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Planläggningsbeskrivning  2018-01-29

Väg 919, Vadstena-Motala. Gång-
och cykelväg
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
Väg 919 (tidigare väg 50) sträcker sig från Vadstena till Motala. Vägen är smal med smala vägrenar på
och på vissa delar krokig med dålig sikt. Syftet med projektet är att bygga en gång- och cykelväg på
sträckan. Gång- och cykelvägen föreslås till största delen gå på västra sidan av väg 919. Vägplanen
omfattar en sträcka på drygt 6 km. Den ansluter i söder till en enskild väg norr om Vadstena camping, i
den norra delen vid Norrsten byter den sida och ansluter till befintlig gång- och cykelbana mot Motala
på den östra sidan. En anslutning görs här till en befintlig gångport under väg 919 och en passage med
refug anläggs i markplan på väg 919.
Söder om vägplanen utnyttjas befintligt vägnät genom Vadstena camping. Här kommer mindre
åtgärder att genomföras för att förbättra förutsättningarna för cyklister, dessa åtgärder omfattas inte
av vägplanen men planeras att genomföras i samband med byggnationen. Detta gäller även den
enskilda vägen norr om Vadstena camping till vilken den nya gång- och cykelvägen ansluter.

Vad har hänt?
Arbetet med vägplanen påbörjades i januari 2017. Fältundersökningar och inventeringar har
genomförts under våren och ett samrådsunderlag togs fram inför länsstyrelsens beslut om betydande
miljöpåverkan. Samrådsunderlaget beskriver de förutsättningar som finns i området och vad en gång-
och cykelväg kan få för effekter. 2017-05-24 fattade länsstyrelsen beslut att projektet inte kan antas
medföra betydande miljöpåverkan.
Under sommaren och hösten 2017 har ett planförslag utarbetats som visar gång- och cykelvägens
placering och utformning och vilka markanspråk som krävs. Detta har sammanställts i en
samrådshandling som varit utställd på Trafikverkets hemsida och presenterades vid ett samrådsmöte
för allmänheten och enskilt berörda i november 2017.

Samråd har hållits genom möten med Vadstena kommun och Motala kommun och Länsstyrelsen i
Östergötland. Kontinuerliga kontakter har skett via e-post och telefon.

Två samråd för allmänheten och berörda fastighetsägare har genomförts i Motala. Ett öppet hus i april
2017 och ett samrådsmöte i november 2017 där planförslaget redovisades. I samband med dessa två
möten har synpunkter inkommit digitalt eller via brev till Trafikverkets ärendemottagning. Samråd
har även skett med AB Östgötatrafiken och berörda ledningsägare.
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Så här planerar vi arbetet
För närvarande pågår arbete med att färdigställa planförslaget inför granskning. I
samrådsredogörelsen redovisas inkomna synpunkter och dessa bemöts av Trafikverket.

Vad händer framöver?
Genom kungörelse i ortstidning och på Trafikverkets hemsida kommer Trafikverket att informera om
möjligheten till granskning av planen, detta beräknas ske 2018-01-29. Särskilda underrättelser genom
brev sänds till dem som finns upptagna i fastighetsförteckningen.

Planen finns tillgänglig för granskning under tiden 2018-01-29 – 2018-02-28 hos

· Trafikverket Förarprov Receptionen, Brigadgatan 12, Linköping
· Motala kommun, Drottninggatan 2, Motala
· Vadstena kommun, Klosterledsgatan 35, Vadstena

Vägplanen finns även tillgänglig digitalt på Trafikverkets hemsida: https://www.trafikverket.se/nara-
dig/Ostergotland/Ostergotland/vag-919-vadstena-motala-gang-och-cykelvag/

Efter granskningen sammanställs och kommenteras alla skriftliga granskningssynpunkter i ett
granskningsutlåtande. Ändringar av vägplanen efter granskning redovisas i ett särskilt PM. Om
förslaget till plan efter granskningen behöver ändras väsentligt eller på något annat sätt som är av
betydelse för allmänheten, sker ett nytt kungörande och granskningsförfarande. Vägplan med
samrådsredogörelse, granskningsutlåtande och PM som redovisar ändringar sänds till länsstyrelsen
för yttrande. När länsstyrelsen yttrat sig över vägplanen begär Trafikverket fastställelse av vägplanen.

När kan du påverka
Syftet med granskningsförfarandet är att inhämta synpunkter på framtagen plan. Vägplanen kommer
att finnas tillgänglig för granskning under perioden 2018-01-29 – 2018-02-28.

Synpunkter ska ha inkommit till Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via
e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se senast 2018-02-28. Ange diarienummer TRV
2016/104544.

Om du vill ha mer information kontakta Malin Skyman, projektledare Trafikverket Region Öst, telefon
010-123 92 19, eller e-post malin.skyman@trafikverket.se

Vill du veta mer?
Denna planläggningsbeskrivning 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

Öppet hus
(april, 2017)

Beslut om betydande
miljöpåverkan
(maj, 2017)

Samråd
(november, 2017)

Granskning
(februari, 2018)

Länsstyrelsen yttrande
(mars, 2018)

Kungörelse Granskning
(29 januari 2018)

Fastställelseprövning
(juni, 2018)


