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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 Samrådshandling. I denna samrådsredogörelse beskrivs vilka samråd med 

myndigheter, organisationer och berörda fastighetsägare som löpande skett och sker 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. 

Länsstyrelsen i Dalarnas län 

Tidigt beredningsmöte har hållits med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har lämnat synpunkter 

på samrådsunderlaget. 

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

miljöpåverkan. 

Säters kommun 

Underlagsinformation har hämtats från Säters kommuns hemsida. Tidigt presentationsmöte 

har hållits med kommunen, dessa har även yttrat sig över samrådsunderlaget. 

Samrådsmöten med Säters kommun har fortsatt skett under skedet Samrådshandling, 

ytterligare synpunkter har inkommit från kommunen under framtagandet med 

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 tiden 

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 

stycken yttranden från kommun, myndigheter och allmänhet/fastighetsägare längs 

sträckan. 

2 Samrådskrets 

Följande har innefattats i samrådskretsen för vägplanen för skede samrådsunderlag:  

Samrådskretsen är i tidiga skeden bred och omfattade i detta skede Länsstyrelsen Dalarna, 

Säters kommun och Dalatrafik. Då ingen utformning ännu hade gjorts så var omfattningen 

på särskilt berörda ännu oklart. 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 
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inte medför en betydande miljöpåverkan under hösten 2019. 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 berörda ledningsägare. 

Ett samrådsunderlag togs fram för Vägplan TS-åtgärder 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 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. Tid för kommande arkeologiska 

undersökningar som kan bli aktuella framöver är också viktiga att beakta.  

 

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: 

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. 
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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 ytterligare några synpunkter, 

men mestadels information från kommunen skriftligt, dessa återfinns i diariet. 

 

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. 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. 

 

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:  

• 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. 

Synpunkter från Dalatrafik har under framtagandet av samrådsunderlaget inkommit som 

kommer beaktas i framtagandet av kommande samrådshandling. I yttrande från Dalatrafik 

som inkom 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. 
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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. Samrådes fokus var att 

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

Cirka 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 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. 
 

Samrådsunderlaget har varit tillgängligt under tiden 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 har 6 yttranden/telefonsamtal från allmänheten inkommit 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.  
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• Ett uppmärksammande att jordbruksmaskinernas mått anpassas till utformningen, 

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 har skett sedan informationsmötet hölls, 
det nya planförslaget innebär att hela delen genom Naglarby utformas som 
bygdeväg istället för kantstensförlagd gång-och cykelväg. Detta resulterar även 
att tillgängligheten för jordbruksmaskiner inte försämras. 

- 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 

 

3.2.1. Samråd med berörd Länsstyrelse 

2019-11-14, Skypeavstämning  

Enklare avstämning med handläggare från natur/kulturenheten hos Länsstyrelsen hölls, 

gällande uppföljning av synpunkter på samrådsunderlaget. 

Även telefonsamtal med handläggare på kulturenheten angående hantering kring kulturväg 

i Naglarby har skett. 

Trafikverkets kommentar: Mer information angående synpunkterna som diskuterades 

under avstämningen kommer tydliggöras i kommande samrådshandling. 

2019-11-20 Länsstyrelsens beslut om icke betydande miljöpåverkan 

Med vägplanens samrådsunderlag som grund beslutade Länsstyrelsen Dalarna att projektet 

inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Inget ytterligare anges i beslutet. 

 

3.2.2. Samråd med berörd kommun 

2019-11-28, 2019-12-12 samt 2020-01-31 Samråd, Säters kommun angående 

påverkade detaljplaner 

Skypeavstämning har hållits 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.  
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2019-12-15, 2020-02-11, 2020-02-21 Synpunkter via mejl från Säters kommun 

Synpunkter på hittills framtaget planförslag inkom från kommunen mejl ledes, 

synpunkterna bemöttes via mejl av Trafikverket 2020-01-29.  

Kommunen 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 även bidrar till ökad 

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

cykelvägen ansluta en bit in jämfört mot idag, detta säkrar upp även för passerandet över 

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

enligt planförslaget en ny upphöjd passage utformad. 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, samt 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 bredare gång-och cykelväg än 2 meter för denna 

sträcka, detta kommer framgå i planförslaget för samrådshandlingen.  

 

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 så som det ser ut nu vid skede 

samrådshandling, samt inhämtades ytterligare information som behövs för projektets 

framdrift från de olika ledningsägarna.  

 

3.2.2. Samråd med allmänheten och de enskilda som kan bli berörda 

 

 

Borlänge 2020-04-28 

 

Thomas Johansson, projektledare 
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