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Sammanfattning 

 

Trafikverket planerar för upprustning och utbyggnation av gång- och cykelvägnätet samt 

flertalet trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 789 och 806  i Gustafs, Dalarnas län. 

Vägen har i dag bristande säkerhet för oskyddade trafikanter och till stor del behöver 

oskyddade trafikanter dela väg med motorfordon.  

Målet är att knyta ihop byarna där väg 789 och 806 är viktiga förbindelser mellan 

byarna. En önskan finns om att knyta ihop byarna Naglarby, Enbacka 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. 

Under perioden 2020-04-29 till 2020-05-20 genomförde Trafikverket samråd för väg 

789 och 806 Trafiksäkerhetsåtgärder Gustafs. Med anledning av samråd och inkomna 

synpunkter har Trafikverket valt att se över sträckan från Naglarby till Slättgärdet, i 

planhandlingarna refererad som sektion 0/900 till 1/650. Av planförslaget som 

presenterades i samrådshandlingen framgick att sträckan var tänkt att utföras som 

bygdeväg. Det förslag som nu utreds och redovisas i detta PM är att sträckan utförs som 

separerad gång- och cykelväg vilket innebär att gång- och cykelvägen anläggs skiljt från 

väg 789 samt kortare sträckor med kantsten. Syftet med denna förändring är att öka 

trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna samt för att öka tillgängligheten och 

trafiksäkerheten för motorfordonstrafiken.  

I detta PM redovisas övergripande om påverkan för just sträckan Naglarby-Slättgärdet

(0/900-1/650) tillhörande finns även ritning 100C0202-100C0204, 100T0202-

100T0204, 100T0401 samt samrådsredogörelse daterad 2020-09-29 . Resterande del av

projektet framgår fortfarande i samrådshandlingarna daterat 2020-04-29. Efter detta

samråd ses eventuella justeringar över och sedan sammanställs samrådshandlingar

daterad 2020-04-29 med dessa daterat 2020-09-29 till en gemensam

granskningshandling som kungörs för granskning under hösten/vintern 2020.
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Inledning 

Bakgrund 

Gustafs är beläget i Säters kommun sydöst om Borlänge mellan Dalälven och riksväg 70. 

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

Naglarby och Enbacka. Många skolelever behöver bli skjutsade eller nyttja kommunens 

skolskjuts på grund av att sträckan är osäker att färdas längs. Det saknas ett 

sammanhängande gång- och cykelvägsstråk genom dessa byar längs väg 789 och 806. År 

2016 utreddes tänkbara åtgärder i den åtgärdsvalsstudie som togs fram i samarbete 

mellan Trafikverket, Säters kommun och Region Dalarna. Trafikverket har sedan valt att 

gå vidare med utvalda åtgärder från den tidigare åtgärdsvalsstudien. Trafikverket vill 

öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter i Gustafs och 

planerar därför att bygga en sträcka med bygdeväg och gång-och cykelväg mellan 

Naglarby och Enbacka. 

 

Syfte 

Under perioden 2020-04-29 till 2020-05-20 genomförde Trafikverket samråd för väg 

789 och 806, Trafiksäkerhetsåtgärder Gustafs. I planhandlingarna daterade 2020-04-29 

framgick att sträckan Naglarby-Slättgärdet, refererad som sektion 0/900 till 1/650 var 

tänkt att utföras som bygdeväg på befintlig väg. Med anledning av inkomna synpunkter 

har Trafikverket valt att se över sträckan från bygdegården i Naglarby till Slättgärdet , se 

figur 1. Det förslag som nu utreds är att utföra sträckan Naglarby till Slättgärdet som 

gång- och cykelväg vilket presenterades under det tidiga informationsmötet 2019-06-17. 

Vid informationsmötet föreslog Trafikverket en gång- och cykelväg med kantsten. 

Trafikverket föreslår nu en separerad gång- och cykelväg med skiljeremsa och endast 

kortare partier med kantsten. 

