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Planläggningsbeskrivning 2020-11-13 

Väg 55 Enköping-Litslena 
 

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om 
planläggning för ombyggnad av väg 55 mellan Enköping och Litslena, 
när du kan påverka, samt vilka beslut som kommer att fattas. 

 

Bakgrund och syfte med projektet 
Väg 55 förbinder Norrköping med Uppsala och utgör en viktig regional förbindelse av riksintresse för 
kommunikationer. Väg 55 mellan Enköping och Litslena är en sträcka på cirka 6,5 km i Enköpings 
kommun.  
 
Aktuell sträcka är utpekad som en prioriterad väg för flera typer av transporter och är viktig för 
kollektivtrafik, arbetspendling och godstransporter. I dagsläget är vägen bred och saknar mitt-
separering, vilket inbjuder till höga hastigheter och omkörningar. I kombination med många 
korsningar och anslutningar med dålig sikt, samt brist på gång- och cykelvägar, medför detta risk för 
allvarliga olyckor.  
 
Syftet med projektet är att ta fram en vägplan för att bygga om sträckan mellan Enköping och Litslena 
för att avhjälpa trafiksäkerhetsbristerna, öka framkomligheten, samt förbättra gång- och cykel-
möjligheterna längs sträckan. Projektet är en etapp av flera för ombyggnation av väg 55.  
 
Samrådsunderlag för vägplanen upprättades under våren 2020 och fanns tillgängligt på Trafikverkets 
webbplats och på Trafikverkets kontor i Uppsala under perioden 6 april till 5 juni 2020. Under 
samrådstiden hölls samrådsmöten med Enköpings kommun, Region Uppsala och länsstyrelsen. 
Inkomna synpunkter på samrådsunderlaget sammanställdes i en samrådsredogörelse som skickades 
till länsstyrelsen för beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen 
beslutade i oktober 2020 att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan, vilket innebär att 
en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska tas fram för vägplanen.  
 

Så här planerar vi arbetet 
En vägplan tas fram i en planläggningsprocess där Trafikverket utreder var och hur vägen ska byggas. 
Vägplan är ett formellt dokument som beskriver väganläggningen, miljöförutsättningar och påverkan, 
samt vilken mark som behöver tas i anspråk för projektet. Samråd genomförs för att informera om 
projektet och för att inhämta synpunkter. Trafikverkets benämningar för vägplanens status i 
planläggningsprocessens fyra skeden illustreras i figur 1.  
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Figur 1: Vägplanens status i planläggningsprocessens fyra skeden.  
 

Vad händer framöver? 
Just nu befinner sig projektet i skede samrådshandling, som är benämningen på den status som 
vägplanen har efter länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) kommer att göras parallellt med arbetet att ta fram vägplanen.  

Vägplanens samrådshandling kommer att finnas tillgänglig för allmänheten. Samråd planeras att ske 
under vintern år 2020/2021. Under samråd har enskilt berörda, myndigheter, allmänheten och andra 
intressenter möjlighet att lämna synpunkter.  

De samråd som genomförs och inkomna synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse, som 
redovisar resultatet av samrådsprocessen och som utgör underlag till vägplanen. Vägplanen kommer 
att ställas ut för granskning och sedan lämnas in för fastställelse. Preliminär tidplan för denna vägplan 
är att granskningsskedet startar i slutet av 2021 och fastställelse kan ske under 2022. 

Vid fastställelse av vägplanen prövas att planläggningsprocessen har drivits enligt gällande lag-
stiftning. Länsstyrelsen ska innan vägplanen kan fastställas ta ställning till om miljökonsekvens-
beskrivningen uppfyller kraven i miljöbalken. Först när vägplanen är fastställd och har vunnit laga 
kraft kan ombyggnationen av vägen påbörjas.  

När kan du påverka? 
Du har möjlighet att lämna synpunkter under samrådstiden för vägplanens planläggningsprocess. 
Synpunkterna sammanfattas och besvaras av Trafikverket i en samrådsredogörelse som presenteras 
vid granskningen av vägplanen. Under den tidsperiod när vägplanen kungörs för granskning kan du 
skriftligen lämna synpunkter. 
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Vill du veta mer? 
Denna planläggningsbeskrivning uppdateras löpande under arbetet med vägplanen. Hör gärna av dig 
till oss om du har frågor! Ange diarienummer TRV 2019/119234 när du skriver till oss. 

Mer information om projektet hittar du på vår hemsida www.trafikverket.se/vag55.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Adress: 

Östunagatan 4 
753 23 Uppsala 
Telefon: 0771-921 921 
www.trafikverket.se 
 

 
Projektledare: 
Nicklas Fowler 
Telefon: 010-123 09 18 
nicklas.fowler@trafikverket.se 


