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1 Sammanfattning
Trafikverket planerar för upprustning och utbyggnation av gång- och cykelnätet samt flertalet
trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 790 i Stora Skedvi, Dalarnas län. Vägen har i dag brister i
säkerhet för oskyddade trafikanter och till stor del behöver oskyddade trafikanter dela väg med
motorfordon.
I projektet ingår:
•

Ny samt utbyggnation av gång- och cykelväg

•

Översyn och utredning av busshållplatser, trafiksäkerhethöjande åtgärder,
hastighetsdämpande åtgärder och nya säkra passager längs sträckan

•

Utredning av belysning

Stora Skedvi och intilliggande Kyrkbyn ramas in av öppet odlingslandskap och Dalälven som är väster
om byarna. Bebyggelsen är gles och vid östra delen av sträckan, vid planområdets gräns, finns det
industribyggnader. Väg 790 genom Stora Skedvi präglas av bymiljön. Husen ligger delvis nära intill
vägen. Längs vägen är kyrkan ett landmärke och syns från längre håll - samt begravningsplatsen och
Stora Skedvi skola med fotbollsplan. Vid fotbollsplanen kan man se norrut mot skogsområden samt
Kyrkberget och längs begravningsplatsen samt vid kyrkan har man utsikt över hustopparna och kan se
glimtar av Dalälven.
Vid utförd naturvärdesinventeringen framkom att inga högre naturvärden finns längs med tänkt
sträckning för gång- och cykelvägen. Längs med befintlig väg förekommer alléträd samt äldre solitära
träd som är generellt biotopskyddade.
I centrala Stora Skedvi är ett intresseområde för kulturmiljö. Vägåtgärderna i sig bedöms ha liten
negativ påverkan på detta, men detaljutformningen ska samrådas med Länsstyrelsen. I västra delen
berörs en möjlig fornlämning i form av en bytomt/gårdstomt. Ytterligare arkeologiska åtgärder
kommer att bli nödvändiga.
Projektet bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan enligt Länsstyrelsen beslut 2019-11-20.
Projektet anses inte vara en väsentlig ombyggnad och således påverkas inte nivåerna av buller,
vibrationer och luftföroreningar. Därav avses ingen bullerutredning utföras.
Ett flertal detaljplaner kommer påverkas av planförslaget och samordning gällande detta sker med
Säters kommun. Intrång antas i detta skede bli både av något större avvikelse vilket gör att
detaljplaner skulle behöva ändras, samt planer där marginella intrång sker vilket kan anses som
mindre avvikelse. Fortsatt utredning angående intrång kommer att ske och redovisas mer ingående i
granskningshandlingen.
Planförslagets åtgärder kommer att innebära intrång på fastigheter. Samråd med fastighetsägare sker
löpande i vägplaneprocessen.
Projektet finansieras via regional investering. Byggstart beräknas kunna ske år 2024.
Denna samrådshandling ligger till grund för samråd med allmänheten, myndigheter, företag,
organisationer med flera. Samråd genomförs för att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt
både för att informera om projektet och för att inhämta synpunkter.
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2 Beskrivning av projektet, dess bakgrund, ändamål och
projektmål
2.1.

Planläggningsprocessen

Ett vägprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs av lagar och som
slutligen leder fram till en vägplan.
I planläggningsprocessen utreds var och hur vägen ska byggas. Hur lång tid det tar att få fram svaren
beror på projektets storlek, hur många undersökningar som krävs, om det finns alternativa
sträckningar, vilken budget som finns och vad de berörda tycker.
I början av planläggningen tar Trafikverket fram ett underlag som beskriver hur projektet kan påverka
miljön. Länsstyrelsen beslutar sedan om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I så
fall ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram till vägplanen, där Trafikverket beskriver projektets
miljöpåverkan och föreslår försiktighets- och skyddsåtgärder. I annat fall ska en miljöbeskrivning tas
fram. Planen hålls tillgänglig för granskning så att de som berörs kan lämna synpunkter innan
Trafikverket gör den färdig. När planen är fastställd följer en överklagandetid innan planen vinner laga
kraft. Först efter detta kan Trafikverket sätta spaden i jorden.
Samråd är viktigt under hela planläggningen. Det innebär att Trafikverket tar kontakt och för dialoger
med andra myndigheter, organisationer och berörd allmänhet för att Trafikverket ska få deras
synpunkter och kunskap. Synpunkterna som kommer in under samråd sammanställs i en
samrådsredogörelse.

Figur 1; Planläggningsprocessen
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2.2.

Bakgrund

Stora Skedvi ligger i Säters kommun beläget sydöst om Borlänge och norr om Säter. Transportnätet i
Stora Skedvi för oskyddade trafikanter är idag bristfällig för sträckan genom Kyrkbyn. Många
skolelever behöver bli skjutsade eller nyttja skolskjuts för att sträckan är osäker att färdas längs. Det
saknas ett sammanhängande gång- och cykelvägsstråk genom byn längs väg 790. År 2016 utreddes
tänkbara åtgärder i den åtgärdsvalsstudie som togs fram i samarbete mellan Trafikverket, Säters
kommun och Region Dalarna. Trafikverket har sen valt att gå vidare med utvalda åtgärder från den
tidigare åtgärdsvalsstudien.

Figur 2; Översikt över projektets sträckning genom Kyrkbyn

2.3.

Tidigare utredningar och åtgärdsval

Nedanstående utredningar och underlag utgör grund för uppdraget:
•

Åtgärdsvalsstudie: Tillgänglighet, väg 790, Stora Skedvi-Översätra. TRV 2015/66311

•

Fördjupad översiktsplan för Stora Skedvi 1990-12-20

Fyrstegsprincipen är Trafikverkets arbetsstrategi och den tillämpas för att säkerställa en god
resurshushållning och för att åtgärder ska bidra till en hållbar samhällsutveckling.
Varje enskilt steg i fyrstegsprincipen täcker in olika aspekter och skeden i utvecklingen av transporter
och av vår infrastruktur. De fyra stegen innebär att åtgärder ska analyseras enligt figur 3.
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Figur 3; Fyrstegsprincipen

Projektet har analyserats enligt fyrstegsprincipen. Åtgärder motsvarande steg 1 och 2 enligt
fyrstegsprincipen bedömdes inte inom rimlig tid bidra till måluppfyllelsen vad avser trafiksäkerhet.
Trafikverket valde att gå vidare med steg 3 åtgärder, begränsade ombyggnadnationer.
Åtgärdsvalsstudien omfattar väg 790 i Stora Skedvi, sträckan Kyrkbyn till och med Översätra, en
sträcka på ca 3,5 km. Resultatet efter ÅVSen är att man har valt att endast gå vidare med sträckan
genom Skedvi kyrkby att jobba vidare med för denna vägplan, en sträcka på ca 1,3 km. Åtgärderna som
krävs för att förbättra säkerheten och uppnå projektmålen omfattar steg 3 åtgärder – ”bygga om”
enligt fyrstegsprincipen (se figur 3). De begränsade ombyggnationerna innefattar att gå vidare med att
gång-och cykelväg genom Kyrkbyn utformas, säkra passager och hållplatser ses över för hela sträckan
från in/utfart nordväst om kyrkbyn till korsningen vid Landa backe väg 790/786.

2.4.

Vägplanens samrådsunderlag

Denna vägplans samrådsunderlag upprättades under sommar/hösten år 2019. Samrådsunderlaget
skickades på remiss till samrådskretsen samt fanns tillgänglig för övrigt berörda och allmänheten.

2.5.

Beslut om betydande miljöpåverkan

Länsstyrelsens beslut baserat på framtaget samrådsunderlag är att detta projekt inte kan antas
medföra betydande miljöpåverkan (2019-11-20).

2.6.

Ändamål och projektmål

2.6.1.

Ändamål

Ändamålet med projektet är att för trafiksäkerhetsåtgärden i Stora Skedvi ta fram en hållbar
anläggning som leder till ökad trygghet, framkomlighet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter.

2.6.2.

Projektmål

Följande projektmål har preciserats för projektet:
• Gående och cyklister ska kunna erbjudas gena, sammanhängande, trygga och trafiksäkra stråk till
målpunkter.
• Utformningen längs hela sträckan ska understödja hastighetsefterlevnad.
• Gång- och cykelstråken ska vara användbara året om.
• Busshållplatser ska ha lämplig placering och utformning utifrån funktion.
• Framkomligheten på sträckan för motordrivna fordon ska inte avsevärt försämras.
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2.7.
Nationella transportpolitiska mål, miljökvalitetsmål och
miljökvalitetsnormer
2.7.1.

Globala hållbarhets mål

År 2015 enades FN om en ny Agenda 2030 med 17 heltäckande globala mål för hållbar utveckling vilka
pekar ut en omfattande och nödvändig global omställning. Hållbar utveckling innebär att långsiktigt
minska den negativa påverkan på naturen och människors hälsa och innefattar dimensionerna; social
hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. De globala mål som är relevanta i projektet
täcks in i miljökvalitetsmålen samt de transportpolitiska målen, som presenteras nedan.

2.7.2.

Nationella transportpolitiska mål

Trafikverkets verksamhet styrs av riksdagens transportpolitiska mål enligt proposition. 2008/09:93.
Det övergripande transportpolitiska målet är ”att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet”. Inom
ramen för det övergripande målet finns två jämbördiga mål: Funktionsmål och Hänsynsmål.
Funktionsmålet
Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för resor och transporter. Transportsystemets
utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med
god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska
transportsystemet vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns
transportbehov.
Hänsynsmålet
Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Transportsystemets utformning, funktion och
användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att
miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa.

2.7.3.

Nationella miljökvalitetsmål

Till nästa generation ska vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.
Riksdagen har antagit 16 nationella miljömål som beskriver de egenskaper som vår natur- och
kulturmiljö måste ha för att samhällsutvecklingen ska vara ekologiskt hållbar.
I detta projekt berörs främst målen God bebyggd miljö och ett Rikt odlingslandskap. I och med att
försiktighetsmått vidtas och åtgärder har valts för att minimera markintrånget så långt som möjligt
bedöms verksamheten inte motverka målen. Samtliga åtgärder görs med hänsyn till omgivande miljö.

2.7.4.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer regleras i miljöbalkens femte kapitel. Avsikten med miljökvalitetsnormerna är
att fastlägga en högsta tillåtna förorenings- eller störningsnivå som människor eller miljön får belastas
med, se kapitel. 8.3.

3 Miljöbeskrivning
För ett projekt där Länsstyrelsen beslutat att projektet ej kan antas medföra betydande miljöpåverkan
ska en miljöbeskrivning för vägplan upprättas. Miljöbeskrivningen integreras med vägplanen (dvs i
detta dokument) och behöver inte ett separat godkännande av Länsstyrelsen.
Enligt väglagen ska en miljöbeskrivning innehålla uppgifter som projektets förutsägbara påverkan på
människors hälsa och på miljön.
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Miljöbeskrivningen ska redovisa uppgifter om riksintressen enligt 3 och 4 kapitlet i Miljöbalken och
miljökvalitetsnormer enligt 5 kapitel 3 § i Miljöbalken. Skyddade områden och arter enligt 7 och 8
kapitel i Miljöbalken och enligt kulturmiljölagen ska också redovisas.
Miljöbeskrivningen följer även Miljöbalkens 6 kapitel avseende identifiering, beskrivning och
bedömning av de miljöeffekter som berörs, för att bedöma projektets huvudsakliga inverkan på
människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten samt andra resurser.

3.1.