 

Figur 1 Illustration för delen som berörs i denna samrådshandling Naglarby-Slättgärdet sektion ca 0/900-
1/650. I rött framgår hel projektets sträckning.  
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Syftet med denna förändring är att öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna 

samt för att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten för motorfordonstrafiken. Från 

projektets start fram till bygdegården i Naglarby (0/000-0/900) kvarstår dock 

planförslagets utformning med bygdeväg då dessa delar inte anses generera lika hög 

hastighet och påverka trafiksäkerheten vilket kan ske på de delar längs med de mer 

öppna landskapet som finns fram till Slättgärdet. Från Slättgärdet till projektet slut i 

Enbacka (1/650-3/097) kvarstår tidigare utformnings förslag som framgår i 

samrådshandlingen daterad 2020-04-29.  

Synpunkter som generar justeringar på de andra delarna i projektet kommer hanteras 

till den granskningshandling som kungörs under hösten/vintern 2020.  

Avgränsning och läsanvisning 

Dessa tillkommande samrådshandlingar daterad 2020-09-29 berör främst delen som i 

planhandlingarna beskrivs som sektion 0/900-1/650, från Naglarby (bygdegården) till 

Slättgärdet (idrottsplatsen). Utredningsområdet för vägåtgärderna har avgränsats till 

närområdet längs befintlig sträckning av väg 789. Vägprojektet kan påverka ett område 

utanför vägområdet/utredningsområdet som kallas influensområde. Det kan till 

exempel vara avledning av vägdagvatten till ett vattendrag. Ett vägområde är det område 

som vägen tar i anspråk för den tekniska funktionen samt för de eventuella 

skyddsåtgärder som krävs. När erforderliga åtgärder har vidtagits är det enbart 

vägområdet som fastställs i vägplanen.  

Detta PM berör endast den föreslagna delen gång-och cykelväg som tillkommit sedan 

den tidigare samrådshandlingen daterad 2020-04-29 togs fram. I detta PM kommer inte 

all tillhörande text framgå som härrör till hela plan och miljöbeskrivningen, istället 

kommer det på flertalet ställen refereras till respektive delar ur den handlingen. Den 

tidigare planbeskrivningen inkl miljöbeskrivning (1C149003) finns att läsa i sin helhet 

på www.trafikverket.se/gustafs 

Tidigare underlag och handlingar 

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

Gustafs (Enbacka-Naglarby). TRV 2016/58845.  

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

Samrådsunderlag upprättades under sommar/hösten år 2019. Samrådsunderlaget 

skickades på remiss till samrådskretsen samt fanns tillgänglig för övrigt berörda och 

allmänheten mellan 2019-09-13 till 2019-10-03. 

Länsstyrelsens beslut baserat på framtaget samrådsunderlag är att detta projekt inte kan 

antas medföra betydande miljöpåverkan (2019-11-20). 

Samrådshandlingen daterad 2020-04-29. Samrådshandlingen fanns tillgänglig för 

samrådskretsen, berörda och allmänheten mellan 2020-04-29 till 2020-05-20. 

 



 

8 
 

Förutsättningar 

Befintlig väg 

Årsmedeldygnstrafiken från Naglarby mot korsning 789-790 är ca 1050 fordon/dygn 

varav ca 70 fordon tung trafik (2011). 

Befintlig bredd på bilvägen är i dag ca 5,5-6 m och saknar vägren att gå på, se figur 2, 3. 

Det finns idag längs denna berörda sträcka 4 st hållplatslägen. Se kapitel 4.2.2 i 

planbeskrivningen för detaljerad information kring dessa.  

Trafik och användargrupper 

Oskyddade trafikanter  

För sträckan Naglarby- Slättgärdet hänvisas de oskyddade trafikanterna att färdas längs 

vägrenen som idag är väldigt smal. Inga passager finns längs denna sträcka. Detta gäller 

generellt för hela delen genom Naglarby fram till korsningen 789-790.  

