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I samrådsredogörelsen 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 kommenterar Trafikverket de inkomna synpunkterna.

Sammanfattning
Samråd har skett med Karlskoga kommun, Länsstyrelsen Örebro län, ledningsägare KEMAB
och berörda fastighetsägare via brev.
Denna samrådsredogörelse redovisar samråd som utförts till och med skedet
samrådsunderlag. Samrådsunderlaget har gjorts tillgängligt för yttrande under tidsperioden
2017-04-24 till 2017-05-10.

Planläggningsbeskrivning
I planläggningsbeskrivningen klarläggs syftet med samråd, vilka samrådsformer som
planeras, när samråd är tänkt att genomföras och vilken samrådskretsen är tänkt att vara.
Planläggningsbeskrivningen ska användas som stöd för styrning och genomförande av
kommunikationen som sker med både interna och externa intressenter. Syftet är att redan i
ett tidigt skede av planläggningsprocessen tydliggöra vad arbetet innebär och vilka
ytterligare samråds- och beslutstillfällen som är att förvänta.
Planläggningsbeskrivningen för Ekebykorsningen har uppdaterats vid följande tillfällen:
2017-04-19.

Samrådskrets
I skedet samrådsunderlag har samråd utförts med Karlskoga kommun, Länsstyrelsen,
KEMAB (ledningsägare), Region Örebro län (kollektivtrafiken) samt berörda fastighetsägare
via brevutskick.
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Samråd
Samråd med berörd länsstyrelse
Samrådsmöte med Länsstyrelsen i Örebro län (Samrådsunderlag)
Samrådstyp

Samrådsinbjudan

Möte

Brev

Skrivelse

Annons

Remiss

Webb

Annat:

Annat: E-post

Datum

TRV 2017/55305

2017-02-14

Ett inledande samråd för framtagandet av samrådsunderlaget hölls.
Minnesanteckningar förda vid mötet är diarieförda på ärendenummer: TRV 2017/55305

Samråd med berörd kommun
Samråd Karlskoga kommun (Samrådsunderlag)
Samrådstyp

Samrådsinbjudan

Möte

Brev

Skrivelse

Annons

Remiss

Webb

Annat:

Annat: E-post

Datum

TRV 2017/55305

2017-03-17

Presentation, närvarolista och minnesanteckningar förda vid mötet är diarieförda på ärendenummer:
TRV 2017/55305.
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Samråd Karlskoga kommun (Samrådsunderlag)
Samrådstyp

Samrådsinbjudan

Möte

Brev

Skrivelse

Annons

Remiss

Webb

Annat: Utskick SU

Annat: E-post

Datum

TRV 2017/55305

2017-04-27

Samrådsunderlaget skickades ut till kommun@karlskoga.se samt till planchefen i Karlskoga
kommun, Bosse Björk.
Sammanfattning av yttrande:
•

Behåll busshållplatslägena längs med väg E18.

•

Redaktionella korrigeringar.

•

Utbredningen av bullerberäkningar är mindre än förslaget som finns i ÅVS.en.

Samrådsyttrande är diarieförda på ärendenummer: TRV 2017/55305

Trafikverkets svar:

6

•

Trafikverket kommer att samråda med kollektivtrafiken gällande busshållplatserna inom
projektet.

•

Redaktionella korrigeringar har justerats i samband med möte 2017-05-16.

•

Bullerutredningsområdet är beslutat inom Trafikverket att avgränsas till området som
redovisas i samrådsunderlaget.

Samråd med de enskilda som kan bli särskilt berörda
Trafikverket har via utskick av brev samrått med berörda fastighetsägare.
Samråd med enskilda som kan bli särskilt berörda (Samrådsunderlag)
Samrådstyp

Samrådsinbjudan

Möte

Brev

Skrivelse

Annons

Remiss

Webb

Annat: Utskick SU

Annat: E-post

Datum

TRV 2017/55305

2017-04-27

Sammanfattning av yttrandet/synpunkterna:
•

Överenskommelse gällande eventuell etablering på fastigheten (Fd Hydro) önskas om det
skulle bli aktuell.

•

Buller för berörda fastigheter, eventuellt värdeminskning för befintliga fastigheter ska tas i
beaktande.

•

Hur kommer omledning av trafiken att ske under byggtiden och kommer det att påverka
logistiken.

•

Önskar få se en plan på utformning av ny cirkulationsplats.

Samrådsyttrande är diarieförda på ärendenummer: TRV 2017/55305

Trafikverkets svar:
•

Trafikverket meddelar att detaljerad utformning och eventuella markanspråk hanteras i
kommande skede i samrådshandlingen och ytterligare samråd kommer att ske.
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Samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer
Samråd Region Örebro län (Samrådsunderlag)

Samrådstyp

Samrådsinbjudan

Möte

Brev

Skrivelse

Annons

Remiss

Webb

Annat: utskick

Annat: E-post

Datum

TRV 2017/55305

2017-04-24

SU
Sammanfattning av yttrandet/synpunkterna:
Samrådsunderlaget skickades ut till regionen@regionorebrolan.se samt till Thony Lundberg, Region
Örebro län.
Inget yttrande har inkommit från Region Örebro län.

