Planläggningsbeskrivning – 2020-09-09

E22 Ronneby - Karlskrona, delen
trafikplats Ronneby ö – Nättraby
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.
Bakgrund, ändamål och syfte med projektet
E22 går från Trelleborg i söder till Norrköping i norr och är en viktig väg som utgör riksintresse
för kommunikation. Sträckan mellan trafikplats Ronneby östra och Nättraby är viktig både för
den genomgående trafiken i Blekinge och för den omfattande arbetspendlingen i regionen.
Genom åren har ett flertal åtgärder genomförts för att förbättra standarden på sträckan. Vägen
har dock fortfarande låg standard i förhållande till mängden trafik, och den behöver därför
byggas om. Genom att bygga om sträckan till motorväg förbättrar vi framkomligheten och
trafiksäkerheten.

Vad har hänt?
Trafikverket har under våren 2020 upprättat ett samrådsunderlag. Syftet med
samrådsunderlaget är att redogöra för de befintliga förhållandena i området, vilka åtgärder som

planeras samt de miljöeffekter som i tidigt skede bedöms kunna uppkomma till följd av projektet.
Under maj 2020 ställdes samrådsunderlaget ut för att allmänheten såväl som myndigheter och
organisationer ska kunna bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i
arbetet. De synpunkter som inkommit har sammanställts i en samrådsredogörelse och är översänt till
länsstyrelsen som ska besluta om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Vad händer framöver och när kan du påverka?
Nästa skede i planprocessen innebär att en samrådshandling och en
miljökonsekvensbeskrivning tas fram. I detta skede kommer mer detaljerade handlingar att tas
fram som visar förslag på planerad utformning, bedömda miljökonsekvenser och påverkan på
både enskilda och allmänna intressen. Med samrådshandlingen som grund kommer nytt
samråd att hållas med myndigheter, organisationer, allmänhet och berörda sakägare. Efter
samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse, eventuella korrigeringar
av vägförslaget arbetas in och miljökonsekvensbeskrivningen görs klar för att skickas till
länsstyrelsen för godkännande. När länsstyrelsen har godkänt miljökonsekvensbeskrivningen
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kommer vägplanen att ställas ut på granskning. Nu får de som berörs möjlighet att komma in
med synpunkter på det färdiga vägförslaget. Inkomna synpunkter kommer att bemötas i ett
granskningsyttrande innan vägplanen färdigställs och skickas till länsstyrelsen för tillstyrkan.
När vägplanen tillstyrkts skickas den till Trafikverkets avdelning för planprövning för
fastställelse.

Samråd avseende
samrådsunderlag
(våren 2020)

Samrådsmöte avseende
samrådshandling
(våren/sommaren 2021)

Beslut om betydande
miljöpåverkan
(hösten 2020)

Fastställelseprövning
(våren 2023)

Vägplanen ställs ut på
granskning
(våren 2022)

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/nara-dig/projekt
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