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1. Sammanfattning. 

Trafikverket planerar för upprustning av gång- och cykelnätet samt flertalet trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder längs väg 789/790 samt 806 i Gustafs, Dalarnas län. Vägen har i dag bristande säkerhet för 

oskyddade trafikanter och till stor del tvingas oskyddade trafikanter att dela väg med bilister.  

Samrådsunderlaget utgör det första steget i vägplaneringsprocessen och är huvudsakligen en program-

och inventeringsfas där förutsättningar, problem och åtgärdsförslag redovisas. Under denna fas inleds 

också samråd med allmänhet och organisationer, myndigheter och andra som berörs av projektet. 

Medför projektet en betydande miljöpåverkan ska en stor miljökonsekvensbeskrivning (MKB) arbetas 

fram i kommande samrådshandling. 

Målet är att knyta ihop byarna där väg 789 och 790 är viktiga förbindelser mellan byarna. En önskan 

finns om att knyta ihop byarna Enbacka, Naglarby och Mora by och att dessa ska ses som en 

tätortsbildning i framtiden. Kommunen vill även uppnå en ökad överflyttning från bil till gång och 

cykeltrafik och då blir det viktigt med ett funktionellt och säkert gång- och cykelvägnät som 

sammanbinder Gustafs olika byar. 

I projektet ingår: 

• Ny/ombyggnation av gång- och cykelväg, kantstenförlagd eller separerad med skiljeremsa 

samt utredning om bymiljöväg genom Naglarby 

• Översyn av busshållplatser, trafiksäkerhethöjande åtgärder och nya säkra passager för 

oskyddade trafikanter längst sträckan 

• Belysning utreds 

• Bärighetsutredning för befintlig gång-och cykelväg vid ravinen ”Spångbäcken” 

Slutgiltig utformning av gång- och cykelvägen är ej beslutat utan utreds i kommande skede av 

vägplanen. Detsamma gäller för placering av passager och hastighetsdämpande åtgärder. 

Längs sträckan kommer troligen intrång att ske på tomt och jordbruksmark i och med anläggande av 

ny gång- och cykelväg. Anpassningar för att minimera konsekvenserna av intrång kommer att göras i 

största möjliga utsträckning. 

Berörda kommunala planer bedöms inte komma i konflikt med tillkommande vägområde så stridighet 

mellan markanvändning uppstår. Projektet anses inte heller komma i konflikt med den kommunala 

översiktsplanen. 

Grundvatten berörs troligen inte för åtgärderna i Gustafs 

Intresseområden för kulturmiljö kommer att påverkas av planerade vägåtgärder och enskilda 

fornlämningar kan komma att beröras. Med hänsynsfull detaljplanering bedöms dock projektet kunna 

genomföras så att de negativa konsekvenserna på kulturmiljön blir små. 

Inga riksintressen förekommer inom miljöområdet. 

Trafikverket gör bedömningen att projektet inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, efter 

som konsekvenserna av vägprojektet bedöms vara av mindre art.  

Byggstart beräknas kunna ske år 2024. Projektet finansieras via regional investering. 
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2. Inledning 

2.1. Planläggningsprocessen 

Ett vägprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs av lagar och som 

slutligen leder fram till en vägplan. 

I början av planläggningen tar vi fram ett underlag som beskriver hur projektet kan påverka miljön. 

Underlaget ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. Innan Länsstyrelsen prövar om projektet kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan ska enskilda som kan antas bli särskilt berörda få möjlighet att yttra sig. 

Planläggningsprocessen illustreras i figur 1. 

Samråd är viktigt under hela planläggningen. Det innebär att Trafikverket utbyter information med 

och inhämtar synpunkter från bland annat andra myndigheter, organisationer, enskilda och allmänhet 

som berörs. Synpunkterna som kommer in under samråd sammanställs i en samrådsredogörelse. 

 

Figur 1; Planprocessen för typfall 2. Aktuellt projekt för TS-åtgärder befinner sig i skede Samrådsunderlag. 

2.2. Bakgrund 

Gustafs ligger i Säters kommun beläget öster om Borlänge mellan Dalälven och riksväg 70. 

Transportnätet i Gustafs för oskyddade trafikanter är idag bristfällig för sträckan mellan Enbacka och 

Naglarby. Många skolelever behöver bli skjutsade eller nyttja skolskjuts för att sträckan är osäker att 

färdas längs. Det saknas ett sammanhängande gång- och cykelvägsstråk genom dessa byar längs väg 

789/806. År 2016 utreddes tänkbara åtgärder i den åtgärdsvalsstudie som togs fram i samarbete 

mellan Trafikverket, Säters kommun och Region Dalarna. Trafikverket har nu valt att gå vidare med 

utvalda åtgärder från den tidigare åtgärdsvalsstudien.  
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Figur 2; Översikt över projektets utsträckning 

2.3. Brister och behov som utgör motiv för projektet 

Planläggningsprocess för trafiksäkerhetshöjande innefattar åtgärder för oskyddade trafikanter på väg 
789 och 806 genom Gustafs, sträckan Enbacka–Naglarby (längd ca 3,0 km). Säters kommun har i 

mars 2019 fastställt en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Gustafs. I fastställda planen föreslås att 

bland annat Enbacka, Naglarby och Mora by ska ses som en tätortsbildning som ska namnges Gustafs. 

Målet är att knyta ihop byarna där väg 789 och 790 är viktiga förbindelser mellan byarna. Kommunen 

vill även uppnå en ökad överflyttning från bil- till gång-och cykeltrafik och då blir det viktigt med ett 

funktionellt och säkert gång- och cykelvägnät som sammanbinder Gustafs olika byar. I den fördjupade 

översiktsplanen hanteras Storhaga som en framtida centrumbildning i mindre skala som erbjuder 

allehanda service men också utgör en knutpunkt för det kollektiva resandet. 

 

Gustafs tätort är uppdelad i tre huvudsakliga delområden: Enbacka, Naglarby och Mora by. Mellan 

dessa delområden är det korta avstånd, men på grund av bristande infrastruktur och trafiksäkerhet är 

många skolbarn beviljade skolskjuts. Tillgängligheten och trafiksäkerheten för gång- och 

cykeltrafikanter i Gustafs/Enbacka är bristfällig, främst väster om väg 790, se figur 4 (väg 790 går från 

Mora by norrut) och korsning väg 789/790, se figur 5. Då ett sammanhängande gång-och cykelstråk 

saknas på den aktuella sträckan tvingas oskyddade trafikanter att dela väg med bilister. 

2.3.1. Beskrivning befintlig väganläggning 

Längs väg 790 finns idag ett gång- och cykelvägnät som förbinder Enbacka och Naglarby på norra 

sidan av väg 70 med Mora by på södra sidan av väg 70. 
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Väg 789 och 806 går genom bymiljö i Naglarby där vägen passerar nära byggnader och gårdar (se figur 

3). På grund av upplevd hög andel tung trafik på sträckan, många utfarter samt otrygga korsningar och 

passager upplevs sträckan som osäker av oskyddade trafikanter.  Framförallt används vägen av trafik 

från närområdet, inklusive jordbrukstransporter, samt boende på orten. Viss genomfartstrafik finns 

norrut mot Torsång/Ornäs. 

Väg 789 (som går mellan områdena) saknar delvis gång- och cykelväg därför kör även många föräldrar 

sina barn till skolan. Korsningen väg 789/790 används för trafiken inom Gustafs liksom för att ta sig 

mellan väg 70 och Enbacka/Naglarby samt för genomfartstrafik från väg 70 och norrut mot bl.a. Stora 

Skedvi (se figur 5). 

I Enbacka går väg 789 över en ravin där oskyddade trafikanter idag får gå över en stålkonstruktion 

som går parallellt med bilvägen. Den har idag troligtvis brister vad det gäller utrymme och bärighet (se 

figur 7) 

 

 

 

Figur 3; Vy söderöver vid korsning väg 789/väg 806 i Naglarby 
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Figur 4; Vy österut längs väg 789 

 

 

 

 

Figur 5; Vy österut vid korsning väg 789/790 
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Figur 6; Vy västerut längs väg 789 

 

 

 

 

Figur 7; Vy västerut längs väg 789, vid ravinen 
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Figur 8; Vy söderut längs väg 789 

 

 

 

Figur 9; Vy österut vid korsningen Morbyvägen/ väg 789 
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2.4. Tidigare utredningar och behov 

2.4.1. Åtgärdssvalstudie och underlag 

Nedanstående utredningar och underlag utgör grund för uppdraget:  

 

• Åtgärdsvalsstudie: Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsbrister väg 789 och 806, Gustafs 

(Enbacka-Naglarby). TRV 2016/58845.  

