen blir ökad trafikmängd in på Solbergavägen 

p.g.a utbyggnad av bostäder och därav behöver en säker passage ses över där gång- och 

cykelvägen passerar Solbergavägen. Kommunens tänkta gång- och cykelväg från Mora by 

kan med fördel anslutas vid tänkt passage över väg 789. Man anser även att en bygdeväg 

skulle kunna vara en lämplig lösning förbi kyrkan bort mot äldreboendet. Kommunen 

undrar även vad kraven i VGU säger angående bredd på gång- och cykelväg? Detta gäller 

främst delen vid kyrkan där det i detta skede är projekterat för en 2 m bred gång- och 

cykelväg.  

Trafikverkets kommentar:  

Synpunkterna från kommunen tas i beaktan vid fortsatt framtagande av 

samrådshandlingen. Hela sträckan ses över med avsikt att belysas. Korsningen vid väg 

789/790 kommer att få en ny och säkrare passage i plan som bidrar till ökad 

hastighetsefterlevnad. Vid infarten till Solbergavägen kommer den nya gång- och 

cykelvägen ansluta en bit in jämfört mot idag, vilket blir ett säkrare läge för passagen 

över Solbergavägen, övergångsstället föreslås tas bort.  

Vid tänkt läge från kommunens gång- och cykelväg från Mora by är det enligt 

planförslaget en ny upphöjd passage föreslagen. Önskan om bygdeväg även vid kyrkan 

anses inte lämpligt just för denna del, då det innebär att oskyddade trafikanter behöver 

styras över även på andra sida av väg 789, och att det är skymmande sikt på denna 

sträcka. Gällande bredden på gång- och cykelvägen vid kyrkan så har Trafikverket sett 

över möjligheten att anlägga en gång- och cykelväg som är bredare än 2 meter för denna 

sträcka. Förslaget kommer framgå i samrådshandlingen.  

 

2020-05-26 Inkomna synpunkter på samrådshandlingen  

Säters kommun har inkommit med synpunkter på samrådshandlingen som fanns tillgänglig 

2020-04-29 till 2020-05-20. Här framgår att det finns önskemål att Säters kommun och 

Trafikverket genomför ett samordnat planförfarande enl. 5 kap 7a§ plan- och bygglagen.  

Utifrån Säters kommuns perspektiv är det av högsta vikt att de slutliga åtgärderna skapar 

säker skolväg från Naglarby till Enbacka då det är det största behovet i området. Man anser 

att den sträcka som klassas som ”slutet landskap” uppfyller förutsättningarna som krävs för 

att bygdevägen ska fungera tillfredställande då landskapet ger stöd åt hastighetsefterlevnad. 

Säters kommun ställer sig dock tveksamma till bygdevägens funktion utmed sträckan med 

”öppet landskap” då kraven för bygdevägen ej kan ses uppfyllda. Säters kommun ser därför 

att bygdevägens utbredning behöver anpassas till sträckan med ”slutet landskap” enligt 

landskapsanalysen medan resterande sträcka utförs som separerad gång- och cykelväg på 

det mest lämpliga sättet.  

Säters kommun påtalar vikten av att sophämtningen fungerar även efter att bygdevägen 

anlagts.  

Korsningen Morbyvägen/väg 789 har idag en stor och bred utformning utan kanalisering, 

det är viktigt att korsningen smalnas av och ges tydlig kanalisering med refuger, samtidigt 

behöver den intilliggande parkeringen som tillhör Pizzerian avgränsas tydligt. En upphöjd 

passage bör övervägas för att ge hastighetsanpassning och skapa en trafiksäker situation.  
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Korsningen Våbäcksvägen/väg 789 behöver smalnas av och tydligare kanaliseras. Utfarten 

Tranbergs väg mot väg 789 är viktig att en säkerpassage skapas, här är avsikten att endast 

tillåta gång- och cykeltrafik framöver.  

Korsningen Solbergavägen/väg 789 har en hög trafikintensitet och området kommer att 

exploateras ytterligare. Viktigt att korsningen smalnas av, tydlig kanalisering samt att 

hastigheten sänks.  

Korsningen Hagavägen/väg 789 nyttjas av boende och bör hanteras även den i vägplanen så 

att säker passage skapas.  

