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   Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs på kommunens digitala anslagstavla. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Underskrift  Utdragsbestyrkande 

 Linn Helmner   

Plats och tid 

Forum, 2023-01-16 kl. 16:00-16:15. 

Beslutande 

Andreas Erlandsson (S), Ordförande 
Lucas Lodge (M) 1:e vice ordförande 
Leif Axelsson (SD) 2:e vice ordförande 
Anton Sejnehed (S) 
Ingemar Lennartsson (KD) 
Fredrik Jonasson (V) 
Rolf Lindström (M)  
 
 

   

Övriga deltagare 

Kommundirektör Henrik Andersson och kommunsekreterare Linn Helmner  

Paragrafer 

§ 4 

Justeringens plats och tid 

Digital justering. Underskrifter redovisas på protokollets sista sida.  
 
        
Andreas Erlandsson (S)   Ingemar Lennartsson (KD)  
Ordförande   Justerare 
 
Linn Helmner 
Sekreterare   
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§ 4  Dnr KS 2022/000202-12 

Yttrande – Val av korridor vid lokalisering av väg 37/47 
Århult - Oskarshamn Södra 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Yttrande från kansli- och utvecklingsenheten godkänns och skickas till Trafikverket som 
Oskarshamns kommuns yttrande över samråd inför Val av korridor vid lokalisering av väg 37/47 
Århult - Oskarshamn Södra.  

Ärendet 
I Trafikverkets samrådshandling 2022-11-30 (TRV 2020/137232) inför val av lokalisering av planerad 
nybyggnation av väg 37/47 har fyra alternativa korridorer identifierats. Samrådshandlingen föredrogs 
av Trafikverket vid ett digitalt möte den 6 december 2022 i närvaro av både politiker och tjänstemän 
från Oskarshamns kommun. I samrådshandlingen redovisas förutsättningar för, samt konsekvenser 
och effekter av de fyra lokaliseringsalternativen. Oskarshamns kommun har nu beretts möjlighet att 
inkomma med yttrande. Yttrandet ska lämnas till Trafikverket senast den 16 januari 2023. 
Trafikverket bjöd också in berörda till ett fysiskt samrådsmöte tisdagen den 10 januari 2023 på 
Hemvärnsgården i Döderhult. Efter genomfört samråd, kommer Trafikverket ta fram ett förslag till 
beslut om vilken av de alternativa korridorerna som ska utredas vidare i en vägplan. Oskarshamns 
kommun kommer då att få ytterligare en möjlighet att yttra sig över lokaliseringen.  
 
Förslag på yttrande över samrådshandling föredrogs vid kommunstyrelsens sammanträde 2023-01-
10. Kansli- och utvecklingsenheten har därefter reviderat förslaget med hänsyn till synpunkter dels 
från sammanträdet, dels i samband med det fysiska samrådet senare samma dag. Kansli- och 
utvecklingsenheten har i arbetet med att formulera yttrandet, också inhämtat synpunkter från 
tjänstemän på Tekniska kontoret, samhällsbyggnadskontoret, mark- och exploatering, samt från det 
kommunägda bolaget Smålands hamnar. 
 
Översiktskarta med Trafikverkets fyra korridorer biläggs detta yttrande. 

Bakgrund 

Trafikverket region Syd planerar för nybyggnation av väg 37/47 på sträckan Århult i väster till 
Oskarshamn Södra i öster med anslutning till E22. Väg 37/47 ingår idag i ett viktigt stråk för 
godstransporter västerut från Oskarshamn. Vägen har också betydelse för arbetspendling, samt 
trafik till och från Gotlandsfärjan. I nuläget går mycket av trafiken via trafikplats Oskarshamn 
Centrum vid E22, som blir tungt belastad med köbildning som följd. Väg 37/47 kommer enligt 
planerna byggas om till en mötesfri 2+1 väg med tillåten hastighet på 100 km/h. Idag är hastigheten 
50-70 km/tim på sträckan. Den planerade åtgärden kommer att bestå av antingen en helt ny 
dragning av väg 37/47 eller en kombination med breddning av befintlig väg 37/47 och ny dragning. 
Åtgärden syftar i att förbättra kapaciteten och flödet på väg 37/47 samt avlasta trafikplats 
Oskarshamn Centrum. Åtgärden ska också bidra till förbättrad tillgänglighet och trafiksäkerhet för 
trafikanter på aktuell sträcka av väg 37/47 med anslutande vägar.  
 