• Fördjupad översiktsplan för Gustafs, fastställd 2019-03-13 

Fyrstegsprincipen är Trafikverkets arbetsstrategi och den tillämpas för att säkerställa en god 

resurshushållning och för att åtgärder ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. 

Varje enskilt steg i fyrstegsprincipen täcker in olika aspekter och skeden i utvecklingen av transporter 

och av vår infrastruktur. De fyra stegen innebär att åtgärder ska analyseras enligt figur 1o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Säters kommun, Region Dalarna och Trafikverket har gemensamt tagit fram en åtgärdsvalsstudie 

(ÅVS) där Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsbrister längs väg 789 och 806, Gustafs (Enbacka-

Naglarby) analyserats enligt fyrstegsprincipen. Åtgärder motsvarande steg 1 och 2 enligt 

fyrstegsprincipen bedömdes inte inom rimlig tid bidra till måluppfyllelsen vad avser trafiksäkerhet. 

Trafikverket valde att gå vidare med steg 3 åtgärder, begränsade ombyggnadnationer. De begränsade 

ombyggnationerna innefattar att gång-och cykelväg från Enbacka till Naglarby utformas, genom 

Naglarby ser man över möjligheten till bymiljöväg. Säkra passager och hållplatser ses över för hela 

sträckan mellan Enbacka till Naglarby.  

Åtgärderna som krävs för att förbättra säkerheten och uppnå projektmålen omfattar steg 3 åtgärder – 

”bygga om” enligt fyrstegsprincipen (se figur 10).  

 

 

 

Figur 10; Fyrstegsprincipen 
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2.5. Angränsande planering 

Säters kommun har planer på en anslutande gång-och cykelväg från Mora by som skall ansluta till 

projektet ungefär vid Enbacka skola, dock finns inga förutsättningar klara ännu.  

2.6. Ändamål och projektmål 

2.6.1. Nationella transportpolitiska mål 

Trafikverkets verksamhet styrs av riksdagens transportpolitiska mål enligt proposition. 2008/09:93. 

Det övergripande transportpolitiska målet är ”att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet”. Inom 

ramen för det övergripande målet finns två jämbördiga mål: Funktionsmål och Hänsynsmål. 

Funktionsmålet- Tillgänglighet 

Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för resor och transporter. Transportsystemets 

utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med 

god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska 

transportsystemet vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns 

transportbehov. 

Hänsynsmålet- Säkerhet, miljö och hälsa 

Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Transportsystemets utformning, funktion och 

användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att 

miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa. 

2.6.2. Ändamål 

Ändamålet med projektet är att för trafiksäkerhetsåtgärden i Gustafs ta fram en hållbar anläggning 

som leder till ökad trygghet, framkomlighet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter. 

2.6.3. Projektmål 

Följande projektmål har preciserats för projektet: 

• Gående och cyklister ska kunna erbjudas gena, sammanhängande, trygga och trafiksäkra stråk till 

målpunkter. 

• Utformningen längs hela sträckan ska understödja hastighetsefterlevnad. 

• Gång- och cykelstråken ska vara användbara året om. 

• Busshållplatser ska ha lämplig placering och utformning utifrån funktion. 

• Framkomligheten på sträckan för motordrivna fordon ska inte avsevärt försämras. 
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3. Avgränsningar 

3.1. Utrednings- och influensområde 

Gång- och cykelvägen samlokaliseras med väg 789/806 och anläggs i dess närhet. Befintliga 

förhållanden och förutsättningar har i huvudsak kartlagts i vägens närhet. Se figur 2.  Vid inhämtande 

av underlag har ett bredare utredningsområde använts. 

Utredningsområdet omfattar de områden och belyser de konsekvenser 
som kan förväntas uppstå till följd av de planerade åtgärderna längs och vid befintlig väg. 

Geografiskt avgränsas detta projekt huvudsakligen längs med väg 789/806 från Naglarby i väster till 

Enbacka i öster, en sträcka på ca 3 km. Utformningen av gång- och cykelväg samt placering av 

passager och andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder är inte fastställd i detta skede, därför utgår 

utredningen utifrån ett område i angränsning till väg 789/806. Inom utredningsområdet analyseras 

olika områden som kan påverkas av projektet, både för människors hälsa och för miljön.  

Vägprojektet kan påverka ett område utanför utredningsområdet som kallas influensområde. Det kan 

vara utbredning av vattenfrågor eller påverkan på trafikflöden på kringliggande vägnät. 

Konsekvenserna inom influensområdet berörs endast på en översiktlig nivå i detta skede. 

Ett vägområde är det område som vägen tar i anspråk för den tekniska funktionen samt för de 

skyddsåtgärder som krävs, ex. bullerskyddsåtgärder och stödkonstruktioner. När erforderliga åtgärder 

har vidtagits är det enbart vägområdet som fastställs i vägplanen. Området utanför vägplanens område 

planläggs i detaljplaner enligt Plan- och bygglagen (PBL). 

De naturvärdesinventeringar som genomförts täcker in ett område på 25-30 meter på vardera sida om 

väg 789/806. 

 

Projektet anses inte vara en väsentlig ombyggnad och således påverkas inte nivåerna av buller, 

vibrationer och luftföroreningar. Därav avses ingen bullerutredning utföras.  

3.2. Tid 

Prognosår för nya vägar anges normalt till 20 år efter vägens öppningsår. Öppningsåret beräknas till år 

2024 och det dimensionerande året sätts därför till år 2044. Prognosår används bland annat för 

bedömning av trafikmängd så att vägens konstruktionsförutsättningar kan beräknas. 

3.3. Metod 

Samrådsunderlaget har till största delen upprättats genom att s.k. skrivbordsstudier genomförts. 

Befintligt underlagsmaterial har studerats och information har inhämtats från olika källor, som 

presenteras i källförteckningen. 

4. Förutsättningarna i utrednings- och influensområdet 

4.1. Kommunala planer 

Säters kommun har drivit ett arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan för tätorten Gustafs, 

denna är framtagen och fastställd 2019-03-13. Målet med översiktsplanen är att knyta ihop byarna där 
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väg 789 är en viktig förbindelse mellan alla byarna. Det är viktigt för medborgarna att kunna 

transportera sig säkert längs sträckan, vilket är en viktig länk för Gustafs som tätort. Kommunen vill 

även uppnå en ökad överflyttning från bil till gång-och cykeltrafik och då blir det viktigt med ett 

funktionellt gång- och cykelvägnät som sammanbinder Gustafs olika byar. För att möjliggöra ett byte 

från bil till gång- och cykeltrafik behöver ett sammanhängande gång- och cykelvägnät skapas. 

Exakt vilka byggnads/detaljplaner som eventuellt kan komma att beröras kommer att behandlas 

ytterligare i kommande skede i vägplaneprocessen.  

Tabell 1; Planer som i detta skede är kända inom utredningsområdet 

Plantyp Namn Aktnr Datum 

Byggnadsplan Enbacka 20-GUS-725 1963-03-13 

Byggnadsplan Mora by del av Enbacka 20-GUS-715 1962-03-05 

Byggnadsplan Sjöstan Enbacka 2082-P1976/3 1976-09-07 

Byggnadsplan Enbacka 2082-P1976/2 1976-07-13 

Ändring av DP    Delar av Mora By och 

Enbacka 

2082-P117 2005-10-19 

Detaljplan 

 

Församlingshem, 

Enbacka i Gustafs 

2082-P46 1992-09-24 

Detaljplan Enbacka 19:188 och 

19:189 

2082-P74 1994-05-24 

Byggnadsplan Gustafs (s om 

ödekyrkogården) 

2082-P1978/2 1977-08-30 

Detaljplan Enbacka skola (Enbacka 

13:1 mm) Gustafs 

2082-P137 2010-10-27 

Byggnadsplan Naglarby 2082-P1978/7 1978-10-19 

 

 

Figur 11; Planer som i detta skede är kända inom utredningsområdet (Säters kommun) 
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4.2. Väg och trafik 

4.2.1. Befintlig bebyggelse, målpunkter och verksamheter 

I Gustafs by bor, enligt Säters kommun, ca 960 personer. Totalt i Gustafs socken fanns år 2000 ca 

3000 st invånare. 

