Planläggningsbeskrivning – 2020-01-30

Väg 635 Tolsbo-Tunet
Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur
projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut
som kommer att fattas.
Bakgrund, ändamål och syfte med projektet
Väg 635 mellan Tolsbo och Tunet ligger vid Romme söder om Borlänge. Väg 635 är cirka 7 meter bred
med smal vägren, vilket betyder att trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter är låg.
Busshållplatserna längs med sträckan har låg trafiksäkerhet och det saknas säkra passager över väg
635 för oskyddade trafikanter. Under turistsäsongen ökar trafiken till Romme Alpin markant vilket
ytterligare ökar risken för oskyddade trafikanter.
Borlängekommun planerar att bygga om och bygga ut Tunets skola vid Romme i södra delen av
Borlänge. Detta innebär att skolans upptagningsområde kommer öka och fler barn kommer att röra sig
i området. Nyligen har en gång- och cykelväg anlagts parallellt med väg 635 mellan Koppslahyttan och
Tolsbo.
Ändamålet med projektet är att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.
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Vad har hänt?
En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) togs fram år 2015 för väg 635, mellan Tolsbo och Tunets skola. Syftet med
denna ÅVS var att föreslå åtgärder för ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter till Tunets skola i
Romme. ÅVS utredningen föreslår bland annat att en gång- och cykelväg anläggs längs med väg 635
mellan Tolsbo och Tunets skola för att förbättra trafiksäkerheten. Busshållplatsernas tillgänglighet och
säkerhet föreslås även ses över längs med väg 635.
Under vintern 2019 har ett samrådsunderlag tagits fram.
2019-06-11 tog länsstyrelsen i Dalarnas län beslutet att projektet inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan.
2019-09-04 genomfördes samrådsmöte på orten i Strandbro bygdegård inom skedet
samrådshandling. Samrådstiden varade mellan 2019-08-26 – 2019-09-25. Synpunkterna
sammanfattas i en samrådsredogörelse och vägplanen justeras map yttranden som inkommit.

Så här planerar vi arbetet
Arbetet med att ta fram vägplanen för väg 635 Tolsbo-Tunet kommer att följa Trafikverkets
planprocess. Under vintern 2019 togs ett samrådsunderlag fram som man kunnat lämna synpunkter
på under mars-april 2019. Samrådsunderlaget skickas sedan till länsstyrelsen för beslut om betydande
miljöpåverkan. Under våren och sommaren 2019 tas en samrådshandling fram med ett förslag på hur

den nya gång- och cykelvägen ska anläggas. Ett samrådsmöte på orten genomfördes hösten 2019.
Allmänhetens granskning planeras till vintern 2020. Vägplanen förväntas skickas för fastställelse
våren/sommaren 2020.
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Vad händer framöver?
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Arbetet med vägplanen, som har som syfte att fastställa vägområdet och ge Trafikverket rätt att bygga
vägen, kommer att pågå från vintern 2018/2019 fram till sommaren 2020.

När kan du påverka
Du kan vara med och påverka vägförslaget! Ju tidigare du kontaktar oss desto enklare är det för oss att
försöka anpassa förslaget till dina önskemål. Du kan ringa oss (se kontaktuppgifter nedan), maila till
investeringsprojekt@trafikverket.se eller skriva till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781
28 Borlänge. Vid skriftliga synpunkter ange diarienummer TRV 2018/130714.
Inhämtad information tas med i det fortsatta arbetet och redovisas i en samrådsredogörelse som
kontinuerligt uppdateras.
Utifrån de synpunkter som framkommer efter de samråd som ska hållas kommer Trafikverket besluta
om utformningen av planerade åtgärder

Samråd
(mars-april, 2019)

Fastställelseprövning
(våren/sommaren 2020)

Informationsmöte
(hösten 2019)

Beslut om betydande
miljöpåverkan
(maj, 2019)

Granskning
(vintern 2020)

Vill du veta mer?
Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig
till oss om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på vår hemsida
www.trafikverket.se/nara-dig/projekt
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