Avgränsning och metod

Miljöbeskrivningen bygger på det miljörelaterade underlag som tagits fram för samrådsunderlaget.
Vid framtagandet av samrådsunderlaget inhämtades och sammanställdes befintligt underlag från
myndigheter och information från allmänheten relevant för vägplanens utredningsområde. I detta
planläggningsskede tas miljöbeskrivningen fram och miljöbedömningen fördjupas med underlag från
genomförda fältundersökningar och projekterad gång- och cykelväg.
Utifrån projektmålen har följande områden utgjort fokusområden i miljöbeskrivningen:
• Landskap
•

Kulturmiljö

•

Naturmiljö

•

Hushållning med naturresurser

•

Rekreation och friluftsliv

•

Förorenade områden

3.1.1.

Geografisk avgränsning

I aktuellt skede av planeringsprocessen har utredningsområdet för vägåtgärderna avgränsats till
närområdet kring befintlig sträckning av väg 790, från in/utfart nordväst om Kyrkbyn till korsningen
vid Landa backe väg 790/786.
Vägprojektet kan påverka ett område utanför vägområdet/utredningsområdet som kallas
influensområde. Det kan tillexempel 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.

3.2.

Läsanvisning

Miljöbeskrivningen är integrerad i vägplanebeskrivningen (denna) och uppdelad på följande kapitel
och stycken: 4.4-4.8 redovisar befintliga förutsättningar, kapitel 5 som redogör för den planerade
vägens lokalisering och utformning med motiv, 6.3 Miljö och hälsa tar upp effekter och konsekvenser
av projektet, 7.1 och 7.2 redovisar en samlad bedömning avseende måluppfyllelse, kapitel 8 tar upp
överensstämmelse med miljöbalkens allmänna hänsynsregler, miljökvalitetsnormer och bestämmelser
om hushållning med mark och vattenområden och 10.2 tar upp tillstånd, dispenser och anmälningar
som aktualiseras av projektet.
I planförslaget beskrivs en del lokaliseringar med km-tal (exempelvis km-tal 1/100, vilket innebär 1100
meter, dvs 1,1 km från vägplanens början). Längdmätningen för berörd vägsträcka anges med km-tal i
plan/illustrationsritningarna.
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4 Förutsättningar
4.1.

Vägens funktion och standard

4.1.1.

Befintlig väg

Den aktuella sträckan som vägplanen berör är ca 1,3 km lång och ligger i Stora Skedvi och sträcker sig
genom Skedvi kyrkby, figur 2. Befintlig vägbredd varierar mellan 5,0-6,5 meter. Trafikmängd år 2011
uppgår till ca 1400 ÅDT (årsmedeldygnstrafiken), andelen tung trafik är skattad till ca 10%.
Hastighetsbegränsningen varierar från 70km/tim på sträckan strax innan Kyrkbyn, därefter 50
km/tim för att vid skolan övergå till 30 km/tim en sträcka. Efter skolan återgår hastigheten till 50
km/tim fram till korsningen 790-786 där projektet slutar.
Trafikverket är väghållare för väg 790, för angränsande lokala gator finns både kommunala och
enskilda väghållare.
Korsningar och anslutningar
Korsning väg 790-785 Landsvägen/Landavägen (se figur 4), här lämnas företräde från väg 785 för
bilister längs väg 790. Inga passager för oskyddade trafikanter finns i anslutning till korsningen.

Figur 4; Korsning väg 790-785 Landsvägen/Landavägen

Korsning 790-786 Landa vägskäl (se figur 5), här har du som bilist på väg 786 väjningsplikt mot
fordon färdades längs väg 790. Inga passager för oskyddade trafikanter finns i anslutning till
korsningen.

Figur 5; Korsning 790-786 Landa vägskäl
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I övrigt så finns ett flertal anslutningar längs sträckan både till privata fastigheter samt till och från
allmänna målpunkter. Även mindre åkeranslutningar finns.
Belysning
Vägbelysningsanläggningen längs väg 790 genom Stora Skedvi ägs inte av Trafikverket och måste
därför samordnas med anläggningsägaren, i detta fallet Säters kommun. Säters kommun äger de 2
centralerna samt belysningsstolparna. Belysningsanläggningen sträcker sig utanför vägplanegräns och
dessa behöver utredas och beaktas i kommande bygghandlingsskede.
I huvudsak består belysningsanläggningarna längs med väg 790 av äldre materiel. Vid platsbesök
kunde det konstateras att flertalet stolpar och fundament är i dåligt skick och anläggningarna inte
uppfyller dagens VGU-krav med hänsyn till ex ljusbild, eftergivlighet, placering etc.

4.2.

Trafik och användargrupper

4.2.1.

Oskyddade trafikanter och långsamtgående fordon

Utmed den aktuella sträckan hänvisas de oskyddade trafikanterna till ett delvis befintligt parallellt
vägnät eller att använda sig av väg 790 för att transportera sig genom byn. Separerad gång- och
cykelväg saknas längs aktuell sträcka av väg 790.
Från projektets start fram till Skedvi kyrka tvingas idag de oskyddade trafikanterna ta sig längs väg
790 på smal vägren. (se figur 6,7)

Figur 6, 7; Befintligt stråk idag väster om kyrkan där det delvis saknas yta för oskyddade trafikanter helt

Från Stora Skedvi kyrka, förbi skolan och fram till och med korsningen med Landavägen (väg 785)
finns idag en målad avskiljning i vägbanan som markerar område för gående och cyklister. Den målade
avskiljningen är bitvis streckad och bitvis heldragen och på vissa ställen är den obefintlig på grund av
slitage, bredden varierar. (se figur 8,9)
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Figur 8, 9; Befintligt stråk för oskyddade trafikanter förbi kyrkan och skolan

Sammanfattningsvis saknas ett kontinuerligt stråk samtidigt som det finns stora brister i
framkomlighet och säkerhet för oskyddade trafikanter, då det bl.a. saknas trygga passager. Dessa
förutsättningar medverkar till att väg 790 blir en barriär för de oskyddade trafikanterna.
Långsamtgående fordon
Väg 790 används i dag av långsamtgående jordbruksmaskiner som rör sig mellan olika
odlingslandskap. Brukandet av mark är idag en viktig resurs i området. Stora och breda fordon
trafikerar sträckan och har idag viss problematik att mötas exempelvis vid gravkapellet i höjd med
kyrkan där bredden är ca 5 meter idag (se figur 10). Som följd av detta tar kantsten till den trottoar
som idag finns förbi gravkapellet ofta stryk vid påkörning.

Figur 10; Trång sektion förbi gravkapellet idag, där kantsten ofta är påkörd och skadad

4.2.2.

Kollektivtrafik

Dalatrafik är kollektivtrafiksaktör, landsbygdslinjerna 372 (Stora Skedvi-Bisberg-Säter), 373 (Stora
Skedvi-Gustafs-Säter) och 374 (Vika-Stora Skedvi-Hedemora) passerar området. Flera av turerna går
endast skoldagar och vissa turer behöver beställas två timmar innan avfärd. Längs utredningssträckan
finns 4 hållplatslägen. Det finns inga särskilt utformade busshållplatser och inga väderskydd.
Hållplatsstolpar står ex. vid vägkanter, i diken eller vid utfarter från fastigheter.
På Skedviskolan har 139 skolbarn tillgång till busskort/skolskjuts, detta förväntas ändras enbart
marginellt när ny gång- och cykelväg tillkommer. Skolan har ett stort upptagningsområde i
kringliggande landsbygd.
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Figur 11, 12; Exempelhållplatser längs väg 790 idag

I tabellen nedan framgår turer och statistik från befintliga hållplatser längs utredningssträckan
Tabell 1; Statistik för hållplatser, erhållet av Dalatrafik juli 2019
Hållplats

Antal påstigande per dag (snitt)

Gamla brandstationen

1,3

Stora Skedvi kyrka

0,3

Stora Skedvi skola (inkl inne på skolområdet)

38,3

Stora Skedvi Landa

2,2

4.2.3.

Trafiksäkerhet och olycksstatistik

Enligt Transportstyrelsens olycksdatabas STRADA har det inträffat 3 olyckor med personskada mellan
åren 2008-2018 längs med väg 790 i Stora Skedvi, se Tabell och figur 13. Olycksdatabasen STRADA
bygger på rapporterade fall från polisen och sjukvården.

Figur 13; Kartunderlag från STRADA där olyckor redovisas med lägen

14

Tabell 2; Registrerade olyckor enligt STRADA
År
2010

Olycksplats
Stora Skedvi
kyrkby

Olyckstyp
V3
(traktor/snöskoter/terränghjuling/moto
rredskap)

Svårighetsgrad
Lindrig olycka

2012

Väg 790 mitt för
kyrkan i byn,
Kyrkbyn Säter

V3
(traktor/snöskoter/terränghjuling/moto
rredskap)

Måttlig olycka

2018

Säters kommun,
Stora Skedvi, på
parkeringen
längs med väg
790 utanför
kyrkan.

F (fotgängare-motorfordon)

Måttlig olycka

4.3.

Lokalsamhälle och regional utveckling

4.3.1.

Bebyggelse, befolkning, service och målpunkter

Stora Skedvi kyrkby består mestadels av fristående villor av både äldre och nyare karaktär. Även
näringsverksamheter, skolbyggnader och kyrkan återfinns längs väg 790.
År 2019 bodde 208 personer i Stora Skedvi kyrkby och ca 2400 personer i hela socknen. Under
skolåret 2019 hade Stora Skedviskolan ca 200 elever i åk 1-6 samt ca 100 barn i förskolan, skolan har
under de senaste åren byggts ut och vuxit och har en total kapacitet på 300 skolbarn och 120 i
förskolan. Bygden har vuxit under de senaste åren och fler har flyttat hit. Många arbetspendlar från
Stora Skedvi till Säter/Borlänge. Boende återfinns längs med större delen av den aktuella vägsträckan.
Utmed sträckan finns flera målpunkter så som affärer och näringsverksamheter, exempelvis Kulinariet
som är en upplevelse/restaurangverksamhet som ligger i centrala Skedvi, detta är en mycket välbesökt
målpunkt som beräknas få upp emot 200.000 besökare per år. Bensinmacken, pizzerian, kyrkan,
sockenstugan och hembygdsgården är exempel på andra målpunkter längs sträckan. Vid skolan finns
en nybyggd multisportarena som blivit populärt mål.

4.3.2.