Utmed sträckan finns målpunkter som affär och näringsverksamheter, bland annat pizzeria, 

bensinmack, föreningsverksamhet, kyrkan i Gustafs, Slättgärdets idrottsplats, småbåtshamn, ridskola, 

skola samt busshållplatser, se figur 11. Många arbetspendlar från Gustafs till de större arbetsorterna 

Säter och Borlänge.  

Enbacka skola utgörs av två förskolor och en grundskola samt fritidsverksamhet (Gustafs-Enbacka F-

6, ca 300 elever (2019)). Vid skolan finns även skol/folkbibliotek. 

 

Figur 12; Målpunkter och busshållplatser längs sträckan (karta från ÅVSs) 

4.2.2. Vägstandard, trafikflöden och hastighet 

Årsdygnstrafiken på väg 789 mot Enbacka från korsningen 789/790 är ca 1400 fordon/dygn varav ca 

100 fordon tung trafik (2011). 

Årsdygnstrafiken på väg 789 mot Naglarby från korsning 789/790 är ca 1050 fordon/dygn varav ca 70 

fordon tung trafik (2011). 

Trafikverket väghållare för väg 806 som är en sekundär länsväg. Årsdygnstrafiken på väg 806 är 621 

fordon/dygn varav 28 fordon är tung trafik. I Enbacka är kommunen väghållare för de flesta 

anslutande gator medan gatorna i Naglarby främst har enskilda väghållare. 

För väg 790 norr om korsningen 789/790 är årsdygnstrafiken ca 1800 fordon/dygn varav ca 150 

fordon tung trafik (2011) 
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För väg 790 söder om korsningen 789/790 är årsdygnstrafiken ca 3600 fordon/dygn varav ca 240 

fordon tung trafik (2011) 

Den skyltade hastigheten mellan Enbacka och Naglarby är 40 km/h. Utanför skolan råder 30 km/h på 

en kortare sträcka. Genom korsningen 789/790 är hastigheten 60 km/h. Se figur 13 

Vägbredden på den aktuella sträckan varierar. Genom Enbacka är vägbredden ca 6,5 meter som 

övergår till 9,5 meter fram till korsning väg 790. Väster om korsning väg 790 och vidare mot Naglarby 

in på väg 806 är vägbredden ca 5,5 meter. 

 

Figur 13; Översikt årsdygnstrafik och hastigheter för sträckan 

4.2.3. Oskyddade trafikanter 

Utmed den aktuella sträckan hänvisas de oskyddade trafikanterna till ett delvis befintligt parallellt 

vägnät eller att använda sig av väg 789/806 för att transportera sig mellan byarna Enbacka-Naglarby. 

Från Naglarby fram till korsningen 789/790 finns idag inget befintligt stråk för oskyddade trafikanter, 

dessa får idag röra bland bilister. Från korsning 789/790 fram till skolan finns idag en målad gång-och 

cykelyta för att vid skola övergå till separerat gång-och cykelstråk. Efter skolan fortsätter det målade 

stråket för att vid ravinen övergå till en enklare gångbana separerad med vägräcke från övrig trafik. 

Från kyrkan och framåt finns idag ett kortare stråk med trottoar. I slutet av sträckan för detta 

utredningsområdet finns idag en asfaltsyta med oklara ytor för oskyddade trafikanter att röra sig 

längs. Sammanfattningsvis saknas ett kontinuerligt stråk samtidigt som det finns stora brister i 

framkomlighet och säkerhet för oskyddade trafikanter, då det bl.a. saknas trygga passager till 

målpunkter. Dessa förutsättningar medverkar till att väg 789/790 och 806 blir en stor barriär för de 

oskyddade trafikanterna. 
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4.2.4. Kollektivtrafiken 

Pendlingstrafik finns längs sträckan. Många arbetar och studerar i Säter/Stora Skedvi och Borlänge. 

Sträckan trafikeras av linjebussar och skolskjutsar. Linjer som trafikerar sträckan är 212 och 373, det 

är Dalatrafik som är kollektivtrafiksaktör. 

Idag är utformningen av busshållplatser varierande, vissa med hållplatsficka och väderskydd andra 

med hållplatsstolpar står ex. vid vägkanter, i diken eller vid utfarter från fastigheter.  

I tabellen nedan framgår turer och statistik från befintliga hållplatser, för vissa av hållplatserna 

kommer behovet av platsen att ses över i kommande skede. Se figur 12 

Tabell 2 Statistik erhållen av Dalatrafik juli 2019 

Hållplatser Antalet påstigande per dag 

(snitt) 

Antalet turer (skoldagar 

höst 2019) 

Naglarby 3,6 18 

Naglarby gamla affären 0,6 18 

Naglarby södra 1,2 18 

Lisselhaga stallet 0,6 18 

Slättgärdet 2,9 18 

Bilverkstaden Gustafs 1,2 18 

Enbacka skola (ingår ej i 

sträckningen) 

41,8 32 

Gustafs kyrka 4,3 24 

Enbacka grillen, pizzerian 8,8 24 

4.2.5. Olyckor 

Enligt Transportstyrelsens olycksdatabas STRADA har det inträffat 6 olyckor med personskada mellan 

åren 2008-2018 längs med väg 789/806 i Gustafs, (se Tabell 3 och figur 14). Olycksdatabasen 

STRADA bygger på rapporterade fall från polisen och sjukvården. 

Av dessa var två dödsolyckor och fyra olyckor med lindrigt/måttligt skadade. En av dödsolyckorna 

ägde rum i februari 2012 när en personbil fick sladd och körde in i en lada längs Naglarbyvägen i norra 

delen av Naglarby. Den andra dödsolyckan ägde rum i februari 2014 vid korsningen Naglarbyvägen - 

Storhagavägen, när en personbil kolliderade med en cyklist och cyklisten avlider.  
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Tabell 3 Inträffade olyckor under åren 2008-01-01 till 2018-12-31 längs väg 789/806 eller i närheten (Källa: 

STRADA) 

År Olycksplats Olyckstyp Svårighetsgrad 
2009 
 

Korsningen väg 790 
och Solbergavägen, 
Gustafs. 
 

K (korsande-
motorfordon) 

 

Måttlig olycka 

2010 Naglarbyvägen, 
Gustafs 

G2 (moped singel) 
 

Måttlig olycka 

2011 Korsningen väg 
789/790 

K (korsande-
motorfordon) 
 

Lindrig olycka 

2012 Naglarbyvägen, 
Gustafs 

S (singel-
motorfordon) 
 

Dödsolycka 

2014 789, Naglarbyvägen, 
Storhagavägen 
 

C (cykel/moped-
motorfordon) 
 

Dödsolycka 

2016 Säters kommun, 
Gustafs, 
Enbackavägen 
 

S (singel-
motorfordon) 
 

Lindrig olycka 

4.2.6. Farligt gods 

Väg 789/806 är inte rekommenderad för farligt gods.  

Figur 14; Översikt där det enligt STRADA skett olyckor mellan 2008-2018 för sträckan mellan Naglarby-

Enbacka 
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4.3. Byggnadstekniska förutsättningar 

4.3.1. Geotekniska förhållanden 

Den naturliga jorden i området kan förväntas bestå av postglacial silt enligt SGUs geologiska kartblad, 

se figur 15. Fyllning förväntas förekomma i anslutning till befintlig väg.  

Geotekniska undersökningar utförs i skedet för samrådshandling. 

Äldre geotekniska undersökningar finns vid Enbacka skola. 

 

Figur 15; Geologin i Gustafs, källa: SGU´s karttjänst, www.sgu.se. 

 

4.3.2. Geohydrologiska och hydrologi 

Avvattning 

Avvattning inom området, det vill säga vattnets naturliga väg genom landskapet, sker idag mestadels i 

öppna diken. Vid vissa passager finns byggnader nära vägen och tydliga diken saknas. Troligtvis 

infiltrerar vattnet vid dessa partier. Området ligger inom Dalälvens huvudavrinningsområde, men 

korsar flera delavrinningsområden, se figur 16. 
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Figur 16; Figur på de olika delavrinningsområdena enligt SMHI.   

 

Aktuell vägsträcka genomskärs av ett biflöde till Dalälven i form av en bäckravin, ”Spångbäcken” i höjd 

med Enbacka. Där går vägen idag över hög bank utan trumma i botten. Materialet är dock 

genomsläppligt och eventuellt passerar vattnet mellan de block som banken är uppbyggd av. Befintliga 

trummor vid infarter och korsningar har oklar status och inventeras i skede för samrådshandling.  

