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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
Under vintern/våren 2018 inleddes arbetet med att ta fram en vägplan för E45/E16
korsningsåtgärder m.m. i Vägsjöfors. Samrådsredogörelsen omfattar synpunkter gällande
vägplanen in till och med 2018-03-26. Samtliga inkomna synpunkter och yttranden samt
minnesanteckningar finns diarieförda på Trafikverket under ärendenummer TRV
2018/4646.
Den 1 februari 2018 hölls ett tidigt samrådsmöte med Länsstyrelsen i Värmlands län för att
informera om projektet.
Tidigt samrådsmöte med allmänheten och enskilda som kan bli särskilt berörda hölls
måndag den 12 mars 2018 i Vägsjöfors Herrgård. Allmänheten bjöds in via annons i
dagspressen och berörda sakägare meddelades genom brev. Underlaget som presenterades
under mötet finns tillgängligt på Trafikverkets hemsida: https://www.trafikverket.se/naradig/Varmland/projekt-i-varmlands-lan/e16e45_vagsjofors_korsningsatgarder/
På samrådsmötet närvarade 25 deltagare från allmänheten och en representant från Torsby
kommun.

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 just det här projektet har uppdaterats vid följande tillfällen:
2018-02-27 och 2019-01-08.

Samrådskrets
Samrådskretsen har definierats i enighet med Trafikverkets övergripande krav för
upprättande av vägplan. Samrådskretsen består för närvarande av Länsstyrelsen i
Värmland, Torsby kommun och Värmlandstrafik samt övriga berörda sakägare.
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Samråd
Alla samråd med allmänheten som görs i projektet kommer att annonseras i lokal dagspress
och de som kan antas bli särskilt berörda underrättas med brev.

Samråd med berörd länsstyrelse
Tidigt samrådsmöte med Länsstyrelsen i Värmlands län hölls 2018-02-01 i länsstyrelsens
lokaler.
Sammanfattning av yttranden/synpunkter från tidigt samrådsmöte 2018-02-01:
Länsstyrelsen informerade om att det finns brun gräsfjäril och kristall lundlav i närheten av
vägen, det är viktigt att ta med det till naturvärdesinventeringen (NVI). Länsstyrelsen
påpekade att det är viktigt att förtydliga och redovisa huruvida jordbruksmark kommer att
tas i anspråk. Länsstyrelsen efterfrågar redovisning av befintlig väg som utgår och hur den
kommer hanteras. Länsstyrelsen ser behov av en masshanteringsanalys i det tidiga skedet.
Trafikverkets kommentar:
Trafikverket tar med sig ovanstående synpunkter i fortsatt arbete med vägplanen.

Samråd med berörd kommun
Samråd med Torsby kommun sker fortlöpande genom att representanter från kommunen
deltar på projektmöten. Projektmöten har genomförts 2018-01-11, 2018-02-01, 2018-03-15
2018-04-06, 2018-05-17, 2018-06-07, 2018-09-11, 2018-10-11 och 2018-11-14.
Representanter från Torsby kommun har även deltagit på projektets startmöte som
genomfördes 2017-12-18 och på Målbildsseminarium som genomfördes 2018-02-14.
Torsby kommun fick brevledes inbjudan till det tidiga samrådsmötet som hölls i Vägsjöfors
Herrgård. En representant från kommunen deltog. Frågor och synpunkter som framfördes
under mötet finns dokumenterat i protokollet från mötet daterat 2018-03-12.
Presentationsunderlaget lades ut på Trafikverkets hemsida för att kunna lämna synpunkter
på underlaget fram till 2018-03-26. Inga yttranden från kommunen har inkommit.

Samråd med de enskilda som kan bli särskilt berörda
Tidigt samrådsmöte med enskilda som kan bli särskilt berörda har genomförts 2018-03-12 i
Vägsjöfors Herrgård. De som kan antas bli särskilt berörda fick brevledes inbjudan till
samrådsmötet. Frågor och synpunkter som framfördes under mötet finns dokumenterat i
protokollet från mötet daterat 2018-03-12.
Presentationsunderlaget lades ut på Trafikverkets hemsida för att kunna lämna synpunkter
på underlaget fram till 2018-03-26. Inga yttranden från de som kan antas bli särskilt
berörda har inkommit.

Samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer
Tidigt samrådsmöte med övriga berörda myndigheter och organisationer sam kan antas blir
särskilt berörda har genomförts 2018-03-12 i Vägsjöfors Herrgård. Övriga berörda
myndigheter och organisationer bjöds brevledes in till samrådsmöte.
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Presentationsunderlaget lades ut på Trafikverkets hemsida för att kunna lämna synpunkter
på underlaget fram till 2018-03-26. Inga yttranden från berörda myndigheter och
organisationer har inkommit.

Samråd med allmänheten
Tidigt samrådsmöte med allmänheten har genomförts 2018-03-12 i Vägsjöfors Herrgård.
Allmänheten bjöds in via annons i lokal press.
Presentationsmaterialet lades ut på Trafikverkets hemsida för att kunna lämna synpunkter
på underlaget fram till 2018-03-26.
Sammanfattning av synpunkter/yttranden från tidigt samrådsmöte 2018-03-12:
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Trafiken håller högre hastighet än den är skyltad. Vägkamera eller sänkt hastighet
önskas.
Trafikverkets kommentar: Det går bra att lämna in synpunkter på hastigheterna till
Trafikverket men det är Länsstyrelsen som beslutar och det är inte en del av
åtgärderna i vägplanen.



Det finns oro att en svängd korsning ska leda till att trafiken ska köra ännu fortare.
Trafikverkets kommentar: Kurvan ska vara dimensionerad för 60 km/tim och det
kommer att bli svårt att köra fortare.



Synpunkter om buller från trafiken lyftes. Det har tidigare tagits upp att campingen
vill ha ett eget bullerplank, men fick då besked om att det måste byggas 7 meter från
vägen vilket begränsar campingområdet.
Trafikverkets kommentar: Trafikverket har ett uppdrag från Riksdagen att åtgärda
bullerstörda bostadshus, det finns riktlinjer som reglerar detta. Trafikverket ska se
över frågan om bullerskydd för campingen.



Synpunkter om problem med vibrationer togs upp. Glas klirrar och saker trillar ner
från fönsterbleck. Värst är det på sommaren, inte så stora problem på vintern.
Trafikverkets kommentar: Vibrationer finns inte med i de planerade åtgärderna
men Trafikverket tar med sig frågan.



Synpunkter lyftes om att det är oklokt att ha byggstart på vintern då det är säsong
för både rallyt och sportlov.
Trafikverkets kommentar: Trafikverket kommer ta hänsyn till det när man närmar
sig byggskedet.
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