Planläggningsbeskrivning – 2021-01-27

Väg 51 Förbi Finspång
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 51 går igenom Finspångs tätort och används både av långväga genomfartstrafik och lokal
trafik inklusive gång- och cykeltrafik. Vägens lokalisering genom Finspång påverkar
framkomligheten för genomfartstrafiken negativt samtidigt som den utgör en betydande
barriär för invånarna och den lokala trafiken i Finspång. Boendemiljön i tätorten har
försämrats av ökande buller och föroreningar från vägtrafiken och genomfarten förhindrar en
önskad stadsutveckling i Finspång.
Planerad åtgärd är att ersätta väg 51, Bergslagsvägen, som går genom Finspång med en förbifart
på totalt cirka 3,5 km ny väg. Den nya sträckningen planeras väster om Finspångs tätort från
väg 215 i söder till Malviken i norr. Dimensionerande hastighet på den nya vägen ska vara 80
km/h. Vid anslutningar till nuvarande väg 51 i norr och väg 215 i söder byggs två korsningar.
Väg 51 är ett utpekat riksintresse för väg, liksom den korridor som reserverats för en planerad
förbifart.
Ändamålet med projektet är att åstadkomma ett trafiksystem med god tillgänglighet och som
stödjer effektiva, säkra och miljömässigt hållbara transporter och resor längs väg 51 förbi
Finspång. Detta ska uppnås på ett för omgivningen och miljön hållbart sätt.

Vad har hänt?
Ett samrådsunderlag har tagits fram.

Så här planerar vi arbetet
Samråd avseende samrådsunderlaget genomförs i början av år 2021. Samrådet kommer
annonseras i ortstidning samt genom brev till myndigheter, organisationer och de enskilda som
kan antas bli särskilt berörda. Därefter skickas samrådsunderlaget till länsstyrelsen för beslut
om projektet kan medföra betydande miljöpåverkan, dvs. om man behöver beskriva
miljöpåverkan i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) eller en miljöbeskrivning. Beslutet om
betydande miljöpåverkan beräknas kunna erhållas sommaren 2021.
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Under vintern/våren 2021 påbörjas projekteringen av väg 51 Förbi Finspång. I slutet på året
beräknas samrådsmöten hållas med de som särskilt berörs med ett förslag till ny väg 51 förbi
Finspång. Utifrån inkomna synpunkter färdigställs sedan vägplanen till en
granskningshandling som beräknas kungöras och ställas ut i april 2022. I samband med
granskning har man möjlighet att yttra sig över vägplanen ytterligare en gång.
Därefter slutförs arbetet med vägplanen och den skickas till Trafikverkets avdelning Juridik och
Planprövning för fastställelseprövning. De som yttrat sig under granskningen kommer i
samband med att vägplanen skickas för fastställelseprövning få möjlighet att yttra sig ännu en
gång. Om man inte är nöjd med vägplanen finns möjlighet att överklaga fastställelsebeslutet.
Byggstarten är beräknad till 2024.

Vad händer framöver?
Under våren/sommaren 2021 kommer geotekniska, miljötekniska, vägtekniska och
arkeologiska undersökningar genomföras för att få ett bra underlag till vägplanen. Under
sommaren kommer en naturvärdesinventering att genomföras.

När kan du påverka
Du kan vara med och påverka vägförslaget! Ju tidigare du kontaktar oss desto enklare är det för
oss att försöka anpassa förslaget till dina önskemål. Skicka in dina synpunkter till
investeringsprojekt@trafikverket.se eller till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810,
781 28 Borlänge. Ange diarienummer TRV 2019/54032.
Du kan även kontakta oss direkt (se kontaktuppgifter nedan).
Inkomna synpunkter tas med i det fortsatta arbetet och redovisas i en samrådsredogörelse som
kontinuerligt uppdateras.

Samråd
Samrådsunderlag
(feb/mars, 2021)

Samråd med enskilda
som berörs
(nov/dec, 2021)

Beslut om betydande
miljöpåverkan
(sommaren, 2021)

Fastställelseprövning
(juli-dec, 2022)

Granskning
(april/maj, 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/finspang
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