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Kommunstyrelsens utskott för samhälle 
Plats och tid: Kommunsalen, 2020-11-13 kl. 09:00-10:00 

Beslutande: Mikael Thalin (C), ordförande 
Magnus Bjurman (S), vice ordförande 
Leif Dahlfors (C)  
Lars-Olov Simu (KD)  
Joakim Larsson (M)  
 

Övriga deltagare: Joep Meens (MP), ej tjänstgörande ersättare 
Birgitta Bogren, verksamhetschef samhälle 
Anneli Eriksson, trafikingenjör 
Michael Horn, miljöinspektör  
Anna Erkers, sekreterare 

Utses att justera: Joakim Larsson 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Anna Erkers, sekreterare 

 58 - 61 

 ______________________________________ 

Mikael Thalin, ordförande 

 

 ______________________________________ 

Joakim Larsson, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens 
utskott för 
samhälle 

Sammanträdesdatum: 2020-11-13 

Överklagningstid:  

Anslaget sätts upp:  Anslaget tas ner:  

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 
 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 
Yttrande på vägplan för E45 3 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 58 OK KS 2020/00770-1 

 

Yttrande på vägplan för E45 
Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen efter redaktionell ändring att besluta 
delge Trafikverket de synpunkter som framgår i Bilaga 1 Yttrande på vägplan E45 
Vattnäs-Trunna. 

Reservation 
Joakim Larsson (M) och Lars-Olov Simu (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Trafikverket har tagit fram ett förslag till ny vägplan för E45 mellan Vattnäs-Trunna, 
Trafikverkets ärendenummer TRV 2015/14393. Målet med projektet är att öka 
trafiksäkerhet, förbättra framkomligheten och tillgängligheten för alla trafikanter, minska 
störning (buller) samt att värna om de höga kultur- och naturvärdena. Förslaget omfattar 
även indragning av del av befintlig väg E45, inom ett avsnitt 900 meter norr om korsningen 
E45/Vattnäs byväg fram till Vångsgärde, från statligt väghållningsansvar. Den vägutredning 
som genomfördes av Trafikverket under 2007 ligger till grund för valet av vägkorridor, Orsa 
kommun har yttrat sig över vägutredningen (kommunens dnr 07/KK0016). Den 
vägkorridor som valdes 2007 har sedan dess varit utlagd i förslaget till ny översiktsplan för 
Orsa kommun. Yttrandet har tagits fram i samråd med Stadsbyggnadsförvaltningen och 
Miljökontoret. 

Beslutsunderlag 
Vägplan E45 Vattnäs – Trunna  
Bilaga 1 Yttrande på vägplan E45 (Vattnäs – Trunna)  
Bilaga 2 Kompensationsåtgärder Storspov och Tofsvipa 

Förslag till beslut 
Verksamhetsområde Samhälle föreslår kommunstyrelsen att besluta att delge 
Trafikverket de synpunkter som framgår i bifogad skrivelse (bilaga 1). 

Yrkande 
Ordförande yrkar bifall till tjänstemannaförslaget med den redaktionella ändringen att 
ordet ”allmän” ersätter ordet ”regional” i punkten 3.2.2 angående kollektivtrafik. 

Lars-Olov Simu (KD) yrkar att utskott för samhälle beslutar enligt bilaga 2.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på sitt yrkande att besluta enligt tjänstemannaförslaget 
inklusive redaktionell ändring och Lars-Olov Simus yrkande och finner att utskottet 
beslutar enligt tjänstemannaförslaget inklusive den redaktionella ändringen.  

Sändlista 
Trafikverket 


	Innehållsförteckning
	Yttrande på vägplan för E45
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Sändlista