Korsningen väg 789/790 anses av kommunen inte tillräckligt trafiksäker i det framtagna 

förslaget och bör därför utredas och hastighetssäkras ytterligare, önskvärt är att den 

smalnas av eller sidoförskjuts. Önskvärt är att hastighetsbegränsningen inte överskrider 30 

km/h. Korsningen Mystavägen/väg 789 har idag bristfällig utformning och bör ses över och 

förbättras i och med denna vägplan. Generellt anses hastighetsanpassningen utmed hela 

sträckan behöva förbättras. Säters kommun ser att vägplanen tydligt behöver redovisa vilka 

åtgärder som görs för att säkra hastigheten till den skyltade.  

Viktigt att fortsatt samråd sker med kommunens VA-huvudman för att finna lösningar för 

ledningars påverkan.  

Det är viktigt att belysningen bidrar till trafiksäkerhet och trygghet och fortsatt samråd med 

kommunen välkomnas för val av armaturer etc. Kommunen anser att arbetet med 

gestaltning är viktigt samt att träd som tas ner ersätts med nya, placering av nya träd är 

önsklavärt om det sker i samråd med kommunen. Man önskar även information om hur 

befintliga träd skyddas under byggtiden. Vikten att släntutformning sker på rätt sätt är stor 

för att bidra till biologisk mångfald.  

Kommunen önskar ytterligare redovisning om massupplag, överskott samt 

markföroreningar. Här kan även tillstånd bli aktuella att söka.  

 

Trafikverkets kommentar:  

Ett samordnat förfarande kring upphävande av detaljplaner som berörs av intrång i och 

med vägplanen sker tillsammans med kommunen. Kommunen driver parallellt en 

upphävandeprocess för de planer som strider mot gällande markanvändande och ej kan 

anses som mindre avvikelse. 

Trafikverket tar synpunkterna kring bydgevägen längs de ”öppna landskapen” att dessa 

kan generera högre hastigheter vilket inte kan anses trafiksäkert för oskyddade 

trafikanter i beaktan. Delen från Bygdegården i Naglarby till Slättgärdet har setts över 

och ett nytt förslag presenteras där gång- och cykelvägen är separerad från väg 789. 

Detta förbättrar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter då dessa separeras från övrig 

trafik samt att framkomligheten för motorfordon förbättras. 

Synpunkten om sophantering beaktas.  

Korsningen från Morbyvägen kommer säkras upp i och med att kantsten läggs som styr 

oskyddade trafikanter en bit in på Morbyvägen vilket gör att passagesträckan blir 

kortare. Upphöjd passage anses inte befogat att anlägga då detta endast är sekundär väg. 

Passageläget kommer bli tydligt i och med att gång- och cykelvägenskantsten sänks och 

tar vid på andra sidan Morbyvägen. Ytan kring pizzerian kommer även den anpassas upp 

då det endast kommer gå att köra in via Morbyvägen och inte direkt från väg 789.  
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Utformningen för korsning Våbäcksvägen/väg 789 föreslås med likande utformning med 

refuger som Morbyvägen/väg 789. 

Gällande passagen vid Tranbergsvägen så kommer den i bygghandlingen följas upp och 

placeras lämpligt där kommunen anslutit sin gång- och cykelväg från Mora by. 

Utformningen vid Solbergavägen är sådan att gång- och cykelvägen enligt planförslaget 

kommer anläggas en bit in mot befintligt läge. Detta säkrar upp passagen och ansluter 

lämpligare mot kommunens befintliga gång- och cykelväg. Solbergavägen är en sekundär 

väg. Trafikverket avser inte att anlägga en passage vid Hagavägen då det saknas yta 

längs den vägen för de oskyddade trafikanterna att ansluta mot. Under projektets gång 

har ansökan om sänkt hastighet genom korsningen 789/790 skickats in till kommunen och 

beviljats. Projektets målsättning är att skyltad hastighet 40 km/h skall efterlevas i och med 

en säkrare kantstensförlagd passage anläggs för oskyddade trafikanter som möjliggör att 

passagen kan utföras i två steg anläggs.  

Vid korsningen väg 789 / Mystavägen anläggs ingen specifik passagemöjlighet i detta 

projekt. Åtgärd för korsningen omfattas ej av projektet. 

