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§ 148 Dnr 2020/00056  

Svar på medborgarförslag: Öppna en trafikplats för 
Krägga på E18 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunen ställer sig positiv till förslaget, dock har kommunen inte rå-
dighet när det gäller det statliga vägnätet, något som också gäller hastighets-
frågorna. Kommunen har väckt ärendet hos Trafikverket och får avvakta 
den fortsatta processen. Trafikplatsen ligger också i linje med vad kommu-
nen har uttryckt i förslaget till ny översiktsplan, och hoppas på en lösning 
från Trafikverkets sida. Med anledning av ovanstående beslutar kommun-
fullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att en tra-
fikplats för Krägga på E 18 ska öppnas. I medborgarförslaget beskrivs en si-
tuation där trafiken ökat markant, där oskyddade trafikanter måste korsa 
Kräggavägen och där många också kör för fort. Förslagsställaren menar att 
Kräggavägen är olycksdrabbad och att en trafikplats avsevärt skulle minska 
dessa risker. Medborgarförslaget har också skickats till trafikverket. 

Under beredningen har underlag inhämtats från plan- och exploateringsav-
delningen. Av detta underlag framgår att kommunen inte har rådighet när 
det gäller det statliga vägnätet, något som också gäller hastighetsfrågorna. 
Kommunen har under sommaren lyft frågan om trafikplats i Krägga med 
Trafikverket. Beskedet från Trafikverket blev att en ev trafikplats måste fi-
nansieras helt av kommunen och att detta är det första steget i processen för 
att få till en trafikplats. Innan finansieringen är klar kommer inte Trafikver-
ket ta ställning till om det är möjligt att tillåta en trafikplats på sträckan. Tra-
fikplatsens påverkan på riksintresset E18 måste dock utredas.  

Med hänvisning till ovanstående föreslår förvaltningen att medborgarförsla-
get bifalls. Kommunen har väckt ärendet hos Trafikverket och får avvakta 
den fortsatta processen. Trafikplatsen ligger också i linje med vad kommu-
nen har uttryckt i förslaget till ny översiktsplan.  

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet beslutade kommunstyrelsen 
att istället föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt ovan.  

Beslutsunderlag 
KS 2020-11-23 § 270 
KSAU 2020-11-09 § 200 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag 2020-02-07    
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Beslutsgång 
Ordförande Christoffer Bonde (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren, för kännedom 
Kommunstyrelsens kansli 
Plan- och exploateringsavdelningen, för kännedom  
Uppdragsslista 
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