Planläggningsbeskrivning – 2014-05-12

Väg 573 Ava – Olofsfors samt
anslutningsväg 573.01
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, ändamål och syfte med projektet
Väg 573 löper parallellt på västra sidan om Europaväg 4, från korsningen med E4:an vid Ava och fram
till väg 353 i Olofsfors. Mellan Lögdeå och Olofsfors finns en anslutningsväg mellan väg 573 och E4
som har vägnummer 573.01. Väg 573 och väg 573.01 är förhållandevis smala landsvägar, som partivis
behöver rustas upp till följd av dålig bärighet. Vägen fyller en viktig funktion, eftersom den fungerar
som omfartsväg vid ett eventuellt stopp på väg E4. För att klara en omledning av trafiken från E4:an
behöver hela vägsträckan uppgraderas till högsta bärighetsklass (BK1). Det gäller även för de tre större
broar som finns på sträckan. Hela sträckan är klassad som kulturväg och berör områden med
riksintressen med höga natur- och kulturvärden, samt fornlämningar.

Vad har hänt?
Samrådshandlingen har översänts till nedanstående organisationer för yttrande, alternativt
kännedom, under perioden 2012-12-18 – 2013-01-18.
• Länsstyrelsen i Västerbottens län
• Nordmaling kommun
• E.ON
• Vattenfall AB
Samrådshandlingen har funnits tillgänglig under perioden 2012-12-18 – 2013-01-18 på följande
platser:
• www.trafikverket.se/vag573
• Trafikverkets kontor på Storgatan 60 i Umeå
• Nordmaling kommun
• Biblioteket i Nordmaling
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Efter att samrådshandlingen översänts till Länsstyrelsen i Västerbottens län tog de beslutet att
projektet inte antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP). Med utgångspunkt från det har arbetet
gått vidare med framtagande av vägplan.

#2

Ett samrådsmöte höll i Aspeå hembygdsgård 2014-01-28. Under detta möte informerades det om de
tänkta åtgärderna och det fanns möjlighet att ställa frågor till Trafikverket och projekterande konsult.
Under kvällen inkom ett antal synpunkter som finns nedtecknade i mötesprotokollet. Efter mötet har
man även haft möjlighet att inkomma med synpunkter fram till 2014-02-17. Lämnade synpunkter är
viktiga för vår fortsatta planering för att veta vilka brister som upplevs under olika tider av året.

Nyhetsbrev 1 april 2010

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

Så här planerar vi arbetet
Upphandling av projektering är klar och framtagande av bygghandling och vägplan pågår för
närvarande. Geotekniska fältarbeten, detaljinmätningar etc. är utförda under senhösten 2013.
Eftersom detta projekt inte antas innebära betydande miljöpåverkan kommer ingen
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) att tas fram.

Vad händer framöver?
Arbetet kommer att fortsätta enligt Trafikverkets nya planprocess med framtagande av vägplan som
visar hur allmänhet, myndigheter och näringsliv kommer att påverkas. När vägplanen fastställts
kommer en bygghandling som beskriver arbetet att tas fram, entreprenör upphandlas och åtgärder i
enlighet mot den framtagna/fastställda vägplanen att utföras.

När kan du påverka?
Nu kommer jobbet med att ställa ut vägplanen att fortlöpa och i det skedet kommer det att finnas
ytterligare möjlighet att lämna synpunkter och yttranden under granskningstiden som planeras att ske
under andra kvartalet 2014.

Samråd
(2012-12-18 - 2013-01-18)

Samråd på orten
(Första kvartalet 2014)

Beslut om inte betydande
miljöpåverkan
(Februari 2013)

Fastställelseprövning
(Fjärde kvartalet 2014)

Granskning
(Andra kvartalet 2014)

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
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vasterbotten/Vag-573-Ava-Olofsforsforstarkningsatgarder/
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