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1 Motiv till ändringen 

Ändringar i samband med fastställelseprövning 

I samband med att den aktuella vägplanen dat. 2021-03-01 lämnats in till fastställelse 

upptäcktes flertalet fel och brister i samband med fastställelseprövningen och som behöver 

åtgärdas i vägplanen. I kapitel 2 redovisas beskrivning av de ändringar som genomförts 

samt vilka handlingar som ändras. Flertalet fastigheter och gemensamhetsanläggningar 

bedöms beröras av ändrade utfarter. Då de inte tidigare inte funnits upptagna i 

fastighetsförteckningen behöver de därför tas in i förteckningen och underrättas om 

vägplanen i sin helhet. Trafikverket bedömer att de ändringar som krävs sammantaget 

bidrar till att  en ny granskning behöver genomföras, vilket beskrivs mer ingående under 

kapitel 3. 

I detta PM redovisas även andra justeringar och ändringar som arbetats in samband med att 

justeringar efter fastställelseprövningen genomförts beskrivs i samma kapitel, vilka några är 

ändringar av enbart redaktionell karaktär.  

 

Ändringar i samband med tidigare granskning 

Vägplanen (daterad 2020-10-19) har tidigare varit utställd för granskning under perioden 2 

november 2020-2 december 2020. I samband med granskningen inkom flertalet 

synpunkter som sammanställts och besvarats i ett granskningsutlåtande, daterat 2021-02-

19. I samband med utställelsen upptäckte projektet fel och brister som har inarbetats i 

vägplanen. Dessa ändringar beskrivs i ”PM Ändringar efter granskning av vägplan” (daterad 

2021-03-10) och hanterar bland annat justering av vägplanegräns och vägområde, 

komplettering av fastighetsförteckning med fastigheter som berörs av indragning av väg etc. 

Förutom fastighetsförteckningen innebar justeringarna ändringar i plankartor och 

illustrationskartor. Ändringarna kommunicerades till berörda via brev där de erbjöds minst 

14 dagar att inkomma med yttrande. Inga yttranden inkom under den tiden. 

 

 

1.1. Ändring av projektets tider för granskning och framtagande 
av fastställelsehandling 

Då justeringar genomförts i samband med fastställelseprövningen och som betraktas som 

väsentliga genomförs ett nytt granskningsförfarande. Detta medför att vägplanens 

genomförandetider ändras. Vägplanen får ett nytt datum i skede granskningshandling vilket 

påverkar samtliga ingående handlingar. 

 

1.2. Justerade arealer för markanspråk på grund av de 
justeringar och ändringar som genomförs  

Tidigare redovisat markanspråk justeras på grund av de justeringar och ändringar som 

genomförts och som beskrivs under flertalet av kapitlen i denna handling.  
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1.3. Tydliggörande av åtgärder som ingår i vattenskyddsåtgärder 

Vilka åtgärder som ingår i de vattenskyddsåtgärder som ska vidtas har redovisats otydligt i 

handlingarna. Dessa åtgärder ska tydliggöras så det klart framgår vilka åtgärder som ingår i 

vattenskyddsåtgärderna, både i planbeskrivningen och redovisningen på berörda 

plankartor.   

 

1.4. Justerade sträckor med högkapacitetsräcken 

På plankartorna redovisas högkapacitetsräcken på många korta delar längs hela sträckan i 

vägplanen. Högkapacitetsräcken ska enbart redovisas på plankartorna där sådana behövs. 

 

1.5. Ändrad redovisning för placering av viltstängsel och vägrätt 
vid viltstängsel 

Placering av viltstängsel var felaktigt redovisad i en av sektionerna i en typsektionsritning 

vilket har justerats.  

 

1.6. Justerat vägområde i Sifferbo vid Staffansbäcken 

Redovisningen av vägområde vid Staffansbäcken behöver justeras så att vägområdet är 

anpassat till vad som behövs för vägen. 

 

1.7. Justerat vägområde i Djurmo vid korsningen E16/väg 
70/Movägen 

Redovisningen av vägområde i området omkring korsningen E16/väg 70/Movägen och den 

planskilda GC-passagen strax öster om denna i Djurmo behöver justeras så att vägområdet 

är anpassat till vad som behövs för vägen. 

 

1.8. Justerat vägområde vid korsningen E16/väg 70/Djurmovägen 

Redovisningen av vägområdet vid korsningen med Djurmovägen är justerat så att 

vägområdet är anpassat till vad som verkligen behövs för vägen. Gräns för vägplan är också 

förtydligat utmed platsen.   

 

1.9. Justerat vägområde vid planerad planskildhet och höger 
in/höger ut i Bäckan 

Vägområde vid Bäckan, norra sidan, behövs inte för vägens bestånd, drift och brukande. 

Även delar av befintligt vägområde söder om föreslagen planskild passage kan också, av 

samma anledning, dras in från allmänt underhåll. 
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1.10. Justering av vägområde samt kurva, trumma och 
viltstängsel vid planerad planskildhet och höger in/höger ut i 
Bäckan 

Vid höger in- höger ut i Bäckan upptäcktes att placeringen av trumman intill anslutningen 

medför en onödigt lång trumma, vilket behöver justeras. Ändringen av trumma påverkar 

vägrättsområdet som tidigare tagits inom detta område.  

 

1.11. Förtydligande motiv och redovisning av 
bullerskyddsåtgärder 

Plankartorna måste tydliggöras för respektive skyddsåtgärd och om det är skärm, vall eller 

en kombination av dessa som föreslås och höjd för skydden. 

Det saknades även redovisning av motiv till varför föreslagna skärmar eller vallar har just 

den höjd som föreslås, vilket också måste kompletteras i vägplanen.  

 

1.12. Skyddsåtgärd buller (Sk6) tas bort från fastighet i Djurmo 

På plankartorna redovisas felaktigt att fastighet Djurmo 8:18 erbjuds bullerskyddsåtgärd. 

Då fastigheten är ett fritidshus med låg standard bedöms det inte vara ekonomiskt rimligt 

att utföra fasadåtgärder. Fritidshuset har tidigare tillhört fastigheten Djurmo 8:11, men har 

styckats av under 2021 och tillhör nu Djurmo 8:18. Vägplanen behöver uppdateras med 

dessa justeringar.  

 

1.13. Bländskyddet vid Täktberget och inskränkt vägrätt för 
markanpassning för detta utgår och ersätts med tillfällig 
nyttjanderätt 

Inskränkt vägrätt avseende markanpassning för bländskydd redovisas felaktigt på plankarta, 

men åtgärden bländskydd har utgått. Detta behöver justeras i handlingarna.  

 

1.14. Redovisning av gräns för vägområde och avgränsning 
mellan olika markanspråk justeras i Djurmo 

Redovisning av linjerna som avser gräns för vägområde samt linje för avgränsning mellan 

olika markanspråk har förväxlats och behöver justeras. 

 

1.15. Justerat vägområde i Djurås där det inte finns viltstängsel 

Vägområdet utmed norra sidan av E16/väg 70 (vid ca KM 115/580 – 115/710) behöver 

justeras eftersom vägområdet är felaktigt anpassat mot ett viltstängsel, men där ett sådant 

inte anläggs utmed denna del.  
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1.16. Ändring gällande indragning av väg 902 i Sifferbo 

Motiv för föreslagen indragning av allmän väg för del av väg 902 i Sifferbo saknas vilket 

medför att förslaget att dra in denna väg från allmänt underhåll tas bort som åtgärd ur 

vägplanen. 

 

1.17. Tydliggörande av motiv till stängning av väg 592.1, 
Täktbergsvägen 

Motiven för en föreslagen stängning av väg 592.1, Täktbergsvägen är inte nog tydliga och 

behöver förtydligas i handlingen. 

