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Bilaga 1

Orsa kommuns yttrande på vägplan
E45 (Vattnäs – Trunna)
Orsa kommun ställer sig positiv till ombyggnation av E45 mellan Vattnäs och Trunna. En ombyggnation
av sträckan är viktig både ur ett trafiksäkerhets- och ett framkomlighetstänk. E45 tillhör TNT-T nätet i
Sverige och ska leva upp till de krav som ställs från EU på dessa vägar. Ombyggnationen lever delvis
upp till de transportpolitiska målen (hänsynsmål och funktionsmål) som regeringen fastslagit. Den
uppfyller även delvis målen i Agenda 2030. Trafikverket har fått i regeringsuppdrag att uppnå en
nollvision. Man pratar i Agenda 2030 om en halvering av trafikolyckor samt en minskning av olyckor
med oskyddade trafikanter med 25 %. Det som kommunen ser kan bli ännu bättre gällande uppfyllelse
av de transportpolitiska målen samt målen i Agenda 2030 gällande detta projekt är hur oskyddade
trafikanter beaktas. Sträckan Vattnäs – Trunna är dessutom utsedd som rekommenderad primär väg för
farligt gods vilket gör att den även måste uppfylla MSB:s lagkrav som anges i ADR.
Orsa kommun ser att det är viktigt att beslut angående ombyggnation av E45 tas innan fler allvarliga
olyckor inträffar på sträckan. Nuvarande vägstandard är bristfällig med avseende på trafiksäkerhet och
framkomlighet. En ombyggnation av sträckningen har diskuterats i många årtionden och det är på tiden
att ett beslut fattas i ärendet. Sträckan används flitigt för arbetspendling och turisttrafik. Kommunen
har tagit del av planförslaget och lämnar följande synpunkter. Synpunkterna redovisas nedan:
• Orsa kommun ifrågasätter hur Trafikverket kan säga att det blir säkrare för transporter av farligt
gods. Detta med tanke på att man inte kommer att ha sidoräcken på alla 2 + 1 sträckor. Om det
skulle inträffa en olycka där en lastbil med farligt gods kör av vägen och kanske välter så kan
miljökonsekvenserna bli lika stora som de är idag. Däremot blir det betydligt säkrare vad gäller
den tunga trafiken när mötestrafiken separeras. Men för att öka säkerheten vad gäller
transporter för farligt gods så bör man anlägga sidoräcken längs hela sträckan, så att olyckor där
farligt gods transporter välter ner i vägslänt minimeras.
• Trafikverket anger i planförslaget att den innefattar flera gång- och cykelåtgärder för att få ett
sammanhängande gång och cykelstråk. I planförslaget pekar man även på att oskyddade
trafikanter ska ha säkra gång- och cykelvägar. Man har även gjort ett stort antal insatser för att
nå en så trafiksäker miljö som möjligt för oskyddade trafikanter. Dock saknas ett helhetstänk för
de oskyddade trafikanterna. Från delsträcka 4 fram till delsträcka 2 så har man tagit hänsyn till
oskyddade trafikanter men för delsträcka 1 saknas en hållbar och långsiktig lösning för de
oskyddade trafikanterna. Trafikverket anger i planförslaget att nuvarande sträcka som går
parallellt med delsträcka 1 kommer att läggas över från allmän till enskild väg, men att det ges
möjlighet att använda vägen för cykel eller gående. När den övergår till en enskild väg finns
ingen garanti på att vägen hålls öppen för trafik. Trafikverket säger även till att cykel- och
gångtrafik kan ske på en befintlig skogsväg parallellt med delsträcka 1. Någon garanti för att
denna skogsväg skulle hållas öppen för trafik finns inte heller. I Orsa kommuns ÖP beskrivs tre
möjliga alternativ till arbetspendling med cykel mellan Orsa och Mora. Det är Lisselhedsvägen,
E45 samt Turistvägen och anledningen till att det finns flera alternativa cykelvägar är på grund
av den kraftiga lutningen i terrängen. Lutningen i terrängen är även det beskrivet i Trafikverkets
dokumentation som ett av problemen för vägbyggnationen i området. Orsa kommun ser ett
problem med att cykelpendlare kan komma att cykla på den nya 2 + 1 vägen mellan Vångsgärde
och Vattnäs om del av befintlig sträcka blir enskild väg. Att cykla på en väg med mitträcke och
fordonstrafik medför en stor trafikfara för cyklisterna då fordonstrafiken kommer närmare
cyklisterna. Vi anser därför att Trafikverket bör ompröva förslaget att dra in det statliga
väghållningsansvaret för befintlig väg som går parallellt med delsträcka 1. Kommunen vill att
Trafikverket istället har kvar ansvaret för denna sträcka. Vi anser även att man bör bygga en GC-

138 Yttrande på vägplan för E45 (Lars-Erik Håkansson, Mattias Arvids, Birgitta Bogren, Anneli Eriksson 13:00-14:00) - OK KS 2020/00770-1 Yttrande på vägplan för E45 : Bilaga 1 Orsa kommuns yttrande gällande ombyggnation av E45