Kommunala planer

En fördjupad översiktsplan finns för Stora Skedvi Kyrkbyn som antogs 1990-12-20. Den är i stort sett
fortfarande aktuell. Arbetet med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan planeras. I aktuell
översiktsplan framgår att: ”En ökad gång- och cykeltrafik är en viktig del av ett tillgängligt och
långsiktigt hållbart transportsystem. En ökad övergång från bil till gång-och cykeltrafik stärker
såväl miljöarbetet genom minskade utsläpp från biltrafiken som folkhälsan genom ökad motion. För
att på allvar möjliggöra ett byte från bil till gång-och cykeltrafik, är det viktigt att skapa
sammanhängande gång- och cykelvägsnät, som kan erbjuda arbets- och utbildningspendling,
inklusive barns skolvägar och äldres trygghet, inom tätorter samt mellan närliggande tätorter.
Målsättningen ska vara trygga och säkra gång-och cykelstråk som är väl upplysta, inte alltför
avskilda från övrig trafik, men fortfarande utan biltrafik.”
Berörda detaljplaner
I tabell 3, figur 14 redovisas de planer som finns längs sträckan och i tabell 5 i kapitel 9.5 redovisas de
planer som i det här skedet antas beröras av vägplanen. På plankartorna 200C0201-200C0203
framgår de planer som finns i området. Inga pågående planer eller bestämmelser finns under
framtagande inom vägplanens område.
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Tabell 3; Planer som finns längs utredningssträckan
Plantyp:

Namn:

Aktnr:

Datum:

1

Byggnadsplan ändring
av dp/1481S

Ändring och utvidgning BP
St.skedvi kyrkby

2082-P1985/7

1985-11-22

2

Detaljplan/1629L

Ändring av DP för delar av
ST skedvi kyrkby

2082-P118

2005-10-19

3

Detaljplan/1653S

Stora Skedvi skola mm

1653s

2015-06-08

4

Byggnadsplan/1468S

Utökning av byggnadsplan
i St Skedvi kyrkby

20-SSK-764

1962-11-08

5

Byggnadsplan/1433L

Öster om
kyrkoherdebostället

2082-P1982/2

1982-06-10

6

Byggnadsplan/1467L

Ändring av byggnadsplan å
kyrkoherdebostället

20SSK-545

1952-03-22

7

Detaljplan/1627L

Fd kommunhus i St Skedvi
(Skedvi prästgård 1:67
mm)

2082-P119

2005-11-16

8

Byggnadsplan/1466L

Byggnadsplan för kyrkbyn
13.1 och 14:1 mfl

20-SSK-882

1968-04-28

9

Detaljplan/1624S

Detaljplan för stora delar
ST Skedvi prästgård 1:16
mm

2082-P114

2004-04-29

Figur 14; Översikt på alla planer som finns i Stora Skedvi, vissa av dom berörs av denna vägplan (Säters kommun)
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4.4.

Landskap

4.4.1.

Landskapsbilden

Kyrkbyn ramas in av öppet odlingslandskap och Dalälven i väst. Bebyggelsen är gles och vid östra
delen av sträckan, vid planområdets gräns, finns det industribyggnader. Väg 790 genom Stora Skedvi
präglas av bymiljö. Husen ligger delvis nära intill vägen. Längs vägen är kyrkan ett landmärke och syns
från längre håll - samt begravningsplatsen och Stora Skedvi skola med fotbollsplan. Vid fotbollsplanen
kan man se norrut mot skogsområdet samt Kyrkberget och längs begravningsplatsen samt vid kyrkan
har man utsikt över hustopparna och kan se glimtar av Dalälven.

4.5.

Kulturmiljö

4.5.1.

Kulturmiljö

Vägområdet löper genom Kyrkbyn, som är det historiska centrat i Stora Skedvi socken. Kyrkan och
socknen omnämns redan på 1200-talet och det är därmed en av Dalarnas äldsta socknar. Platsens
historia som centralort är dock ännu äldre än så. Ortnamnet med efterledet -vi tyder på att kyrkan
föregåtts av en hednisk offerplats – ett vi. I fornminnesregistret förekommer i närområdet lämningar
från alla förhistoriska perioder. Här finns bland annat flera stenåldersboplatser och ett stort antal
lämningar kopplade till förhistorisk järnframställning, däribland blästbrukslämningar och
slaggförekomster. Järnframställningen längs med Dalälven tog fart under 700-talet och anses vara en
viktig faktor till att området koloniserades. Ett ovanligt fynd är en spjutspets i brons från omkring
1500-1300 f.Kr, vilken har hittats i anslutning till vägområdet mellan Kyrkan och älven.
Bebyggelsen kring Kyrkbyn var länge ganska liten och utgjordes av Kaplansgården och några gårdar
nordväst om kyrkan. Först ett stycke in på 1900-talet utvecklades orten med den långsträckta
småhusbebyggelsen längs landsvägen som vi ser idag.

Figur 15; Fornlämningar och andra kulturmiljövärden i anslutning till vägområdet
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Fornlämningar
Kyrkbyns gamla bytomt (L2000:9650) är ett större utpekat område där spår av äldre, övergiven
bebyggelse kan förekomma (se figur 15). Bytomten är bedömd som en möjlig fornlämning, vilket
innebär att ytterligare arkeologiska åtgärder behövs för att avgöra lämningens antikvariska status.
Vid kyrkan är en minnessten (L1999:401) upprest till minne av Kyrkogårdsmurens byggande år 1808.

Figur 16; Minnesstenen vid kyrkogårdsmuren

Intresseområden för kulturmiljö
Vägen löper igenom intresseområdet för kulturmiljö Kyrkbyn Stora Skedvi (se figur 15). Detta utgörs
av den centrala kyrkbyn med bland annat den medeltida kyrkan, kyrkogården och Kaplansbostället.
Vägen i sig är en viktig del av kulturmiljön. Den följer i stora drag sin gamla slingrande sträckning
efter Dalälven och genom bebyggelsen. Dock tillhör den inte de av Länsstyrelsen särskilt utpekade
kulturvägarna i Dalarna.
Byggnadsminnen
Kaplansbostället som ingår i intresseområdet Kyrkbyn Stora Skedvi är statligt byggnadsminne. Den
skyddade huvudbyggnaden och uthusbyggnaderna ligger drygt 100 meter från sydväst om
vägplaneområdet.

4.6.

Naturmiljö

Vägsträckan på ca 1,3 km ligger i ett landskap som domineras av tomtmark och tätortsbebyggelse
närmast vägen med omgivande åkermarker längre bort. Jordarten är glacial silt (älvsediment) med
inslag av berg i dagen och omgivande morän strax norr om kyrkan. Berggrunden i närområdet består
av svårvittrad granit och granodiorit som inte ger förutsättningar för någon särskilt rik eller krävande
flora.
Inga naturskyddade områden, förutom generellt biotopskyddade alléträd, eller vattenförekomster
finns längs med vägsträckan. Området är inte utpekat som artrik vägmiljö.
I Artportalen finns ett flertal fågelobservationer från den aktuella vägsträckan, varav flera med
häckningsindicier. Det är en blandning av fåglar som häckar i jordbrukslandskapet och i lövskog, t ex
storspov, sånglärka, vaktel, gulsparv, rosenfink och buskskvätta. Det är dock svårt att utifrån dessa
rapporter avgöra den exakta belägenheten för fågelhäckningar i området.
Vägsträckan hyser inte särskilt artrika vägkanter och på många ställen är det tomtmark och gräsmattor
ändå ut i vägrenen. 200 meter nordväst om kyrkan finns en hällmark på vägens östra sida med en
förekomst av skogsalm (flera unga träd) se nr 1 i figur 17. Skogsalm är rödlistad i Sverige på grund av
den minskning som skett beroende på omfattande svampangrepp.
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Vid kyrkan finns en allé på södra sidan vägen med ett större antal träd, både skogslind och skogslönn,
men inga särskilt gamla eller skyddsvärda träd, se nr 2 i figur 17. På norra sidan vid kyrkan finns en
allé utav hamlade lindar, se nr 3 i figur 17. En av dessa lindar kommer beröras genom att den tas bort.
Från kyrkan och ned mot skolan finns en lång stenmur som är som närmast vägkanten cirka 4 meter,
se nr 4 i figur 17.
Invasiva arter är påträffade längs med vägsträckan på fyra ställen strax öster om kyrkan och längs med
byvägen som löper parallellt med landsvägen en kort sträcka. De arter som påträffats och som
eventuellt kan påverkas av åtgärder som riskerar att sprida dessa är blomsterlupin, kanadensiskt
gullris, häckspirea, videkornell och rosenhallon. Blomsterlupin och kanadensiskt gullris är förtecknade
i Trafikverkets checklista över invasiva arter som ska bekämpas (TDOK 2015).
Utredningsområdet ligger inte inom några Natura 2000-områden.

Figur 17; Identifierade naturvärdesobjekt i Stora Skedvi (https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se)

Strandskydd
Förbuden mot åtgärder inom strandskyddsområde (7:15 MB) gäller inte byggande av allmän
väg/järnväg.
Biotopskydd
Förbuden som avser verksamhet eller åtgärd inom generellt biotopskyddsområde (7:11 2 st. MB) gäller
inte byggande av allmän väg/järnväg.

4.6.1.

Hushållning med naturresurser

Vattenmiljö
I anslutning till vägen finns inga vattendrag, men området ligger i två olika delavrinningsområden som
avrinner mot Dalälven, se figur 18.
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Figur 18; Avrinningsområden längst med sträckan

Dalälven omfattas av beslutade miljökvalitetsnormer (MKN) för ytvatten fastställda enligt
Vattenförvaltningsförordningen (2004:660) (se tabell 4).

Tabell 4; MKN för ytvatten.

Ytvatten

Registrerad
vattenförekomst

Aktuell status

Kvalitetskrav
enligt MKN

Undantag

Dalälven
(SE671330147124)

Ja

2017: Måttlig
ekologisk status
2017: Ej god
kemisk status

2021: God
ekologisk status:
God kemisk
ytvattenstatus

Kvicksilver,
PBDE.
Tidsfrist för
tributyltennföreningar och
kadmiumföreningar

Grundvattenförekomster
Inga grundvattenförekomster berörs av projektet.

4.7.

Rekreation och friluftsliv

Landskapet i Stora Skedvi präglas av öppna landskap, bördiga åkrar samt bebyggda bymiljöområden.
Längs med väg 790 finns en rad områden av intresse för friluftsliv och rekreation. Som exempel finns
hembygdsgården och sockenstugan, idrottsanläggningen vid Stora Skedviskola med fotbollsplaner,
multisportarena och idrottshall. Dalälven utgör ett intresse för båt och fiskeliv.
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4.8.

Förorenade områden

En översiktlig markmiljöundersökning har genomförts i samband med de geotekniska
undersökningarna. Markmiljöundersökningen genomfördes 2019. Inom planförslaget har det
identifierats en punkt som bedöms som riskområde och som kan påverka eventuella
schaktningsarbeten, se figur 19. I denna punkt överskrider jordproverna kopparhalten av
naturvårdsverkets generella riktvärde för KM. Ett område vid km 1/140 ligger en bensinmack där det
kan finnas potentiella föroreningar. Provtagning av beläggning har genomförts på befintlig väg för att
utreda eventuell stenkolstjära. Utförda tester visar på att PAH ligger under 50 mg/kg TS i alla prover.

Figur 19; Visar riskområden där provpunkterna är tagna

4.9.

Byggnadstekniska förutsättningar

4.9.1.

Geoteknik

Första delen av sträckan, nordväst om bergkullen, består jorden av ca 0,5-1,0 meter fyllning
innehållande mestadels grus och sand. Denna fyllning underlagras i sin tur av 1,0-2,2 m fast silt ovan
morän.
I läget för bergskärning (se röda området i figur 20) påträffas huvudsakligen berg i dagen men ställvis
förekommer det ett mindre jordtäcke ovan berget. Jordtäcket är då ca 0,5-1,5 meter och består
mestadels av morän.
Resterande sträcka går utmed befintlig väg där det närmast väg påträffas fyllning på 0,5-1,0 meter.
Denna fyllning underlagras sedan av silt vars mäktighet varierar mellan 1,0-5,0 meter där det är som
minst mäktigheter i slutet av sträckan och större siltdjup i mitten av sträckan. Silten vilar på
friktionsjord, sannolikt morän.

21

Figur 20. Översikt av jordartsklassificering utmed sträckan. Gult indikerar silt, ljusblått morän och rött berg
(Källa: SGU.se)

4.9.2.