 

1.18. Ändring gällande vägplanens påverkan på berörda 
detaljplaner 

I planbeskrivningen redovisas hur vägplanen påverkar markanvändningsbestämmelserna i 

berörda detaljplaner (stadsplaner och byggnadsplaner). Redovisningen stämmer i flera fall 

inte helt överens med hur vägplanen berör de kommunala planerna. Redovisningen av hur 

de kommunala planerna berörs av vägplanen behöver justeras så att redovisningen 

stämmer. 

 

1.19. Tillkommande fastigheter/gemensamhetsanläggningar som   
berörs av ändrade utfarter  

Flera fastigheter/gemensamhetsanläggningar bedöms beröras av ändrade utfarter men 

finns inte upptagna i fastighetsförteckningen och behöver därför tas in i förteckningen och 

underrättas om vägplanen.    

  

1.20. Tillkommande gemensamhetsanläggningar som berörs av 
markanspråk  

Djurmo ga:5, Djurmo Östra samfällighetsförening, finns med i del 6 i 

fastighetsförteckningen men bedöms vara berörd av markanspråk och ska då vara i del 3. 

Samfällighetsföreningen ska underrättas.    

 

1.21. Generella förändringar i fastighetsförteckningen 

I fastighetsförteckningen saknades tidigare viss information som ökar förteckningens 

tydlighet samt att fel koordinatsystem har använts vid räknandet av arealerna. Detta medför 

att handlingar i vägplanen som berörs av denna ändring har uppdaterats. 
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2 Beskrivning av ändringen och de handlingar som 
ändrats 

Här nedan anges mer i detalj vad som ändrats samt vilka handlingar som reviderats på 

grund av ändringen. Beskrivningen av de ändringar som gjorts följer ordningen som 

presenterats under kapitel 1. 

 

2.1. Ändring av projektets tider för granskning och framtagande 
av fastställelsehandling  

På grund av att vägplanens tidplan justeras ändras vägplanens genomförandetider avseende 

datum för utställelse av granskningshandling samt tider kopplat till fastställelse av vägplan.  

 

2.1.1. Förutom att vägplanen har fått nytt datum i skede granskningshandling har 

följande handlingar reviderats: 

 

 Planbeskrivning: 3C070005 

Justering har skett inom nedanstående textdelar: 

 Kapitel 1 ”Sammanfattning”. Tider för granskning och fastställelse justeras (enligt 

nedan), se figur 1.10.a och 1.10.b. 

 Kapitel 10.1.3. ”Granskningshandling”. Granskningshandlingens tid för granskning 

justeras från hösten/vintern år 2020 till vintern år 2021/2022, se figur 1.11.a och 

1.11b. 

 Kapitel 10.1.4. ”Fastställelsehandling”. Fastställelsehandlingen planeras att 

kommuniceras under våren år 2022 i stället för våren år 2021, se figur 1.11a och 1.11b. 

 

 

Figur 1.10.a. Planbeskrivning före ändring. 

 

 

Figur 1.10.b. Planbeskrivning efter ändring (ändrad text är markerad med gul överstrykning). 
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Figur 1.11a. Planbeskrivning före ändring. 

 

 

Figur 1.11b. Planbeskrivning efter ändring (ändrad text är markerad med gul överstrykning). 

 

 Plankartor: 3C00T0201-300T0213 och illustrationskartor: 3C00T0501-

300T0513. Fastighetskartan har inhämtats på nytt vilket medför ett nytt datum för 

erhållen fastighetskarta i teckenförklaringen, se figur 1.12a och 1.12.b. 

 

 

Figur 1.12a. Teckenförklaring före ändring, exemplet är från plankartans teckenförklaring. 
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Figur 1.12b. Teckenförklaring efter ändring, exemplet är från plankartans teckenförklaring. 

 

 

2.2. Justerade arealer för markanspråk på grund av de 
justeringar och ändringar som genomförs  

Tidigare redovisat markanspråk justeras på grund av de justeringar och ändringar som 

genomförts och som beskrivs under flertalet av följande kapitel.  

 

2.2.1. Följande handlingar har reviderats: 

 

 Planbeskrivning: 3C070005. Justering har gjorts i Kapitel 8.1.1. ”Vägområde för 

allmän väg med vägrätt”, 8.1.3. ”Vägområde för allmän väg med inskränkt vägrätt”, 

och 8.2 ”Område med tillfällig nyttjanderätt” se före- och efter ändring i figur 2.10a 

respektive figur 2.10b—2.12a respektive 2.12b.  

 Fastighetsförteckning: 3M150001, Justeringar av arealer har gjorts under flik 1 

Fastigheter och flik 2 Samfälligheter i fastighetsförteckningen på grund av de 

justeringar och ändringar av vägområde och tillfällig nyttjanderätt som framkommit. 

 

 

Figur 2.10a. Planbeskrivning före ändring och text om vägrätt som tas i anspråk. 

 

Figur 2.10b. Planbeskrivning efter ändring (ändrad text är markerad med gul överstrykning). 

 

 

Figur 2.11a. Planbeskrivning före ändring och text om inskränkt vägrätt som tas i anspråk. 

 

 

Figur 2.11b. Planbeskrivning efter ändring (ändrad text är markerad med gul överstrykning). 
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Figur 2.12a. Planbeskrivning före ändring och text om tillfällig nyttjanderätt som tas i anspråk. 

 

Figur 2.12b. Planbeskrivning efter ändring (ändrad text är markerad med gul överstrykning). 

 

 

2.3. Tydliggörande av åtgärder som ingår i vattenskyddsåtgärder  

Tidigare redovisades samtliga sidoräcken samt täta diken, ledning och fördröjningsdamm 

som Sk8 VATTENSKYDDSÅTGÄRD. Denna redovisning har setts över och justerats genom 

att tydliggöra vilka av dessa olika typer av vattenskydd som är föreslagna utmed sträckan. 

Typerna har delats upp i Sk8 -VATTENSKYDDSÅTGÄRD (TÄTA 

DIKEN/LEDNING/FÖRDRÖJNINGSDAMM) samt Sk12- VATTENSKYDDSÅTGÄRD 

HÖGKAPACITETSRÄCKE.  

 

2.3.1. Följande handlingar har reviderats: 

 Planbeskrivning: 3C070005. Justering har gjorts i Kapitel 4.3.1. ”Skyddsåtgärder 

avseende grundvatten”. Vilka vattenskyddsåtgärder som avser täta diken etc. samt 

högkapacitetsräcken har åtskilts mellan Sk8 respektive Sk12, se före- och efter 

ändring i figur 3.10a respektive figur 3.10b. 

 

 

Figur 3.10a. Planbeskrivningen före ändring. 
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Figur 3.10b. Planbeskrivning efter ändring (ändrad text är markerad med gul överstrykning). 

 

 plankartor: 300T0201-300T0213 

Justering har gjorts inom nedanstående delar: 

 Teckenförklaringen är justerad genom att linje som visar 

GRUNDVATTENSKYDD, enbart avser Sk8 samt att vattenskyddsåtgärderna är 

uppdelade mellan SK8 och Sk12, se före- och efter ändring i figur 3.11a 

respektive figur 3.11b. 

 

 

Figur 3.11a. Plankarta före ändring. 

 

 

Figur 3.11b. Plankarta efter ändring. 

 

 

 Sträckor där vattenskyddsåtgärder har förtydligats berör plankartorna 

300T0202-300T0204 samt 300T0206 och 300T0207, se före- och efter 

ändring i figur 3.12a respektive figur 3.12b– figur 3.16a respektive 3.16b. 
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Figur 3.12a. Plankarta 300T0202 före ändring. 

