Planläggningsbeskrivning – 2018-03-29

Trafikplats Tollered
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
En ombyggnation av E20 mellan Ingared och Alingsås färdigställdes år 2012. Genom projektet
uppgraderades 9,7 km av E20 till motorvägsstandard och trafiksäkerheten förbättrades genom att
plankorsningar stängdes och mitträcken sattes upp. Av kostnadsskäl gjordes inga åtgärder på sträckan
Tollered-Ingared. En vägplan har nu tagits fram för uppgradering av sträckan Tollered-Ingared, som
börjar norr om vägbron i Tollered. I samband med utredningsarbetet för vägplanen Tollered-Ingared
har konstaterats att åtgärder för att höja trafiksäkerheten även behöver genomföras i Tollereds
trafikplats.

Vad har hänt?
I början av januari 2017 hölls ett möte där länsstyrelsen och Trafikverket medverkade. Mötet hade en
mer informativ karaktär och la grunden till fortsatt samråd parterna emellan.
8 mars 2017 hölls ett tidigt samråd där de särskilt berörda samt Lerums kommun medverkade.
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Därefter fortsatte arbetet med samrådsunderlaget och i april fick alla särskilt berörda,
Kollektivtrafikmyndigheten samt Lerums kommun möjligheten att yttra sig över samrådsunderlaget
innan det skickades till länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen ansåg att
projektet inte medför betydande miljöpåverkan.
29 juni 2017 hölls vidare ett samrådsmöte med särskilt berörda och Lerums kommun där det
planerade vägförslaget presenterades, varefter frågor besvarades. De berörda och Lerums kommun har
därefter haft tid till att lämna ytterligare synpunkter på förslaget, vilka sedan har arbetats in i
vägplanen.

Så här planerar vi arbetet
I slutet av mars till början av maj 2018 kommer en granskningshandling att finnas utställd för
kungörelse. Under denna period finns möjlighet för alla berörda att inkomma med yttranden på
vägplanen. När inkomna yttranden är bearbetade i vägplanen ska länsstyrelsen tillstyrka vägplanen
innan den i juni 2018 överlämnas i en fastställelsehandling till planprövningen. Planprövningen fattar
beslut om att vägplanen kan fastställas. Detta fastställelsebeslut kan överklagas. Sker ingen överklagan
vinner vägplanen laga kraft. En bygghandling tas fram när vägplanen har vunnit laga kraft och därefter
startar byggnationen.

Vad händer framöver?
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En komplett granskningshandling kommer att ställas ut för granskning i Lerums kommunhus, på
internet och på Trafikverkets regionkontor i Göteborg, där allmänheten får tillfälle att lämna
synpunkter om så önskas. Därefter kommer vägplanen att skickas till länsstyrelsen för deras tillstyrkan
och därefter kommer Trafikverket att fastställa vägplanen.

Nyhetsbrev 1 april 2010

När kan du påverka
Ju tidigare i processen som man befinner sig i, desto större chans har allmänheten möjlighet att
påverka. Inkom med dina synpunkter senast 3 maj 2018 för att de ska hinna arbetas in i vägplanen
innan den fastställs. När planen är fastställd av Trafikverkets huvudkontor i Borlänge finns det
möjligheter att överklaga denna.

Tidigt samrådsmöte
(mars, 2017)

Samrådsmöte
(juni, 2017)

Beslut om betydande
miljöpåverkan
(maj, 2017)

Fastställelseprövning
(juni, 2018)

Utställelse och
granskning
(april, 2018)

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/e20-tollered-ingared
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