Hydrologi och geohydrologi

Hydrologi
Avvattningen av befintlig väg sker framförallt via ytavrinning till diken eller mot
sidoområde/trädgårdar. Generellt verkar avvattningen fungera och inga tydliga spår av
uppfrysningsproblematik eller liknande har identifierats. Detta trots att området generellt är flackt och
det finns sträckor där det är osäkert hur avvattningen fungerar. Inga vattendrag passerar vägen.
En inventering av befintliga trummor längst med sträckan har utförts och resultatet visar att flera
trummor är igensatta. Genomsläppligheten inom området är låg enligt SGU:s genomsläpplighetskarta
(se figur 21).
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Figur 21; Genomsläpplighetskartan (källa: sgu.se)

Geohydrologi
Grundvattennivån ligger generellt 1-1,7 m under markytan.
Aktuella brunnar inom området hämtade från brunnsregistret redovisas i figur 22. En
brunnsinventering har utförts av Sweco 2019.

Figur 22; Brunnar registrerade i brunnsregistret
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4.9.3.

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 sidoområdet.
Även enskilda ledningar kan finnas. Där befintliga ledningar korsar eller ligger inom vägområdet
behöver ledningarnas lägen utredas innan byggstart.
Inom utredningsområdet finns följande ledningar och ledningsägare:
Vatten och avloppsledningar: Säters kommun har hand om vatten och avloppsnätet i Stora Skedvi.
Fjärrvärme: Hedemora Energi äger fjärrvärmeanläggningen i Stora Skedvi.
El- och teleledningar: Dala Energi äger elledningarna i Stora Skedvi. Skanova har teleledningar i
området.
Övriga ledningar: Ledningar för drivmedel finns i anslutning till bensinmacken som ligger på motsatt
sida som planerad gång- och cykelvägs placering.
Dagvattenledningar förekommer bitvis på delar av sträckan. Dessa har ej inventerats avseende skick.
Vissa nya brunnar kopplas dock på ledningarna och vid dessa anslutningar bör ledningars exakta lägen
och skick utredas i kommande skede.

4.9.4.

Vägtekniska förutsättningar

Kontroll av vägens kondition, trafikmängd, bredd, beläggningstyp, spårutveckling och avvattningsbrist
har utförts. Analys och klassning av material från prover har gjorts i samband med undersökningarna.
Mindre partier med skador har noterats med små deformationer i hjulspår, sprickor och ett fåtal
partier med tjällyft. Vissa avvattningsbrister har noterats på delar av sträckan.

5 Den planerade vägens lokalisering och utformning
med motiv
5.1.

Val av lokalisering

Den tidigare åtgärdsvalsstudie ligger till viss del till grund för lokaliseringen. Ingen
lokaliseringsutredning har gjorts specifikt för sträckan då utgångsläget har varit att anlägga gång-och
cykelväg i befintlig väg 790 närhet. Däremot har det under framtagandet av planen gjorts flera
avvägningar för att landa i gång-och cykelvägens placering, vilken sida och motiv till detta. Val av sida
för gång-och cykelvägen har främst baserats på vilken sida de flesta boende finns på, vart målpunkter
finns, samt den geografiska omgivningens förutsättningar. För delen förbi bergsskärningen så finns en
vinst att lägga gång-och cykelvägen på just norra sidan för att förbättra den dåliga sikt som idag finns
för denna del av sträckan. Ur trafiksäkerhetssynpunkt för oskyddade trafikanter så vill man inte skifta
sida på gång-och cykelvägen allt för ofta, detta även av gestaltningsmässiga skäl. Viss flytt av befintlig
vägsmitt har gjorts på kortare sträckor, detta för att minska intrång på olika objekt i sidoområdet som
genom flytten kunnat minimeras. Man har även försökt att hålla nere ianspråktagandet av mark på
odlingsbar jordbruksmark i den mån det går genom att inte anlägga gång-och cykelvägen på sträckor
där odlingsmark förekommer.

5.2.

Val av utformning

5.2.1.

Allmänt

Planerade åtgärder med nytt vägområde har markerats på plankartorna 200C0201-200C0203 som
fastställs. Föreslagen åtgärd redovisas även på illustrationskartor 200T0201-200T0203, detta är
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åtgärder som inte fastställs. Typsektioner redovisas på 200T0401. Figur 23 nedan redovisar
översiktligt sträckningen i sin helhet.

Figur 23; Projektets sträckning med föreslagna åtgärder

Vägutformning och typsektioner
Gång-och cykelväg avses anläggas längs befintlig sträckning av väg 790, dikt an mot väg och utförs
med 12 cm kantsten, alternativt separerad med skiljeremsa, se figur 24-27 samt ritning 200T0401 för
alla typsektioner längs sträckan. För delen som förses med skiljeremsa så nyttjas till stor del det
befintliga vägområde som idag utgörs av en buss/parkeringsyta. Sidoområde utförs med slänter 1:3 för
innerslänt och 1:2 för ytterslänt, undantag gäller dock mellan sektion 0/240-0/300 där slänt ställs
som bergsskärning 5:1 (se figur 26). På vissa sträckor anpassas sidoområdet mot befintlig markyta
med varierande lutning se exempelvis figur 25. Bredden på ny gång-och cykelväg utförs 2.5 meter som
beläggs (visst undantag där hinder i sidoområdet gör att sektionen 0/320-0/345 behöver smalnas av
lokalt). Vid in/utfarter sänks kantsten. På 3 sträckor är vägmitt justerad i sidled för att få plats med en
gång-och cykelväg på 2,5 meter. För sträckan förbi Gravkapellet innebär sidoförskjutningen att även
vägen breddas till 7,25 meter för att få till tillräcklig bredd för att kunna möts i kurvan. Se figur 28.

Figur 24, 25; Förslag på gång-och cykelväg med kantsten
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Figur 26; Sektion där slänt utförs som bergsskärning sektion ca 0/240-0/300

Figur 27; Gång-och cykelväg med skiljeremsa i höjd med kyrkogården, denna utformning sker mellan sektion
0/485-0/620, i skiljeremsan planteras en trädrad där träden placeras på ett sådant vis att de förstärker
kyrkogårdens entréer

Figur 28: Sektion vid gravkapellet där breddning sker
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För de lägen där det idag finns passager ersätts dessa med upphöjda passager samt att ytterligare
passager anläggs. Lägen för dessa framgår i figur 23 samt på ritning 200T0601, vissa befintliga
passager justeras till viss del i läge för att få en bättre anslutningspunkt.
En del av befintlig väg 790 tas i anspråk för den nya gång-och cykelvägen, för att undvika att
ytterligare mark behöver tas i anspråk.
Korsningar och anslutningar
I planförslaget blir korsning väg 790-785 något justerad då centrumlinjen flyttats för väg 790 söderut,
detta för att få plats med gång-och cykelväg på norra sidan av väg 790 utan att behöva göra för stort
intrång på fastigheter och dess häckar/staket.
Korsning väg 790-786 kommer att förbli som idag, enda skillnaden är att gång-och cykelvägen följer
väg 790 på norra sidan en bit in på väg 786.
Planförslaget innebär att två anslutningsvägar till fastighet behöver stängas pga för brant lutning. Den
ena vid sektion 0/205, här föreslås den andra befintliga anslutningen som leder till fastigheten
användas istället. Och den andra anslutningen vid sektion 0/406, här föreslås anslutning via
Prästgårdsvägen användas istället, vilket görs redan idag (dessa lägen framgår på ritning 200T0201) I
övrigt stängs inte någon utfart, vissa utfarter kommer dock att behövas anpassas i höjd mot den nya
gång-och cykelvägen. Åkerinfarter som finns på sträckan justeras också.
Busshållplatser
Viss omformning kommer att ske för hållplatserna längs sträckan. På illustrationskartor 200T0201200T0203, framgår det lägen med hållplatser som påverkas längs sträckan. Vissa behålls i sin
nuvarande utformning medan vissa byggs om och får nytt läge.
Planförslaget innebär att antalet hållplatser kommer att minska då nya gång- och cykelvägar ökar
tillgängligheten till de kvarvarande och de nya hållplatserna samt på grund av det lågt antal påstigande
se kap 4.2.2 tabell 1. De hållplatsläge som i planförslaget utgår är ”Stora Skedvi kyrka”.
Ledningar och brunnar
Ledningar
Det är ett flertal korsande ledningar längs hela sträckan. Hur stor påverkan blir beror på ledningarnas
djup. Det finns även längsgående ledningar som kommer påverkas, då framförallt teleledningar.
Samordning med berörda ledningsägare pågår men behöver fördjupas under projekterings- och
byggskedet.
Brunnar
Dagvattenledningar kommer att kopplas på mot befintligt dagvattensystem vid 3 ställen längst med
sträckan. Vid dessa behöver nya brunnar anläggas. På illustrationskartor 200T0201-200T0203
redovisas dessa lägen.
Belysning
Trafikverket skall äga ny belysning för gång-och cykelväg och väg, 1 ny central anläggs.
Gång-och cykelväg och väg belyses i sin hela längd, detta redovisas i teckenförklaringen på
plankartorna. Viss belysning kommer behöva sättas även utanför vägplaneområdet för att uppfylla
krav hur detaljplanelagt område ska belysas. Vid passager placeras stolpar så de är så nära som möjligt
för att ge bästa belysning över passagen.
Busshållplatser inom vägplanegräns belyses.
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Hydrologi och geohydrologi
Hydrologi
Avvattning av sträckan kommer generellt att lösas via avledning till befintliga eller nya diken samt till
befintligt dagvattennät via nya gallerbrunnar placerade mellan väg och gång- och cykelväg. Längst med
de sträckor där gång-och cykelvägen förläggs med skiljeremsa mot befintlig väg samt där fulldjupa
diken ej kan uppnås föreslås avvattning av terrass med underliggande dränering, se ritning 200T0401.
Nedan redovisas punkter där avvattningsåtgärder utförs:
0/000
Ny dagvattenbrunn anläggs med utlopp mot dike i höjd med sträckans start. Dränering anläggs på
befintlig dikesbotten för avvattning av vägen- och gång- och cykelvägens terrass och släpps mot
befintligt dike.
0/110
Ny trumma under infart. Avvattning av väg och gång-och cykelväg mot befintligt dike som grävs ur.
Dränering anläggs för avvattning av vägens- och gång-och cykelvägens terrass.
0/300 – 0/400
Ny kupolsil och 2 gallerbrunnar ansluts med ny dagvattenledning mot befintlig dagvattenledning i väg.
Dränering anläggs för avvattning av vägens- och gång-och cykelvägens terrass.
0/600
Ny kupolsil anläggs och ansluts mot befintlig dagvattenledning. Vägens lutning medför att denna
avvattnas såsom tidigare söderut. Dränering anläggs för avvattning av vägens- och gång-och
cykelvägens terrass.
0/790 - 0/860
2 gallerbrunnar och en kupolsil ansluts via ny dagvattenledning mot en ny trumma under befintlig väg.
Befintlig trumma grävs om och ansluts mot befintlig dagvattenledning. Dränering anläggs för
avvattning av vägens- och gång-och cykelvägens terrass.
Geohydrologi
Inga åtgärder.
Geotekniska åtgärder
Inga geotekniska förstärkningsåtgärder erfordras utmed sträckan.
Vid längdmätning km ca 0/430, där breddning av väg planeras att utföras anläggs vägbank.
Slänter för bergskärning utförs i lutning 5:1 vid längdmätning km ca 0/240-0/300.
Gestaltning
Projektet kommer att innefatta situationer där ny väg ligger mycket nära befintliga strukturer. Det
kommer därför vara viktigt att ta gestaltning i särskilt beaktande här och se över anslutningar till
omgivande mark så att nyanlagda ytor smälter in i befintlig miljö. Slänter kläs med växtjord och besås
så att en återetablering av vegetation kan ske. Odlingsbar mark ska i möjligaste mån återgå till odling.
Den nya gång-och cykelvägen sträcker sig även genom kulturmiljöområden, såsom den förbi Stora
Skedvi kyrka. Här är viktigt att beakta val av material och kulörer samt samordna gestaltning med
belysning. Även att bevaka skyltplaceringar samt storlek på skyltar för att minimera det visuella
intrycket och värna utblickar. Tydligt beskriva skydd av befintliga träd och byggda strukturer som kan
påverkas.
För mer detaljerad beskrivning av gestaltningsmässiga åtgärder se tillhörande Gestaltningsprogram
(2L140001).
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Natur-och kulturmiljö
Ett antal solitärträd och några kulturmiljöobjekt kommer att påverkas.