 

 

Figur 3.12b. Plankarta 300T0202 efter ändring, där högkapacitetsräcket utmed båda sidor av E16/väg 

70 har förtydligats med Sk12 . 

 

 

Figur 3.13a. Plankarta 300T0203 före ändring. 

 



15 
 

 

Figur 3.13b. Plankarta 300T0203 efter ändring, där högkapacitetsräcket utmed båda sidor av E16/väg 

70 har förtydligats med Sk12. Sk8 (fördröjningsdamm) har förtydligats utmed den södra sidan genom 

att beteckningen placerats mitt i åtgärden.. 

 

 

Figur 3.14a. Plankarta 300T0204 före ändring. 

 

Figur 3.14b. Plankarta 300T0204 efter ändring, där högkapacitetsräcke Sk12 och täta diken Sk8 har 

förtydligats utmed båda sidor av E16/väg 70. 
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Figur 3.15a. Plankarta 300T0206 före ändring. 

 

 

Figur 3.15b. Plankarta 300T0206 efter ändring, där högkapacitetsräcke Sk12 har förtydligats utmed 

båda sidor av E16/väg 70. 

 

 

Figur 3.16a. Plankarta 300T0207 före ändring. 

 

 

Figur 3.16b. Plankarta 300T0207 efter ändring, där högkapacitetsräcke Sk12 har förtydligats utmed 

båda sidor av E16/väg 70. 
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 Illustrationskartor: 300T0501-300T0513. Markering för 

”GRUNDVATTENSKYDD” har tagits bort ur kartorna då skyddsåtgärder fastställs 

och framgår ur plankartorna, se före- och efter ändring i figur 3.17a respektive figur 

3.17b– figur 3.18a respektive figur 3.18b . 

 

 

Figur 3.17a. Illustrationskartans teckenförklaring före ändring. 

 

 

Figur 3.17b. Illustrationskartans teckenförklaring efter ändring. 

 

 

Figur 3.18a. Illustrationskarta före ändring. Visar exempel från karta 300T0503 där redovisning 

GRUNDVATTENSKYDD framgår. 
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Figur 3.18b. Illustrationskarta efter ändring. Visar exempel från karta 300T0503 där redovisning 

GRUNDVATTENSKYDD tagits bort. 

 

 

2.4. Justerade sträckor med högkapacitetsräcken 

Då högkapacitetsräcken tidigare var otydligt redovisade på plankartorna, bland annat med 

många korta snuttar längs hela sträckan, har det justerats. 

 

2.4.1. Följande handlingar har reviderats: 

 

 Plankartor: 300T0201-300T0211. Felaktig redovisning av högkapacitetsräcken 

beror på att räckesavslut avseende övriga räckestyper fanns med på plankartorna, 

vilka nu är släckta, se figur som visar exempel på sådana ”räckesdelar” före ändring 

här nedan. Räckesavsluten för högkapacitetsräcken har också tagits bort från 

plankartorna, se figur 4.10a respektive 4.10b som visar exempel på sådana 

räckesavslut förekommer och där sådana tagits bort. 

 

 

Plankarta 300T0209 med exempel på räckesändar som råkat bli kvar (gula ringar) på plankartorna. 

Dessa har tagits bort på flertalet av dem. 
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Figur 4.10a. Plankarta 300T0203 före ändring, som visar ett av områdena där högkapacitetsräcke 

(vattenskyddsåtgärd) planeras och där dess räckesavslut finns kvar. 

 

 

Figur 4.10b. Plankarta 300T0203 efter ändring, som visar ett av områdena där högkapacitetsräcke 

planeras (Sk12) och där tidigare redovisade räckesavslut har tagits bort. 

 

 

2.5. Ändrad redovisning för placering av viltstängsel och vägrätt 
vid viltstängsel 

På en av typsektionerna (300T0401) var tidigare viltstängslet felaktigt placerat en bit 

utanför säkerhetszonen. Den rätta placeringen för viltstängsel är i direkt ytterkant 

säkerhetszon, vilket har justerats.  

 

2.5.1. Följande handlingar har reviderats: 

 

 Typsektion: 300T0401, se före- och efter ändring i figur 5.10a respektive figur 

5.10b. 
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Figur 5.10a. Typsektion 300T0401 före ändring. 

 

 

Figur 5.10b. Typsektion 300T0401 efter ändring. 

 

 

 

2.6. Justerat vägområde i Sifferbo vid Staffansbäcken 

Justering av vägområde vid Staffansbäcken vid KM 113/000 påverkar flera handlingar i 

vägplanen.  

 

2.6.1. Följande handlingar har reviderats: 

 

 Plankarta: 300T0206. Då hela ytan som tidigare togs som vägrätt inte behövs, 

kommer viss del av denna yta att ersättas med inskränkt vägrätt, se före- och efter 

ändring i figur 6.10a respektive figur 6.10b. 

 Illustrationskarta: 300T0506. Linje som markerar gräns för vägområde är 

justerad enligt ändringen på plankartan , se före- och efter ändring i figur 6.11a 

respektive figur 6.11b.  

 Planbeskrivningen: 3C070005. Justeringen av markanspråket leder till att 

arealen vägrätt som tas ökar och arealen inskränkt vägrätt som tas minskar utmed 

platsen och är en av orsakerna till att arealerna är justerade i vägplanen (enligt 

kapitel 2.2.). 
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 Fastighetsförteckningen: 3M150001 , se före- och efter ändring i figur 6.12a 

respektive figur 6.12b. 

 

 

Figur 6.10a. Plankarta före ändring. 

 

 

Figur 6.10b. Plankarta efter ändring. 
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Figur 6.11a. Illustrationskarta före ändring. 

 

 

Figur 6.11b. Illustrationskarta efter ändring. 

 

 

Med anledning av GDPR redovisas inte PM ändring i sin helhet på nätet. Dokumentet finns 

i sin helhet utställd på Biblioteket i Djurås, Borlänge kommuns reception och i receptionen 

på Trafikverket i Borlänge. Det går också bra att kontakta Marcus Lindahl, 

markförhandlare på Trafikverket, tel 010-123 63 19 , eller via mail 

marcus.lindahl@trafikverket.se, för att få filen skickad via vanlig post. 

 

 

2.7. Justerat vägområde i Djurmo vid korsningen E16/väg 
70/Movägen  

Redovisningen av vägområde i området omkring korsningen E16/väg 70/Movägen och den 

planskilda GC-passagen strax öster om denna i Djurmo behöver justeras så att vägområdet 

är anpassat till vad som behövs för vägen. 

Vägområdet vid befintlig bro i Djurmo justeras för att inte ta vägområde på den kommunala 

GC-vägen, KM 112/200. 

mailto:marcus.lindahl@trafikverket.se
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2.7.1. Följande handlingar har reviderats: 

 

 Plankarta: 300T0205, se före- och efter ändring i figur 7.10a respektive figur 

7.10b. 

 Illustrationskarta: 300T0505 , se före- och efter ändring i figur 7.11a respektive 

figur 7.11b.  

 Fastighetsförteckningen: 3M150001 , se före- och efter ändring i figur 7.12a 

respektive figur 7.12b. 

 

 

Figur 7.10a. Plankarta före ändring. 

 

 

Figur 7.10b. Plankarta efter ändring. 
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Figur 7.11a. Illustrationskarta före ändring. 

 

 

Figur 7.11b. Illustrationskarta efter ändring. 

 

Fastighetsförteckningen 

Justeringen av markanspråket gällande denna ändring bidrar till att mindre vägrätt tas 

utmed platsen och är en av orsakerna till att den totala arealen för vägrätt justeras i 

fastighetsförteckningen, se före- och efter ändring i figur 7.12a respektive figur 7.12b. 