Genomsläppligheten i området är generellt låg enligt SGU:s genomsläpplighetskarta, se figur 17. 
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 Figur 17; Genomsläpplighetskartan (källa: sgu) 

Ytvattenförekomster 

Inom och i anslutning till området finns ett antal vattendrag, de två största är Dalälven som är 

slutrecipient, samt en bäckravin som är ett biflöde till Dalälven. Bäckravinen saknar namn, men enligt 

vissa källor kallas den för ”Spångbäcken”, och är ej en registrerad vattenförekomst. Dalälven omfattas 

av beslutade miljökvalitetsnormer (MKN) för ytvatten fastställt enligt Vattenförvaltningsförordningen 

(2004:660) (se tabell 4).   

Tabell 4; Ytvattenförekomster och deras status enligt VISS. 

Ytvatten Registrerad 

vatten-

förekomst 

Aktuell status Kvalitetskrav 

enligt MKN 

Undantag 

Dalälven 

(SE671330-

147124) 

Ja 2017: Måttlig 

ekologisk status  

2017: Ej god 

kemisk status 

2021: God 

ekologisk status:  

God kemisk 

ytvattenstatus 

Kvicksilver, 

PBDE.  

Tidsfrist för 

tributyltennföreni

ngar och 

kadmiumförening

ar 

 

Ett markavvattningsföretag finns utmärkt i webGIS, se figur 18. Detta är beläget i anslutning till 

Naglarby, men inget vattendrag finns. Troligtvis har vattendraget kulverterats eller täckts igen, och 

markavvattningsföretaget bedöms ej påverkas av detta projekt.  
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Figur 18; Markavvattningsföretag registrerat i webGIS.  

Grundvatten 

I äldre handlingar runt Enbacka skola har avläsningar i grundvattenrör visat på att grundvattnet ligger 

minst 5 meter under mark. Sannolikt dräneras området runt skolan ner mot Dalälven. 

En grundvattenförekomst, Badelundaåsen- Leksand Borlänge (SE671605-146879), är belägen ca 3 km 

söder om planerade åtgärder. Denna bedöms ej påverkas av projektet. 

Hydrologin i området kommer att beskrivas mer i vägplanens samrådshandling när geotekniska 

fältundersökningar och mätning av grundvattennivåer har genomförts. 

4.3.3. Ledningar 

Vägbelysning 

Befintlig vägbelysningsanläggning längs väg 789 och 806 genom Gustafs består i huvudsak av äldre 

armaturer på 8m rörstolpar och ägs av Trafikverket. Österut från korsningen med Morbyvägen samt 

västerut längs Jordbrovägen sträcker sig belysningsanläggningen utanför planområdet med några 

enstaka stolpar, som också måste beaktas. Korsande vägar har vägbelysning med annan 

anläggningsägare som måste kontaktas för samordning.  

Det finns 5 st belysningscentraler längs sträckan. Belysningscentralerna är sambyggda med 

kommunen. 

Ledningar 

Flertalet ledningar finns inom området. På de ställen befintliga ledningar korsar eller ligger inom 

vägområdet för planerad sträckning behöver de exakta lägena utredas. Eventuella ledningsarbeten och 

ledningsomläggningar kommer att genomföras i samråd med ledningsägarna i senare skeden. De 

ledningar som finns inom utredningsområdet består av följande ledningar och ledningsägare: 
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Vatten och avloppsledningar 

Säters kommun har hand om vatten och avloppsnätet i Gustafs. 

El- och teleledningar  

Dala Energi äger elledningarna i Gustafs. 

Ellevio har luftledningar som passerar i ytterkant av området. 

Skanova har teleledningar i området. 

Övriga ledningar 

Ledningar för drivmedel finns i anslutning till bensinmacken vid Landakorsningen som ligger på 

motsatt sida som planerad gång- och cykelvägs placering. Eventuellt kan dessa beröras beroende på 

vilka åtgärder som blir aktuella, detta utreds mer i kommande skede.  

4.4. Landskap 

Väg 789 mellan Naglarby i väst och Gustafs i öst skär genom ett öppet odlingslandskap. Byarna 

etablerades på nära avstånd till varandra till följd av bergshantering från närliggande gruvor och god 

tillgång till åkermark.  

Landskapstypen består av en böljande småskaligt brukad mark. Det öppna landskapet i form av en dal 

kantas av omgärdande låga skogsbeklädda berg. Dalälven, som rinner genom det bördiga landskapet, 

utgör ett viktigt landskapselement. I en mikroskala är det kantzonernas vegetation som ramar in 

fälten.  

Byarna är lokaliserade längs vägen där stor del av befintlig bebyggelse är av äldre radbykaraktär.  

4.4.1. Landskapsanalys 

Aktuell sträcka utgörs av en serie olika miljöer som definierar vägrummet. Nedan följer vad dessa 

består av samt inbördes lokalisering. Se figur 19 

Slutet/småskaligt 

Definition: Vägrummets gränser är tydliga. Smalt gaturum med små byggnader i falu rödfärg som 

ligger nära befintlig väg, alléer längs vägen, vårdträd.  

Öppet/storskaligt 

Definition: Vägrummet vänder sig utåt. Vägen kantas av fält som ger utblickar mot de blånande bergen 

och siktlinjer mot landmärken i form av bl. a. kyrktorn och solitära träd. 

Grönt kluster 

Gröna kluster är karaktäriserade av en tydlig definierad ansamling av vegetation, främst uppvuxna 

träd. Dessa är förutom de natur och klimatmässiga aspekterna viktiga för att skapa rumslighet och 

sekvens längs vägen som generellt sträcker sig genom ett förhållandevis öppet landskap. 

 



SAMRÅDSUNDERLAG – Trafiksäkerhetsåtgärder 
Gustafs  Sida 24 av 42 
 

 

Figur 19; Karta över landskapsanalys 

 

Som tillägg till detta finns längs sträckningen flera viktiga karaktärsområden/typer enligt nedan:  

1. Kyrkomiljö 

Gatan går rakt genom kyrkoområde med tilläggsbyggnader så som samlingslokal, expeditioner etc. 

Detta medför mycket rörelser över vägen. Det upplevda gaturummet är smalt som följd av en 

dubbelsidig allé. Vid kyrkan gör vägen en skarp sväng i anslutning till en avtagsväg. En svårtolkad 

plats för fotgängare. Smidesräcken, infarter/utfarter/buss-hpl, hög materiell kvalitet (granit) är viktiga 

karaktärer på platsen. 

 

 

Figur 20; 

Kyrkomiljö Gustafs 

kyrka med allé av 

lind på ömse sida av 

befintlig väg. 
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2. Ravinen 

Kraftiga branter i anslutning till vägen. Täckt med tät vegetation. Höga naturvärden. 

 

3. Skolan 

Nyligen anlagd struktur, låg längsgående byggnad med tillhörande parkering. Trädrad mellan väg och 

nyanlagd gång-och cykelväg.  

4. Vägkorsningen 

Tydlig plats längs sträckan som bryter upp bystrykturen. Barriär.  

5. Bymiljö 

Till stora delar äldre ekonomibyggnader närmast vägen, enstaka större träd, pittoresk karaktär. 

 

 

På sträckan genom och mellan orterna passeras en del målpunkter såsom bland annat fotbollsplan, 

skola, kyrka, handelsträdgård och bensinstation. Längs väg 789 finns dessutom alléer, till exempel vid 

kyrkan, och vid Gustafs västra entré finns en gammal begravningsplats som är ett väganknutet 

kulturminne. Den omsluts av ett skogsområde som fortsätter österut efter begravningsplatsen fram till 

korsningen med Morbyvägen som är planområdets gräns. Skogsområdet ligger parallellt med och 

söder om vägen. 

 

Figur 21; Ravinen med befintlig 

väg i överkant. 

Figur 22, Bymiljö. höga kulturmiljövärden. 
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Utblickar, landmärken och siktlinjer 

De närliggande byarna lokaliserade längs vägen i ett övrigt småskaligt brukat landskap med närhet till 

Dalälven skapar många bildsköna utblickar som är värdefulla för orienterbarhet och sekvensering av 

gaturummet. Landmärke är främst kyrkan som sticker upp över trädkronorna där vägen gör en skarp 

sväng. Även ridskolan utgör landmärke med sin placering i linje med vägens dragning och öppna fält 

runt om.  

4.5. Miljöförhållande 

4.5.1. Miljökvalitetsmål  

Till nästa generation ska vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. 

Riksdagen har antagit 16 nationella miljömål som beskriver de egenskaper som vår natur- och 

kulturmiljö måste ha för att samhällsutvecklingen ska vara ekologiskt hållbar.  