Lokaliseringsutredningen för väg 37/47 följer en process som syftar i att ta fram och utvärdera 
korridorer (lokaliseringsalternativ) inom vilka vägen senare kan utformas. Genom att identifiera 
förutsättningarna inom ett utredningsområde har fyra alternativa korridorer identifierats utifrån ställda 
krav på den framtida väganläggningen. Korridorerna har fått namn efter den färg som använts i 
samrådshandlingen för att illustrera respektive alternativ; mörkblå, lila, grön och ljusblå. Alternativen 
överlappar varandra inom vissa delsträckor. 
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§ 4 fortsättning 
 
I detta yttrande har en förenklad illustration tagits fram (figur 1) med Trafikverkets kartbild som 
bakgrund. Respektive korridor beskrivs kortfattat i text nedan. En mer utförlig beskrivning av 
respektive korridor görs i samrådshandlingen. Inom den korridor som Trafikverket väljer, kommer 
sedan den slutliga sträckningen och utformningen för vägen att utredas utifrån de mål som 
formulerats för projektet.  
 
 
Figur 1. Förenklad illustration av fyra lokaliseringsalternativ (korridorer) för ny väg 37/47 från Århult i väster till 
Oskarshamns södra anslutning mot E22. Orange sträckning illustrerar befintlig väg 37/47. Korridorerna har samma 
färg i figuren som i samrådshandlingen. Källa bakgrundsbild: Trafikverkets samrådshandling (TRV 2020/137232).  
 

Mörkblå korridor  
Alternativet innebär en helt ny dragning från Århult till Oskarshamn Södra med korsning av befintlig 
väg 37/47 väster om Svalliden. Med detta alternativ behöver både Lagmanskvarnån och 
Applerumån korsas. Befintlig väg 37/47 drivs med detta alternativ vidare i befintlig utformning, och 
kommer därmed få karaktären av en landsväg.  
 
Lila korridor  
Alternativet innebär mestadels ny dragning. Ombyggnad av befintlig väg 37/47 görs emellertid i ett 
område vid Svallidens industriområde. Jämfört med det mörkblå alternativet, innebär detta alternativ 
ett något större ianspråktagande av området närmast Kronoparken.  
 
Grön korridor  
Alternativet innebär ombyggnad av befintlig väg 37/47 fram till Lagmanskvarn, och därefter ny 
dragning mot Oskarshamn Södra. Alternativet medför att både Lagmanskvarnån och Applerumån 
behöver korsas.  
 
Ljusblå korridor  
Ljusblå korridor är det alternativ med störst andel ombyggnad av befintlig väg 37/47, från Århult till 
strax väster om Svalliden, därefter ny sträckning till Oskarshamn Södra. 
 

Yttrande från Kansli- och utvecklingsenheten 
Kansli- och utvecklingsenheten ställer sig positiv till planerna på att bygga om väg 37/47 med en ny 
anslutning mot E22 vid den södra trafikplatsen, något som är gemensamt för samtliga presenterade 
korridorer. I kommunens granskningsutkast till översiktsplan är området väster om den södra 
trafikplatsen utpekad som industrimark (Kvastmossens logistik och företagspark). Arbetet med att ta 
fram en detaljplan för området söder om järnvägen har pågått under en längre tid. Väg 37/47 med 
den planerade anslutningen mot E22 har en nyckelroll i kommunens ambition att möjliggöra för 
ytterligare 178 ha attraktiv industrimark. Samtidigt tillskapas en bättre trafiksituation vid den 
trafikplats som befintlig väg 37/47 ansluter mot, Oskarshamn centrum. Förhoppningen är att en stor 
del av den trafik som idag passerar Oskarshamn på sin väg mot Gotland, med den nya dragningen 
ska styras om till den södra trafikplatsen. Detta förväntas också innebära en minskad belastning på 
Skeppsbron förbi Brädholmen. Det är av stor vikt att så småningom hitta en effektiv utformning av 
den nya vägens anslutning mot E22 och Åsavägen, inte minst med tanke på det begränsade 
utrymme som idag finns mellan Scanias anläggning norr om järnvägen och området söder om 
järnvägen som är föremål för planerad industrimark. 

