Planläggningsbeskrivning – 2020-12-16

Lv 641, GC-väg Sannahed –
Ralavägen S
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
Trafikverket planerar att bygga en gång- och cykelväg mellan Hemvägen i Sannahed, Kumla
kommun, och Ralavägen södra, Hallsbergs kommun, för att förbättra trafiksäkerheten för
gående och cyklister.
Väg 641 går mellan väg 529 i Hallsberg och E20 norr om Kumla. I dag saknas det en
cykelförbindelse mellan Hemvägen i Sannahed och Ralavägen södra, vilket ger en otrygg
trafikmiljö för oskyddade trafikanter. Den gång- och cykelväg som finns i dag kommer från
Hallsberg och slutar vid Ralavägen södra. För att förbättra trafiksäkerheten för gående och
cyklister planerar vi därför att bygga en ny gång- och cykelväg. Den kommer att ansluta till den
befintliga gång- och cykelvägen och sedan följa väg 641 fram till Hemvägen, en sträcka på 2,5
km.

Vad har hänt?
Ett samrådsunderlag daterat 2020-12-16 har tagits fram.
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Så här planerar vi arbetet
Arbetet planeras och genomförs i enlighet med en planläggningsprocess som huvudsakligen
styrs av väglagen och miljöbalken. Detta innebär att vägplanen utarbetas i en sammanhängande
process som leder fram till en fastställd vägplan som ger Trafikverket rätt att anlägga gång- och
cykelvägen på det sätt som redovisas i vägplanen. Vägplanen genomförs i de fyra olika skedena:
samrådsunderlag, samrådshandling, granskningshandling och fastställelsehandling.

Ett samråd med enskilt berörda, allmänhet, myndigheter och kommun avseende
samrådsunderlaget sker i början av 2021. Därefter skickas samrådsunderlaget till länsstyrelsen
för beslut om projektet kan innebära betydande miljöpåverkan, dvs om man ska beskriva
miljöpåverkan i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) eller en miljöbeskrivning. Beslutet om
betydande miljöpåverkan beräknas kunna erhållas i april 2021.
Under vintern/våren 2021 påbörjas projekteringen av den nya gång- och cykelvägen längs med
väg 641 Sannahed – Ralavägen södra. I slutet på året beräknas ytterligare ett samråd
genomföras med ett förslag till ny gång- och cykelväg. Utifrån inkomna yttranden färdigställs
sedan vägplanen till en Granskningshandling som beräknas ställas ut i april 2022. I samband
med granskning har man möjlighet att yttra sig över vägplanen ytterligare en gång.
Vägplanen genomgår sedan fastställelseprövning enligt väglagen. Först när vägplanen är
fastställd och vunnit laga kraft kan en entreprenör upphandlas och bygget påbörjas.

Vad händer framöver?
Under våren/sommaren 2021 kommer geotekniska-, miljötekniska- och vägtekniska
undersökningar att 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 vägplanens utformning efter era synpunkter. Du kan ringa eller maila
Trafikverket enligt kontaktuppgifterna nedan, maila till investeringsprojekt@trafikverket.se
eller skriva till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge.
Vid skriftliga synpunkter ange diarienummer TRV 2020/96242.
Inhämtad information tas med i det fortsatta arbetet och redovisas i en samrådsredogörelse
som kontinuerligt uppdateras.
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Utifrån de synpunkter som framkommer efter de samråd som ska hållas kommer Trafikverket besluta om
utformningen av planerade åtgärder.
Samrådsmöte
Samrådshandling
(Hösten/Vintern 2021)

Samråd
(Januari 2021)

Beslut om betydande
miljöpåverkan
(April, 2021)

Fastställelseprövning
(Sommaren, 2022)

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

https://www.trafikverket.se/sannahed-ralavagen

Adress:
Box 1333, 701 13 Örebro
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se

Projektledare:
Filip Lindström
Telefon: 010-123 12 50
filip.lindstrom@trafikverket.se