Samråd Karlskoga energi och miljö (Samrådsunderlag)

Samrådstyp

Samrådsinbjudan

Möte

Brev

Skrivelse

Annons

Remiss

Webb

Annat:

Annat: E-post

Datum

TRV 2017/55305

2017-05-05

Sammanfattning av yttrandet/synpunkterna:
Ett inledande samråd för diskussion gällande ledningsåtgärder för berörda ledningsägare.
Minnesanteckningar förda vid mötet är diarieförda på ärendenummer: TRV 2017/55305

Samråd Region Örebro län (Samrådsunderlag)

Samrådstyp

Samrådsinbjudan

Möte

Brev

Skrivelse

Annons

Remiss

Webb

Annat:

Annat: E-post

Datum

TRV 2017/55305

2017-05-16

Sammanfattning av yttrandet/synpunkterna:
Ett inledande samråd för diskussion gällande busshållplatserna som finns inom aktuellt projekt och
diskussion för framtida behov och trafikering för busshållplatserna.
Minnesanteckningar förda vid mötet är diarieförda på ärendenummer: TRV 2017/55305
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Samråd med allmänheten
Samrådsmöte på orten avhölls 2017-09-13 på Boda Borg, Karlskoga. Utskick på
postnummer men även tidningsannons och annonsering på webbsida har utförts.
Samråd på orten, Boda Borg (Samrådshandling)
Samrådstyp

Samrådsinbjudan

Möte

Brev

Skrivelse

Annons

Remiss

Webb

Annat:

Annat: E-post

Datum

TRV 2017/55305

2017-09-13

Sammanfattning av yttrandet/synpunkterna:
Samrådsyttrande från mötet är diarieförda på ärendenummer: TRV 2017/55305
Inkomna synpunkter efter samråd på orten som är diarieförda på ärendenummer: TRV 2017/55305
1.1 Karlskogahem meddelar att de är positiva till åtgärden och har inga synpunkter på utformningen
av ny cirkulationsplats. Se bilaga 1.10-1.
2.1 Efter informationsmötet 170913 lämnas följande synpunkter in under samrådsperioden; inga
synpunkter på utformning av cirkulationsplatsen men däremot på placering av gång- och
cykelbana samt tunneln. Anser att utformningen medför för stort intrång på fastigheten och dess
yta vilket är av stor vikt för fastigheten.
2.2 Önskar delaktighet och dialog gällande utformningen och intrånget på fastigheten. Flytt av
tunneln västerut och en anpassning av byggnaden önskas. Meddelar att det varit dålig dialog
gällande åtgärder som kommer påverka fastigheten, vilket skapat viss förvirring hos deras
hyresgäst. Se bilaga 1.10-2.
3.1 Påtalar att det kan bli en trafikfara när gång- och cykelvägen korsar vid den östra delen med höga
hastigheter och det kan bli kollision mellan både cyklister och gående. Vid korsningspunkten
måste man uppmärksamma det. Meddelar att ett mycket högt flöde kommer söderifrån och
svänger österut mot gymnasiet men även västerut. Se bilaga 1.10-3.
4.1 Föreslår att hastighetstavlor sättas upp i båda riktningar längs E18 som blinkar när
hastighetsöverträdelser sker. Anser att det bör vara en relativt billig och effektiv lösning för att få
ned hastigheten i en olycksdrabbad korsning. Se bilaga 1.10-4.

Trafikverkets svar:
Trafikverket har mottagit synpunkterna från samrådsmötet och kommer arbeta vidare med dessa.
1.1 Trafikverket har mottagit och tackar för synpunkten
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2.1 Trafikverket meddelar att de tackar för synpunkten och meddelar att en dialog har förts med
fastighetsägaren om förslag på ny utformning av parkeringsmöjligheter på fastigheten och en
överenskommelse finns framtagen mellan Trafikverket och fastighetsägaren.
2.2 Trafikverket meddelar att dialog har förts när nytt förslag funnits framtaget som kan påverka
berörda fastighetsägare och fört en dialog för att bemöta fastighetsägarens synpunkter och
önskemål i största möjliga mån. Vid fältarbeten som berör fastighetsägare inom projektområdet
har informationsbrev skickats ut för att informera om kommande fältarbeten.
3.1 Trafikverket har mottagit och tackar för synpunkten. Problemet med sikten kommer att
behandlas i byggskedet och åtgärder kommer utföras för att förbättra sikten vid den nordöstra
korsningspunkten av gång- och cykelbanan
4.1 Trafikverket har mottagit och tackar för synpunkten. Denna åtgärd behandlas ej i detta projekt.
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Underlag
1.1 Minnesanteckningar samråd Länsstyrelsen, 2017-02-14
1.2 Protokoll samrådsmöte Karlskoga kommun, 2017-03-17
1.3 Sändlista till berörda sakägare, kommun, övriga berörda myndigheter och
organisationer för utskicket av samrådsunderlaget, 2017-04-24
1.4 Protokoll samrådsmöte KEMAB (Karlskoga energi och miljö), 2017-05-09
1.5 Mail från sakägare gällande yttrande för samrådsunderlaget, 2017-04-29
1.6 Mail från Karlskoga kommun gällande yttrande för samrådsunderlaget samt
minnesanteckningar från möte gällande synpunkter på samrådsunderlaget, 2017-05-16
1.7 Protokoll samrådsmöte Region Örebro (Kollektivtrafiken), 2017-05-16
1.8 Mail från sakägare gällande yttrande för samrådsunderlaget, 2017-05-16
1.9 Protokoll samråd på orten, 2017-09-13
1.10 Inkomna synpunkter efter samråd på orten, 2018-02-16
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