Planläggningsbeskrivning – November 2019

Väg 40 Göteborg-Västervik
Delen Nässjö-Eksjö
Nässjö och Eksjö Kommun, Jönköpings län
Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur
projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut
som kommer att fattas.
NY LAGSTIFTNING
Den 1 januari 2013 infördes ändringar i Väglagen (1971:948) och Lag om byggande av järnväg
(1995:1649). Det innebär bland annat att den fysiska planeringen av transportinfrastruktur sker i en
sammanhållen planeringsprocess. Mer information om detta hittar du på www.regeringen.se

Bakgrund
Väg 40 går mellan Göteborg och Västervik och är en viktig öst- västlig länk som binder samman E22
med E4.
På sträckan mellan Nässjö och Eksjö och även mot Jönköping är det många som pendlar. Vägen är inte
mötesfri och det är förhållandevis mycket trafik, som tidvis är tät. På en del av sträckan förekommer
många anslutande vägar och utfarter, vilket försämrar både trafiksäkerhet och framkomlighet.
Hela vägsträckan är ca: 14 km.
Mellan Vinkan och Rosan får vägen en ny sträckning, ca 2 km. Resterande 12 km av vägen breddas
eller byggs om längs med nuvarande vägsträckning.

Syfte med projektet
Vi bygger om vägen för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för trafikanterna men även för
att förbättra trafiksäkerheten, tryggheten och miljön för de boende. Ombyggnaden bidrar även till
regionförstoring genom att åtgärda den felande länken i förbindelsen mellan väst- och östkuste

Vad har hänt?
Tidigare utredningar


En förstudie genomfördes 2012. Under arbetet med förstudien har samråd genomförts med
berörda kommuner, myndigheter, allmänhet och intresseorganisationer.

Nyhetsbrev 1 april 2010



Samtliga inkomna synpunkter och yttranden samt upprättade minnesanteckningar finns
diarieförda hos Trafikverket.



Länsstyrelsen beslutade 2013-05-02 att projektet antas medföra betydande miljöpåverkan och
därför ska det tas fram en miljökonsekvensbeskrivning, MKB.



Under 2013 genomfördes en teknisk idéstudie för sträckan.



Efter genomförd förstudie och teknisk idéstudie har Trafikverket beslutat att gå vidare med att
ta fram en vägplan för Väg 40 delen Nässjö – Eksjö.



Under vintern 2014/2015 genomfördes samråd med sakägare, Eksjö och Nässjö Kommun,
Länsstyrelsen i Jönköpings Län, Räddningstjänsten, Polismyndigheten och Länstrafiken.
Ytterligare samråd har genomförts under 2016. Samtliga samrådssynpunkter och yttranden
samt upprättade minnesanteckningar finns diarieförda hos Trafikverket.

Vägplan (Granskningshandling) – en granskningshandling för projektet har under sommaren 2018
varit tillgänglig för granskning hos: Eksjö kommun, Nässjö kommun, Trafikverkets kontor i Jönköping
samt på Trafikverkets hemsida www.trafikverket.se/nassjo-eksjo. Därefter har revideringar gjorts och
ytterligare samråd har hållits med berörda.
Eftersom projektet medför betydande miljöpåverkan har det tagits fram en
miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Den godkändes av Länsstyrelsen Jönköpings län i november 2017.

Vägplan (Fastställelsehandling) – granskningshandlingen arbetades sedan om till en
fastställelsehandling som tillsammans med granskningsutlåtandet skickades till Länsstyrelsen i
Jönköpings län för yttrande. Länsstyrelsen tillstyrkte fastställelsehandlingen 2018-10-10. Det innebar
att Trafikverket kunde gå vidare i processen och begära fastställelseprövning av vägplanen.

Vad händer framöver?
Vägplanen med status fastställelsehandling skickades 2018-11-08 till Planprövningsmyndigheten för
fastställelseprövning som fortfarande pågår och planeras vara klar vintern 2020.


Vägplanen beräknas kunna vara lagakraftvunnen under våren 2020 om inte
fastställelsebeslutet överklagas.



Arbetet med förfrågningsunderlag har påbörjats under hösten 2019.



Planerad byggstart är 2021.

När kan du påverka?
Det finns möjlighet att framföra synpunkter både muntligt och skriftligt under hela
planläggningsprocessen.
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Vill du veta mer?
Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig
till oss om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på vår hemsida
www.trafikverket.se/nassjo-eksjo
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