
Insamling av personuppgift  
För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in 
namn och adress till boende i närområde. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket 
så länge projektet pågår. Du har rätt att begära registerutdrag, rättelse, radering, 
begränsning av behandlingen och att invända mot behandlingen. 

 

  
Personuppgiftsansvarig är Trafikverket, organisationsnummer 202100-6297. 
Adress: Trafikverket, 781 89 Borlänge. Telefon: 0771-921 921 
www.trafikverket.se/gdpr Dataskyddsombudet nås på samma adress. Du kan klaga 
hos Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. www.datainspektionen.se 
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Ny konsult på plats  

Då vi inte var nöjda med leveransen från tidigare konsult 
gällande kvalité och tid har vi brutit kontraktet. En ny 
konsult har därför handlats upp och arbetet med 
vägplanen har nu påbörjats igen. Läs mer på 
trafikverket.se/eksjo  

Markägare/fastighetsägare 

Du som är direkt berörd till exempel markägare blir 
kontaktad och få mer information längre fram. Vi kommer 
även vid senare tillfälle kontakta berörda fastighetsägare 
om förberedande åtgärder och undersökningar som 
påverkar din fastighet.  

 
  

 

Väg 40, förbi Eksjö, mötesfri väg 
Trafikverket arbetar med en vägplan för väg 40 förbi Eksjö. En ny konsult är upphandlad och nu 
fortsätter arbetet med vägplanen. Under 2022 kommer vi bland annat att göra utredningar och 
fältundersökningar i området. Du som är berörd kommer att bli kontaktad vid tillfällen längre fram. 
 

DET HÄR GÖR VI OCKSÅ I DITT OMRÅDE 

Väg 40 mellan Nässjö och Eksjö ska byggas om till en 
mötesfri väg för att öka trafiksäkerheten och 
framkomligheten. Byggstart är planerat till 2022. 
Läs mer på trafikverket.se/nassjo-eksjo  

Syftet med projektet 

Minskad restid, ökad trafiksäkerheten och 
framkomligheten för genomfartstrafiken på nya 
sträckan. En bättre miljö för de som bor i Eksjö när 
genomfartstrafiken försvinner från centrala Eksjö. 

 

 

    
 

Karta över vald korridor. 

Kontaktuppgifter 
Besöksadress: Bataljonsgatan 8 Matilda Virefjäll, projektledare Emma Samuelsson, markförhandlare 
Telefon: 0771-921 921 Telefon: 010-123 23 47                       Telefon: 010- 123 80 73  
www.trafikverket.se matilda.virefjall@trafikverket.se emma.samuelsson@trafikverket.se 
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