Möten har hållits under projektets gång med kommunens VA-huvudman, fortsatta samråd 

sker vid kommande skede. Ytterligare frågor gällande detaljer som berör byggskede och 

detaljprojektering hanteras i kommande skede, framtagande av bygghandling. 

 

2020-06-17 Samråd med Säters kommun 

Efter inkomna synpunkter på samrådshandlingen hölls samrådsmöte med kommunen för 

att tillsammans gå igenom synpunkterna. Kommunen gavs möjlighet att lyfta fram sina 

synpunkter muntligt och föra dialog kring dessa. Minnesanteckningar finns. 

2020-11-05 Inkomna synpunkter på kompletterande samrådshandling 

Säters kommun har inkommit med synpunkter på den kompletterande samrådshandlingen 

som berör delen Naglarby-Slättgärdet som fanns tillgänglig 2020-09-29 till 2020-10-20. 

Kommunen fick efter önskan fram till den 5/11 på sig att lämna synpunkter. Inkomna 

synpunkter handlade bland annat om:  

- Kommunen ser positivt på att en del av den tidigare bygdevägen nu istället blir en 

separerad gång- och cykelväg, vilket anses tryggare och säkrare. 

- Man påpekar eftersträvan av samverkan med samhällsbyggnadssektorn angående 

befintliga VA-ledningar och dess eventuella påverkan.  

- Den skogslönn som föreslås tas ner önskar kommunen samråda om så att den kan 

lägga på lämplig faunadepå.   

- Man informerar om att området vid Jordbrovägen/Naglarby är detaljplanelagt och 

om åtgärd sker som innebär intrång på detaljplanen så ska det snarast informeras 

till samhällsbyggnadssektorn för hantering.  

- Säters kommun är positiv till förslaget med sänkt hastighet i korsningen väg 789-

790 men vill även påtala att åtgärder för att säkerställa hastighetsefterlevnaden är 

viktig. 

 

 

 



 

14 

 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket har noterat inkomna synpunkter och fortsatt samverkan angående VA-

ledningar kommer fortgå i kommande skeden. Önskad hantering av skogslönnen beaktas 

och följs upp i bygghandlingen. Planförslaget innefattar inget nytt vägområde som 

innebär intrång på detaljplanen i Naglarby i höjd med Jordbrovägen. Med den sänkta 

hastigheten till 40Km /h genom korsningen och den nya passagen som utformas med 

kantstensförlagda refuger över väg 790 så anses efterlevnad av hastigheten kunna 

uppnås.  

 

3.2.1. Samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer 

2020-04-02 Samråd, Ledningsägare 

Samrådsmöte med ledningsägare hölls via Skype. Följande ledningsägare deltog på mötet:  

- Säters kommun, Dala energi, Trafikverket belysning 

Under mötet presenterades projektets planförslag, samt inhämtades ytterligare information 

som behövs för projektets framdrift från de olika ledningsägarna.  

2020-05-20 Inkomna synpunkter på samrådshandlingen  

Efter utställelse av samrådshandlingen som fanns tillgänglig 2020-04-29 till 2020-05-20 

har 7 yttranden/telefonsamtal från myndigheter/organisationer inkommit. Synpunkterna 

handlar om: 

- Försvarsmakten, SGU, MSB, Jordbruksverket har inget att yttra sig om angående 

handlingen.  

- LRF Dalarna, Hedemora samt Säterbygdens distrikt skriver att man välkomnar en 

ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter men ser att den föreslagna lösningen 

riskerar att öka olycksriskerna. Man beskriver hur transportbehovet för de olika 

distrikten i området nyttjas idag samt när på året de olika transporterna trafikerar 

sträckorna samt vikten av att framkomligheten fungerar för jordbruksmaskinerna 

längs de olika sträckorna i trakten.  