 

Med anledning av GDPR redovisas inte PM ändring i sin helhet på nätet. Dokumentet finns 

i sin helhet utställd på Biblioteket i Djurås, Borlänge kommuns reception och i receptionen 

på Trafikverket i Borlänge. Det går också bra att kontakta Marcus Lindahl, 

markförhandlare på Trafikverket, tel 010-123 63 19 , eller via mail 

marcus.lindahl@trafikverket.se, för att få filen skickad via vanlig post. 

 

2.8. Justerat vägområde vid korsningen E16/väg 70/Djurmovägen  

Vägområdet är anpassat till vad som behövs för vägen vid korsningen med Djurmovägen 

och gräns för vägplan är tydliggjort utmed platsen.  

mailto:marcus.lindahl@trafikverket.se
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Utformningen av GC-vägen samt vägområdet som tas för korsningen justeras på grund av 

att Djurmovägen är kommunal och då GC-vägen planerad bli enskild måste dessa 

anläggningar separeras. 

 

2.8.1. Följande handlingar har reviderats: 

 

 Plankarta: 300T0207. Nytt vägområde med vägrätt (V) tas till vänster om 

korsningen och linje för vägplanegräns justeras i och med det ändras även gräns för 

indragning av allmän väg, se före- och efter ändring i figur 8.10a respektive figur 

8.10b. 

 Illustrationskarta: 300T0507. Linjerna som markerar gräns för vägområde och 

gräns vägplan är justerad enligt ändringen på plankartan samt att befintlig del av 

Djurmovägen som inte längre behövs mot GC-vägen markeras som ”VÄGDEL SOM 

FÖRESLÅS RIVS”, se före- och efter ändring i figur 8.11a respektive figur 8.11b.  

 Planbeskrivningen: 3C070005. Justeringen av markanspråket gällande denna 

ändring bidrar till att mer vägrätt tas utmed platsen och är en av orsakerna till att 

arealerna är justerade i vägplanen (enligt kapitel 2.2.). 

 Fastighetsförteckningen: 3M150001, se före- och efter ändring i figur 8.12a 

respektive figur 8.12b– figur 8.13a respektive figur 8.13b. 

 

 

 

Figur 8.10a. Plankarta före ändring. 
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Figur 8.10b. Plankarta efter ändring. 

 

 

 

 

Figur 8.11a. Illustrationskarta före ändring. 
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Figur 8.11b. Illustrationskarta efter ändring. 

 

Fastighetsförteckningen 

Den vägrätt som tas påverkar fastighet Gagnef Ytterbacka 6:11 som tillkommer i 

fastighetsförteckningen, se figur 8.12a och figur 8.12b. Indragning av väg påverkar fastighet 

Gagnef Utby 61:2, se figur 8.13a och figur 8.13b. 

 

Med anledning av GDPR redovisas inte PM ändring i sin helhet på nätet. Dokumentet finns 

i sin helhet utställd på Biblioteket i Djurås, Borlänge kommuns reception och i receptionen 

på Trafikverket i Borlänge. Det går också bra att kontakta Marcus Lindahl, 

markförhandlare på Trafikverket, tel 010-123 63 19 , eller via mail 

marcus.lindahl@trafikverket.se, för att få filen skickad via vanlig post. 

 

 

2.9. Justerat vägområde vid planerad planskildhet och höger 
in/höger ut i Bäckan 

På grund av att det tidigare tagna vägområdet vid ca KM 113/450 – 113/600, norra sidan, 

inte behövs för vägens funktion samt att delar av befintligt vägområde söder om föreslagen 

planskild passage kan dras in som allmän väg justeras flera handlingar i vägplanen. Se 

figurerna här nedan för tydliggörande av justeringarna, ändrade områden är markerade 

med cerise. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marcus.lindahl@trafikverket.se


28 
 

2.9.1. Följande handlingar har reviderats: 

 Plankarta: 300T0208. V (vägrätt) är ersatt mot T3 (etablering och upplag) 

samt befintligt vägrättsområde är borttaget och ändrat till indragning av väg 

från allmänt underhåll (kryss) på södra sidan, se före- och efter ändring i figur 

9.10a respektive figur 9.10b. 

 Illustrationskarta: 300T0508. Linjerna som markerar gräns för 

vägområde samt avgränsning mellan olika typer av markanspråk är justerade 

enligt ändringen på plankartan, se före- och efter ändring i figur 9.11a 

respektive figur 9.11b.  

 Planbeskrivningen: 3C070005. Justeringen av markanspråket leder till att 

arealen vägrätt som tas minskar och arealen tillfällig nyttjanderätt som tas ökar 

utmed platsen och är en av orsakerna till att arealerna är justerade i vägplanen 

(enligt kapitel 2.2.).  

 Fastighetsförteckningen: 3M150001, se efter ändring i figur 9.12b, 

respektive figur 9.13a respektive figur 9.13b. 

 

 

Figur 9.10a. Plankarta före ändring. 

 

 

Figur 9.10b. Plankarta efter ändring. 
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Figur 9.11a. Illustrationskarta före ändring. 

 

Figur 9.11b. Illustrationskarta efter ändring. 

 

Fastighetsförteckningen 

 Befintligt vägområde lämnas tillbaka och justeras till indragning av väg från allmänt 

underhåll, se efter ändring i figur 9.12b. 

Med anledning av GDPR redovisas inte PM ändring i sin helhet på nätet. Dokumentet 

finns i sin helhet utställd på Biblioteket i Djurås, Borlänge kommuns reception och i 

receptionen på Trafikverket i Borlänge. Det går också bra att kontakta Marcus 

Lindahl, markförhandlare på Trafikverket, tel 010-123 63 19 , eller via mail 

marcus.lindahl@trafikverket.se, för att få filen skickad via vanlig post. 

 

Figur 9.12b. Fastighetsförteckning efter ändring. 

 

 Det tidigare tagna vägrättsområdet vid ca KM 113/450 – 113/600, norra sidan, 

behövs inte för vägens funktion men tas istället med tillfällig nyttjanderätt, se före- 

och efter ändring i figur 9.13a respektive figur 9.13b. 

Med anledning av GDPR redovisas inte PM ändring i sin helhet på nätet. Dokumentet 

finns i sin helhet utställd på Biblioteket i Djurås, Borlänge kommuns reception och i 

receptionen på Trafikverket i Borlänge. Det går också bra att kontakta Marcus 

mailto:marcus.lindahl@trafikverket.se
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Lindahl, markförhandlare på Trafikverket, tel 010-123 63 19 , eller via mail 

marcus.lindahl@trafikverket.se, för att få filen skickad via vanlig post. 

 

2.10. Justering av vägområde samt kurva, trumma och 
viltstängsel vid planerad planskildhet och höger in/höger ut i 
Bäckan 

Genom att flytta upp trumman utmed avfartsvägen bidrar det till att trummans längd kan 

kortas betydligt, se figuren nedan. Justeringen medför ett ändrat släntutfall och att 

viltstängslet justeras något för att anpassas mot utformningen.  Vägrättsområdet justeras 

något på grund av justeringen.  

 

 

 

2.10.1. Följande handlingar har reviderats: 

 

 Illustrationskarta: 300T0508. Trumman har flyttats och diket justeras 

utmed båda sidor för att passa mot trumman. På grund av det nya diket flyttas  

viltstängslet något längre ut och vägområdet ökar något utmed den vänstra 

sidan av anslutningen, se före- och efter ändring i figur 10.10a respektive figur 

10.10b.  

 Plankarta: 300T0208. V (vägrätt) är ersatt mot T3 (etablering och upplag) 

samt befintligt vägrättsområde är borttaget och ändrat till indragning av väg 

från allmänt underhåll (kryss) på södra sidan, se före- och efter ändring i figur 

10.11a respektive figur 10.11b. 

