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Trafikverket

Miljökonsekvensbeskrivning till vägplan, Väg 50
Nykyrka – Brattebro backe, Motala kommun
Östergötlands län och Askersunds kommun, Örebro
län
Trafikverkets ärendenummer TRV 2014/94982

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att godkänna miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) och tillstyrker att
den fogas till vägplanen.
Till grund för beslutet ligger Miljökonsekvensbeskrivning till Vägplan Väg 50 Nykyrka –
Brattebro backe, Motala kommun, Östergötlands län och Askersunds kommun, Örebro län
2019-06-27, rev 2020-12-16 och Väg 50, Nykyrka – Brattebro backe, uppdatering av MKB dec
2020, inkommen 2020-12-16 samt Artinventeringar som underlag till MKB för vägplan väg 50
Nykyrka-Brattebro backe, 2020-11-18.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen bedömer att den inlämnade MKB:n för vägprojektet har det innehåll som behövs
för att belysa projektets miljökonsekvenser och för att uppfylla kraven i 6 kap miljöbalken.
Länsstyrelsen har under processen med framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen
bidragit med kunskapsunderlag och synpunkter från berörda sakområden. Sedan ansökan
lämnades in har Länsstyrelsen också begärt vissa kompletteringar 2019-09-19. De efterfrågade
kompletteringarna har på ett tillräckligt sätt införts i den reviderade MKB-handlingen daterad
2020-12-16. Alla de införda kompletteringarna i MKB-handlingen är inte till fullo spårbara i
Lista över gjorda ändringar i MKB 2020-12-16.

Beskrivning av ärendet
Trafikverket arbetar med en upprustning och nybyggnation av riksväg 50 mellan Nykyrka i
Östergötlands län och Brattebro backe i Örebro län. Riksväg 50 är del av det nationella
stamvägnätet och viktig för godstransporter. Inom Östergötland sker merparten av projekteten
genom breddning och mötesseparering av befintlig väg, med ny vägsträckning närmast
länsgränsen mot Örebro län.
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Länsstyrelsen har tidigare lämnat synpunkter i projektet och beslutade 2012 att projektet kan
antas ge betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av samhällsbyggnadsdirektör Jan Persson med samhällsplanerare Jonas
Nygren som föredragande. I beslutet medverkade också lantbrukskonsulent Anders Eliasson,
miljöskyddshandläggare Göran Thunberg, naturvårdshandläggare Ulrika Larsson,
vattenhandläggare Weronica Klasson, klimatanpassningssamordnare Magnus Mateo Edström
samt antikvarie Tom Carlsson.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Länsstyrelsen i Örebro län, Aila Nilsson
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Trafikverket
Att. Jonas Danielsson
Jonas.danielsson@trafikverket.se

Godkännande av miljökonsekvensbeskrivning för
vägplan väg 50, Nykyrka – Brattebro Backe,
Askersund kommun, Örebro län
Er beteckning: TRV 2014/94982

Beslut
Länsstyrelsen godkänner den miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2020-12-16,
som ingår i vägplan för väg 50, delen Nykyrka – Brattebro Backe i Motala och
Askersunds kommuner, Östergötlands och Örebro län. Beslutet gäller för delen
inom Askersunds kommun.

Bakgrund
Länsstyrelsen beslutade den 26 november 2012 att vägplanen för väg 50, delen
Nykyrka – Brattebro Backe kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Trafikverket har därefter utarbetat en miljökonsekvensbeskrivning till
vägprojektet. Vägprojektets syfte är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten
genom bland annat mötesfri landsväg med sektioner med 2+1 körfält samt ett
sammanhängande gång och cykelstråk.
Länsstyrelsen begärde den 12 september 2019 kompletteringar inför godkännande
av miljökonsekvensbeskrivningen samt ytterligare artinventeringar (dnr. 3434712-2019). Miljökonsekvensbeskrivningen har kompletterats utifrån
Länsstyrelsens synpunkter.

Motivering
Länsstyrelsen bedömer att miljökonsekvensbeskrivningen med tillhörande
naturvärdesinventering ger en så allsidig beskrivning av byggnationens effekter på
miljön, att den kan ingå i vägplanen.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av tf. enhetschef Jonas Jansson med samhällhällsplanerare
Aila Nilsson som föredragande. I den slutliga handläggningen av ärendet har
naturvårdshandläggare Lena Björk samt arkeolog Andreas Jansson medverkat.
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