Vidare tycker man att jordbruksföretagens omfattning och behov behöver 

kompletteras i planbeskrivningen och i presentationen, man önskar att detta 

kompletteras och beskrivs utförligare likt natur och kulturmiljö beskrivs. LRF 

Säterbygden beskriver att man tycker att den information om 

årsmedeldygnstrafikens siffror som nämns i presentationen inte motsvarar 

verkligheten och att mätningar inte finns för vissa sträckor. Man vill även 

understryka att många transporter är dyra och känsliga maskiner som riskerar att 

påverkas negativt av de föreslagna hastighetssänkande åtgärderna. Vid ev. 

avsmalnad av vägen så behövs en bredd av 5 meter för att maskiner skall kunna 

passera. LRF meddelar även att vid olyckor på väg 70 så används delen av vägen 

genom Naglarby som omledningsväg. Sammanfattningsvis anser man att delen som 

föreslås som bygdeväg inte är något bra förslag utan man bör se över lösning av 

gång- och cykelväg på annan alternativ plats. Man önskar även ett dialogmöte på 

plats mellan lantbrukarna och Trafikverket och hade önskat att samrådet som inte 

blev av på orten hade ersatts av ett webinarium istället.  
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Trafikverkets kommentar: 

Kompletterande text har lagts till i planbeskrivningen med avseende på jordbruk. 

ÅDT som återfinns och presenteras i planbeskrivningen kap 4.1.1 är från 2011, där 

framgår även ÅDT för delen 789 fram till korsningen 789/790, och trafiksiffrorna har 

beräknats med ett uppräkningstal och årsdygnstrafiken är medeltrafiken sett över året 

vilket medför att det kan finnas säsongsvariationer. 

Hastighetssänkande åtgärder är en avvägning mellan framkomlighet och trafiksäkerhet, 

det föreslagna upphöjnaderna utformas för att skapa så smidig överfart som möjligt. 

Förslag på andra typer av hastighetssänkande åtgärder så som avsmalningar har även 

setts över, dessa anses dock inte lämpliga då det försämrar framkomligheten för breda 

jordbruksmaskiner. 

Delen från bygdegården i Naglarby till Slättgärdet har efter samråd och inkomna 

synpunkter setts över och resulterat i ett nytt förslag där gång- och cykelvägen är 

separerad från väg 789. Detta förbättrar trafiksäkerheten och framkomligheten för 

motorfordon då dessa separeras från oskyddade trafikanter. Intrånget på åkermark har 

hållits ner genom att skiljeremsan mellan gång- och cykelväg och väg 789 har utformats 

med så litet avstånd som möjligt men med bibehållen funktion.  

Enligt Trafikverket är inte väg 789 och 806 utpekade som omledningsväg vid olyckor. Att 

viss del av bygdevägen nu föreslås utformas som separerad gång- och cykelväg bidrar till 

en mer trafiksäker lösning om motortrafikanter ändock nyttjar väg 789 och 806 vid 

eventuella olyckor.  

Delen genom Naglarby behålls som bygdeväg till följd av den trånga kulturmiljö som 

råder. En separerad gång- och cykelväg anses medföra ett allt för stort intrång på 

fastigheter. 

Morbyvägen och Våbäcksvägen har setts över och justerats för att anpassa in/utfarter till 

större och längre fordon. Viss del föreslås utformas som överkörningsbar del för att inte 

försämra framkomligheten.  

Möte på plats med LRF har hållits se punkt nedan. 

2020-06-23 Samråd med LRF, Lantbrukarnas riksförbund, på orten 

Efter inkomna synpunkter på samrådshandlingen hölls samrådsmöte med representanter 

från Trafikverket, LRF samt från Säters kommun på plats i Gustafs för att tillsammans gå 

igenom synpunkterna. Utöver det skriftliga synpunkter som tidigare inkommit från LRF så 

diskuterades önskan om att dra gång- och cykelväg på Gruvbyvägen. LRF påpekar även att 

det sedan några år tillbaka är myndighetsbeslut på att livsmedelshantering är något som 

skall tas i större beaktan. Minnesanteckningar från mötet finns. 

2020-08-19 Samråd med Säters kommun VA-ansvarig 

Berörda projektmedlemmar samt VA-ansvarig från kommunen höll Skypemöte där 

påverkan på påkoppling på kommunens VA-system diskuterades. Vidare kommunikation 

krävs i kommande skede med bygghandling.  

2020-10-20 Inkomna synpunkter på kompletterande samrådshandling 

Efter den kompletterade samrådshandlingen som fanns tillgänglig 2020-09-29 till 2020-10-

20 har två yttranden från myndigheter/organisationer inkommit. Synpunkterna handlar 

om: 

 

- Räddningstjänsten önskar bli informerade i god tid innan byggnation hur påverkan 
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på trafik under byggtid blir. Ytterligare har man inget att erinra.  

- Polismyndigheten har inget ett erinra.  