I detta projekt berörs främst målen God bebyggd miljö och ett rikt odlingslandskap. I och med att 

försiktighetsmått vidtas och åtgärder har valts för att minimera markintrånget så långt som möjligt 

bedöms verksamheten inte motverka målen. Samtliga åtgärder görs med hänsyn till omgivande miljö.  

4.5.2. Allmänna hänsynsregler 

I miljöbalkens 2 kapitel redovisas de allmänna hänsynsregler som är grundläggande för prövningen 

om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens: bevisbörderegeln, kunskapskravet, 

försiktighetsprincipen, produktvalsprincipen, hushållnings- och kretsloppsprinciperna, 

lokaliseringsprincipen, skälighetsregeln och skadeansvaret.  

Projektet kommer att bedrivas så att miljöbalkens allmänna hänsynsregler uppfylls. Hänsynsreglerna 

bedöms uppfyllas genom att en vägplan inklusive miljöbeskrivning eller miljökonsekvensbeskrivning 

upprättas. Projekteringen och miljöarbetet görs av erfarna projektörer och handläggare och följer 

gällande normer och krav.  

Val av alternativa lösningar och lokaliseringar utreds under planeringsprocessens gång. Trafikverket 

ställer omfattande miljökrav på sina entreprenörer för byggtiden, bland annat vid hantering av 

miljöfarliga ämnen. Försiktighet iakttas vid hantering av drivmedel och kemikalier. I första hand ska 

miljövänliga produkter och arbetsmetoder nyttjas. God masshantering eftersträvas.  

Åtgärder kommer att föreslås för att minimera de negativa konsekvenserna projektet medför för vissa 

aspekter. De huvudsakliga konsekvenserna kommer att identifieras i vägplanen och 

skadeförebyggande åtgärder kommer att vidtas där det är motiverat och skäligt för att minska 

projektets miljökonsekvenser. Skadeansvaret innebär att det är den som orsakat en skada eller 

olägenhet för människors hälsa som är ansvarig för att skadan blir avhjälpt. Detta har beaktats vid 

upphandling och arbeten. 

4.5.3. Miljökvalitetsnormer  

Miljökvalitetsnormer regleras i miljöbalkens femte kapitel. Avsikten med miljökvalitetsnormerna är 

att fastlägga en högsta tillåtna förorenings- eller störningsnivå som människor eller miljön kan 

belastas med. Miljökvalitetsnormer finns för närvarande för föroreningar i utomhusluft (SFS 

2010:477), för vattenkvalitet i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554), för omgivningsbuller (SFS 
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2004:675) samt för olika parametrar i vattenförekomster (SFS 2001:660). Denna vägplan bedöms inte 

medföra att några gällande miljökvalitetsnormer berörs.  

4.5.4. Riksintressen och skyddade områden 

Det förekommer inga riksintressen eller andra skyddade områden avseende natur- och kulturmiljö 

inom utredningsområdet.  

Delar av bäckravinen väster om Gustafs kyrka är av övrigt intresse för naturvården. 

SLU trädportal anger att det förekommer ett antal bevarandevärda träd, se 4.5.5. 

4.5.5. Naturmiljö 

Beskrivning av sträckan genom Gustafs-Naglarby 

Vägsträckan på ca 3,0 km ligger i ett landskap som domineras av åkermark och tomtmark med 

bostäder samt skogsdungar i den östra delen. Jordarten är glacial silt (älvsediment) och berggrunden i 

närområdet består av svårvittrad granit och granodiorit som inte ger förutsättningar för någon särskilt 

rik eller krävande flora.  

Inga naturskyddade områden finns längs med vägsträckan förutom alléträd som är generellt 

biotopskyddade. I den östra delen passerar vägen över ett biflöde till Dalälven som berörs av 

strandskydd på en sträcka på sammanlagt 750 meter. Dalälven är en vattenförekomst men dess 

ekologiska eller kemiska status är inte bedömd enligt VISS.  

I Artportalen finns ett flertal fågelobservationer från den aktuella vägsträckan, varav flera med 

häckningsindicier. Det är främst fåglar som häckar i jordbrukslandskapet, t ex storspov, sånglärka, 

stare och ladusvala men också en del lövskogs- och buskmarksarter såsom mindre hackspett, 

ortololansparv, gulsparv och buskskvätta, Det är dock svårt att avgöra utifrån dessa rapporter om den 

exakta belägenheten för fågelhäckningar i området.  

Längs med vägsträckan finns inga artrika vägkanter att ta hänsyn till.  

Längs med sträckan finns det flera områden med äldre träd som troligen kommer att påverkas. Längs i 

väster enstaka björkar och lönnar som står mycket nära vägen och där är det även gårdsmiljöer nära 

vägen, se nr 1 i figur 23.  

Vid idrottsplatsen finns dels en allé på södra sidan vägen med flera olika trädslag, dock inga direkt 

gamla träd, dels finns det en äldre skogslönn helt norr om vägen, se nr 2 i figur 23.  

Vid den gamla ödekyrkogården, söder om vägen, finns de biologiskt sett mest skyddsvärda träden, 

med äldre skogsekar, skogslönnar och vårtbjörkar bakom en granhäck ut mot vägen, se nr 3 i figur 23.  

Det finns två lövskogsområden strax öster om kyrkan. Dessa lövskogsområden har i 

naturvärdesinventeringen bedömts har ett påtagligt naturvärde (klass 3) och är således inte av någon 

av de högsta naturvärdesklasserna. En ansamling med alléträd och solitära träd finns vid kyrkan på 

båda sidor om vägen men inget av träden, förutom några som står bakom kyrkogårdsmuren, är 

särskilt biologiskt skyddsvärt och har inte så hög ålder. Det är främst skogslind men också skogslönn, 

se nr 5 i figur 23.  
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Figur 23; Identifierade naturvärdesobjekt i Gustafs-Naglarby (https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se)  

4.5.6. Naturresurser 

 Areella näringar 

Stora delar av sträckan går längs jordbruksmark. Vid prövning av om jordbruksmark kan tas i anspråk 

för bebyggelse eller andra anläggningar ska stor hänsyn tas till jordbruksmarkens kvalitet ur 

brukningssynpunkt samt till den eventuella förekomsten av natur- eller kulturvärden. Syftet ska vara 

att ge största möjliga skydd för jordbruket i det områden där odlingslandskapet bör behållas, samt 

främja miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap”. 

Masshantering 

Vägprojekt innebär hantering och åtgång av jord- och krossmassor. Massbalans skall eftersträvas för 

att minimera över-/eller underskottsmassor.  Krav på hur vägen ska utformas och anpassas till 

omgivningen påverkar massbalansen. 

4.5.7. Kulturmiljö 

Gustafs är en av de yngre socknarna i Dalarna och skiljdes av från Stora Tuna så sent som 1775. 

Eftersom det var kungen, Gustaf den III, som gav tillåtelse till detta projekt så uppkallades socknen 

och orten efter honom, från att tidigare ha hetat Enbacka. 

Området är ett öppet odlingslandskap vid Dalälven. Det är en del av Tunaslätten som är rikt på 

fornlämningar från framförallt järnålder. Lämningar efter järnframställning dominerar och på flera 

platser ligger slaggförekomster och blästugnar tillsammans med boplatslämningar från järnåldern. 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/
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Förhistoriska gravar saknas i området. Det ska enligt uppgift tidigare ha funnits gravhögar i Naglarby 

men de är nu bortodlade, liksom är fallet på många andra platser i Tunabygden. 

Bergshantering och god tillgång till åkermark gjorde att det tidigt etablerades flera byar i området på 

nära avstånd till varandra. Redan på 1300-talet omnämns exempelvis Gruvby, Naglarby och Mora. 

Troligen har dock flera av traktens byar sin bakgrund i järnåldersbosättningar. 

 

Figur 24; Sockenkarta från 1851 visar de samlade och tätt liggande byarna i området (Lantmäteristyrelsens 

arkiv U45-40:2 Sammandragningskarta Gustafs socken 1851). 

På äldre kartor syns hur bebyggelsen i historisk tid varit tydligt koncentrerad till byarna. Då inget laga 

skifte genomförts har gårdarna inte skiftats ut på ägorna som på många andra håll. Först in på 1900-

talet har småhusbebyggelsen sträckts ut längs vägarna så att vissa byar mer eller mindre vuxit ihop. 

Fortfarande är dock den samlade karaktären med klung- och radbyar synlig i landskapet och flera av 

byarna är därför intresseområden för kulturmiljö. 

