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Planläggningsbeskrivning – 2021-04-01 

 

 

Östra infarten Nyköping 
 

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 

Östra infarten till Nyköping, vid trafikplats Påljungshage, är en av tre viktiga infartsleder till 

Nyköpings tätort från E4:an, samtidigt som den kopplar an till flera mindre statliga vägar. De 

anslutande vägarna till och från E4:an vid trafikplats Påljungshage har stor betydelse både för lokala 

och regionala resor. 

 

Dagens utformning innebär problem med både trafiksäkerhet och framkomlighet. Planerade 

exploateringar, den förväntade befolkningsutvecklingen och byggnation av ett framtida resecentrum 

har medfört att Östra infarten är ett prioriterat objekt i länet.  

 

Projektet innebär att en vägplan ska tas fram för ombyggnad av Lennings väg, mellan Ekenbergs 

cirkulationsplats och trafikplats 134 vid Påljungshage intill E4:an.  

 

Projektets övergripande mål är:  

 Ökad trafiksäkerhet i konfliktpunkter  

 Ökad framkomlighet och tillgänglighet i vägnätet  

 

Vad har hänt?  

Under 2017 genomfördes en åtgärdsvalsstudie för Östra infarten. Åtgärdsvalsstudien syftade till att 
skapa underlag för prioritering och val av åtgärder för effektiva resor och transporter i och kring 
området vid Östra infarten till Nyköping. 
 
Under hösten 2020 tecknade Trafikverket kontrakt med en konsult som ska ta fram en vägplan enligt 

Trafikverkets planläggningsprocess som huvudsakligen styrs av väglagen och miljöbalken. Arbetet 

inleddes med att samla in information om det aktuella området. 
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Så här planerar vi arbetet 

Vägplanearbetet inleds med insamling av underlag samt olika fältinventeringar och 

fältundersökningar för att få underlag och kunskap om områdets lokala förhållanden. Ett 

samrådsunderlag sammanställs och presenteras för länsstyrelsen som utifrån underlaget fattar beslut 

om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan.  

 

Därefter påbörjas arbetet med att ta fram ett vägförslag och definiera hur mycket mark som behöver 

tas i anspråk för att bygga projektet. Vägförslaget sammanställs i en samrådshandling.  

Samråd är viktigt under hela planläggningsarbetet. Under arbetet med vägplanen kommer kontakt tas 

och dialog att föras med myndigheter, organisationer och direkt berörda. De synpunkter och den 

kunskap som inhämtas vid samråd och dialoger tas om hand i det fortsatta arbetet och sammanställs i 

en samrådsredogörelse.  

 

Den färdiga vägplanen (vägförslaget) kommer så småningom att sammanställas till en 

granskningshandling som hålls tillgänglig för allmänhet och direkt berörda. Granskningssynpunkterna 

bearbetas och sammanställs i ett granskningsutlåtande innan vägplanen skickas till Trafikverket i 

Borlänge för fastställelse. Då vägplanen vunnit laga kraft kan Trafikverket påbörja byggandet av 

projektet.  

 

Vad händer framöver? 

Ett samrådsunderlag har tagits fram och kommer att hållas tillgängligt för allmänheten att lämna 

synpunkter på under våren 2021. Samrådsunderlaget skickas därefter till Länsstyrelsen i 

Södermanlands län för beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

 

När kan du påverka? 

I arbetet med att utforma vägplanen kommer samråd att hållas med allmänheten, berörda 

myndigheter, intresseorganisationer och särskilt berörda. Detta sker till exempel genom att bjuda in 

till ett samrådsmöte på orten. Nedanstående tidslinje redovisar översiktligt den fortsatta processen. 

 

 

 

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/infart-nykoping 

 

 

 

 

Samrådsunderlag

Här är vi nu
(april, 2021)

Beslut om betydande 
miljöpåverkan

(sommaren, 2021)

Samrådshandling 
(sommaren, 2021)

Samråd på orten
(hösten, 2021)

Granskningshandling

(vintern, 2022)

Fastställelse-
prövning

(våren, 2022)

http://www.trafikverket.se/infart-nykoping


 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Adress: 

Tullgatan 8, Box 1140, 631 80 Eskilstuna  

Telefon: 0771-921 921 

www.trafikverket.se 

 

 

 

Projektledare: 

Caroline Nilsson 

Telefon: 010- 123 17 77 

caroline.a.nilsson@trafikverket.se  

http://www.trafikverket.se/
mailto:caroline.a.nilsson@trafikverket.se