 Planbeskrivningen: 3C070005. Justeringen av markanspråket leder till att 

arealen vägrätt som tas minskar och arealen tillfällig nyttjanderätt som tas ökar 

utmed platsen och är en av orsakerna till att arealerna är justerade i vägplanen 

(enligt kapitel 2.2.). 

 Fastighetsförteckningen: 3M150001, se före- och efter ändring i figur 

10.12a respektive figur 10.12b. 

 

mailto:marcus.lindahl@trafikverket.se
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Figur 10.10a. Illustrationskarta före ändring. 

 

 

Figur 10.10b. Illustrationskarta efter ändring. 

 

 

Figur 10.11a. Plankarta före ändring. 

 

 

Figur 10.11b. Plankarta efter ändring. 
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Fastighetsförteckningen 

Justeringen av markanspråket gällande denna ändring bidrar till en ökning av V (vägrätt) 

ökar och T3 (tillfällig nyttjanderätt) minskar med motsvarande del, se före- och efter 

ändring i figur 10.12a respektive figur 10.12b. 

 

Med anledning av GDPR redovisas inte PM ändring i sin helhet på nätet. Dokumentet finns 

i sin helhet utställd på Biblioteket i Djurås, Borlänge kommuns reception och i receptionen 

på Trafikverket i Borlänge. Det går också bra att kontakta Marcus Lindahl, 

markförhandlare på Trafikverket, tel 010-123 63 19 , eller via mail 

marcus.lindahl@trafikverket.se, för att få filen skickad via vanlig post. 

 

2.11. Förtydligande motiv och redovisning av 
bullerskyddsåtgärder 

På plankartorna redovisas bullerskyddsåtgärder längs vägen, Sk1 – Sk5, som skärm/vall 

med olika höjder. Plankartorna kompletteras med information om vilket bullerskydd som 

planeras (vall, skärm eller kombination av dessa). Vägplanen kompletteras även med motiv 

till föreslagna bullerskyddsåtgärder.  

 

2.11.1. Följande handlingar har reviderats: 

 

 Plankarta: 300T0201-300T0213. Förtydligande beteckning för 

BULLERSKÄRM/BULLERVALL har lagts till i teckenförklaringen för samtliga 

plankartor, se före- och efter ändring i figur 11.10a respektive figur 11.10b. Den 

förtydligande redovisningen av bullerskyddsåtgärder utmed de olika platserna 

påverkar följande plankartor: 300T0201, 300T0202, 300T0206- 300T0209, 

samt 300T0211, se före- och efter ändring i figur 11.11a respektive figur 11.11b– 

11.16a respektive figur 11.16b.  

 I samband med att sträckor med bullervallar tydliggjordes upptäcktes att 

viltstängsel vid sektion KM 115/400 var felaktigt placerat mitt på en vall. 

Viltstängslet flyttades av estetiska skäl till nedanför slänt. Justeringen påverkar 

plankarta 300T0211 och ändringen framgår i figur 11.16a respektive 11.16b.  

 Illustrationskarta: 300T0511. Justering av viltstängsel utmed KM 115/400 

(enligt punkten ovan) påverkar en illustrationskarta, se före- och efter ändring i 

figur 11.17a respektive figur 11.17b.    

 Planbeskrivning: 3C070005. I kapitel 4.2.12. har kompletterande text med 

förtydliganden angående utredda och föreslagna bullerskyddsåtgärder lagts till, se 

före- och efter ändring i figur 11.18a respektive figur 11.18b.   

 

mailto:marcus.lindahl@trafikverket.se
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Figur 11.10a. Plankarta före ändring. 

 

 

Figur 11.10b. Plankarta efter ändring. 

 

 

 

Figur 11.11a. Plankarta 300T0201 före ändring. 
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Figur 11.11b. Plankarta 300T0201 efter ändring. 

 

 

 

Figur 11.12a. Plankarta 300T0202 före ändring. 

 

 

Figur 11.12b. Plankarta 300T0202 efter ändring. 
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Figur 11.13a. Plankarta 300T0206 före ändring. 

 

Figur 11.13b. Plankarta 300T0206 efter ändring. 

Figur 11.14a. Plankarta 300T0207 före ändring. 
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Figur 11.14b. Plankarta 300T0207 efter ändring. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 

11.15a. 

Plankarta 

300T0208 

före 

ändring. 

 

 

 

 

 

 

Figur 11.15b. Plankarta 300T0208 efter ändring. 

 

 

Figur 11.16a. Plankarta 300T0211 före ändring. Här framgår även att viltstängslet är felaktigt placerat 

på en bullervall utmed platsen. 
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Figur 11.16b. Plankarta 300T0211 efter ändring. Här framgår även att läget på viltstängslet är justerat 

till nedanför bullervallen utmed platsen. 

 

 

Figur 11.17a. Illustrationskarta 300T0511 före ändring av viltstängslets placering. 

 

 

Figur 11.17b. Illustrationskarta 300T0511 efter ändring av viltstängslets placering. 

 

 

 

 

Figur 11.18a. Planbeskrivning före ändring. 
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Figur 11.18b. Planbeskrivning efter ändring (ändrad text är markerad med gul överstrykning). 

 

 

 

2.12. Skyddsåtgärd buller (Sk6) tas bort från fastighet i Djurmo 

På plankartorna redovisas felaktigt att fastighet Djurmo 8:18 erbjuds skyddsåtgärd Sk6-  

BULLERSKYDDSÅTGÄRD UTANFÖR VÄGOMRÅDET I FORM AV 

FASAD/FÖNSTERÅTGÄRD OCH/ELLER LOKALT SKYDD VID UTEPLATS.  Fritidshuset 

har tidigare tillhört fastigheten Djurmo 8:11, men har styckats av under 2021 och tillhör nu 

Djurmo 8:18. 

2.12.1. Följande handlingar har reviderats: 

 

 Plankarta: 300T0208: Sk6 har tagits bort från byggnad Djurmo 8:18 (som 

tidigare tillhört fastighet Djurmo 8:11), se före- och efter ändring i figur 12.10a 

respektive figur 12.10b.   

 Planbeskrivning: 3C070005, , se före- och efter ändring i figur 12.11a respektive 

figur 12.11b– figur 12.13a respektive figur 12.13b.    

 Rapport Bullerutredning:3N140001 inkl. bilaga 1 

(Bullertabell):3N140002 samt bilaga 2 (Bullerberörda byggnader): 

3N140003, se ”Rapport bullerutredning” före- och efter ändring i figur 12.14a 

respektive figur 12.14b–figur 12.15a respektive figur 12.15b. Se ändringar i bilaga 1 

och bilaga 2 i figur 12.16b samt 12.17a respektive 12.17b. 

 Fastighetsförteckning: 3M150001. Djurmo 8:18 tillkommer under avsnitt 

”Övrigt bullerberörda byggnader”, se efter ändring i figur 12.18b.   
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Figur 12.10a. Plankarta 300T0208 före ändring. 

 

Figur 12.10b. Plankarta 300T0208 efter ändring. 

 

 

Figur 12.11a. Text i planbeskrivningen före ändring. 

 

 

Figur 12.11b. Text i planbeskrivningen efter ändring. 
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Figur 12.12a. Tabell sammanställning över bullerberörda bostadshus i planbeskrivningen före ändring. 

 

 

Figur 12.12b. Tabell sammanställning över bullerberörda bostadshus i planbeskrivningen efter 

ändring. 