Fornlämningar 

I anslutning till vägområdet finns flera registrerade lämningar i fornminnesregistret (se tabell 5 och 

figur 25). Direkt söder om vägen ligger en ödekyrkogård (L2001:2847) och intill denna är en milsten 

(L2001:2848). I öppen mark nära vägen finns även två slaggförekomster (L1998:6502 och 

L2001:2468), vilka kan indikera att mer omfattande lämningar efter järnframställning förekommer, 

utan synliga spår ovan mark. Den bytomt/gårdstomt som registrerats (L2001:3230) är gården 

Lisselhaga som har medeltida belägg. Tomten har kvarstående byggnader närmast vägen. 

Tabell 5. Registrerade forn- och kulturlämningar i anslutning till vägområdet (se figur 25 nedan) 

Nummer Typ Status enligt 

fornminnes 

registret 

Kommentar 

L2001:3397 Kyrka/kapell Övrig kulturhistorisk 

lämning 

Stående byggnad 
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L2001:2847 Begravningsplats Fornlämning Ödekyrkogård 

L2001:2848 Vägmärke Fornlämning Milstolpe 

L1998:6502 Blästbrukslämning Fornlämning  Järnframställningsplats 

Osäker utbredning 

L2001:3230 Bytomt/gårdstomt Möjlig fornlämning Gård med äldsta belägg 

1465 

L2001:2468 Fyndplats för slagg Övrig kulturhistorisk 

lämning 

Slaggförekomst. Gård på 

platsen enligt 

generalstabskartan.  

L2001:6367 Vägmärke Fornlämning Milstolpe 

L2001:2793 Vägmärke Förstörd Borttagen milstolpe 

  

Intresseområden för kulturmiljö 

Både I sydöst och i nordväst går vägen igenom utpekade regionala intresseområden för kulturmiljö. I 

sydöst är det området vid Gustafs kyrka, vilket utgörs av kyrkomiljön och det äldre sockencentret. I 

motsatt ände av vägområdet är det Naglarby som är en väl sammanhållen bykärna av radbykaraktär. 

Hela sträckan väg 789 Naglarby-Säter är utpekad som kulturväg i Länsstyrelsens väginventering. Den 

har trots moderniseringar behållit sin karaktär och sträckning som tydligt följer topografin. 

Figur 25; Fornlämningar och kulturmiljövärden i anslutning till vägområdet (Sweco Kulturmiljö-GIS, 

grundkarta Lantmäteriet) 
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4.5.8. Rekreation och friluftsliv 

Längs med väg 789/806 finns en rad områden av intresse för friluftsliv och rekreation. Som exempel 

finns ridhuset, idrottsanläggningen Slättgärdets IP med fotbollsplaner, idrottshall vid Enbacka skolan, 

fritidsgården i Enbacka samt ett flertal lekplatser. Även Gustafs församlingsgård som nyttjas frekvent 

till flertalet sammankomster. Nordöst om Enbacka skolan finns även en småbåtshamn belägen i 

Dalälven. 

4.5.9. Förorenad mark 

Länsstyrelsens planeringsunderlag visar att det finns ett område där marken i en punkt överskrider 

riktvärdet för mindre känslig markanvändning (MKM), se figur 26. Ur Länsstyrelsens 

planeringsunderlag framgår även några punkter som ej är riskklassade. Dessa punkter ligger utanför 

utredningsområdet och kommer inte att beröras av den planerade gång- och cykelvägen. 

 

Figur 26; områden där föroreningar kan förekomma, där E är ”Ej riskklassade punkter” och MKM ”Mindre 

Känslig Markanvändning”. (Länsstyrelsen Dalarnas WebGIS) 

4.5.10. Klimat och risker 

Den nya klimatlagen i Sverige med målet att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser senast år 

2045. Som etappmål ska växthusgasutsläppen från inrikes transporter minska med 70 procent senast 

år 2030. Transportsektorn måste bidra till att klimatmålen uppfylls. Biltrafiken är en betydande källa 

till klimatpåverkan. Begränsad klimatpåverkan nås genom ett stegvis minskat beroende av fossila 

bränslen och ökad energieffektivitet. Den största potentialen finns i minskade utsläpp från personbilar 

vilket bland annat kan nås genom påverkan på mängden personbilstrafik. 

Alla förändringar, såväl ny- som reinvesteringar i anläggningen utförs ur ett 

livscykelkostnadsperspektiv (LCC-perspektiv) med målsättning att minimera livscykelkostnaderna. 

Alla förändringar i anläggningen utförs även med målsättningen att minska energianvändningen och 

koldioxidutsläppen. Projektets möjlighet till minskade klimatgasutsläpp utgörs i huvudsak av åtgärder 

som leder till minskad CO2-utsläpp från trafik, val av principutformning, projektering och byggande.  
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Sverige kommer att få ett våtare och varmare klimat i framtiden, vilket troligtvis kommer innebära 

ökade nederbördsmängder med extrema nederbördstillfällen. Översvämningsproblematik kan uppstå 

med stigande havsnivåer och ökade flöden i älvar och vattendrag. Området för vägen ligger inte inom 

något riskområde enligt Dalälvens översvämningskartering utförd av Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap (MSB, 2019). Där bäcken (ev, kallad Spångbäcken) passerar väg 789 kommer det finnas 

en risk att Dalälven dämmer något, men nivån bedöms inte överskrida nuvarande nivå i höjd för 

vägen.  

Vid utformningen av teknisk infrastruktur som vägar är dagvattensystemens dimensionering och 

kapacitet kritiska faktorer för att begränsa skador vid extrem nederbörd. Eftersom ingen trumma 

hittats i läget där Spångbäcken korsar vägen bedöms detta som en riskpunkt med oklar kapacitet för 

att klara höga flöden i bäcken.  

5. Projektets lokalisering, utformning, omfattning och 
utmärkande egenskaper 

5.1. Projektets lokalisering och utformning 

Projektet omfattar att anlägga en ny gång- och cykelväg längs med väg 789/806, kantstensförlagd mot 

befintlig körbana eller separerad med skiljeremsa där den möjligheten finns. Ny gång-och cykelväg 

projekteras med en bredd på ≥ 2,5 meter, dock kan lokala avvikelser förekomma som innebär viss 

avsmalning.  Sträckan genom Naglarby föreslås utformas som bymiljöväg vilket innebär att befintlig 

vägbredd behålls men målas och utformas om till fördel för oskyddade trafikanter. 

Hastighetssänkande åtgärder ses över för hela sträckan samt för korsningen vid väg 789/790. 

Befintliga hållplatser längs sträckan utreds samt hur nya passager i plan över väg 789/790 samt 806 

ska utformas. Belysningen för sträckningen utreds. 

Gång- och cykelvägen ska längst öster ut ansluta till befintlig gång- och cykelväg och den stora 

asfaltsytan kring hållplatsen ses över.  

En utredning om bärigheten för gång- och cykelvägen vid bäckravinen ”Spångbäcken” ska även utföras 

och förslag på åtgärd tas fram.  

5.2. De möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper. 

Miljöeffekterna analyseras djupare senare i processen, i samband med att miljöbeskrivning eller 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram. Inom den fortsatta processen med att ta fram vägplanen 

kommer utredning att ske om miljökvalitetsnormer påverkas och vilka nationella miljökvalitetsmål 

som berörs av verksamheten samt vilka försiktighetsmått som ska gälla. Inom arbetet med att ta fram 

samrådsunderlaget har det framgått att miljökvalitetsmålen: En god byggd miljö, Ett rikt 

odlingslandskap kan komma att beröras. 

5.2.1. Trafik, befolkning och bebyggelse 

I dagsläget har inte gång- och cykeltrafikanter till största delen något eget utrymme på väg 789/806. 

Den gång-och cykelväg som föreslås byggas ut längs väg 789/806 kommer att förbättra tryggheten för 

trafikanterna avsevärt. Gång- och cykelvägen och dess passager bör göras så attraktiv som möjligt så 

att gång- och cykeltrafikanterna väljer att använda den istället för att fortsätta använda sig av väg 

789/806. 
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En gång-och cykelväg förbättrar säkerhet och framkomlighet för alla trafikslag eftersom de oskyddade 

trafikanterna separeras från övriga trafikanter. Tillgängligheten för kollektivtrafikresenärerna 

förbättras i och med att hållplatserna och säkrare passager längs sträckan ses över. Projektet genererar 

inte ökade trafikmängder.  

