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Trafikverket

1. Varför håller vi denna samrådspresentationen?

2. Var är vi i processen?

3. Tidigare presenterad lösning i Strandbro

4. Tänkbart nytt förslag för Strandbro

5. Övergripande tider i projektet

6. Här kan ni yttra er!

Agenda



3 2021-11-03

• Tidigare planförslag har varit ute för allmän granskning.

• Många synpunkter/yttranden på dragningen av GC – vägen vid 
Strandbro

• Vi vill presentera en ny tänkbar lösning för GC–vägen vid 
Strandbro och belysa dess konsekvenser – viktigt att alla förstår 
vad den nya tänkbara lösningen innebär.

1. Varför håller vi denna presentationen?
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2. Var är vi i processen?
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3. Tidigare presenterad lösning i Strandbro?
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3. Tidigare presenterad lösning i Strandbro?
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4. Tänkbart nytt förslag för Strandbro

Grusvägar byggs om till 
gång och cykelvägar –
betyder: 
- Statlig gång och 
cykel-väg med vägrätt 
- ingen biltrafik

Gång och cykeltrafik 
leds in på befintlig väg 
som fortsatt blir enskild 
väg som idag driftas av 
Borlänge energi –
Vägen genom 
Strandbro kommer 
lämnas som den är, 
alltså inte rustas

(notera att bildens 
vägdragningar enbart är en 
illustration, utformning av 
GC-väg och behov av 
vägområde bestäms 
senare)
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Det nya förslaget innebär:
• Uppehåll i GC – vägen genom byn Strandbro, Trafikverket kommer 

inte att rusta vägen genom byn!
• Ingen sidoförflyttning av väg 635 genom Strandbro
• Vi rustar fortfarande hållplatsen och skapar en säker övergång
• Vi bygger fortfarande fartsänkande portaler

Osäkerheter:
• Sannolikt inga stängda utfarter utmed väg 635 genom Strandbro

4. Tänkbart nytt förslag för Strandbro
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• Vägplan (här är vi nu) År 2019-2020

• Bygghandling År 2021-2022

• Planerad byggstart (uppskjutet pga. resursbrist) År 2024

5. Övergripande tider i projektet
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Hitta projekthemsidan
www.trafikverket.se klicka i sökrutan: 
skriv in ”Tolsbo”

Synpunkter via mail:
investeringsprojekt@trafikverket.se
Märk mer ärendenummer: TRV 2018/130714

Synpunkter via post:
Ärendemottagningen, investering, box 810, 
78128 Borlänge, märk synpunkten med TRV 
2018/130714

Vid frågor och funderingar, kontakta 
Projektledare
e-post mikael.oscarson@trafikverket.se
tel: 010-1234032

6. Tack för er medverkan

http://www.trafikverket.se/
mailto:investeringsprojekt@trafikverket.se
mailto:mikael.oscarson@trafikverket.se
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• https://youtu.be/tPXR7HwtNdw

Från planering till byggande | Trafikverket

Presentatör
Presentationsanteckningar
Adrian

https://youtu.be/tPXR7HwtNdw
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