Planläggningsbeskrivning – 2018-03-09

Älvsbyn, tätortsåtgärder
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

Älvsbyn är en tätort samt centralort i Älvsbyns kommun, Norrbottens län samt en knutpunkt i det
regionala vägnätet.
Väg 671 genom Älvsbyn är en statlig allmän väg och de gatorna som berörs av projektet är Nyvägen
(från Gulfrondellen), Storgatan samt en del av Stationsgatan där åtgärden avslutas vid vattentornet.
Totalt en sträcka på cirka 1,2 km.
Syftet med projektet är att tillgodose tillgängligheten och trafiksäkerheten längs berörd vägsträcka.
Trafikverket har i samråd med Älvsbyns kommun tagit fram följande projektmål:
•
•
•
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•

Tydligare och mer tilltalande gaturum längs Storgatan, Nyvägen och Stationsgatan bland
annat genom tydliggörande av utfarter och parkeringar.
Ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet längs de aktuella vägarna genom hastighetssänkande
åtgärder såsom avsmalning av körbanan och tydliggörande av GC-vägar.
Göra tätorten mer anpassad för oskyddade trafikanter bland annat genom att bygga tydliga
passager och ledstråk.
Göra tätorten mer attraktiv och knyta ihop Storgatan och planerat resecentrum genom ett
stråk av sammanhängande element som skapar attraktion och en tydlig entré till dagens
centrumkärna.

Vad har hänt?

Den formella planeringsprocessen för projektet initierades under hösten/vintern 2017.
Samrådsunderlaget är det första steget i planprocessen och utgör underlag för samråd och för
Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Samrådsunderlaget finns tillgängligt på Trafikverket i Luleå och på Trafikverkets hemsida under
samrådstiden 14 mars – 5 april 2018. De synpunkter som lämnas på samrådsunderlaget kommer
bemötas skriftligt i en samrådsredogörelse.

Så här planerar vi arbetet
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Figur 1. Planläggningsprocessen för väg- och järnvägsprojekt. Föreliggande vägplan av plantyp 2 har nu status
samrådsunderlag. (Källa: Trafikverket)

Efter det inledande samrådet sänds samrådsunderlaget tillsammans med samrådsredogörelsen till
Länsstyrelsen i Norrbottens län för beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Om Länsstyrelsen beslutar att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan måste projektet
ta fram en miljökonsekvensbeskrivning som Länsstyrelsen sedan ska godkänna. Om projektet inte kan
antas medföra betydande miljöpåverkan tas istället en miljöbeskrivning fram.
Nästa steg i processen är samrådshandling där det valda alternativet beskrivs mer detaljerat. I det här
planeringssteget bjuder Trafikverket in till ett samrådsmöte på orten och framtagen samrådshandling
görs tillgängligt på Trafikverket och på Trafikverkets hemsida. Syftet med samrådet är ge berörda
parter, allmänheten och andra intressenter möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Efter
samrådet fortsätter planarbetet för att få fram ett färdigt planförslag.
När planförslaget är klart annonserar vi om detta och ställer ut förslaget för granskning under en
period av minst 30 kalenderdagar. De fastighetsägare, rättighetsinnehavare och samfällighetsdelägare
som är direkt berörda meddelas med brev när granskningstiden börjar och övriga meddelas via
annonsering. Under granskningstiden ges återigen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.
Vid behov arbetas inkomna synpunkter och förslag in i planen. Därefter skickas det färdiga förslaget in
för fastställelseprövning hos Trafikverket. Fastställelseprövningen innebär att den formella
handläggningen av planen kontrolleras för att säkerställa att projektet har drivits enligt gällande
lagstiftning. Om planprocessen har gått rätt till fastställs vägplanen. Meddelande om planens
fastställelse annonseras i lokalpressen samt via brev till berörda fastighetsägare, rättighetsinnehavare,
samfällighetsdelägare och myndigheter.

Vad händer framöver?

Ett samrådsmöte kommer att hållas i Älvsbyn under sommaren 2018 och vägplanen kommer sedan att
ställas ut för granskning under vintern 2018/2019. Vägplanen lämnas in för fastställelseprövning
under våren/sommaren 2019. Byggstart kan tidigast ske när vägplanen har blivit fastställd och vunnit
laga kraft.
Planerad byggstart är tidigast år 2020.

När kan du påverka
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Det finns ett flertal tillfällen när du har möjlighet att påverka. Utöver de formella samrådstillfällena är
du alltid välkommen att höra av dig med frågor och synpunkter under hela planprocessen. Ju tidigare
synpunkterna kommer till vår kännedom desto lättare är det att anpassa förslaget.

Nyhetsbrev 1 april 2010

Samråd, samrådsunderlag
(Mars, 2018)

Fastställelseprövning
(Våren/sommaren,
2019)

Samrådsmöte på orten
(Sommaren, 2018)

Beslut om betydande miljöpåverkan
(Våren, 2018)

Granskning
(Vintern, 2018-2019)

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/alvsbyntatort
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