Planläggningsbeskrivning – 2021-04-23

Väg 26/47 Jönköping-Mullsjö, delen
Hedenstorp-Månseryd
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 26/47 i Jönköpings kommun, mellan trafikplats Hedenstorp och
Månseryd, är en mötesseparerad 2+1 väg som börjar nå sin kapacitetsgräns med avseende på trafikflöde. Trafikplatsen vid Åsens gård saknar
accelerations- och retardationsfält. Vid Klämmestorp finns idag en korsning med väg 683, Klockarpsvägen, som leder mot västra Jönköping.
Denna korsning har hög trafikbelastning, främst av trafikanter som arbetspendlar mellan Jönköping och orter nordväst om staden.
Syftet med projektet är att öka framkomligheten och trafiksäkerheten på
väg 26. Detta kan göras genom att bygga ut väg 26 till en 2+2 väg på sträckan mellan Hedenstorp och
Månseryd samt att förbättra trafikplatsen vid Åsens gård och korsningen med väg 683 vid Klämmestorp.

Vad har hänt?
Trafikverket har under hösten 2020 och våren 2021 påbörjat arbetet med att upprätta en vägplan.
Vägplan är en formell handling som bland annat beskriver anläggningen, miljöförutsättningar och påverkan samt vilken mark som behöver tas i anspråk för projektet. Samrådsunderlaget har tagits fram
under våren 2021.

Så här planerar vi arbetet
Samrådsunderlaget finns nu tillgängligt för allmänheten och samråd inför Länsstyrelsens beslut om
betydande miljöpåverkan pågår. Samrådsunderlaget ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet medför betydande miljöpåverkan. Parallellt med samrådsunderlaget påbörjas arbetet med att ta
fram ett planförslag. I samband med att planförslaget tas fram kommer samråd hållas vid två tillfällen.
Samråd med kommunala förvaltningar, berörda myndigheter och bolag sker fortlöpande under projektets gång.
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När planförslaget är klart ställs planen ut för granskning. Det färdiga förslaget skickas sedan för fastställelseprövning. Syftet med fastställelseprövningen är att kontrollera att projektet har drivits enligt
gällande lagstiftning, att tillräckliga samråd har hållits och att hänsyn har tagits till miljö, markägare
med mera. Ett beslut som vunnit laga kraft ger Trafikverket rätt att mot ersättning ta marken i vägområdet i anspråk och börja bygga.

Vad händer framöver?
Samrådsunderlag har tagits fram och samråd inför Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan
pågår under april/maj 2021. Innan sommaren 2021 kommer samrådsunderlag och samrådsredogörelse
att skickas till Länsstyrelsen i Jönköping för beslut om betydande miljöpåverkan. Ett första samråd är
planerat till sensommaren 2021. Efter Länsstyrelsens beslut och när arbetet med vägplanen har kommit
längre kommer ytterligare ett samråd att hållas med allmänheten och berörda parter. Detta samråd
planeras inträffa våren 2022. Projektering och framtagande av vägplan pågår kontinuerligt från och
med hösten 2020 och uppdateras löpande. Den färdiga vägplanen ställs sedan ut för granskning och
kan fastställas tidigast våren 2023. Därefter kan projektet gå över i byggskedet.

När kan du påverka?
Under samrådsperioden ges möjlighet att lämna synpunkter, både skriftligt och muntligt. Markägare
som kan komma att beröras av projektet kommer att kallas till samrådsmöte via brev. Information om
när och var samråd kommer att ske annonseras i dagstidningen. När planförslaget är färdigt hålls planen tillgänglig för granskning så de som berörs kan lämna synpunkter innan Trafikverket skickar vägplanen för fastställelse. När planen är fastställd följer en period där planen kan överklagas till regeringen. Om ingen överklagan inkommer vinner planen laga kraft när denna period är till ända.
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Utöver de mer formella samrådstillfällena är du alltid välkommen att höra av dig till oss med frågor och
synpunkter. På projektets hemsida kommer information och material att läggas upp efter hand och där
finns möjlighet att skicka frågor och synpunkter när man vill under projektets gång.

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 https://www.trafikverket.se/nara-dig/Jonkoping/vi-bygger-och-forbattrar/vag-2647-delen-hedenstorp-manseryd/
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