5.2.2.

Studerade och bortvalda alternativ

Där det idag finns en problematik vid gravkapellet invid Skedvi kyrka studerades förslaget att utforma
sträckan med en avsmalnad sektion, exempelvis som en chikanlösning. Detta alternativ valdes dock
bort då sikten på platsen är dålig på grund av att kapellet ligger så nära vägen och att sträckan
trafikeras av många breda jordbruksfordon. Sammantaget bedömdes detta alternativ inte uppnå
projektmålet med en god framkomlighet för motorfordon.

5.3.
Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som redovisas på
plankarta och fastställs
Enligt undantagen i miljöbalken ska Skyddsåtgärder och försiktighetsmått hanteras under
planläggningen. Område för strandskydd och generella biotopskydd ska redovisas på plankartan.
•

Sk1- avser biotopskydd

Biotopskyddsområden markeras på plankartorna som prickad grön linje.
Strandskyddsområdet påverkas inte i denna vägplan.

5.4.

Skyddsåtgärder under byggtid

Följande skyddsåtgärder föreslås under byggnadstiden:
•

Byggbuller och vibrationer regleras av naturvårdsverket allmänna råd om buller från
byggplatser, NFS 2004:15

•

Skyddsåtgärder avseende ofrivillig förorening av mark och vatten hanteras genom
Trafikverkets miljösäkring och entreprenörens miljöplan

•

Emissioner från arbetsfordon/-maskiner regleras av Trafikverkets miljökrav

•

Skydd av befintliga träd och byggda strukturer som kan påverkas

6 Effekter och konsekvenser av projektet
6.1.

Trafik och användargrupper

6.1.1.

Trafik, 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 på
större delar av sträckan, vilket kan upplevas trängre. Dock kan kantstenen vara en bidragande faktor
till att hastigheten hålls. Framkomligheten kan även ses som förbättrad då det inte vistas oskyddade
trafikanter på vägbanan som behöver väntas in eller köras om. De upphöjda passagerna utförs som
hastighetssänkande åtgärder längs sträckan och planeras bidra till efterlevnad av skyltad hastighet.
Befintlig vägbredd är oförändrad, därav anses den samlade effekten inte bli negativ. För delen förbi
gravkapellet där vägbredden ökar bidrar detta till en positiv effekt. Sikten för fordonstrafikanter
bedöms förbättras för sträckan förbi bergsskärningen när gång-och cykelväg anläggs där, vilket bidrar
till ökad trafiksäkerhet.
Vid anläggandet av gång-och cykelväg längs väg 790 bedöms ingen förändring av trafikflöden för
fordonstrafik ske mot idag.
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Åtgärderna vid korsning 790-785 samt korsning 790-786 bedöms inte påverka framkomligheten för
trafiken negativt.

6.1.2.

Kollektivtrafik

Möjligheten att kunna ta sig 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 ett busshållplatsläge tas bort helt, här
blir dock trafiksäkerheten i anslutning till nya och befintliga hållplatser bättre.

6.1.3.

Oskyddade trafikanter och långsamtgående fordon

Trafiksäkerheten och tillgängligheten bedöms förbättras för oskyddade trafikanter då en belyst gångoch cykelväg längs väg 790 samt tillhörande gång-och cykelvägspassager byggs.
Framkomligheten för långsamtgående fordon så som jordbruksmaskiner antas inte försämras
nämnvärt, för sträckan förbi gravkapellet bedöms framkomligheten istället förbättras då vägen
breddas mot idag. Detta bidrar till bättre sikt samt ökad möjlighet att mötas på sträckan.

6.2.

Lokalsamhälle och regional utveckling

Möjligheten att kunna ta sig till och från busshållplatserna för att resa kollektivt lokalt och i regionen
förbättras, vilket resulterar i möjligheten till ett mer miljömässigt fördelaktigt transportsätt ökar.
Projektet överensstämmer med kommunens översiktsplan samt fördjupad översiktsplan genom den
förbättrade tillgänglighet, trafiksäkerhet.

6.3.

Miljö och hälsa

6.3.1.

Hälsa

Trafiksäkerhet
Anläggandet av en gång- och cykelväg längs väg 790, tillgängligheten till busshållplatserna och de
tillkommande hastighetssänkande åtgärderna bedöms förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter,
samtidigt som möjligheten för boende i området att välja ett mer miljömässigt fördelaktigt
transportmedel ökar.
Luftkvalitet, buller och vibrationer
Projektet bedöms inte påverka boendemiljön negativt, eftersom planförslaget inte medför någon ökad
biltrafik eller ökat buller av.
Farligt gods
Väg 790 är inte utpekad som sträcka för farligt gods.

6.3.1.

Landskapet

Förslaget bedöms inte påverka landskapsbilden i stort. Lokalt kommer projektet påverka
kulturmiljövärden samt i liten utsträckning naturvärden då den föreslagna sträckningen till stor del
befinner sig i befintligt vägområde. Ett träd invid kyrkan samt två träd i sektion 1/010-1/040 behöver
tas ned, vilket kan påverka upplevelsen av vägrummet.

6.3.2.

Kulturmiljö

Planförslaget innebär ingrepp i lämningen L20000:9650 som är en bytomt registrerad som en möjlig
fornlämning (se figur 15). Husgrunder och anläggningar, utan synlig markering ovan mark, kan
komma att påverkas. En arkeologisk utredning kommer att genomföras för att bedöma i vilken mån
denna och eventuella ytterligare tidigare okända fornlämningar kommer att påverkas av vägförslaget.
Vid anläggandet av gång-och cykelvägen breddas befintlig väg inom intresseområdet för kulturmiljö,
Kyrkbyn St Skedvi. Vägen får därmed en något mer dominerande roll i miljön. Med hänsynsfull
utformning av till exempel belysning och detaljanpassning, bedöms dock den negativa påverkan bli
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liten. Utformningen ska samrådas med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Byggnadsminnet
Kaplansgården ligger drygt 100 meter från vägområdet och bedöms inte påverkas av vägåtgärderna.

6.3.3.

Naturmiljö

Planförslaget saknar påtagliga och höga naturvärden. Biotoper som berörs skall skyddas under
byggskedet. På norra sidan vid kyrkan finns ett hamlat lindträd i allé, som kommer att behövas tas ner,
se nr 3 i figur 17 i kapitel 4.6. Två träd behöver tas ned i sektion 1/010-1/040, dessa klassificeras inte
som särskilt skyddsvärda och behöver inte sökas dispens för.
Utifrån naturvärdesinventeringen bedöms det att det inte finns någon art i det berörda området som
föranleder artskyddsdispenser eller särskild utredning kopplat till artskyddsförordningens bilagor.
De invasiva arter som påträffats och som eventuellt kan påverkas av åtgärder som riskerar att sprida
dessa är blomsterlupin, kanadensiskt gullris, häckspirea, videkornell och rosenhallon. Massor från
dessa områden ska hanteras varsamt och om det är möjligt återanvändas på samma plats för att
minska spridningen. Med vidtagna åtgärder bedöms spridningen kunna minimeras.
Stenmuren kommer inte påverkas.
Den sammanfattande bedömningen är att det inte blir någon större påverkan av naturmiljön.

6.3.4.

Naturresurser

Vattenresurser
Projektet bedöms ej påverka några vattenresurser.
Jordbruk
Visst anspråk på odlingsbar jordbruksmark kommer ske vilket bedöms medföra negativa effekter, dock
är anspråket relativt litet då det ligger längs med redan befintlig bilväg och inga delade jordbruksytor
uppstår.
Förorenad mark
Projektets negativa miljöeffekter av förorenade massor bedöms kunna uteslutas, då man har och kan
komma att provta massorna samt hantera dom därefter.
Masshantering
Det övergripande målet för masshanteringen är att massorna skall återanvändas. En del av massorna
är inte lämpliga för vägändamål och kommer att utgöra överskottsmassor. Eventuellt kan volymen
överskottsmassor minska genom lokalt användande, tex att jordbruksmassor återanvänds på
jordbruksmark. Dock kan en begränsad påverkan avseende fordonstrafik uppkomma vid hantering av
massor inom vägområdet. Det förväntas bli ett massöverskott i projektet.

6.3.5.

Vattenmiljö

Hydrologi
Planförslaget bedöms ej påverka hydrologin i området.
Geohydrologi
Utförda åtgärder bedöms inte påverka grundvattennivån i området eller de brunnar som ligger nära
vägen.

6.3.6.

Rekreation och friluftsliv

Då planförslaget innebär att säkrare passager anläggs över väg 790 så kommer möjligheten att nyttja
områdena på båda sidorna om vägen för gångtrafikanter, cyklister underlättas. En tillfällig störning
kan uppstå i samband med anläggningsarbetet till följd av att det kan vara svårt att passera på platsen
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etc. Men bortsett från denna kortsiktiga påverkan så bedöms det planerade projektet endast medföra
positiva effekter för friluftslivet i området.

6.4.

Samhällsekonomisk bedömning (sammanfattning)

Ingen samhällsekonomisk bedömning genomförs i projektet.

6.5.

Indirekta och samverkande effekter och konsekvenser

Inga större indirekta och samverkande effekter och konsekvenser kan ses till följd av projektet.
Anläggande av gång- och cykelväg, andra anläggningsdelar och belysning kommer att påverka
omgivningen främst genom att mark behöver tas i anspråk.
Ledningar som kan behöva läggas om kan ge konsekvenser även utanför vägområdet.

6.6.

Påverkan under byggnadstiden

6.6.1.

Miljöeffekter

Under byggtiden kan störningar som orsakar olägenheter för människor och miljö uppstå. Krav
kommer ställas på entreprenören för att minimera dessa. Rutiner och skyddsåtgärder för att minska
påverkan ska redovisas i entreprenörens miljöplan.
Störning under byggtiden med avseende buller, vibrationer och damning kan uppkomma.
Naturvårdsverkets allmänna råd om byggbuller ska följas och åtgärder ska vidtas om olägenheter
uppstår. Arbeten i området ska i möjligaste mån ske dagtid på grund av närheten till bostäder.
Information bör ges till boende i området innan byggarbetet påbörjas. Under byggtiden kan störningar
för bilister och oskyddade trafikanter avseende framkomligheten på väg 790 förekomma men under en
begränsad tid.
Massor kommer återanvändas i projektet så långt det är möjligt. Om massorna inte kan återanvändas
av tekniska skäl eller att halterna överstiger MKM ska de transporteras till godkänd mottagare så nära
projektet som möjligt. Generellt så är återanvändning av massorna vid någon annan plats än
undersökningsområde anmälningspliktigt.
Dialog med kommunen samt Länsstyrelse kommer föras med avseende på masshantering.