Utfarter från enskilda vägar och enskilda fastigheter kommer att anpassas till gång- och cykelvägen 

och kommer att få ändrad utformning. Det kan vara både positivt och negativt då vissa kan få bättre 

sikt och utformning och andra eventuellt tas bort. 

Anläggande av en gång- och cykelväg längs väg 789/806 bedöms innebära en positiv konsekvens för 

boende längs med vägen då trafiksäkerheten ökar för alla trafikanter längs väg 789/806. Det innebär 

även en möjlighet till att fler använder sig av ett alternativt transportmedel utan att vara beroende av 

bilen, något som även Säters kommun eftersträvar. 

De olika verksamheterna och målpunkterna längs med väg 789/806 bedöms inte påverkas på annat 

sätt än att den höjda trafiksäkerheten gynnar dem. 

 

5.2.2. Markanvändning och intrång på fastigheter 

Vägåtgärderna innebär troligen att ny mark utanför befintligt vägområde behöver tas i anspråk med 

vägrätt enligt väglagen. Intrång på tomtmark medför negativa effekter för dessa boende. Samråd med 

fastighetsägare kommer att ske när mer detaljerade vägåtgärder är framtagna. 

 

5.2.3. Kommunala planer 

Berörda kommunala planer bedöms inte komma i konflikt med tillkommande vägområde så stridighet 

mellan markanvändning uppstår. Projektet anses inte heller komma i konflikt med den kommunala 

översiktsplanen. Beroende på utformning så utreds detta närmare i kommande skeden i samråd med 

Säters kommun. 

5.2.4. Landskap och upplevelsevärden 

Tillägg i befintligt vägrum riskerar att bryta den småskaliga karaktären, speciellt i området ”bymiljö”. 

Viktiga solitära träd kan komma att behöva tas ned vilket riskerar att påverka landskapets karaktär. 

En breddning av befintlig väg i området ”kyrkomiljö” riskerar att påverka befintliga trädalléer, vilket 

innebär stor påverkan på platsens karaktär. 

Där gång-och cykelvägen planeras förläggas separerat från befintlig väg med skiljeremsa över öppet 

fält bedöms det inte uppstå större påverkan på landskapsbilden. 

5.2.5. Natur- och kulturmiljö samt rekreation och friluftsliv 

Kulturmiljö 

Kulturmiljövärden bedöms komma att påverkas av planerade vägåtgärder. Ingrepp i registrerade forn- 

och kulturlämningar kommer inte helt att kunna undvikas och eventuellt kommer en milstolpe 

(L2001: 2848, Gustafs 23:1, se bild 23) att behöva flyttas. En arkeologisk utredning kan dessutom 

komma att påvisa ytterligare fornlämningar inom vägområdet. 
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Vägen skär också igenom två intresseområden för kulturmiljö: Gustafs och Naglarby. Planerade 

åtgärder kan påverka intressets värden negativt.  På flera platser inom intresseområdena är det ett 

begränsat utrymme mellan väg och bebyggelse, vilket försvårar byggandet av gång- och cykelväg utan 

att kulturmiljön påverkas.  

Naturmiljö 

Ingreppen i lövskogsområdena bedöms som små och det finns gott om liknande miljöer i omgivande 

landskap. Om alléträden längs med sträckan, vid kyrkan och vid idrottsplatsen berörs av åtgärder 

kommer det att krävas ett underlag som motsvarar en dispens från biotopskyddet. Om de särskilt 

skyddsvärda träden, främst ekar, vid den gamla kyrkogården påverkas krävs också ett 

kunskapsunderlag som motsvarar ett samråd enligt 12:6 i miljöbalken. 

Rekreation och friluftsliv 

Tillgängligheten till kringliggande rekreationsområden och friluftsliv kan öka i och med anläggandet 

av gång- och cykelvägen. Då gång- och cykelvägen innebär att oskyddade trafikanter av alla åldrar kan 

röra sig mer trafiksäkert mellan dessa områden, vilket även kan stimulera till ökad vardagsmotion.  

5.2.6. Förorenade områden 

Det förekommer indikationer på att markföroreningar finns intill Enbackavägen vid tidigare läge för 

bensinstation. Kommande markmiljöundersökning kommer utreda omfattningen av dessa. 

Åtgärderna påverkar i vis mån överbyggnadslager på befintlig körbana och kontroller av eventuella 

föroreningar i dessa kommer utföras i kommande skede samt undersökningar av vägdikesmassor. 

 

5.2.7. Hushållning med naturresurser 

Odlings- och betesmark kan komma att tas i anspråk vid breddning av vägen samt vid anläggande av 

ny gång- och cykelväg och busshållplatser. Nytt byggnadsmaterial kommer att tillföras och urgrävda 

massor som inte lämpar sig som byggnadsmaterial kan komma att generera ett massöverskott. 

5.2.8. Hydrologi och avvattning 

Avvattning/ytvatten 

Som följd av att gång- och cykelvägen anläggs kommer avvattningen av denna att ses över. 

Dagvattenmängderna förväntas öka marginellt, men bättre och bredare diken (alternativt täckdiken) 

gör att avvattningen och reningen av vattnet förväntas bli bättre än idag.  

Funktion och läge på eventuell trumma där korsning av bäckravinen sker skall utredas vidare i nästa 

skede. 

Grundvatten 

I kommande skeden kommer vid behov kontakt tas med markägare för att inventera eventuella 

vattenbrunnar, avloppsanläggningar, dräneringar och värmeanläggningar som kan komma att 

påverkas av projektet. Nu kända brunnar redovisas i figur 27. 

 

 

 



SAMRÅDSUNDERLAG – Trafiksäkerhetsåtgärder 
Gustafs  Sida 35 av 42 

 

 

Figur 27; Nu kända brunnar (Brunnsarkivet-GIS, grundkarta Lantmäteriet) 

Om/nybyggnationen bedöms i detta utredningsskede inte medföra någon påverkan på 

grundvattennivån. 

5.2.9. Geoteknik 

Befintlig vägbank över ravinen längs väg 789 skall ses över och bedömas utifrån stabilitetssynpunkt. 

Lösningar på hur stabiliteten hanteras redovisas och arbetas in i samrådshandlingen. 

Geotekniska undersökningar kommer att utföras i nästa skede för att få en mer detaljerad bild över de 

befintliga förhållandena och vilka eventuella åtgärder som krävs i byggskedet.  

5.2.10. Ledningar och belysning 

Ledningar 

Hur stor påverkan blir på ledningarna beror på vilka alternativ som fastställs. På kommande 

ledningssamordningsmöte kommer det att bli tydligare hur stor påverkan det bli på ledningarna. 

Samordning med ledningsägarna kommer att ske löpande under planeringsprocessen. 

Belysning 

Behov av, omfattning och utformning av eventuell ny belysning på ny gång- och cykelväg, bymiljöväg 

och hållplatser kommer att beskrivas i kommande skede när åtgärderna börjar ta form.  Belysning ska 

följa Trafikverkets krav. I kommande skede kommer hänsyn till gestaltning tas i beaktan inom 

kulturmiljöområdena för placering och utformning av belysning.  

Samordning med ledningsägarna kommer att ske löpande under planeringsprocessen. 
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5.2.11. Påverkan under byggtiden 

Under byggskedet kommer trafiken på väg 789/806 och omgivande vägnät att ha begränsad 

framkomlighet. Köer kan tidvis uppstå då möjligheterna att ta alternativa vägar är begränsade. I nästa 

skede kommer förslag på trafiklösningar under byggtiden att tas fram. 

Massbalans ska, så långt det är möjligt, eftersträvas i ett vägprojekt för att minimera behovet av 

transporter och för god hushållning med naturresurser. Vägtekniska och geotekniska undersökningar 

av befintlig väg och omgivande mark kommer att genomföras i projektet i senare skede och utifrån 

dessa kan behov av vägbyggnadsmaterial bedömas. 

Arbete på vägen kan komma att orsaka störningar såsom damning, buller och byggtrafik med 

maskiner i området. Behov av områden för uppläggning av massor kommer uppstå. Störningar under 

byggtiden bedöms beröra boende på så vis att det kan tänkas förekomma temporära lösningar med 

minskad framkomlighet. Störningar kommer att vara ofrånkomliga under byggtiden, men minimeras 

normalt sett genom krav på entreprenörens miljöarbete. Skyddsåtgärder och restriktioner för 

byggtiden kommer att tas fram. 

6. Åtgärder 

Här nedan redovisas anpassningar som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa de 

hittills kända negativa miljöeffekter som kan uppstå inom projektet. 