Lantbruksmaskiner och långsamtgående fordon 

Väg 806, 789 och 790, främst väster om korsningen 789-790 används i dag frekvent av 

långsamtgående jordbruksmaskiner som rör sig mellan olika odlingslandskap. 

Brukandet av mark är idag en viktig resurs i området. Många stora och breda fordon 

trafikerar sträckan dagligen och året runt för att nå mark runt om i hela trakten. 

Flertalet jordbrukare är verksamma inom livsmedelsnäringen i Gustafs.  

 

Figur 2, 3 Befintliga förutsättningar för oskyddade trafikanter längs väg 789.  
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Kommunala planer 

Ingen detaljplan påverkas av denna tänkta sträckning mellan Naglarby-Slättgärdet. 

Dock angränsar den till ”Byggnadsplan del av Gruvbyn 2082-P19832”, men kommer 

inte påverka den.  

Föreslagen utformning som gång-och cykelväg mellan Naglarby-Slättgärdet 

överensstämmer med kommunens översiktsplan.   

Landskap 

Sträckan löper genom ett flackt, öppet jordbrukslandskap där vägen kantas av fält som 

ger utblickar mot de blånande bergen och siktlinjer mot landmärken i form av bland 

annat kyrktorn och solitära träd. Grupperingar av bebyggelse med uppvuxen vegetation 

skapar rumslighet och sekvenser längs vägen. Bebyggelsens trädgårdar med staket, 

häckar och träder ansluter bitvis nära till befintlig väg. Bl. a. löper en uppvuxen allé med 

rönn, oxel, lind och poppel vid 1/520 – 1/620 som ger ett tydligt vägrum i det öppna 

landskapet. Ett intilliggande ridhus utgör landmärke med sin placering i linje med 

vägens dragning och öppna fält runt om. 

Miljö och hälsa 

En översiktlig markmiljöundersökning har genomförts. Längs den berörda sträckan 

förekommer inga områden som bedöms att utgöra en risk avseende förorenad mark.  

Kulturmiljö 

I vägens närområde förekommer på båda sidor lämningar efter järnframställning 

(L1998:6502, L2001:2352 m.fl) Dessa ligger i åker utan synliga spår ovan mark. Söder 

om vägen är en registrerad äldre bytomt (L2001:3230). Denna är dock bebyggd och 

bedöms därför inte som fornlämning enligt praxis. 

Naturmiljö 

Vägsträckan hyser inte särskilt artrika vägkanter och på många ställen är det tomtmark 

och gräsmattor ända ut i vägrenen. Området är inte utpekat som artrik vägmiljö.  

Mellan sektion 1/520 till 1/620 finns en rad med träd på södra sidan vägen som utgör en 

allé, se figur 5. På andra sidan vägen finns en skogslönn som är något äldre, dock inte 

över 100 år, se figur 4. Träden är lite för unga för att ha en välutvecklad lavflora.  

De invasiva arter som är påträffade längs med vägsträckan och kan påverkas av åtgärder 

som riskerar att sprida dessa är blomsterlupin och kanadensiskt gullris. 
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Figur 4. Äldre skogslönn på södra sidan vägen.

 

Figur 5. En Alle på södra sidan vägen sektion 1/520-1/620.

Vattenmiljö

Sträckan avvattnas idag genom avrinning från väg ned mot diken, åkrar och omgivande

mark. Avvattningen ser på vissa partier ut att fungera något sämre då det är oklart hur

avvattningen sker och det finns synliga sprickor etc. i asfalten. Genomsläppligheten i

området är generellt låg enligt SGU:s genomsläpplighetskarta.
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Byggnadstekniska förutsättningar 

Ledningar 

Ledningar 

På delar av sträckan förekommer såväl mark- som luftledningar exempelvis VA, el, 

belysning, tele och opto. Ledningar, stolpar, el-och belysningscentraler finns inom eller i 

anslutning till vägområdet.  

