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E6, 678 Lerbo-Bratteröd
mittseparering
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.
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Bakgrund, ändamål och syfte med projektet
Delen Lerbo-Bratteröd saknar mittseparering och flera olyckor har skett, varav några med dödlig
utgång och allvarlig skada till följd. Den vanligaste olycksorsaken är att fordon kommit över i fel
körbana och kolliderat med mötande fordon. För ändamålet att reducera olycksrisken har detta
projekt initierats, vars syfte är att genomföra mittseparering längs vägsträckan och som en konsekvens
av detta reducera antalet korsningspunkter.

Vad har hänt?
Arbetet med planläggning, inventering av befintligheter och undersökningar har påbörjats. Det pågår
också ett arbete med att utreda trafikeringsförutsättningar och föreslå trafikeringslösningar längs
sträckan. Det är genomfört ett tidigt samrådsmöte 2019-01-10, vars syfte var att samla in kunskap om
nuvarande användning av det enskilda vägnätet mellan korsning med väg 680 och utfart från
Kläppheden. Detta med avsikt att utreda behov av att stänga utfarter längs sträckan och anordna ny
uppsamlande väg för detta ändamål.
Det har under försommaren 2018 genomförts en Naturvärdesinventering längs sträckan LerboBratteröd för att klarlägga naturvärden som underlag för projektering av trafiksäkerhetshöjande
åtgärder. En kompletterande grod- och kräldjursinventering utförs våren 2019.

Så här planerar vi arbetet
Arbetet framåt kommer att bestå av kartläggande av förutsättningar och utgående från detta förslag till
åtgärder. Beslut om detta projekt kommer att medföra betydande miljöpåverkan eller inte planeras att
kunna fattas av Länsstyrelsen innan sommaren 2019. Det antas tills vidare att länsstyrelsen kommer
fram till att projektet inte kommer att medföra betydande miljöpåverkan. Efter detta kommer arbete
med samrådshandling att utföras med målet att ha en samrådshandling klar under hösten 2019.
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Övergripande beskrivning av processen framgår av figuren nedan.

Vad händer framöver?
Arbetet framåt kommer att bestå av kartläggande av förutsättningar, inventering av befintligheter och
undersökningar. Utgående från detta kommer förslag till åtgärder att tas fram och förankras genom
samråd med berörda fastighetsägare, lokaltrafik, Länsstyrelse, kommun och andra berörda
myndigheter.

När kan du påverka
Du kan påverka processen genom att delta i samrådsmöten, skicka in synpunkter till Trafikverket via
brev eller mail samt ringa till ansvarig handläggare.

Tidigt samråd
(januari och april, 2019)

Fastställelseprövning
(juni, 2020)

Samråd på orten
(oktober, 2019)

Beslut om betydande
miljöpåverkan
(juni, 2019)

Granskning
(mars, 2020)

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/nara-dig/projekt
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