 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket har noterat synpunkterna och beaktar dessa. 

 

3.2.2. Samråd med de enskilda som kan bli berörda 

 

2020-05-19 Samrådsmöte med berörda markägare på orten 

Efter önskan hölls fysiskt samrådsmöte på orten med en fastighetsägare. Vid platsbesöket 

framkom att man har funderingar på att bygga ny parkeringsplats i anslutning till 

fastigheten och ställer frågan till Trafikverket hur kantstenen kan sänkas förbi denna?  

Trafikverkets kommentar:  

Frågan hanteras lämpligen i kommande skede då bygghandlingar tas fram för att 

anpassa kantstenen. Fastighetsägaren kan då själv välja var som är lämpligast att sänka 

kantstenen beroende på hur parkeringen utformats, en bredare mitt i eller två smalare på 

var sida.  

2020-05-20 Inkomna synpunkter på samrådshandlingen  

Efter utställelse av samrådshandlingen som fanns tillgänglig 2020-04-29 till 2020-05-20 

har 2 yttranden/telefonsamtal från enskilda som kan bli berörda inkommit. Synpunkterna 

har sammanställts och handlar bland annat om: 

- Parkering samt infart till berörd fastighetsägare behöver lösas, detta synades även 

på plats tillsammans med fastighetsägare och Trafikverket den 2020-05-19.  

- Inkommen synpunkt beskriver hur området brukas och dess behov av 

jordbrukstransporter i trakten. Man beskriver att det redan i dag finns viss 

begränsning i framkomligheten längs sträckan. Man belyser att med det planförslag 

som framgår så kommer verksamheten påverkas negativt avseende 

arbetsförhållande, ekonomiskt samt miljöpåverkan. Dock ställer man sig positiv till 

att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Man beskriver att den föreslagna 

vägbredden inte är tillräcklig och att det kan inge en falsk trygghet för oskyddade 

trafikanter när man ska samsas om samma yta. Att de upphöjda farthindren orsakar 

skador på maskiner och fordon. Att den del som enligt planförslaget är 

kantstensförlagd orsakar problem med otillräcklig vägbredd för de bredare 

transporterna. Man vill även informera om att det vid olyckor på väg 70 leds om 

trafik längs väg 789 och 806 genom Naglarby, och att detta kan innebära risker för 

oskyddade trafikanter. I synpunkterna framgår ett flertal alternativa lösningar till 

det framtagna planförslaget, att gång- och cykelväg bör anläggas med skiljeremsa 

vilket bidrar till att bredden på väg 789 inte försämras samt alternativ förslag till 

sträckning längs Gruvbyvägen samt att från korsningen 789/790 fram till skolan 

anlägga gång- och cykelvägen på södra sidan om väg 789 för lämpligare 

anslutningar. 

Önskar breddning av väg 806 då vägen anses vara för smal. 

Man bör se över övergångsställen så de minimeras eller optimeras till lämplig 

placering. Dialog med Trafikverket för att generellt diskutera och finna 

gemensamma lösningar önskas. 
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Trafikverkets kommentar:  

Se bland annat tidigare svar angående parkeringarna under punkt 3.2.2.  

Vägbredden har inte minskats mer än kortare sträcka lokalt. Gruvbyvägen är inte statlig 

väg och omfattas därför inte av projektet, möjligheten att nyttja den kvarstår dock för 

boende i Gruvbyn.  

Utformningsförslaget med bygdeväg anses vara det mest lämpliga förslaget för att 

möjliggöra framkomlighet för både oskyddade trafikanter och motorfordon genom 

Naglarby. Breddning av väg 806 anses medföra ett allt för stort intrång på fastigheter i 

anslutning till vägen.  

Projektet syftar till att öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna, de passager 

som har pekats ut i planförslaget anses vara nödvändiga för att uppfylla projektet syfte. 

Möte på plats på orten har hållits gemensamt med Lantbrukarnas riksförbund 2020-06-

23. 

2020-10-19 Samrådsmöte med berörda markägare på orten 

Efter önskan hölls ett fysiskt samrådsmöte på orten där två fastighetsägare närvarade för att 

diskutera den kompletterande utformningen för Naglarby-Slättgärdet. Vid platsbesöket 

framkom att man bland annat önskar att påverkan på träd och häck inom fastigheterna skall 

undvikas. Man anser att utformning av bygdeväg skulle bidra till bibehållen hastigheten 

bättre än vid en separerad gång- och cykelväg. Om separerad gång- och cykelväg anläggs 

önskas att så lite intrång som möjligt görs på fastighetens mark. Ytterligare 

hastighetssänkande åtgärd önskas längs raksträckan genom Lisselby. Minnesanteckningar 

finns. 