Även enskilda ledningar kan finnas. Där befintliga ledningar korsar eller ligger inom 

vägområdet behöver ledningarnas lägen utredas innan byggstart.  

Belysning 

I huvudsak består belysningsanläggningarna längs med väg 789 av äldre material, 8 

meters rörstolpar med armaturer på 70W Nah-ljuskällor som ägs av Trafikverket.  

Anläggningarna uppfyller inte dagens VGU-krav (Krav för vägar och gators utformning) 

med hänsyn till ex ljusbild, eftergivlighet, placering etc.  

Det finns belysningscentraler längs sträckan. Belysningscentralerna är sambyggda med 

kommunen. 

Geoteknik 

Sträckan går över åkermark som enligt SGU:s jordartskarta består av siltjordar. 

Siltjordarna är mycket tjälfarliga. 

Den planerade gång-och cykelvägens 
lokalisering och utformning med motiv 

På illustrationskartorna 100T0202-100T0204 samt sektionsritning 100T0401 redovisas 

föreslagen utformning. 

Val av utformning 

Vägutformning och typsektioner 

Gång-och cykelvägen som anläggs längs öppet landskap föreslås utformas med 2,5 meter

belagd gång-och cykelväg som är separerad från väg 789 med skiljeremsa, se figur 6. Där

gång-och cykelvägen ligger dikt an mot väg 789 separeras den med en fasad kantsten

och utformas ca 2 meter bred, se figur 7. Vid in/utfarter sänks kantsten, detta redovisas

på illustrationskartorna. Åkerinfarter skall fortsatt gå att nyttja.
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Figur 6, Sektion som visar föreslagen utformning när gång-och cykelvägen ligger separerat med skiljeremsa

 

Figur 7, sektion som visar föreslagen utformning när gång-och cykelvägen går framför fastigheter och
tomter.

Vid sektion ca 0/895 sker övergången mellan den del som fortsatt föreslås utföras som

bygdeväg genom Naglarby, vid detta läge föreslås en upphöjd passage där oskyddade

trafikanter kan byta sida till den friliggande gång-och cykelvägen samt utföras som en

hastighetssänkande åtgärd och att upplysa om att bygdevägen tar vid.
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Hållplatser 

Vissa hållplatslägen föreslås att tas bort efter samråd med Dalatrafik. Mer detaljerad 

information om påverkade hållplatser för resterande sträcka framgår i kapitel 5.2.1 i 

planbeskrivningen. De hållplatslägen som blir påverkade för just denna del är 

hållplatsen ” Naglarby södra”, hållplatsläge på norra sidan förslås behållas i befintligt 

läge men utformas som mindre fickhållplats. Hållplatsen på södra sidan påverkas ej 

utan behålls i befintlighet läge.  Hållplatsen ”Lisselhaga stallet” föreslås fortsatt tas bort. 

Hållplatsen ”Lisselhaga” föreslås utföras enligt tidigare planförslag.  

Belysning 

Trafikverket ska äga ny belysning för gång-och cykelväg samt väg 789. Sträckan föreslås 

belysas i sin helhet, en stolpe med armatur placerad på utsidan av gång och cykelväg kan 

belysa både bilväg och gång-och cykelväg. Belysningens placering utreds och beskrivs 

mer utförligt i kommande granskningshandling  

Avvattning 

Gång-och cykelvägen föreslås avvattnas via diken och dränering. Dränering föreslås 

anläggas i skiljeremsa mellan väg och gång- och cykelväg och anslutas mot befintlig 

dagvattenledning. Vissa påkopplingar på befintligt system kräver nya ledningar. Detta 

framgår på illustration och plankartorna.  Vid sträckor med kantsten föreslås också 

dräneringsledning för avvattning av terrass anläggas. Bilvägens avvattning kommer 

troligtvis inte att påverkas av gång-och cykelvägen. 

Byggnadstekniska förutsättningar 

 

Vissa ledningar påverkas av att gång-och cykelväg anläggs. Samråd med ledningsägare 

har skett och kommer fortsatt ske i kommande skede framtagande av bygghandling.  

