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Dnr 2018/001662 -214 

Ansökan om revidering av detaljplaner i samband med 
nya vägplaner längs med väg 136 och väg 951 
(Storgatan) 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med att Trafikverket upprättar nya vägplaner längs statliga 

vägarna 136 samt 951, ska kommunen revidera/upphäva delar av de 

detaljplaner som påverkas av vägplanerna. 

Bengt Johansson, mark och exploateringschef och Emmy Thidell, ingenjör 

föredrar ärendet.       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 13 november 2018.     

Kommunledningsutskottets förslag till beslut 

1. Ansöka om revidering av detaljplaner i samband med nya vägplaner 

längs med väg 136 och väg 951 (Storgatan).      

_____ 
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Ansökan om revidering av detaljplaner i samband med 
nya vägplaner längs med väg 136 och väg 951 
(Storgatan) 

Beskrivning av ärendet 

I samband med att Trafikverket upprättar nya vägplaner längs statliga 

vägarna 136 samt 951, ska kommunen revidera/upphäva delar av de 

detaljplaner som påverkas av vägplanerna.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 13 november 2018.   

Överväganden 

Under 2019 planerar Trafikverket att påbörja det i regional trafikplan 

beslutade projektet att mittseparera väg 136 mellan Algutsrum-Glömminge 

samt Glömminge-Rälla. För detta krävs att kommunen är med och bekostar 

ändringar/upphäva delar av de detaljplaner som påverkas längs med 

sträckan. Medel för detta är äskat för i 2019 års driftsbudget. 

Dessutom planerar Trafikverket tillsammans med kommunen att ta fram en 

vägplan som möjliggör att en cykelväg kan byggas mellan Algutsrum – 

Skogsby längs med väg 136, samt mellan ”Almérs-krysset” och längs med 

väg 951 (Storgatan) för att komplettera den redan anlagda cykelvägen som 

finns på Storgatan. Även för detta krävs en ändringar/upphäva delar av 

detaljplaner längs med sträckorna. Medel för detta finns äskat för i 2019 års 

investeringsbudget. 

§ 2-överväganden 

Förslag till beslut syftar till en god trafiksäkerhet och framkomlighet längs 

med trafikverkets vägar och främjar perspektiven trygghet och folkhälsa. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Ansöka om revidering av detaljplaner i samband med nya vägplaner 

längs med väg 136 och väg 951 (Storgatan).    

Bengt Johansson 

Mark- och exploateringschef 

Emmy Thidell 

Mark- och exploateringsingenjör 
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Fattat beslut expedieras till: 

Mark & Exploatering 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 