 

 

Figur 12.13a. Text i planbeskrivningen och ”BILAGA; Förenklad redovisning av bullerberörda 

fastigheter” före ändring 

 

Figur 12.13b. Text i planbeskrivningen efter ändring där avstyckad fastighet är tillagd i bilagan till 

planbeskrivningens ”BILAGA; Förenklad redovisning av bullerberörda fastigheter”. 
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Figur 12.14a. Text i Rapport Bullerutredning före ändring. 

 

 

Figur 12.14b. Text i Rapport Bullerutredning efter ändring. Antal övrigt bullerberörda byggnader har 

ändrats från 9 till 10 st.  

 

 

Figur 12.15a. Text i Rapport Bullerutredning före ändring. 

 

 

Figur 12.15b. Text i Rapport Bullerutredning efter ändring. Antal byggnader som bedömts och som 

utgör fritidshus har uppdaterats samt att fastighetsbeteckningen för den tillagda byggnaden har lagts 

till.  

Figur 12.16b. Den avstyckade fastigheten Djurmo 8:18 har lagts till i bullertabellen, bilaga 1 till rapport 

bullerutredning. 
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Figur 12.17a. Bilaga 2 till rapport bullerutredning före ändring. 

 

 

Figur 12.17b. Bilaga 2 till rapport bullerutredning efter ändring. Byggnad på avstyckad fastighet är 

tillagd som övrig bullerberörd, se röd ring. 

 

Med anledning av GDPR redovisas inte PM ändring i sin helhet på nätet. Dokumentet finns 

i sin helhet utställd på Biblioteket i Djurås, Borlänge kommuns reception och i receptionen 

på Trafikverket i Borlänge. Det går också bra att kontakta Marcus Lindahl, 

markförhandlare på Trafikverket, tel 010-123 63 19 , eller via mail 

marcus.lindahl@trafikverket.se, för att få filen skickad via vanlig post. 

 

Figur 12.18b. Avsnitt Övrigt bullerberörda byggnader efter ändring.  

 

 

2.13. Bländskyddet vid Täktberget och inskränkt vägrätt för 
markanpassning för detta utgår och ersätts med tillfällig 
nyttjanderätt 

Inskränkt vägrätt avseende markanpassning för bländskydd redovisas felaktigt på plankarta 

vid KM 115/600, men åtgärden bländskydd tidigare har utgått då det inte finns krav på ett 

sådant (skärm som vall) utmed platsen samt att utrymme för vall saknas. Detta behöver 
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justeras i handlingarna. Vi3 tas bort utmed platsen och ersätts med T3 (etablering och 

upplag). Vi3 försvinner helt som markanspråkstyp i vägplanen. 

2.13.1. Följande handlingar har reviderats: 

 

 Plankartor: 300T0201-300T0213. Beteckningen för markanspråket Vi3- 

MARKANPASSNING FÖR BLÄNDSKYDD utgår ur teckenförklaringen för samtliga 

plankartor, se före- och efter ändring i figur 13.10a respektive figur 13.10b. 

Borttagande av bländskyddet påverkar en specifik plats, där Vi3 ersätts med T3- 

ETABLERING AV UPPLAG och påverkar plankarta 300T0212, se före- och efter 

ändring i figur 13.11a respektive figur 13.11b.   

 Illustrationskarta: 300T0513. Förklaringstexten ”BLÄNDSKYDD”, som 

felaktigt markerar denna åtgärd som inte planeras utmed platsen, tas bort, se före- 

och efter ändring i figur 13.12a respektive figur 13.12b.   

 Planbeskrivning: 3C070005. I kapitel 8.1.3. Vägområde för allmän väg med 

inskränkt vägrätt tas beteckningen Vi3 bort, se före- och efter ändring i figur 13.13a 

respektive figur 13.13b. Ändringen bidrar till att arealerna för inskränkt vägrätt samt 

tillfällig nyttjanderätt justeras och är en av orsakerna till att arealerna är justerade i 

vägplanen (enligt kapitel 2.2.). Justeringen medför påverkan på detaljplan 2026-

P271 (se kapitel 2.18). 

 Fastighetsförteckning: 3M150001, se före- och efter ändring i figur 13.14a 

respektive figur 13.14b. 

 

 

Figur 13.10a. Plankarta före ändring. 

 

 

Figur 13.10b. Plankarta efter ändring. 

 

 

Figur 13.11a. Plankarta 300T0212 före ändring. 
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Figur 13.11b. Plankarta 300T0212 efter ändring. 

 

 

Figur 13.12a. Illustrationskarta 300T0512 före ändring. 

 

 

Figur 13.12b. Illustrationskarta 300T0512 efter ändring. 

 

 

 

Figur 13.13a. Planbeskrivning före ändring. 
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Figur 13.13b. Planbeskrivning efter ändring. 

 

Fastighetsförteckningen 

Justeringen av markanspråket gällande denna ändring bidrar till en minskad areal för 

inskränkt vägrätt och en ökning av tillfällig nyttjanderätt med motsvarande areal. 

Justeringen bidrar till att arealen för inskränkt vägrätt ersätts med tillfällig nyttjanderätt för 

fastighet Djurås 3:15 i fastighetsförteckningen, se figur 13.14a och figur 13.14b. Justeringen 

av markanspråket är en av orsakerna till att arealerna är justerade i vägplanen (enligt kapitel 

2.2.). 

 

Med anledning av GDPR redovisas inte PM ändring i sin helhet på nätet. Dokumentet finns 

i sin helhet utställd på Biblioteket i Djurås, Borlänge kommuns reception och i receptionen 

på Trafikverket i Borlänge. Det går också bra att kontakta Marcus Lindahl, 

markförhandlare på Trafikverket, tel 010-123 63 19 , eller via mail 

marcus.lindahl@trafikverket.se, för att få filen skickad via vanlig post. 

 

2.14. Redovisning av gräns för vägområde och avgränsning 
mellan olika markanspråk justeras i Djurmo 

Redovisning av gränser för vägområde i anslutning till föreslagna indragningar behöver 

ändras så att gräns för vägområde (punkt streck) redovisas för det som kommer att bli 

vägområdet, se röd pil i figuren nedan. Den yttre avgränsningen av området som dras in ska 

avgränsas med markering avgränsning mellan olika markanspråk (punkt streck), se grön pil 

i figuren nedan.   
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2.14.1. Följande handlingar har reviderats: 

 

 Plankarta: 300T0205- 300T0207, se före- och efter ändring i figur 14.10a och 

14.10b för justering vid den aktuella sträckans start respektive figur 14.11a och 

14.11b för justering vid den aktuella sträckans slut.   

 Illustrationskarta: 300T0505- 300T0507, , se före- och efter ändring i figur 

14.12a och 14.12b för justering vid den aktuella sträckans start respektive figur 

14.13a och 14.13b för justering vid den aktuella sträckans slut.   

 

 

Figur 14.10a. Plankarta före ändring. Visar justerad sträckas startpunkt. 

 

Figur 14.10b. Plankarta efter ändring. Visar justerad sträckas startpunkt. 

 

Figur 14.11a. Plankarta före ändring. Visar justerad sträckas slutpunkt. 
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Figur 14.11b. Plankarta efter ändring. Visar justerad sträckas slutpunkt. 

 

 

Figur 14.12a. Illustrationskarta före ändring. Visar justerad sträckas startpunkt. 

 

 

Figur 14.12b. Illustrationskarta efter ändring. Visar justerad sträckas startpunkt. 

 



48 
 

 

Figur 14.13a. Illustrationskarta före ändring. Visar justerad sträckas slutpunkt. 

 

Figur 14.13b. Illustrationskarta efter ändring. Visar justerad sträckas slutpunkt. 

 

 

2.15. Justerat vägområde i Djurås där det inte finns viltstängsel 

Justeringen av vägområdet i Djurås vid KM ca KM 115/580 – 115/710 påverkar flertalet 

handlingar i vägplanen. 