6.6.2.

Trafik under byggtid/byggbarhet

Under kapitel 5.2 beskrivs de åtgärder som kommer genomföras längs sträckan.
Under byggtiden kan störningar i trafiken förekomma bestående av sänkt hastighet, buller, tillfälligt
avstängda körfält och omledning av trafik. Detta hanteras genom att godkända skyddsanordningar
används och att närboende informeras vilket kan bidra till att andra val av sträckor och
transportmedel kan nyttjas.
Längre fram i projekteringsprocessen kan detaljeringsgrad av kritiska faktorer, eventuella risker och
skyddsåtgärder för byggbarheten och produktionen utvecklas.
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7 Samlad bedömning
Sammantaget görs bedömningen att projektet överensstämmer med projektmålen och därmed även de
transportpolitiska målen. Måluppfyllelse för miljökvalitetsmålen bedöms inte motverkas.

7.1.
Vägplanens överrensstämmelse med projektmålen och de
transportpolitiska målen
Genom att en sammanhängande belyst gång- och cykelväg som driftunderhålls året om anläggs, samt
säkrare passager till målpunkter 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.
Tillgängligheten till kollektivtrafiken blir bättre då man på ett säkrare sätt kan ta sig som oskyddad
trafikant till hållplatslägen. I viss mån kan den bli något försämrat för vissa av de boende utmed
sträckan eftersom en busshållplats föreslås tas bort helt, här blir dock trafiksäkerheten i anslutning till
nya och befintliga hållplatser bättre.
Framkomligheten bedöms inte nämnvärt försämras för motordrivna fordon på grund av planförslaget
trots att kantsten tillkommer längs vissa sträckor, befintlig vägbredd avses inte minskas.
Framkomligheten ses som förbättrad då det inte kommer behöva vistas oskyddade trafikanter på
vägbanan som behöver väntas in eller köras om. De upphöjda passagerna bidrar som
hastighetssänkande åtgärder längs sträckan och planeras bidra till efterlevnad av skyltad hastighet.
Eftersom ändamålet med projektet trafiksäkerhetsåtgärden i Stora Skedvi är att ta fram en hållbar
anläggning som leder till ökad trygghet, framkomlighet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter,
bedöms även ändamålet uppfyllas med de åtgärder som föreslås i planförslaget.
Genom förbättrad tillgänglighet till busshållplatser, sammanbundna gång- och cykelstråk och säkrare
passager bedöms även funktionsmålet gällande jämställdheten och jämlikheten uppfyllas. Åtgärderna
leder till förbättrade möjligheter för de som gör ett aktivt val att inte resa med bil samt för dem som
varken har tillgång till- eller möjlighet att framföra bil.
Planförslaget bidrar även till att uppfylla hänsynsmålet då åtgärderna förväntas leda till att minska
risken för olyckor, främst för oskyddade trafikanter, uppnå positiva effekter gällande åtkomst till
områden för rekreation och friluftsliv. Den bidrar även till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad
hälsa.

7.2.

Vägplanens överrensstämmelse med miljökvalitetsmål

Följande 2 mål av de 16 nationella miljökvalitetsmålen bedöms vara aktuella för detta projekt:
•

God bebyggd miljö

Definition: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas.
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Kulturvärden i bebyggd
miljö. Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och
bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas.
Måluppfyllelse: Skapa en säker och trygg utemiljö för gående och trafikanter.
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•

Ett rikt odlingslandskap

Definition: Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena
bevaras och stärks.
Måluppfyllelse: Intrånget i jordbruksmark har minimerats i projektet.

8 Överensstämmelse med miljöbalkens allmänna
hänsynsregler, miljökvalitetsnormer och bestämmelser
om hushållning med mark och vattenområden
8.1.

Allmänna hänsynsreglerna

Hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel är grundläggande för strävan mot ett ekologiskt hållbart
samhälle. Vid alla åtgärder som kan få inverkan på miljön eller på människors hälsa skall de allmänna
hänsynsreglerna följas, om inte åtgärden är av försumbar betydelse med hänsyn till miljöbalkens mål.
Enligt 1 § (Bevisbörderegeln) måste verksamhetsutövaren visa att de allmänna hänsynsreglerna följs.
Kunskapskravet (MB 2 kap 2§)
Innebär att tillräcklig kunskap ska finnas hos verksamhetsutövaren. Trafikverket har inom ramen för
arbetet med miljöbeskrivningen genom samråd, sammanställning av underlag från olika källor samt
bedömningar tagit fram nödvändig kunskap om de miljökonsekvenser som kan uppstå.
Försiktighetsprincipen (MB 2 kap 3§):
Redan risken för negativ påverkan innebär en skyldighet att vidta skyddsåtgärder och
försiktighetsmått. Inom arbetet med miljöbeskrivningen och vägplan har skyddsåtgärder och
försiktighetsmått tagits fram och beskrivits.
Produktvalsprincipen (MB 2 kap 4§):
Vid val av produkter ska de kemiska produkter och biotekniska organismer som är minst skadliga för
miljön väljas. Trafikverket har speciella dokument som innehåller generella miljökrav vilka nyttjas vid
upphandling av entreprenör. I dessa dokument hanteras krav på kemiska produkter.
Hushållnings- och kretsloppsprincipen (MB 2 kap 5§):
Alla som bedriver en verksamhet ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till
återanvändning och återvinning. I första hand ska förnybara energikällor användas. Kretsloppsfrågor
ingår i Trafikverkets kontinuerliga miljöarbete med bl.a. försök med återanvändning av begagnat
material.
Lokaliseringsprincipen (MB 2 kap 6§):
Lokaliseringsprincipen innebär att man ska välja en sådan plats att verksamheten ger minsta intrång
och olägenhet för människors hälsa och miljön. I tidigare framtagen förstudie samt vägutredning har
alternativa dragningar utretts.
Skälighetsprincipen (MB 2 kap 7§):
Enligt skälighetsprincipen ska hänsynsreglerna tillämpas efter en avvägning mellan nytta och
kostnader. Kraven ska vara miljömässigt motiverade utan att vara ekonomiskt orimliga. Genom att
Trafikverkets planläggningsprocess har följts, där fyrstegsprincipen använts, har skälighetsprincipen
beaktats.
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8.2.

Bestämmelser om hushållning med mark och vattenområden

Trafikverket kommer arbeta för att så mycket massor som möjligt kan återanvändas inom projektet för
att därigenom minimera transporter och användningen av ändliga resurser.
Planförslaget är utformat så att det till största delen ligger inom befintligt vägområde, för att så lite
mark som möjligt ska tas i anspråk.
Planförslaget innebär att odlingsbar mark tas i anspråk men intrånget har minimerats vid
utformningen.

8.3.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer regleras i miljöbalkens femte kapitel. Avsikten med miljökvalitetsnormerna är
att fastlägga en högsta tillåtna förorenings- eller störningsnivå som människor eller miljön kan
belastas med. Miljökvalitetsnormer finns för närvarande för föroreningar i utomhusluft
(SFS2010:477), för vattenkvalitet i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554), för omgivningsbuller
(SFS2004:675) samt för olika parametrar i vattenförekomster (SFS 2001:660). Denna vägplan bedöms
inte medföra att några gällande miljökvalitetsnormer berörs.
Vattenmiljö
Projektet bedöms ej påverka Dalälvens möjlighet att uppnå god kemisk och ekologisk status.
Föroreningsmängderna från gång-och cykelväg är ringa och innan vattnet når Dalälven har det
passerat slänter och diken där föroreningar fastläggs.

9 Markanspråk och pågående markanvändning
Ny gång-och cykelväg följer mestadels befintlig sträckning av väg 790, men på grund av utformning av
gång-och cykelvägen samt andra anläggningsdelar kommer det medföra att viss mark behöver tas i
anspråk. På vissa delar kommer brukbar jordbruksmark 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.
Vid planerad flytt av vägmitt 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.

9.1.

Vägområde för allmän väg

Nytt vägområde för vägåtgärder som föreslås vid allmän väg omfattar förutom själva vägen, utrymme
för de väganordningar som föreslås. För att möjliggöra drift och underhåll ingår i vägområdet en
kantremsa som i skogsmark är två meter bred utanför bankfot eller släntkrön, se figur 29. På
impediment (mark som är olämplig för skogs- eller jordbruk, till exempel berghällar) och åkermark är
kantremsan 0,5 meter bred. På tomtmark tas ingen kantremsa i anspråk.
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Figur 29; Vägområde och vägrätt

9.2.

Vägområde för allmän väg med vägrätt

På plankartorna 200C0201-200C0203 redovisas tillkommande vägområde, dvs det område som ligger
utanför befintligt vägområde för allmän väg som behövs för att kunna genomföra åtgärderna.
Vägrätt uppkommer genom att väghållaren tar mark eller annat utrymme i anspråk med stöd av en
upprättad och fastställd vägplan. Vägrätten ger väghållaren rätt att nyttja mark eller annat utrymme
som behövs för vägen. Väghållaren har rätt att i fastighetsägarens ställe bestämma över marken eller
utrymmets användning under den tid vägrätten består. Vidare får väghållare rätt att tillgodogöra sig
jord- och bergmassor och andra tillgångar som till exempel kan utvinnas ur marken. Vägrätten upphör
när vägen dras in från allmänt underhåll.
Byggandet av vägen kan starta när väghållaren har fått vägrätt, även om det inte har träffats någon
ekonomisk uppgörelse för intrång och annan skada. Värdetidpunkten för intrånget är den dag då
marken tas i anspråk. Den statliga ersättningen räknas upp från dagen för ianspråktagandet med ränta
enligt 5§ Räntelagen (1975:635) tills ersättningen betalas. Eventuella tvister om ersättningen avgörs i
domstol. Ersättningen för den mark som tas i anspråk med vägrätt ska motivera minskningen av
fastighetens marknadsvärde vid värdetidpunkten.
Nytt vägområde med vägrätt redovisas på plankartorna som V, nytt vägområde med vägrätt och
uppskattas till cirka 4450 m2. Marktypen består i huvudsak av tomtmark. Övriga marktyper som
omfattas är odlingsmark. Mer exakta arealer kommer redovisas i granskningshandlingen.

9.3.

Vägområde med tillfällig nyttjanderätt

Områden med tillfällig nyttjanderätt behövs för att entreprenören ska kunna bygga de planerade
vägåtgärderna. Det kan vara uppställning av byggmaterial, etablering och 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.
Areal för tillfällig nyttjanderätt som planen föreslår uppgår i detta skede till cirka 1350 m2 och består
mestadels av odlingsmark och impedimentsyta. Mer exakta arealer kommer redovisas i
granskningshandlingen. Följande områden har markerats på plankartorna:
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•

T1- Avser tillfällig nyttjanderätt för upplag av markvegetation/schaktmassor under byggtiden.

•

T2- Avser tillfällig nyttjanderätt för justering av infart och ytor.

•

T3- Avser tillfällig nyttjanderätt för justering av trumma

•

T4- Avser tillfällig nyttjanderätt för borttagning av befintliga belysningsstolpar.

•

T5- Avser tillfällig nyttjanderätt för upplag av potentiellt förorenade massor.

9.4.