 

Trafikverkets kommentar:  

Önskan om intrång på fastigheten har noterats och tas i beaktan vid framtagande av 

planförslag. Bygdeväg anses aktuellt för den sträcka där befintlig bebyggelse ligger nära 

vägen och hastighetsefterlevnaden anses god. Sträckan från bygdegården i Naglarby och 

fram till korsningen 789/790 där det råder mer öppet landskap föreslås gång- och 

cykelvägen anläggas separerad samt lokalt kortare sträckor med kantsten, detta då det är 

en mer trafiksäker lösning för oskyddade trafikanter. 

 

2020-10-20 Inkomna synpunkter på kompletterande samrådshandling 

Efter att den kompletterande samrådshandlingen som berör delen Naglarby-Slättgärdet 

fanns tillgänglig 2020-09-29 till 2020-10-20 har inga yttranden/telefonsamtal från enskilda 

som kan bli berörda inkommit.  

 

3.2.3. Samråd med allmänhet  

 

2020-05-20 Inkomna synpunkter på samrådshandlingen  

Efter utställelse av samrådshandlingen som fanns tillgänglig 2020-04-29 till 2020-05-20 

har 10 yttranden/telefonsamtal från allmänhet inkommit. Synpunkterna är sammanställda 

nedan och handlar bland annat om: 
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- Som boende i anslutning till väg 789 önskas ytterligare hastighetssänkande åtgärd i 

höjd med Pärlan och Morbyvägen detta då det idag hålls en mycket hög hastighet på 

platsen. Även boende i delen Naglarby anser att hastigheten idag inte hålls utan är 

mycket hög, därav bör ytterligare hastighetssänkande åtgärd utföras i början av 

sträckan för detta projekt. Lisselhagakurvan lyfts fram som viktig åtgärd då många 

bilar och tyngre transporter inte håller hastighetsbegränsningen där. Man har även 

funderingar kring ev. vibrationsarbeten under byggtid som kan påverka objekt inom 

fastigheter.  

- Utöver önskemål om ytterligare hastighetssänkande åtgärder önskas även tillfälliga 

åtgärder redan nu för att få ner hastigheten och inte först när detta projekt är tänkt 

att byggas. Vidare ställer sig synpunktslämnaren positiv till att projektet dragit 

igång. Utan mer hastighetssänkande åtgärder och skydd vid korsning 789/790 så 

anser man inte att det blir säkrare för oskyddade trafikanter.  

- En synpunkt belyser att den mix av bygdeväg och gång- och cykelväg som 

planförslaget föreslår är helt ok, dock önskas mer åtgärder i korsningen 789/790. 

Man anser att en planskild korsning bör till för att säkra upp för barnen som 

använder sträckan till skolan.  

- Varför Gruvbyvägen inte görs om och nyttjas som gång- och cykelväg ifrågasätts. 

- Kantsten genom delar av Enbacka anses påverka framkomligheten för 

jordbruksmaskiner negativt, detta gäller även det planförslag som finns för 

refugerna vid Morbyvägen och Våbäcksvägen där korsningarna smalnats av. Önskar 

att man ser över alternativ lösning till kantsten. Man föreslår även en förskjutning 

av vägen i höjd med ”Ödekyrkogården” för att få till en fartdämpande effekt.  

- Det framkommer att de föreslagna fartdämpande åtgärderna inte får medföra 

hinder för jordbruksmaskinerna som trafikerar sträckan, istället önskas exempelvis 

åtgärder likt tvärgående räfflor som inte påverkar jordbruksmaskinerna nämnvärt.  

Trafikverkets kommentar:  

Korsningen i anslutningen Pärlan/Morbyvägen utformas säkrare genom att smalnas av 

och kantsten anläggs för att skapa stråk för de oskyddade trafikanterna. Kantstenen anses 

bidra till sänkt hastighet samt att de oskyddade trafikanterna separeras från 

motorfordonstrafiken. 