 

2.15.1. Följande handlingar har reviderats: 

  

 Plankarta: 300T0212, se före- och efter ändring i figur 15.10a respektive figur 

15.10b.   

 Illustrationskarta: 300T0512, se före- och efter ändring i figur 15.11a respektive 

figur 15.11b. 

 Fastighetsförteckningen: 3M150001, se före- och efter ändring i figur 15.12a 

respektive figur 15.12b. 
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 Planbeskrivning: 3C070005. Justeringen medför påverkan på detaljplan 2026-

P1 (se kapitel 2.18). 

 

 

Figur 15.10a. Plankarta före ändring. 

 

 

Figur 15.10b. Plankarta efter ändring. 

 

Figur 15.11a. Illustrationskarta före ändring. 
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Figur 15.11b. Illustrationskarta efter ändring. 

 

Fastighetsförteckningen 

Ändringen påverkar fastigheterna Djurås 20:13 och Skogen 10:27 som får minskat 

markanspråk i fastighetsförteckningen, se figurerna 15.12a respektive 15.12b. Justeringen av 

markanspråket gällande denna ändring bidrar till en minskning av vägrättsområdet och är 

en av orsakerna till att arealerna är justerade i vägplanen (enligt kapitel 2.2.). 

 

Med anledning av GDPR redovisas inte PM ändring i sin helhet på nätet. Dokumentet finns 

i sin helhet utställd på Biblioteket i Djurås, Borlänge kommuns reception och i receptionen 

på Trafikverket i Borlänge. Det går också bra att kontakta Marcus Lindahl, 

markförhandlare på Trafikverket, tel 010-123 63 19 , eller via mail 

marcus.lindahl@trafikverket.se, för att få filen skickad via vanlig post. 

 

2.16. Ändring gällande indragning av väg 902 i Sifferbo 

Då den tidigare föreslagna indragningen av väg 902 i Sifferbo inte längre föreslås som 

åtgärd justeras flertalet handlingar i vägplanen.   

 

2.16.1. Följande handlingar har reviderats: 

 

 Planbeskrivning: 3C070005. Justering har skett i kapitel 8.3. ”Indragning av väg 

från allmänt underhåll” gällande väg 902 i Sifferbo. Då vägens funktion kvarstår 

oförändrad saknas motiv för en indragning från allmänt underhåll. Texten om 

indragningen har tagits bort ur kapitlet, se före- och efter ändring i figur 16.10a 

respektive figur 16.10b. I samma kapitel har figur 26 som redovisar framtida 

väghållaransvar justerats, se före- och efter ändring i figur 16.11a respektive figur 

16.11b. 

 Plankarta: 300T0202. Redovisning ”INDRAGNING AV VÄG FRÅN ALLMÄNT 

UNDERHÅLL” (kryss) tas bort utmed delen mellan korsningen Gamla landsvägen 

och fram till (norr om linjen som redovisar vägplanegräns), se före- och efter ändring 

i figur 16.12a respektive figur 16.12b. 
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 Fastighetsförteckningen: 3M150001. Då väg 902 i Sifferbo inte längre planeras 

att dras in från allmänt underhåll påverkas fastighetsförteckningen i avsnitt 

”Indragning av väg från allmänt underhåll”. De fastigheter som tidigare underrättats i 

Sifferbo, bland annat delägare i Sifferbo GA:1 samt de som berörs av mark som 

återgår kommer att utgå ur ovan nämnt avsnitt. Fastigheter kan vara berörd i andra 

delar av fastighetsförteckningen utöver detta avsnitt. Då justeringen medför en större 

ändring av fastighetsförteckningen med flertalet berörda sidor, redovisas inte 

skärmklipp för denna ändring. 

 

 

Figur 16.10a. Planbeskrivning före ändring. 

 

 

Figur 16.10b. Planbeskrivning efter ändring. 

 

 

Figur 16.11a. Urklipp från Figur 26 i planbeskrivning före ändring. 
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Figur 16.11b.Urklipp från  Figur 26 i planbeskrivning efter ändring. 

 

 

Figur 16.12a. Plankarta 300T0202 före ändring. 
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Figur 16.12b. Plankarta 300T0202 efter ändring. 

 

 

2.17. Tydliggörande av motiv till stängning av väg 592.1, 
Täktbergsvägen 

Kompletterade motiv för att väg 592.1, Täktbergsvägen stängs påverkar enbart 

planbeskrivningen.  

 

2.17.1. Följande handlingar har reviderats: 

 

 Planbeskrivning: 3C070005. Motiv till att stänga anslutningen 592.1 

Täktbergsvägen har kompletterats i kapitel 4.2.2. Vägutformning , se före- och efter 

ändring i figur 17.10a respektive figur 17.10b. 

 

Figur 17.10a. Planbeskrivning före ändring. 

 

 

Figur 17.10b. Planbeskrivning efter ändring (ändrad text är markerad med gul överstrykning). 
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2.18. Ändring gällande vägplanens påverkan på berörda 
detaljplaner 

Justering av vägplanens påverkan på detaljplanerna påverkar text i planbeskrivningen.  

 

2.18.1. Följande handlingar har reviderats: 

 

 Planbeskrivning: 3C070005. Kapitel 10.1.1. ”Kommunala planer” uppdateras, se 

före- och efter ändring i figur 18.10a respektive figur 18.10b– figur 18.14a respektive 

figur 18.14b. samt 18.15b och 18.16.b Rubrik förtydligas med att vägrätt och inskränkt 

vägrätt medför permanent markintrång. Då två figurer tillkommit i 

planbeskrivningen justeras även handlingens efterföljande figurnumrering. 

 

 

Figur 18.10a. Planbeskrivningen före ändring. 

 

 

Figur 18.10b. Planbeskrivningen efter ändring 

 

 

Figur 18.11a. Redovisning av intrång i byggnadsplan ”4. Byggnadsplan för Täktberget (Djurås 20:13 

m.fl. fastigheter)”, 2026-P1978/5, före ändring. 
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Figur 18.11b. Redovisning av intrång i byggnadsplan ”4. Byggnadsplan för Täktberget (Djurås 20:13 

m.fl. fastigheter)”, 2026-P1978/5, efter ändring. 

 

 

Figur 18.12a. Redovisning av intrång i detaljplan ”5. Detaljplan för Stortäppa”, 2026-P271, före 

ändring. 
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Figur 18.12b. Redovisning av intrång i detaljplan ”5. Detaljplan för Stortäppa, 2026-P271”, efter 

ändring. 

 

 

Figur 18.13a. Redovisning av intrång i byggnadsplan ”4. Byggnadsplan för Täktberget 

(industriområde)”, 2026-P1, före ändring. 
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Figur 18.13b. Redovisning av intrång i byggnadsplan ”4. Byggnadsplan för Täktberget 

(industriområde)”, 2026-P1 efter ändring. Intrånget har ändrats enligt kapitel 2.15. 

 

 

Figur 18.14a. Redovisning av intrång i detaljplan 7. Detaljplan för Lundqvists lada, 2026-P50 före 

ändring. 
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Figur 18.14b. Redovisning av intrång i detaljplan 7. Detaljplan för Lundqvists lada, 2026-P50 efter 

ändring. 

 

 

Figur 18.15b. Redovisning av intrång för tillfällig nyttjanderätt i detaljplan för Sifferbo Camping, 2026-

P304, efter ändring. 
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Figur 18.16b. Redovisning av intrång för tillfällig nyttjanderätt i detaljplan för Stortäppa, 2026-P271, 

efter ändring. Intrånget har ändrats enligt kapitel 2.13. 