Vid val av korridor, är det också av stor vikt att hänsyn tas till effekter på godstransport, 
persontransport och kollektivtrafik under pågående anläggningsarbete. Förseningar till följd av 
försvårad framkomlighet kan få ekonomiska konsekvenser för exempelvis Scania, Smålandshamnar 
och Gotlandstrafiken.  
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§ 4 fortsättning  
 
Oskarshamns kommun arbetar långsiktigt med att kompetensförsörja befintliga verksamheter i 
kommunen. En väl fungerande och effektiv kollektivtrafik är en viktig del i det arbetet. Västerut har 
Oskarshamns kommun idag en stor andel arbetspendling från och till framför allt Hultsfred och 
Högsby.   
Vid val av lokalisering av den nya dragningen av väg 37/47 behöver stor hänsyn tas till aspekter som 
påverkar möjlighet att resa kollektivt på ett enkelt och trafiksäkert sätt. Inte minst är detta viktigt ur ett 
jämställdhetsperspektiv då fler kvinnor än män reser kollektivt. Även barn och unga är en grupp som 
i större omfattning än vuxna reser kollektivt. 
Cykel är ett transportmedel som kommunen vill möjliggöra för på olika sätt. Jämfört med att resa 
med bil har cykeln fördelar som gynnar både klimat, hälsa och ekonomi. I diskussioner kring den 
hållbara utvecklingens tre aspekter är cykeln ett mycket attraktivt exempel. Kommunen förespråkar 
därför ett lokaliseringsalternativ som ger trafiksäkra och långsiktiga möjligheter att ta sig fram med 
cykel. I och med utvecklingen av elcyklar, är det inte orimligt att anta en ökad efterfrågan på 
cykelstråk även fortsättningsvis. Cykeln är också ett attraktivt sätt att motionera. Intresset av 
outdoor-aktiviteter har ökat de senaste åren. Inom Kronoparkens friluftsområde väster om E22 har 
Oskarshamns cykelklubb de senaste åren arbetat ideellt med att tillskapa leder för mountainbike. 
Totalt finns där nu tre uppmärkta spår med olika längd och svårighetsgrad, totalt nästan 2,5 mil spår. 
Området har ett stort värde för kommunen ur ett besöksnäringsperspektiv. Det lämpar sig också väl 
för en eventuell framtida exploatering av bostäder med närhet till natur och friluftsliv. Kommunen ser 
därför gärna att den nya väg 37/47 lokaliseras på ett sätt som innebär så lite intrång som möjligt i 
friluftsområdet Kronoparken. 

Århult och Lagmanskvarn är två kulturhistoriskt vackra och samtidigt centrumnära samhällen. En 
breddning av befintlig väg 37/47 genom dessa samhällen medför sannolikt en stor negativ påverkan 
i form av både buller, luftföroreningar och landskapsförändringar för de som idag bor längs vägen. 
Ombyggnad av befintlig väg 37/47 innebär också en fysisk barriär som troligtvis försvårar avsevärt 
för de som bor på platsen idag. Genom att dra vägen utanför dessa samhällen kan de istället 
utvecklas och attraktiva boenden på sikt tillskapas. 

Konsekvenser för barn och unga 
Beslutet har tagit hänsyn till barns och ungas möjlighet att resa kollektivt, cykla och bo. 

Ärendets behandling 
I ett tjänsteutlåtande, 2023-01-16, från kansli- utvecklingsenheten föreslås att yttrande från kansli- 
och utvecklingsenheten godkänns och skickas till Trafikverket som Oskarshamns kommuns yttrande 
över samråd inför Val av korridor vid lokalisering av väg 37/47 Århult - Oskarshamn Södra.  

Dagens sammanträde 
Kommundirektör Henrik Andersson redogör för förslaget till yttrande.  
 
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kansli- och utvecklingsenheten och finner att 
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kansli- och utvecklingsenheten 2023-01-16 
Bilaga: Karta 
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Skickas till 
Trafikverket  
 
 
 

 