Vägområde inom detaljplan och områdesbestämmelser

Inom detaljplanelagt område där kommunen är huvudman för allmän plats så uppkommer inte
vägrätt. Kommunen skall här istället tillhandahålla den mark som krävs för utformningen av vägen.
För att vägplanen ska kunna fastställas och för att projektet ska kunna byggas måste detaljplaner
överensstämma med det planerade projektet.
Nytt vägområde inom detaljplan där kommun är huvudman för allmänna platser, redovisas som V1 på
plankartorna.
Detaljplaner och byggnadsplaner som framgår i tabell 5 i kapitel 9.5 antas beröras av planförslaget.
Vägområdet gör redan idag intrång och det nya vägområdet anses i detta skede som både mindre
marginellt intrång och påverkar inte ändamålet med planen för flertalet av planerna, dock kommer
troligtvis även intrång uppkomma som leder till att några planer behöver hävas. Mer utförlig
redovisning och hantering av detta kommer redovisas i kommande granskningshandling.
Tabell 5; Planer som ligger inom planområdet och blir berörda
Plantyp:

Namn:

Aktnr:

Datum:

1

Byggnadsplan ändring
av dp/1481S

Ändring och utvidgning
BP St.skedvi kyrkby

2082-P1985/7

1985-11-22

2

Detaljplan/1653S

Stora Skedvi skola mm

BN12-158:190,
1653s

2015-06-08

3

Detaljplan/1627L

Fd kommunhus i St
Skedvi (Skedvi prästgård
1:67 mm)

2082-P119

2005-11-16

4

Byggnadsplan/1466L

Byggnadsplan för kyrkbyn
13.1 och 14:1 mfl

20_SSK-882

1968-04-28

5

Detaljplan/1624S

Detaljplan för stora delar
ST Skedvi prästgård 1:16
mm

2082-P114

2004-04-29
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10

Fortsatt arbete

10.1.

Viktiga frågeställningar som kvarstår att hantera och utredas

10.2.

•

För del av väg 790, Stora Skedvi bedöms att avvattningsbrister bör fortsatt utredas och
åtgärdas.

•

Fortsatt samråd med Säters kommun angående påverkan/hantering av detaljplaner och
åtgärder.

•

Det är viktigt för det fortsatta arbetet med framtagande av bygghandling att det skapas en
enhetlig utformning över hela sträckan och en genomtänk utformning vid viktiga
korsningar, så att den nya gång- och cykelvägen kan stärka befintliga värden. En god
gestaltning och anpassning av exempelvis armaturer, belysningsstolpar och kantstenar
mm kan bidra till att stärka de befintliga värdena.

•

I framtagandet av bygghandling är det viktigt att tydligt beskriva bevarande och skydd av
befintliga strukturer; exempelvis träd, byggnader och häckar/staket i vägområdets gräns.

•

Utred var och om den hamlade linden behöver ersättas.

•

Fortsatt arbete med projektets masshantering, framtagande av masshanteringsplan.

•

Ytterligare markprovtagningar kan komma att behövas vid områden där man påträffats
förekomst av föroreningar.

•

Belysningsåtgärder som sträcker sig utanför vägplanegräns behöver fortsatt behandlas och
utredas i bygghandlingsskedet.

•

Ytterligare arkeologiska åtgärder krävs, vilket kan vara tidskrävande process med flera
steg.

•

Utredning av skick på befintliga dagvattenledningar som avses kopplas på behöver utföras
inför detaljprojektering.

•

Ledningssamordning kommer att behövas vidare i projektet.

Tillstånd, dispenser och anmälningar

Genomförandet av planen komma att kräva särskilda tillstånd, dispenser eller anmälningar, här nedan
nämns dom som i detta skede antas bli aktuella.
Då vägåtgärderna kan komma att beröra fornlämningar i anslutning till Stora Skedvi kyrka och
Kyrkbyns gamla bytomt (L 2000:9650) har Länsstyrelsen i ett yttrande gjort bedömningen att en
arkeologisk utredning enligt kulturmiljölagen 11§ 2 kap behövs. En begäran om att starta en sådan ska
inskickas till Länsstyrelsen.
I de centrala delarna löper vägen genom det utpekade kulturmiljöintresset Kyrkbyn Stora Skedvi. Det
är viktigt att vägutformning, belysning o.s.v. anpassas till denna miljö. Samråd ska därför ske med
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet angående vägens detaljutformning.
Återanvändning och mellanlagring av massor inom vägområdet bedöms vara möjligt, dock bör
tillsynsmyndighet informeras och dialog bör föras avseende eventuell anmälningsplikt.
En anmälan kan komma att krävas till VA-huvudmannen gällande påkoppling av dagvattenledning.
Behov av ytterligare tillstånd/dispenser/anmälningar utreds vidare i det fortsatta arbetet.
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11

Genomförande och finansiering

11.1.

Formell hantering

Vägplanen är nu inne i skede samrådshandling. Efter att denna samrådshandling varit ute på samråd
kommer eventuella justeringar att genomföras och presenteras i den 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.
Hur järnvägsplaner och vägplaner ska kungöras för granskning och fastställas regleras i 2 kapitel 12-15
§§ lag (1995:1649) om byggande av järnväg respektive 17-18 §§ väglagen (1971:948).
Fastställelsebeslutet omfattar det som redovisas på planens plankartor, profilritningar om det behövs,
eventuella bilagor till plankartorna. Beslutet kan innehålla villkor som måste följas när vägen byggs.
Denna planbeskrivning utgör ett underlag till planens plankartor.
När vägplanen har vunnit laga kraft blir beslutet om fastställande juridiskt bindande. Detta innebär
bland annat att vägbyggaren, det vill säga Trafikverket i detta projekt, har rätt, men också skyldighet,
att lösa in mark som behövs permanent för vägen. Mark som behövs permanent framgår av
fastighetsförteckningen och plankartan. I fastighetsförteckningen framgår också markens storlek
(areal) och vilka som är fastighetsägare eller rättighetsinnehavare.
Fastställelsebeslut som vinner laga kraft ger följande rättsverkningar:
•

Väghållaren får tillstånd att bygga allmän väg i enlighet med fastställelsebeslutet och de villkor
som anges i beslutet.

•

Väghållaren får rätt att ta mark eller annat utrymme i anspråk med vägrätt. För den mark eller
utrymme som tas i anspråk erhåller berörda fastighetsägare ersättning.

•

Vad som utgör allmän väg och väganordning läggs fast.

Vägplanen ger också rätt att tillfälligt använda mark som behövs för bygget av anläggningen. På
plankartan och i fastighetsförteckningen framgår vilken mark som berörs, vad den ska användas till,
under hur lång tid den ska användas, hur stora arealer som berörs samt vilka som är fastighetsägare
eller rättighetsinnehavare. Trafikverket har rätt att börja använda mark tillfälligt så fort vägplanen har
vunnit laga kraft, men ska meddela fastighetsägare/rättighetsinnehavare när tillträde är beräknat att
ske.
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Fastighetsägare/rättighetsinnehavare får inte utan tillstånd från Trafikverket uppföra byggnader eller
på annat sätt försvåra för Trafikverket att använda den mark som behövs för anläggningen.
Trafikverket har rätt att bygga den anläggning som redovisas i vägplanen.

11.2.

Kommunala planer

Vägplanen berör 5 detaljplaner, se kapitel 9.5 tabell 5. Vägplanen får inte strida mot detaljplanernas
syften. För de områden som gör intrång i detaljplan och inte överensstämmer med planen, kommer en
slutgiltig utredning göras i granskningshandlingsskedet huruvida detaljplanerna bör anpassas eller
upphävas. För de intrång som inte motverkar syftet med detaljplanen kan en mindre avvikelse
bedömas. För de detaljplaner där det inte kan anses som mindre avvikelse pågår hantering.

11.3.

Genomförande

Utställning av samrådshandling samt samråd på orten planeras ske under våren/sommaren år 2020.

11.3.1.

Granskningshandling

Allmänhetens granskning planeras ske under hösten år 2020.

11.3.2.

Fastställelsehandling

Vägplan planeras lämnas in för fastställelse under våren år 2021.

11.3.3.

Bygghandling och byggtid

När vägplanen vunnit laga kraft kommer Trafikverket ta fram en bygghandling eller ett
förfrågningsunderlag för upphandling av en entreprenör som genomför åtgärderna.
Planerad byggstart är år 2024.

11.3.4.

Fastighetsrättsliga åtgärder

Inga fastighetsrättsliga åtgärder anses bli aktuella i och med detta planförslag.

11.3.5.

Tillstånd och dispenser

Eventuella tillstånd och dispenser redovisas under kapitel 10.2.

11.4.

Finansiering

En kostnadsbedömning för åtgärderna längs väg 790 kommer att tas fram. Kostnaden för åtgärderna
redovisas i kommande granskningshandling.
Projektet finansieras via regional investering.
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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 2019/48574

1 Sammanfattning
En vägplan tas för närvarande fram för Trafiksäkerhetsåtgärden i Stora Skedvi. Projektet
befinner sig nu 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
samt Trafikverkets webbsida.
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Tidigt informationsmöte 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 under framtagandet med samrådshandlingen.
Samrådsunderlag inför Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan
Samrådsunderlaget fanns tillgängligt på Trafikverkets webbsida, i deras reception, samt på
kommunhuset i Säter och biblioteket på Skedviskola under tiden 2019-09-13 till 2019-1003. Annonsering skedde i Post-och Inrikes tidningar, Dalarnas tidningar och i Annonsbladet
Dalarna samt på trafikverkets webbsida. Totalt inkom 8 stycken yttranden från på
samrådsunderlaget från kommunen, 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 Trafiksäkerhetsåtgärder Stora Skedvi.
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 i Stora Skedvi.

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 utmaningar i projektet diskuterades.
Synpunkter som lämnades under detta möte var att man önskar att hänsyn tas kring
gestaltning i de områden som klassas som kulturmiljöområden. Samt 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 2019-1003. Synpunkter som inkom från Länsstyrelsen på samrådsunderlaget var bland annat:
Länsstyrelsen bedömer att en arkeologisk utredning krävs där berörda fornlämningar finns.
Att hänsyn skall tas till de kulturmiljövärden som finns främst vid kyrkan. Man påpekar
vikten av att ta hänsyn till skyddsvärda växter, strandskydd samt biotopskydd.
Markmiljöundersökning bör utföras för att utreda eventuella föroreningar. Önskan om att så
lite jordbruksmark som möjligt tas i anspråk. 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. På mötet visades tidiga skissförslag
och utmaningar i projektet diskuterades.
Synpunkter från kommunen som lämnades under detta möte var att man ställer sig positiv
till projektet. Efter mötet (2019-06-13) inkom ytterligare synpunkter men mestadels
information från kommunen skriftligt, dessa återfinns i diariet.
Säters kommun anger i sitt skriftliga yttrande på samrådsunderlaget att man önskar att
skolans elevråd blir involverat som diskussionspartner. Kommunen poängterar att
belysningen bör utredas vad det gäller ägandeskap och gestaltning, att busshållplatser bör
anpassas väl 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. Speciellt bör man se över trafiksituationen och
utformningen så det blir trygg vid skolan, kyrkan och läget vid Kulinariet.
Trafikverkets kommentar:
Löpande samråd kommer att genomföras med Säters kommun 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 berörda ledningsägare.
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 Dala trafik
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.
September 2019, Samråd med Svenska kyrkan Säterbygden
Utbyte av information har skett skriftligt med berörda hos Svenska kyrkan för att komma till
beslut angående asfalts/parkeringsytan utanför kyrkan.
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Samrådsunderlaget har varit tillgängligt för synpunkter under tiden 2019-09-13 till 2019-1003. Handlingen har funnits på Trafikverkets webbplats samt i fysiskt format i Trafikverkets
reception, på Säters kommun och Biblioteket i Stora Skedvi. Annonsering har skett i Postoch Inrikes tidningar, Dalarnas tidningar och i Annonsbladet Dalarna.
Trafikverkets kommentar:
Synpunkterna har noterats och kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med
Samrådshandlingen.

