E14/E45, Lockne–Optand förbi Brunflo
Informationsblad, maj 2015
Trafikverket utreder möjligheten för en
förbifart öster om Brunflo mellan Lockne–
Optand. Vi planerar dessutom för en gångoch cykelväg och andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder på nuvarande Europaväg
från rondellen E14/E45 till korsningen vid
Optand.
Läget i projektet

Samrådsunderlagen var utställda mellan den 14 mars
och den 14 april 2015, både för förbifarten och för de
trafiksäkerhetshöjande åtgärderna genom Brunflo. Nu
går vi igenom de synpunkter som vi har fått in. Därefter
kommer vi att skicka samrådsunderlagen och de
inkomna synpunkterna till länsstyrelsen för beslut om
betydande miljöpåverkan. Vi genomför också naturinventeringar, en kulturarvsanlys och geotekniska
undersökningar i området.

Hur ser processen ut för att bygga en väg?

När vi bygger en väg är syftet att fylla alla trafikanters
behov av bra kommunikationer. Dessutom ska vi ta
hänsyn till både människors hälsa och miljön.
På bilden nedan ser du stegen i vår planering när vi
bygger en väg. Vi har börjat att ta fram en vägplan och
just nu tar vi fram material till länsstyrelsen. Senare
ska vi avgöra var vägen ska dras. Under tiden som detta
pågår har vi samrådsmöten.

Hur blir man kallad till samrådsmöten?
Du kan bli kallad till våra samrådsmöten på olika sätt.
1. Det vanligaste är att vi kallar allmänheten till samråd
via annons i dagspressen. Då når vi de flesta som kan vara
berörda av projektet.
2. Du får ett brev hem om du är direkt berörd (till exempel om vi eventuellt behöver ta mark från dig). Ibland
skickar vi även ut inbjudan via brev till berörda som finns
inom ett begränsat område i närheten av projektet.

Dessutom har vi oftast enskilda möten för att reda ut
detaljfrågor som du som privatperson eller företagare
kan ha.
Du är välkommen att höra av dig till oss med synpunkter under hela planläggningsprocessen.

Vill du veta mer?

Aktuell information om projekteten hittar du på vår webb:
www.trafikverket.se/forbiBrunflo
www.trafikverket.se/genomBrunflo

Om du har ytterligare frågor är du
välkommen att kontakta:
Ulrika Sundgren, projektledare
e-post: ulrika.sundgren@trafikverket.se
Telefon: 010-123 88 98
Bertil Jansson, markförhandlare
e-post: bertil.jansson@trafikverket.se
Telefon: 010-123 73 96

VÄGPLAN
Samrådsunderlag
Underlag tas fram och
analyseras inför länsstyrelsens
beslut om betydande
milöpåverkan.

Samrådshandling
Planen utformas, MKB och
alternativ lokalisering vid behov.
Pågår fram till att planen ska
kungöras och granskas.

Samråd (pararellt under hela processen)

Granskningshandling
Planförslaget kungörs och
möjliggörs för granskning.

Fastställelsehandling
Planen skickas för fastställelse.

Möjlighet att överklaga

