Planläggningsbeskrivning – 2021-03-12

Väg 47/Östra vägen, åtgärder
förbifart Grästorp
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
Väg 47 går idag genom centrala Grästorp och stora mängder tung trafik passerar genom
samhällets centrala del. Genomfartstrafiken medför problem för boende i form av trafikbuller,
avgaser och vibrationer. Den stora andelen tung trafik skapar även en barriäreffekt och en
otrygg miljö för oskyddade trafikanter. Syftet med projektet är att styra om den tunga
genomfartstrafiken från centrala Grästorp till väg 2561, Östra vägen. Längs väg 2561 planeras
ett antal punktåtgärder för att öka kapacitet och framkomlighet, minimera bullerproblem som
kan uppstå med ökade transporter samt att öka trafiksäkerheten för de oskyddade
trafikanterna.

Vad har hänt?
Trafikverket har gett Norconsult i uppdrag att upprätta en vägplan. Ett samrådsunderlag togs
fram vilket fanns tillgängligt på Trafikverkets webbplats, på Trafikverkets kontor i Vänersborg
samt i Grästorps kommunhus där allmänheten hade möjlighet att lämna synpunkter 2019-0320 – 2019-04-03. Länsstyrelsen har utifrån samrådsunderlaget fattat beslut om att projektet
inte medför betydande miljöpåverkan. Efter detta togs samrådshandlingar fram och under
våren mellan 2020-04-30 – 2020-05-20 har planen varit ute på samråd där allmänheten haft
möjlighet att lämna synpunkter. Efter samrådsskedet har granskningshandlingar tagits fram
för vägplanen, vägplanen kungjordes för granskning 2020-09-28. Planen har funnits ute för
granskning, ett granskningsutlåtande togs sedan fram för att bemöta de synpunkter som kom
in under granskningsperioden. Vägplanen har tillstyrkts av länsstyrelsen i januari 2021.

Så här planerar vi arbetet
Projektet genomförs enligt planläggningsprocessen för vägar, vilken regleras i väglagen och
miljöbalken. Processen leder till slut fram till en fastställd vägplan som ger väghållaren rätt att
anlägga vägen enligt vad som redovisas i vägplanen. Vägplanen ska bland annat innehålla en
plankarta, en plan- och miljöbeskrivning samt en samrådsredogörelse.
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Planarbetet påbörjades med framtagandet av ett samrådsunderlag. I nästa skede, vägplan
samrådshandling, utformades planförslaget samtidigt som projektets miljöpåverkan utreddes
vidare. Ett samrådsmöte med de som antas bli särskilt berörda genomfördes under våren 2020,
då allmänheten hade möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.
Efter samrådet fortsätter planarbetet för att få fram ett färdigt planförslag. När planförslaget är
framtaget kungörs det för granskning. Under granskningstiden har berörda, allmänheten,
myndigheter och övriga intressenter återigen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.
Vid behov arbetas eventuella synpunkter och förslag in i planen. Ett granskningsutlåtande där
Trafikverket bemöter samtliga inkomna synpunkter tas fram och eventuellt justeras planen.
Trafikverket begär sedan Länsstyrelsens yttrande över vägplanen. Tillstyrker Länsstyrelsen
vägplanen kan Trafikverket upprätta vägplan med status fastställelsehandling och begära
fastställelseprövning.
När vägplanen är fastställd och har vunnit laga kraft kommer projektet att ta fram
bygghandlingar för att sedan handla upp en entreprenör. En lagakraftvunnen vägplan ger
väghållaren rätt att ta mark i anspråk med vägrätt och tillfällig nyttjanderätt mot ersättning.

Vad händer framöver?
Vägplanen har skickats för fastställelse. De som har yttrat sig under granskningen underrättas
per brev där bemötande av inkomna synpunkter framgår samt uppgifter om hur man
ytterligare kan framföra sina åsikter.

När kan du påverka
Planen har genomgått de skeden där allmänheten och särskilt berörda kan framföra
synpunkter. Planen har fått status fastställelsehandling och skickats för fastställelse. På
projektets hemsida finns information och material och där finns också möjlighet att framföra
synpunkter både muntligt och skriftligt under hela planläggningsprocessen.
Nedan redovisas den ungefärliga tidplanen för planläggningsprocessen i projektet.

Skriftligt samråd,
samrådshandling
(våren 2019)

Fastställelseprövning
påbörjas
(vintern 2021)

Samrådsmöte,
samrådshandling
(våren 2020)

Beslut om betydande
miljöpåverkan
(våren 2019)

Planen kungörs för
granskning
(hösten 2020)

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/grastorp
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