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Avtal med Trafikverket avseende åtgärder utmed väg 

42, Tosseryd 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunen avslår förslaget om att teckna ett medfinansierings- och 

samverkansavtal med Trafikverket enligt upprättat förslag.         

Ärendet i sin helhet 

Detaljplan för Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. Räfseryd har godkänts inför 

antagande av Samhällsbyggnadsnämnden och har gått vidare för godkännande 

av Kommunstyrelsen och antagandebeslut av Kommunfullmäktige. 

Detaljplanen medför att åtgärder behöver vidtas i och i anslutning till väg 42 

som ligger inom Trafikverkets väghållningsområde. Ett medfinansierings- och 

samverkansavtal har upprättats med Trafikverket för att reglera genomförandet 

av de åtgärder som behöver vidtas. 

Avtalet omfattar följande åtgärder: 

Åtgärder i den statliga infrastrukturen 

- Justering av räcke mellan körbana väg 42 och ny gång- och cykelväg 

fram till befintlig gång- och cykelpassage.  

- Komplettering med nytt räcke mellan körbana väg 42 och gång- och 

cykelväg från befintlig gång- och cykelpassage fram till busshållplatsen. 

- Förlängning av stängsel mellan körbanorna väg 42. 

- Flytt av belysningsstolpe. 

Åtgärder i den kommunala infrastrukturen 

- Gång- och cykelväg som ansluter till befintlig gång- och cykelpassage. 

- Anslutning från planområdet till Långestensrondellen väg 42. 

Åtgärder i enskild infrastruktur 

- Gångvägar i norra delen av planområdet samt i höjd med busshållplats, 

anslutande befintlig gång- och cykelväg längs väg 42 (oklart om och när 

de kommer utföras). 

- Bullervall och bullerplank. 

Kommunen förbinder sig genom avtalet att finansiera samtliga åtgärder. 

Kommunen ska utföra de åtgärder som ingår i den kommunala infrastrukturen 
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samt flytt av belysningsstolpe i den statliga infrastrukturen. Trafikverket ska 

utföra övriga åtgärder i den statliga infrastrukturen. Åtgärder i enskild 

infrastruktur åligger exploatör/fastighetsägare att utföra. 

Parallellt med detta avtal tecknas även ett exploateringsavtal, där kommunen 

överlåter samtliga finansiella åtagande gentemot Trafikverket till exploatören 

samt förbinder exploatören att utföra bullervall och bullerplank.         

Planförslaget innebär att områdets lantliga karaktär kraftigt förändras till ett 

urbant område, och därigenom blir en förlängning av Sjöbo. Kommunstyrelsen 

bedömer att en begränsad byggnation av området fortfarande är möjligt, men 

inte av den karaktär att den bryter de typiska drag som återfinns i området idag. 

Kommunstyrelsen anser att villor och radhus är ett bättre komplement till 

boendeområdet, där byggnadsvolymen inte kraftigt bryter mot befintlig 

infrastruktur. 

Boendeområdet kommer även att kraftigt förtätas, samtidigt som passagen över 

riksväg 42 inte stärks. Boende kommer fortsättningsvis att hänvisas till 

övergångsstället vid rondellen i anslutning till Fristadsvägen, vilket inte är en 

hållbar lösning då detta innebär en sträcka om cirka 400 meter enkel väg för 

gående. Hastigheten på riksväg 42 har samtidigt inte aviserats att revideras till 

50, vilket medför en säkerhetsrisk vid passage. 

Kommunstyrelsen bedömer även naturinslaget som präglar området kommer 

att kraftigt försämras och medföra en mer grå tillvaro, något som inte är 

önskvärt ur ett folkhälsoperspektiv eller estetiskt perspektiv. 

Förslaget till avtal med Trafikverket avslås till förmån för en revidering av 

föreslaget planförslag i enlighet med Kommunstyrelsen synpunkter.       

Beslutsunderlag 

1. Medfinansierings- och samverkansavtal 

2. Detaljplan, plankarta, 191205 

3. Översiktskarta   

Beslutet expedieras till 

1. Trafikverket, region Väst, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge 

2. Tekniska nämnden 

 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 

 