3.1.4.

Samråd med allmänheten och enskilda som kan bli särskilt berörda

Tidigt i samrådsprocessen hölls ett informationsmöte på orten 2019-06-24 i Sockenstugan i
St Skedvi. Via annonsering i lokaltidningar, Annonsbladet, Post-och inrikes tidningar, på
Trafikverkets webbsida 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.
Samrådets fokus var att informera om projektet samt att fånga upp synpunkter och kunskap
om sträckan.
Cirka 28 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 15 synpunkter. Som
sammanfattas här nedan:
•

Dålig sikt genom kurvan vid kyrkan, mötande trafik upptäcks sent och det är trångt
att mötas i kurvan.

•

Önskar GC-väg mot Pingbo, farlig sträcka mellan kyrkan och Yttersätra. Billigaste
alternativet bör vara att lägga GC-vägen öster om vägen på åkermark från Kvista till
Pingbovägen.

•

Förslag till korsningen mellan väg 790/785. Fartdämpande åtgärd, förhöjd
plankorsning. Vägbula från tre håll.

•

Gör gångfartsområde förbi hela skolområdet.

•

Tänk på lantbruksmaskiner vid fartdämpande åtgärder som begränsar vägbredden.

•

Nuvarande GC-väg ligger i samma plan som bilvägen, detta gör att den försvinner
vintertid. Se till att GC-väg även fungerar vintertid.

•

Lägg GC-väg på norra sidan av byn.

•

Byggstart ligger långt fram (2024), hastighetsdämpande åtgärd önskas nu. Finns det
möjlighet till en tillfällig lösning.

•

Förlängs inte GC-väg från kyrkan till Yttersätra och måste hastigheten sänkas till 50
km/h.

•

GC-vägen är bra från kyrkan till macken. Lägg pengarna där vägen idag är farlig
istället.

•

Se till helheten på vägsträckan, linjeföring och geometri på längre sträckningar.
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•

Bearbeta anslutningar så att de blir väl genomtänkta.

•

Analys av kulturmiljö önskas.

•

Sänk hastigheten från gamla brandstationen till 50 km/h hela sträckan fram tills det
blir 40km/h.

•

Anslutningsväg från hembygdsgården till kyrkan kan göras om till GC-väg.

Samrådsunderlaget har varit tillgängligt under tiden 2019-09-13 till 2019-10-03.
Handlingen har funnits på Trafikverkets webbplats, i Trafikverkets reception, på plats hos
Säters kommun samt på Biblioteket i Stora Skedvi. Annonsering har skett i Post-och Inrikes
tidningar, Dalarnas tidningar och i Annonsbladet Dalarna .
Efter utställelsen har 6 yttranden/telefonsamtal från
privatpersoner/fastighetsägare/allmänheten inkommit på samrådsunderlaget.
Synpunkterna handlade om:

•

Ägare av Kulinariet påpekar vikten av utformningsanpassning vid verksamheterna
så att den blir så trafiksäker som möjligt, så att det även fungerar vid eventuell
expandering av verksamheten.

•

Man ifrågasätter hur inte projektet kan sträcka sig mer västerut längs väg 790, det
är där det anses som mest farlig vad det gäller att röra sig som oskyddad trafikant.

•

Önskan om att gång-och cykelvägen skall sträcka sig till Kvista samt en
tillkommande upphöjd passage där, och att bilvägen sidoförflyttas upp på åkern så
att gång-och cykelvägen kan ligga på södra sidan om väg 790 denna sträckning.

•

Sträckningen bör även innefatta delen till Yttersätra ca 1,3 km nordväster ut och då
främst bron över Yttersätra bäcken som idag är ligger i skymt läge och är
trafikfarlig.

•

Man poängterar vikten av framkomlighet för jordbruksmaskiner främst genom
trånga delar av sträckan. Att samråd med markägare är viktigt.

Trafikverkets kommentar:
-

-

-
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Trafikverket har tagit del av synpunkterna som inkom i och med
informationsmötet på orten och kommer ta detta i beaktan vid framtagande av
kommande samrådshandling.
Många av synpunkterna berör delar som ligger utanför projektets gräns. Då det
inte är Trafikverket som väljer ut och prioriterar vilka sträckor som skall ingå i
projektet då det är 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, Länsstyrelsen Dalarna
Avstämning med handläggare på natur/kulturenheten hos Länsstyrelsen hölls, gällande
uppföljning av synpunkter på samrådsunderlaget.
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.
2019-12-15 Synpunkter via mejl från Säters kommun
Synpunkter på hittills framtaget planförslag inkom från kommunen mejl ledes,
synpunkterna bemöttes av Trafikverket 2020-01-29.
Kommunen synpunkter innefattar frågor kring den asfaltsyta/parkering som idag finns
utanför kyrkan om denna skall vara kvar. Man påpekar att om den tänkta gång-och
cykelvägen skall dras förbi framför skolan så kommer detaljplanen behöva ändras/hävas
här. Man informerar att den hållplats på motsatt sida av skolan kan med fördel behållas, ska
den justeras behöver man beakta den detaljplan som gäller där. Vidare informerar
kommunen om att det kan komma att bli en ökad trafik vid den in/utfart till Kulinariet som
driver restaurang/butiksverksamhet längs sträckan på grund av utökad verksamhet.
Trafikverkets kommentar:
Synpunkter kommer beaktas i fortsatt arbete med samrådshandlingen. Samråd har skett
med Dalatrafik, Svenska kyrkan samt kommunen tidigare angående den busshållplats och
asfalts/parkeringsyta som finns utanför kyrkan och beslutat att den kan tas bort. Samråd
kring påverkan på detaljplaner har skett under framtagandet av samrådshandlingen,
fortsatt samråd kommer skede även framledes. Utformning av hållplatser tas i beaktan
vid framtagande av planförslaget. Planförslaget innebär att gång-och cykelväg inte
anläggs på den sida där Kulinariet driver sin verksamhet.

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:
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•

Säters kommun, Dala energi, Trafikverket belysning, samt Hedemora Energi

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 2020-05-06
Thomas Johansson
Projektledare
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Trafikverket, Box 417, 801 05 Gävle. Besöksadress: Röda vägen 1 i Borlänge.
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00
www.trafikverket.se
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KM 0/000-0/400
ILLUSTRATIONSKARTA
SKALA

FORMAT

1:1000

A1
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BLAD
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BET

TYP AV PLAN

VÄGPLAN

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

PRELIMINÄR
HANDLINGSTYP

SAMRÅDSHANDLING
DATUM

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

2020-05-06
OBJEKT

TS-ÅTGÄRDER ST SKEDVI
DELOMRÅDE / BANDEL

STORA SKEDVI
ANLÄGGNINGSDEL

GEMENSAMT
OBJEKTNUMMER / KM

KONSTRUKTIONSNUMMER

164259
BESTÄLLARE

LEVERANTÖR

SKAPAD AV

UPPDRAGSNUMMER

E.LEVÉN

12706245

GODKÄND AV

AVDELNING

F.VENNGREN
RITNINGSTYP

PLAN
TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK
BESKRIVNING

KM 0/400-0/900
ILLUSTRATIONSKARTA
SKALA

FORMAT

1:1000

A1

RITNINGSNUMMER

FÖRVALTNINGSNUMMER

BLAD

NÄSTA BLAD

2 00 T 02 02

VM164257VP, ankomst 2020-04-24, ver 1, jobb 89

BET

TYP AV PLAN

VÄGPLAN

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

PRELIMINÄR
HANDLINGSTYP

SAMRÅDSHANDLING
DATUM

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

2020-05-06
OBJEKT

TS-ÅTGÄRDER ST SKEDVI
DELOMRÅDE / BANDEL

STORA SKEDVI
ANLÄGGNINGSDEL

GEMENSAMT
OBJEKTNUMMER / KM

KONSTRUKTIONSNUMMER

164259
BESTÄLLARE

LEVERANTÖR

SKAPAD AV

UPPDRAGSNUMMER

E.LEVÉN

12706245

GODKÄND AV

AVDELNING

F.VENNGREN
RITNINGSTYP

PLAN
TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK
BESKRIVNING

KM 0/900-1/270
ILLUSTRATIONSKARTA
SKALA

FORMAT

1:1000

A1

RITNINGSNUMMER

FÖRVALTNINGSNUMMER

BLAD

NÄSTA BLAD
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VM164257VP, ankomst 2020-04-24, ver 1, jobb 89

BET

TYP AV PLAN

VÄGPLAN

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

PRELIMINÄR
HANDLINGSTYP

SAMRÅDSHANDLING
DATUM

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

2020-05-06
OBJEKT

TS-ÅTGÄRDER ST SKEDVI
DELOMRÅDE / BANDEL

STORA SKEDVI
ANLÄGGNINGSDEL

GEMENSAMT
OBJEKTNUMMER / KM

KONSTRUKTIONSNUMMER

164259
BESTÄLLARE

LEVERANTÖR

SKAPAD AV

UPPDRAGSNUMMER

E.LEVÉN

12706245

GODKÄND AV

AVDELNING

F.VENNGREN
RITNINGSTYP

PLAN
TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK
BESKRIVNING

KM 0/000-1/270
ÖVERSIKTSPLAN
SKALA

FORMAT

1:3000

A3FF

RITNINGSNUMMER

2 00 T 01 01

FÖRVALTNINGSNUMMER

BLAD

NÄSTA BLAD

BET

TYP AV PLAN

VÄGPLAN

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

PRELIMINÄR
HANDLINGSTYP

SAMRÅDSHANDLING
DATUM

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

2020-05-06
OBJEKT

TS-ÅTGÄRDER ST SKEDVI
DELOMRÅDE / BANDEL

STORA SKEDVI
ANLÄGGNINGSDEL

GEMENSAMT
OBJEKTNUMMER / KM

KONSTRUKTIONSNUMMER

164259
BESTÄLLARE

LEVERANTÖR

SKAPAD AV

UPPDRAGSNUMMER

JOAKIM BERGGREN

12706245

GODKÄND AV

AVDELNING

FREDRIK VENNGREN
RITNINGSTYP

SEKTIONSRITNING
TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

TRAFIK OCH VÄGUTFORMNING
BESKRIVNING

TYPSEKTIONER

SKALA

FORMAT

1:100

A1

RITNINGSNUMMER

FÖRVALTNINGSNUMMER

BLAD

NÄSTA BLAD

2 00 T 04 01

VM164257VP, ankomst 2020-04-24, ver 1, jobb 89

BET

TYP AV PLAN

VÄGPLAN

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

PRELIMINÄR
HANDLINGSTYP

SAMRÅDSHANDLING
DATUM

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

2020-05-06
OBJEKT

TS-ÅTGÄRDER ST SKEDVI
DELOMRÅDE / BANDEL

STORA SKEDVI
ANLÄGGNINGSDEL

GEMENSAMT
OBJEKTNUMMER / KM

KONSTRUKTIONSNUMMER

164259
BESTÄLLARE

LEVERANTÖR

SKAPAD AV

UPPDRAGSNUMMER

JOAKIM BERGGREN

12706245

GODKÄND AV

AVDELNING

FREDRIK VENNGREN
RITNINGSTYP

DETALJRITNING
TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

TRAFIK OCH VÄGUTFORMNING
BESKRIVNING

UTFORMNING PASSAGER

SKALA

FORMAT

1:50
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RITNINGSNUMMER

FÖRVALTNINGSNUMMER

BLAD
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