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Presentation som användes och ritningar som visades finns på projektets hemsida från
2019-11-21. Synpunktsformulär finns tillgängligt på projektets hemsida från 2019-11-21
till 2019-12-05.
Mötets agenda och innehåll
Mötets agenda och innehåll enligt presentation på Trafikverkets hemsida.
Frågor och synpunkter
Frågor och synpunkter från mötesdeltagare på mötet.
Synpunkt: Det önskas räcke mellan bilväg och gc-väg där gc-vägen går diktan bilvägen,
detta för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter
Svar: Det kan bli pollare med reflexer i gcm-stödet.

TMALL 0440 Protokoll v 1.0

Synpunkt: Blir det belysning på sträckan?
Svar: Nej, men vi kommer lägga ner tomrör i marken för att förbereda för framtida
belysning.
Synpunkt: Fordon kör i väldigt hög hastighet på vägen. GC-vägen borde vara högt
prioriterad.
Svar: GC-vägen är högt prioriterad, men det är långa processer att ta sig igenom
innan vägen kan börja byggas.
Synpunkt: Det finns öring i bäcken vid förskolan.
Svar: TRV tackar för denna information.
Synpunkt: Eftersom GC-vägen läggs med skiljeremsa med dike där den går över
jordbruksmark så önskas passage från gc-vägen till östra sidan för att lättare kunna
nyttja gc-vägen vi följande sektioner: 0/850, 1/100 och 1/400.
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Svar: Vi tar med oss synpunkten i den fortsatta projekteringen.
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Vid protokollet: Catharina Ludvigsson, WSP