I planförslaget föreslås även en upphöjd passage över väg 789 i närheten av 

Spannmålsvägen vilket sänker hastigheten och ökar trafiksäkerheten för de oskyddade 

trafikanterna. 

 

Planförslaget innebär hastighetssänkande åtgärder genom Naglarby genom anläggande 

av upphöjda passager och hållplatslägen samt bygdevägens utformning. 

För sträckan vid Lisselhaga innebär planförslaget nu att gång- och cykelväg anläggs dikt 

an mot väg 789, detta separerar oskyddade trafikanter från motortrafikanter på ett 

trafiksäkrare sätt. En kantstensförlagd sträcka kommer finnas i ”Lisselhagakurvan” och 

denna bidrar även till att hastigheten hos motortrafikanter hålls nere. Under byggskedet 

kommer vibrationsmätningar att utföras på berörda fastigheter för att undvika att skador 

uppkommer. 

För att öka trafiksäkerheten i korsningen 789/790 har en passage anlagts med refuger 

som möjliggör att väg 790 kan passeras i två steg, samt att hastigheten nu har sänkts till 
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40 km/h genom korsningen. Planskild passage har ej varit aktuellt som lösning, 

åtgärdsförslag i plan har varit utgångspunkten vid framtagande av vägplanen.  

I planförslaget föreslås ett flertal hastighetssänkande åtgärder längs hela sträckan och 

placering av dessa är baserat på flöden och viktiga stråk till och från målpunkter. 

Anläggandet av upphöjnader eller avsmalningar är alltid en avvägning mellan 

trafiksäkerhet och framkomlighet. Tillfälliga åtgärder för hastighetssänkningar hanteras 

ej i detta vägplaneprojekt utan där ombeds man att vända sig till Trafikverkets drift och 

underhåll.   

Gruvbyvägen är en enskild väg som varken Trafikverket eller kommunen har rådighet 

över, och omfattas därmed inte av projektet. Möjligheten att nyttja denna sträckning finns 

dock fortfarande för boende i Gruvbyn, dock täcks inte behovet upp för de boende utmed 

exempelvis Naglarbyvägen. 

In- och utfarter till Morbyvägen och Våbäcksvägen har setts över och anpassats genom att 

bland annat föreslå överkörningsbara delar på refugerna. Gällande kantstensförläggning 

har inte befintlig vägbredd minskats ned, projektet har även försökt att begränsa 

användandet av kantsten till att enbart omfatta de centrala delarna av Enbacka samt 

lokalt på sträckan mellan Naglarby-Slättgärdet. Kantsten föreslås utföras fasad.  

 

2020-10-20 Inkomna synpunkter på kompletterande samrådshandling 

Efter att den kompletterande samrådshandlingen som berör delen Naglarby-Slättgärdet 

fanns tillgänglig 2020-09-29 till 2020-10-20 har tre yttranden/telefonsamtal från allmänhet 

inkommit. Synpunkterna är sammanställda nedan och handlar bland annat om: 

- Bygdeväg är aktuellt för sträckan? 

- Funderingar finns kring ersättning om eventuella skador på fastigheter längs väg 

789 uppkommer i samband med byggnation. Då många tunga fordon färdas längs 

sträckan i hög hastighet anser man att dagens situation för oskyddade trafikanter är 

osäker. Man anser även att man bör tydliggöra den separerade gång- och cykelvägen 

med annan nyans på beläggning samt separera den med kantsten.  

- Vidare framkom synpunkter om att hastighetssänkande åtgärd krävs redan nu och 

inte först år 2025.  

 

Trafikverkets kommentar:  

Bygdeväg gäller fortsatt som förslag för sträckan genom Naglarby, sektion 0/000-0/900 

Under byggskedet kommer vibrationsmätningar att utföras på berörda fastigheter för att 

undvika att skador uppkommer. Detaljprojektering så som ev färgsättning av gång- och 

cykelvägen sker först i bygghandlingsskede. 

Permanent sänkt hastighet är det inte Trafikverket som råder över utan kommunen alt 

Länsstyrelsen. Detta projekt hanterar de hastighetssänkande åtgärder som redovisas i 

planförslaget, för tillfälliga lösningar hänvisas till annan instans inom Trafikverket. 

 

 

Borlänge 2021-01-21 

 

Thomas Johansson, projektledare 
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