Landskap 

Slänter ställs 1:3 och bekläds med avbaningsmassor om möjligt för att undvika synligt  

krossmaterial. Skiljeremsa mellan ny gång-och cykelväg och väg föreslås besås med gräs. 

I trånga sektioner där grön skiljeremsa inte får plats används kantsten av granit för att 

separera trafikslagen. 

Effekter och konsekvenser 

Trafik och användargrupper 

Trafik, kollektivtrafik, flöden och säkerhet 

Trafiksäkerheten kommer att förbättras för fordonstrafikanter då bilvägen separeras 

från oskyddade trafikanter på ett bättre sätt än idag. Framkomligheten kan försämras 

något då kantsten tillkommer lokalt på vissa delar av sträckan. Dock kan kantstenen 
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vara en positiv faktor till att hastigheten hålls. Befintlig vägbredd behålls för större delen 

av sträckan och bedöms därav inte påverka trafiksäkerhet eller framkomlighet negativt.  

Vid anläggandet av gång-och cykelväg längs väg 789 bedöms ingen förändring av 

trafikflöden för fordonstrafik ske mot idag. 

Möjligheten att kunna ta sig säkrare till och från busshållplatserna för att resa kollektivt 

förbättras, vilket bidrar till att valet att välja ett mer miljömässigt fördelaktigt 

transportmedel ökar. I viss mån kan den bli något sämre för vissa av de boende utmed 

sträckan eftersom några busshållplatser flyttas eller tas bort helt, dock blir 

trafiksäkerheten i anslutning till nya och befintliga hållplatser bättre. 

Oskyddade trafikanter och långsamtgående fordon 

Trafiksäkerheten och tillgängligheten bedöms förbättras för oskyddade trafikanter då en 

belyst gång- och cykelväg längs väg 789. Den samlade bedömningen är att 

framkomligheten och säkerheten stärks för de oskyddade trafikanterna där gång-och 

cykelväg anläggs separerad med skiljeremsa och kortare sträckor kantsten.  

Påverkan för långsamtgående fordon bedöms inte försämras då befintlig vägbredd inte 

förändras mot idag mer än lokalt framför fastigheter där kantsten föreslås på kortare 

sträckor. Där gång-och cykelvägen separeras försämras inte framkomligheterna mot 

idag. Positivt är att motorfordon och oskyddade trafikanter separeras från varandra och 

minskad risk för konflikter på väg 789 beräknas uppstå då motorfordon inte riskerar att 

behöva vänta in oskyddade trafikanter som annars rör sig längs vägrenen.  

Miljö och hälsa  

Anläggandet av en gång- och cykelväg längs väg 789 samt de hastighetssänkande 

åtgärderna bedöms förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter. Samtidigt som 

möjligheten för boende i området ökar avseende att välja ett mer miljömässigt 

fördelaktigt transportmedel.  

Landskapet 

Breddningen av vägrummet med tillägget av gång-och cykelväg kommer att ge viss 

påverkan på landskapet med nedtagning av befintlig vegetation i form av enstaka träd 

och häckar på enskilda fastigheter. Dessa kompenseras ekonomiskt men planeras inte 

att ersättas inom planerat vägområde. För att minimera intrång med bl.a. påverkan på 

befintlig vegetationen används kantstöd som smalnar av vägrummet. 

Placering och utformning av belysning samt slänter och bankars utformning är dock 

faktorer som riskerar att påverka landskapsbilden negativt och behöver beaktas i 

kommande skeden. 

Sammantaget bedöms landskapsbilden påverkas i ringa omfattning. 
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Kulturmiljö, naturmiljö 

Utifrån naturvärdesinventeringen bedöms det att det inte finns någon art i det berörda 

området som föranleder artskyddsdispenser eller särskild utredning kopplat till 

artskyddsförordningens bilagor.  