B

Yttrande

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

2020-10-29
OK KS 2020/00770

väg mellan Vattnäs 0/400 och 1/200 för att få till en säker trafiksituation utmed hela sträckan
för oskyddade trafikanter.
Enligt kartbilaga 101T0200 framgår att man kommer att använda delar av enskilda vägar i
området för byggtrafik (T5 = tillfällig nyttjanderätt för åtkomst till byggarbetsplats) Många av
de vägar som kommer användas för byggtrafik är smala och i dåligt skick. Bl.a. i korsningen
Lisselhetsvägen/Lisselhedsgata är svängradierna små. Kommunen ställer sig tveksam till hur
dessa anslutningsvägar ska kunna fungera trafiksäkert för byggtrafik samtidigt som ordinarie
trafik.
PM gestaltningsprogram saknas i aktuella handlingar på hemsidan. Kommunen har kvar
synpunkterna från senaste utställningen av vägplan 2019. ”I gestaltningsprogrammet står det
beskrivet hur överskottsmassor kan användas för att ge vägbanksslänter en flackare lutning och
på så sätt möjliggöra fortsatt brukande av marken. Den här åtgärden finns inte föreslagen på
någon sträcka och skälet till detta skulle vara bristande intresse från markägare. Ett önskemål
från kommunen är att denna fråga lyfts igen med berörda markägare. Kommunen vill att väg och
vägsläntar utformas så att mesta möjliga jordbruksmark blir brukbar. Det överskott som blir av
jordmassor bör kunna användas för att skapa ny och förbättra befintlig jordbruksmark.”
Ett nytt vägprojekt i den här storleken försämrar arronderingen avsevärt på de fastigheter som
berörs. Det är därför önskvärt om Trafikverket i samband med genomförandet av vägplanen kan
underlätta fastighetsregleringar för att förbättra fastighetsindelningen. Ny lokal väg från bro över
enskild väg vid vägavsnitt 5/925 ska förläggas intill nya E45 för att inte splittra jordbruksmarken
ytterligare.
Det är viktigt att tillgängligheten till besöksnäringen beaktas vid utformning av anslutningsvägar
och skyltning. Framförallt bör Lundkallgata/Holkallgata ner mot Lisselhedsvägen breddas.
Under 3.2.2 Kollektivtrafik, skriver man att kollektivtrafik på Inlandsbanan pågår. I dagslägen
förekommer ingen regional kollektivtrafik på Inlandsbanan. Det förekommer endast helgtrafik
under vissa perioder. Ett projekt för ett par år sedan gjordes där man körde regional
kollektivtrafik på Inlandsbanan under en kort period. Orsa kommuns förhoppning är att trafik
på Inlandsbanan kommer igång igen, men det är inte klart i dagsläget.
Under 3.3.5 Tekniska anläggningar och ledningar, saknas Orsa kommun (stadsnät) uppräknat.
Då utbyggnad av stadsnät i kommunen sker i stor skala bör även stadsnät vara omnämnd under
detta kapitel.
Under 4.3.1 Vägutformning, säger man att informationstavlor ska sitta på varje sida av vägen.
Orsa kommun anser att det inte är befogat med informationstavlor på platsen,
informationstavlor finns redan efter E45 norr om Orsa samt vid hembygdsgården. Dessa
påverkas inte av ombyggnationen utan kommer även fortsättningsvis vara de
informationstavlor som kommunen har.
Under 4.3.1 Vägutformning, talar man om en rastplats vid Holen. Vid möten mellan kommunen
och Trafikverket har frågan diskuterats och parterna har gemensamt kommit fram till att inte
göra någon rastplats utan endast parkeringsfickor på båda sidor. Ändringen beslutades med
avseende på trafiksäkerheten. Det bör korrigeras i ert dokument.
Under 4.3.9 Gestaltning, beskriver man hur cirkulationsplatsen ska utformas (ängsvegetation).
Orsa kommun har funderingar på vad detta innebär. Det är viktigt att rondellen inte ser
ovårdad ut, då denna rondell är bland det första som möter besökande till kommunen.
MKB: Kompensationsåtgärd Storspov och Tofsvipa. Planerad kompensationsåtgärd omfattar
bl.a. rensning av träd i en skogsdunge mellan Lunden och Näset. Enligt förslaget kommer dock
delar av dungen att kvarstå. För att uppnå önskad effekt av de planerade åtgärderna bör dock
hela dungen rensas från träd. För att ytterligare kompensera för den negativa påverkan
vägprojektet har på området bör ytterligare två områden norr om aktuellt område rensas från
träd, se bilaga 2.
I samband med miljökontorets tillsyn av enskilda avlopp i området 2019-2020 så framkom det
att ett antal avloppsanläggningar är placerade i nära anslutning till nya E45 och det finns
dessutom anläggningar där bostadshuset ligger på ovansidan av den nya vägen och
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avloppsanläggningen nedanför. Planerade åtgärder kan därmed medföra att
avloppsanläggningarna inte kommer att kunna användas detta bör omhändertas av
Trafikverket.
I plankarta 101T0511 visas GC öster om rondellen. En bättre sträckning av GC skulle vara direkt
anslutning till bilvägen in mot hembygdsgården. Detta för att möjliggöra en större grönyta
mellan rondellen och vägen in mot hembygdsgården.

Kommunstyrelsen
Orsa kommun
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