2.19. Tillkommande fastigheter/gemensamhetsanläggningar som 
berörs av ändrade utfarter  

Följande fastigheter/gemensamhetsanläggningar bedöms beröras av ändrade utfarter. De 

finns inte upptagna i fastighetsförteckningen och behöver därför tas in i förteckningen och 

underrättas om vägplanen.     

 Sifferbo 12:37 berörs av föreslagen stängning av utfart vid Sifferbo (vid campingen).  

 Sifferbo ga:3 berörd av ändrad utfart (delägande fastigheter i 

gemensamhetsanläggningen är Sifferbo s:131 och fastigheten Sifferbo 12:36).  

 Djurås ga:2 (Gimsbodarna-Djurås samfällighetsförening), Djurås 3:75, Djurås 3:77, 

Djurås 3:82 och Djurås 3:83 bedöms också vara berörda av föreslagen stängning av 

Södra Industrivägen, KM 115/230.   

 Sifferbo ga:1 berörs av ändrad utfart vid KM 110/670. 

 Utby ga:1 berörd av föreslagen stängning vid KM 113/355. 

 Djurmo ga:4 berörd av föreslagen stängning vid KM 113/780 samt KM 114/410. 

 

2.19.1. Följande handlingar har reviderats: 

 

 Fastighetsförteckningen: 3M150001. Ändringarna är genomförda under flik 5 

”Fastigheter vars utfart till allmän väg planeras ändras” samt under flik 6 

”Gemensamhetsanläggningar samt därmed jämställda vägsamfälligheter och 

vägföreningar som berörs av planen”, se efter ändring i figur 19.10b –figur 19.15b. 

Med anledning av GDPR redovisas inte PM ändring i sin helhet på nätet. 

Dokumentet finns i sin helhet utställd på Biblioteket i Djurås, Borlänge kommuns 
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reception och i receptionen på Trafikverket i Borlänge. Det går också bra att 

kontakta Marcus Lindahl, markförhandlare på Trafikverket, tel 010-123 63 19 , eller 

via mail marcus.lindahl@trafikverket.se, för att få filen skickad via vanlig post. 

 

 

2.20. Tillkommande gemensamhetsanläggningar som berörs av 
markanspråk  

Djurmo ga:5, Djurmo Östra samfällighetsförening, finns med i del 6 i 

fastighetsförteckningen men bedöms vara berörd av markanspråk och ska då vara i del 3. 

Samfällighetsföreningen ska underrättas.    

 

2.20.1. Följande handlingar har reviderats: 

 

 Fastighetsförteckningen: 3M150001. Ändringarna är genomförda under flik 6 

”Gemensamhetsanläggningar samt därmed jämställda vägsamfälligheter och 

vägföreningar som berörs av planen”, se efter ändring i figur 20.10b. 

Med anledning av GDPR redovisas inte PM ändring i sin helhet på nätet. 

Dokumentet finns i sin helhet utställd på Biblioteket i Djurås, Borlänge kommuns 

reception och i receptionen på Trafikverket i Borlänge. Det går också bra att 

kontakta Marcus Lindahl, markförhandlare på Trafikverket, tel 010-123 63 19 , eller 

via mail marcus.lindahl@trafikverket.se, för att få filen skickad via vanlig post. 

 

Figur 20.10b. Fastighetsförteckning, flik 6, efter ändring. 

2.21. Generella förändringar i fastighetsförteckningen 

Justeringarna som beskrivs här nedan innebär generella uppdateringar i hela 

fastighetsförteckningen. Därmed visar figur 21.10a respektive figur 21.10b enbart exempel 

från del av fastighetsförteckningen där justeringar skett enligt punkt 2 och 4 nedan.  

 Arealerna har omräknats i hela fastighetsförteckningen då fel koordinatsystem 

använts vid framtagande av arealer i tidigare fastighetsförteckning. Detta innebär 

att arealerna kan ha justerats marginellt i handlingen.  

 Korshänvisningar (hänvisning för fastigheter att de även berörs av andra flikar i 

fastighetsförteckningen) har tidigare saknats i fastighetsförteckningen vilket har 

kompletterats generellt i hela fastighetsförteckningen, se grön ruta i figur 21.10b. 

 Rubriken för avsnitt ”Indragning av väg” har delats upp för respektive väg till 

”Fastigheter som berörs av indragning av väg E16” samt ”Fastigheter som berörs av 

indragning av väg 592”, för att tydliggöra berörkretsen för respektive indragning. 

 Text i kolumnen ”Anmärkning” för avsnitt ”Indragning av väg” har förtydligats. 

Fastigheter som kan få del i enskild väghållning har redovisats, se text inom blå ruta 

i figur 21.10b. Areal som ska lämnas tillbaka, det vill säga vilken mark som återgår 

anges efter ändring i både text och siffror, se text inom röd ruta i figur 21.10b. 

Tidigare redovisades arealen enbart i siffror och i egen cell, se figur 21.10a. 
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2.21.1. Följande handlingar har reviderats: 

 Planbeskrivning: 3C070005. Justering av arealerna enligt punkt 1 ovan medför 

ändringar av beräknade arealer i planbeskrivningen (se justeringarna under kapitel 

2.2.) 

 Fastighetsförteckning: 3M150001. Fastighetsförteckningen uppdateras med 

tillagda hänvisningar samt rubriker enligt punkt 2 -4 ovan, se före- och efter 

ändring i figur 21.10a respektive figur 21.10b.   

 

Med anledning av GDPR redovisas inte PM ändring i sin helhet på nätet. Dokumentet finns 

i sin helhet utställd på Biblioteket i Djurås, Borlänge kommuns reception och i receptionen 

på Trafikverket i Borlänge. Det går också bra att kontakta Marcus Lindahl, 

markförhandlare på Trafikverket, tel 010-123 63 19 , eller via mail 

marcus.lindahl@trafikverket.se, för att få filen skickad via vanlig post. 

 

 

3 Information till berörda av ändringen 

De som berörs av ändringarna kommer att få ta del av dessa genom att planen kungörs för 

granskning på nytt. Om synpunkter inkommer under granskningen kommer dessa att 

redovisas och kommenteras i ett kompletterande granskningsutlåtande.  

Kungörelsedelgivning kommer att ske till samtliga samfälligheter som har fler än 10 

delägare/medlemmar som berörs av vägplanen. Kungörelsedelgivningen kompletteras även 

med de samfälligheter som i samband med den förra granskningen felaktigt saknats i 

delgivningen men som berörs av vägplanen.  

De tillkommande fastighetsägare/gemensamhetsanläggningar som berörs av ändrade 

utfarter samt markanspråk men som saknats i fastighetsförteckningen (enligt kapitel 2.16 

och 2.17) ska underrättas om planen i sin helhet.  

Sifferbo S:66 fanns inte med i det förra beslutet om kungörelsedelgivning. Fastigheten fanns 

upptagen i fastighetsförteckningen. Därav kommer denna samfällighet att kompletteras till 

kommande kungörelsedelgivning.  

Fastigheterna Gagnef Sifferbo 20:30 och Borlänge Gimsbärke 52:1 (även berörd av 

indragning) har tillkommit pga. av utökningen av vägplanen i början av sträckan. Det 

samma gäller även för Samfälligheten Sifferbo S:131 som finns upptagen som innehavare av 

servitut 2026-1924.2 i del 3 fastighetsförteckningen. Alla delägarna har dock inte 

underrättats om vägplanen i sin helhet och kommande utskick kommer kompletteras med 

även dessa. 

 

4 Kostnadsförändringar 

Ändringarna medför ingen väsentlig påverkan på kostnaderna. 
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5 Ändring av miljökonsekvensbeskrivning 

Ändringarna har inte föranlett någon ändring av MKB. 

 

Borlänge, 2021-12-03 

 

_________________ 

Patrick Svärd, Projektledare 
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