Planförslaget saknar påtagliga och höga naturvärden. En lönn, se figur 4 behöver tas ned 

denna klassificeras inte som särskilt skyddsvärd och behöver inte sökas dispens för. 

Allén vid sektion 1/520-1/620, se figur 5 kommer inte bli påverkad av vägförslaget. 

Det finns inga kända fornlämningar som direkt berörs av förslaget men det finns inom 

närområdet. Dock kan den arkeologiska utredningen som kommer ske längs sträckan 

påvisa fornlämningar som berörs av vägförslaget. 

Naturresurser 

Intrånget på den odlingsbara marken har hållits nere. Ingen obrukbar odlingsmark 

lämnas mellan väg och gång-och cykelväg. Viss negativ påverkan kan uppstå på grund av 

att odlingsbara mark tas i anspråk, men då detta sker i befintlig vägs närhet så anses den 

liten. 

Den sammanfattande bedömningen är att det inte blir någon större påverkan av 

naturmiljö. 

Sammantaget skiljer sig inte effekter och konsekvenser mot vad tidigare redogörelse i 

planbeskrivningen under kapitel 6 redovisar.  

Samlad bedömning 

Sammantaget görs bedömningen att den tillkommande delen gång-och cykelväg 

överensstämmer med projektmålen och därmed även de transportpolitiska målen. 

Måluppfyllelse för miljökvalitetsmålen bedöms inte motverkas.  

Genom att en sammanhängande belyst gång- och cykelväg som driftunderhålls året om 

anläggs kommer tillgängligheten och trafiksäkerheten förbättras för de oskyddade 

trafikanterna jämfört mot dagens förhållande. Barn och unga får ökade möjligheter att 

röra sig i transportsystemet på egen hand.  

Framkomligheten bedöms inte nämnvärt försämras för motordrivna fordon på grund av 

planförslaget trots att kantsten tillkommer lokalt på vissa sträckor. Framkomligheten 

ses snarare som förbättrad då det inte behöver vistas oskyddade trafikanter på vägbanan 

som behöver väntas in eller köras om.  

Se kapitel 7.1 och 7.2 i planbeskrivningen 1C149003 för mer utförlig redogörelse om den 

samlade bedömningen utifrån överrensstämmelsen med projektmålen, 

transportpolitiska målen samt miljökvalitetsmålen.  
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Markanspråk 

Ny gång-och cykelväg följer befintlig sträckning av väg 789, men på grund av utformning 

av hållplatsläge, separerade delar av gång-och cykelvägen samt andra anläggningsdelar 

kommer det medföra att viss mark behöver tas i anspråk. På vissa delar kommer 

brukbar jordbruksmark samt tomtmark tas i anspråk, ny gång-och cykelväg anläggs 

dock så nära befintlig väg som möjligt detta för att inte skapa obrukbara rest ytor i 

odlingsbar mark. Sträckan utförs också med dränering för att undvika stora öppna diken 

som innebär större markintrång på exempelvis åkermarken. Där vägmitten flyttas i 

sidled för att undvika för stora intrång i sidoområdet så kommer den del som ”blir över” 

av redan befintligt vägområde nyttjas till yta för ny gång-och cykelväg, detta för att inte 

ta mer mark i anspråk. 

Se kapitel 9 i planbeskrivningen för ytterligare redogörelse om markanspråk. 

Vägområde med vägrätt 

På plankartorna 100C0202-100C0204 redovisas tillkommande vägområde, dvs det 

område som ligger utanför befintligt vägområde för allmän väg som behövs för att 

kunna genomföra åtgärderna.  

Nytt vägområde med vägrätt redovisas på plankartorna som V, tillkommande 

vägområde för delen mellan Naglarby-Slättgärdet utgörs mestadels av åkermark samt 

mindre del tomtmark. Mer ingående redovisning av arealer framgår i kommande 

granskningshandling. 

