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Vad ska en vägplan innehålla?

• Plankarta

• Planbeskrivning

• Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

• Sakägarförteckning

• Kostnadsberäkning

• Ritningar

• Protokoll från samrådsmöte (Samrådsredogörelse)
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Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Betydande miljöpåverkan                 MKB (Länsstyrelsen ska godkänna)

En MKB innehåller:

• Befintliga miljöförutsättningar i det område som kan komma att 

påverkas.

• Förändringar i miljökvalitet som vägprojektet kan medföra

• Vad förändringarna bedöms innebära för människors hälsa och för 

miljön.
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• Dialogskapande, möjliggör insyn

• Kunskapsunderlag 

• Beslutsunderlag för vägplanen 

• Beslutsunderlag för tillståndsprövningar som kan 

komma att behövas för att bygga om/bygga vägen

Vilken roll spelar MKB?
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Vad ingår i ”miljö”?

Exempelvis:

Människors hälsa, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, 
landskapsbild, kulturmiljö, hushållning med naturresurser, 
hushållning med material och energi.
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Förslag på avgränsningar

- Geografiskt 

Två MKB-dokument  till vägplanen (två länsstyrelser som 
ska godkänna MKB)

- Tidsmässigt

Byggskedet + tiden fram till 20 år efter öppnandet av 
vägen

- Innehållsmässigt

Fokus - Miljöaspekterna som var med vid val av alternativ 
vägkorridor (med mindre justeringar)
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Förslag på fokus för MKB:erna

Miljöaspekter i fokus:

• Landskap

• Kulturmiljö

• Naturmiljö

• Boendemiljö (Örebro län), Människors hälsa och 

säkerhet (Östergötlands län)

• Friluftsliv och rekreation

• Vatten

• Markanvändning/naturresurser

• Klimatpåverkan (Örebro län) 
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Utredningar för MKB och vägplaneringen

• Arkeologi

• Buller

• Naturvärden



8

Samrådet avser även vattenverksamhet i södra 

delen av projektområdet (Östergötlands län)

- Tillståndsansökan (vattenverksamhet) för att ordna 
vägpassagen över Odensbergsbäcken (”Stavsjö-
bäcken”) och ev Kavlebäcken kan behövas

- Söks av Trafikverket hos Mark- och miljödomstolen 
(Växjö tingsrätt)

- Rörbro byggs i vattendrag, befintlig bro förlängs eve

- Grävning i vattendraget

- Skyddsåtgärder vidtas för att förhindra grumling och 
materialtransport nedströms

- Byggs på så sätt att vandringshinder inte skapas
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Kavlebäcken och 

Odensbergs-

bäcken i 

Östergötlands län
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Odensbergs-

bäcken i 

Östergötlands län

med ny passage

för väg 50
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Har du god lokalkännedom – bidra gärna!

Exempel:

• Hotade eller fridlysta arter, t ex hasselsnok, flodkräfta, orkidéer eller 

rovfåglars häckningsplatser

• Enskilda vattentäkter, avloppsanläggningar eller kallkällor 

• Gamla tippar/deponier eller områden med föroreningar

• Gamla mjältbrandsgravar eller andra platser i närområdet till 

vägen/nya vägen som använts för nedgrävning av djurkroppar

• Fiskerättsinnehavare i Odensbergsbäcken

• Lokala föreningar, tex ornitologisk förening, naturskyddsförening m fl

som vi borde känna till och samråda med

• Annat ….

Man kan lämna synpunkter i kväll eller skicka till Trafikverket per mail