 

• Ny gång-och cykelväg skall lokaliseras så att påverkan på kultur-och naturmiljö blir så liten 

som möjligt. Genom det utpekade kulturmiljöområdet i Naglarby föreslås en bymiljöväg 

anläggas för att minimera ingreppet i området så mycket det går. 

• Att se till projektets byggbarhet i ett tidigt skede är viktigt inför det kommande 

anläggningsskedet. 

• Förekommande förorenade områden kommer att utredas inom projektet. 

• Anpassning av väglinjen till landskapet genom en välgrundad gestaltning. 

• Utblickar ska bevaras. 

• Viktiga solitära träd, ska både ur natur- och kulturhänseende, samt för att bibehålla vägens 

karaktär och rumslighet i möjligaste mån bevaras. 

• Vid val av material i form av ytbeläggningar, utrustning, belysning mm. ska den småskaliga 

bykaraktären utgöra utgångspunkt. 

• Befintlig vegetation som tas ner ska ersättas med ny. 

• Ny vegetation ska vara av samma art/sort som befintlig där så är lämpligt. 

• Projektet kommer att utreda bärigheten för vägsträckningen över ravinen.tP 

• En eventuell arkeologisk utredning av sträckan kommer att genomföras efter 

Länsstyrelsebeslut. 
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7. Bedömning av åtgärdens miljöpåverkan 

Baserat på den kartläggning och de analyser som framkommit i samrådsunderlaget är Trafikverkets 

bedömning att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

 

• åtgärderna är av relativt liten omfattning och kan utformas för god anpassning till 

omgivningen. Detta kan komma att innebära obetydliga kumulativa miljöeffekter, att 

naturresurser används sparsamt och att miljöeffekterna kan bli relativt små. 

• projektet kommer att innefatta åtgärder som förbättrar situationen för boendemiljö så som 

trygghet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter samt minskade olycksrisker. 

• åtgärderna ligger i nära anslutning till befintlig trafikmiljö och tar begränsat med 

jordbruksmark i anspråk men försvårar inte för pågående markanvändning och 

brukningsmöjligheter. 

• intresseområden för kulturmiljö kommer att påverkas av planerade vägåtgärder och enskilda 

fornlämningar kan komma att beröras. Med hänsynsfull detaljplanering bedöms dock 

projektet kunna genomföras så att de negativa konsekvenserna på kulturmiljön blir små. 

 

8. Fortsatt arbete 

8.1. Planläggning 

Detta dokument utgör underlag för Länsstyrelsens beslut om åtgärden kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan. Beslutet ger förutsättningarna för hur den fortsatta planeringen av projektet 

kommer drivas vidare av Trafikverket. 

För åtgärder som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska projektet upprätta en 

miljökonsekvensbeskrivning som sedan ska godkännas av Länsstyrelsen. Dessutom ska Trafikverket 

samråda med en utökad samrådskrets i den efterföljande planeringen. Den utökade kretsen ska bestå 

av övriga statliga myndigheter samt den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda. 

Samråd som genomförts i samband med detta underlags upprättande finns beskrivna i projektets 

samrådsredogörelse. 

Planläggningsprocessen har inletts genom att detta samrådsunderlag har tagits fram och skickas ut 

för synpunkter. Samrådsunderlaget fungerar också som ett underlag för samrådsprocessen med 
sakägare och övriga intressenter. 

Utifrån samrådsunderlaget och inkomna synpunkter kommer Länsstyrelsen bedöma om projektet 

medför betydande miljöpåverkan eller inte. Om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan 

kommer en miljökonsekvensbeskrivning att tas fram som ska godkännas av Länsstyrelsen. I annat fall 

kommer miljöaspekterna och vilken påverkan som bedöms uppkomma att redovisas i form av en 

miljöbeskrivning som integreras i planbeskrivningen. 

När Länsstyrelsen gjort sin bedömning tas mer konkreta förslag på åtgärder fram som diskuteras med 

projektets intressenter (samrådskrets, markägare, boende i området, företag, andra myndigheter etc.). 

I detta skede kommer åtgärderna visa om intrång på fastigheter kommer att ske. Åtgärderna 
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sammanställs i en samrådshandling och intressenterna kommer bjudas in till möten för att ta del av 

förslagen och komma med synpunkter. Samrådshandlingen skickas även på remiss till 

samrådskretsen. 

Efterföljande skede kallas granskningshandling och där sammanställs förslag på åtgärder mer i detalj 

och pärmar med ritningar och beskrivningar av föreslagna åtgärder ställs ut på olika tillgängliga 

platser. I detta skede har projektets intressenter möjlighet att komma med ytterligare synpunkter 

innan planläggningsprocessens sista skede fastställelsehandling påbörjas. Vägplanen skickas sedan till 

Länsstyrelsen för tillstyrkan. Därefter kan den skickas till Trafikverkets enhet för Juridik- och 

planprövning för fastställelse. 

Under planläggningsprocessen vägs enskilda intressen mot allmänna intressen, men är man ändå inte 

nöjd så finns här möjligheten att överklaga vägplanen efter att den har fastställts. Vid eventuell 

överklagan är det regeringen som bestämmer. Om ingen överklagan kommer in vinner vägplanen 

lagakraft några veckor efter fastställelsebeslutet tagits. 

Samråd med myndigheter, organisationer, enskilda samt olika intressegrupper kommer att hållas vid 

flera tillfällen. De samråd som genomförs dokumenteras i protokoll, tjänsteanteckningar, 

minnesanteckningar och så vidare. Den samlade samrådsprocessen dokumenteras i en 

samrådsredogörelse som bifogas i vägplanens underlag. Inkomna synpunkter kommer att bearbetas 

och användas vidare under planeringsprocessen. 

Ett tidigt samråd har hållits med Länsstyrelsen Dalarna den 2019-06-11 

Samråd har i tidigt skede hållits med Säters kommun 2019-05-28 

Ett informationsmöte med allmänheten har hållits den 2019-06-17 

Inledande samråd med Dalatrafik har hållits. 

Samrådsunderlaget kommer att ställas ut under tre veckor mellan perioden 2019-09-13 till 2019-10-

03. Under utställelsetiden finns möjligheter att lämna synpunkter. Synpunkterna kommer därefter att 

sammanfattas i samrådsredogörelsen. 

 

8.2. Viktiga frågeställningar 

Här nedan beskrivs frågor som ska ägnas särskild uppmärksamhet i den kommande planeringen, samt 

vilka krav som är särskilt viktiga att beakta, ytterligare frågeställningar kan framkomma i efterhand: 

• Hållplatslägen är något som studeras vidare i den kommande vägplaneprocessen via samråd 

med kollektivtrafikmyndigheten. 

• Samordning med den kommunala planeringen. 

• Samordning med ledningsägare gällande skydd och flytt av befintliga ledningar. 

• Samordning med lantbrukare för att ta del av information kring storlek och rörelsemönster för 

jordbruksmaskiner 

• Åtgärder för trafik under byggtiden. 

• Resultat från naturvärdesinventeringen. 
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• Utredning av vägbanken och stålkonstruktionen som går över ravinen avseende på dess skick 

och bärighet samt ev åtgärder. Även se över eventuell påverkan på kringliggande miljö baserat 

på åtgärdsförslag. 

• Arkeologiska åtgärder enligt kulturmiljölagen kan bli nödvändiga. Det gäller dels ingrepp i 

kända fornlämningar, men det kan även bli nödvändigt med en arkeologisk utredning för att 

klarlägga om tidigare okända lämningar berörs av arbetsföretaget. Samråd med Länsstyrelsen 

på ett tidigt skede är därför av stor vikt.  

• En flytt av milstolpen kan sannolikt inte undvikas. I hanteringen är det viktigt att beakta att 

stolpen är registrerad på fel sida vägen idag. Eventuell flytt kräver tillstånd enligt 

kulturmiljölagen och även här är det viktigt med tidigt samråd rörande ny placering. 

• Strandskydd och det generella biotopskyddet. Dessa områdesskydd innefattas i vägplanens 
beslut, men syftet ska ändå beaktas vid planering. 

 

Dispenser och tillståndsansökningar som hittills har identifierats 

• Om en ny gång- och cykelbro ska anläggas vid ravinen i Gustafs kommer det att krävas 

anmälan om vattenverksamhet. 

• Eventuellt tillstånd för ingrepp i fornlämningar eller fornlämningsområden 

 

Vilka ytterligare tillstånd, dispenser och anmälningar som kan komma att krävas får utredas i den 

fortsatta planläggningsprocessen. 
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