Inskränkt vägområde 

På plankartorna 100C0202-100C0204 redovisas tillkommande inskränkt vägområde 

som uppstår på grund av avledning av dagvattenledningar till befintligt system.  

Nytt vägområde med inskränkt vägrätt redovisas på plankartorna som Vi, inskränkt 

vägrätt för delen mellan Naglarby-Slättgärdet utgörs mestadels av åkermark. Mer 

ingående redovisning av arealer framgår i kommande granskningshandling.  

Tillfälligt nyttjanderätt 

Områden med tillfällig nyttjanderätt behövs för att entreprenören ska kunna bygga de 

planerade vägåtgärderna. Det kan exempelvis vara yta för upplag. Den tillfälliga 

nyttjanderätten ska gälla från byggstart till 2 månader efter godkänd slutbesiktning och 

markytorna kommer att återställas och besiktigas innan de återlämnas till markägaren. 

Tillfälligt nyttjanderätt för delen mellan Naglarby-Slättgärdet utgörs mestadels av 

åkermark. Mer ingående redovisning av arealer framgår i kommande 

granskningshandling.  

Följande områden har markerats på plankartorna: 

• T1- Tillfälligt nyttjanderätt för upplag av markvegetation/schaktmassor gäller 

från byggstart till 2 månader efter godkänd besiktning. 
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• T3- Avser tillfällig nyttjanderätt för borttagande av befintliga belysningsstolpar 

och träd. 

Fortsatt arbete 

Kompletterande geotekniska undersökningar kommer under hösten 2020 utföras för att 

säkerhetsställa att inga geotekniska åtgärder krävs för denna sträckning. 

En arkeologisk utredning kommer genomföras.  

Uppföljning av kommunens inmätningar av befintliga dagvattenledningar behöver 

kontrolleras i framtagande med granskningshandlingen för att säkerställa 

avvattningslösningen.  

Inga ytterligare tillstånd, anmälningar eller dispenser än de som tidigare framgår i 

kapitel 10.2 i planbeskrivningen antas tillkomma på grund av denna sträckning. 

Genomförande och formell hantering 

Se kap 11.1, 11.2, 11.3 och 11.4 i planbeskrivningen 1C149003 för redogörelse om 

genomförandet och den formella hanteringen 

Vägplanen är nu inne i skede samrådshandling. Efter att denna tillkommande 

samrådshandling varit ute på samråd kommer eventuella nya samt justeringar från den 

tidigare samrådshandling att genomföras och gemensamt presenteras i det 

nästkommande skedet granskningshandling.  

Vägplan kommer därefter att kungöras för granskning och sedan genomgå 

fastställelseprövning. Under tiden som underlaget hålls tillgängligt för granskning kan 

berörda sakägare och övriga lämna synpunkter på planen. De synpunkter som kommer 

in sammanställs och kommenteras i ett granskningsutlåtande som upprättas när 

granskningstiden är slut. 

De inkomna synpunkterna kan föranleda att Trafikverket ändrar vägplanen. De sakägare 

som berörs kommer då att kontaktas och får möjlighet att lämna synpunkter på 

ändringen. Är ändringen omfattande kan underlaget återigen behöva göras tillgängligt 

för granskning. 

Vägplanen och granskningsutlåtande översänds till Länsstyrelsen som yttrar sig över 

planen. Därefter begärs fastställelse av planen hos Trafikverket. De som har lämnat 

synpunkter på vägplanen ges möjlighet att ta del av de handlingar som har tillkommit 

efter granskningstiden, bland annat granskningsutlåtandet. 

Efter denna så kallade kommunikation kan beslut tas att fastställa vägplanen, om den 

kan godtas och uppfyller de krav som finns i lagstiftningen. Om beslutet överklagas 

prövas överklagandet av regeringen. 
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Ytterligare redogörelse om kommande skeden i planprocessen samt genomförandet och 

finansiering går att läsa under kapitel 11 i planbeskrivningen. 

Underlagsmaterial och källor  

Se kapitel 12 i planbeskrivningen. 

 

 


