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STADEN.
För näringslivet gäller det att se vilka affärsmöjligheter som 
kommer att finnas före, under och efter byggtiden. Den 
som bedriver företag i kommunen bör ha minst två strate-
gier: en före och under byggtiden, och en som sträcker sig 
från invigningen av nya E22 och framåt. 

Kommunen arbetar parallellt med planering av nya bo-
städer, verksamhetsområden, vägar, skolor, äldreboenden 
och mycket annat som behövs. 

– Det går inte att sitta still i båten och vänta, säger Björn 
Ekengren, näringslivssamordnare på kommunen. Vi väl-
komnar entreprenörskap och det gäller att börja agera redan 
nu. Kommunen och näringslivet måste arbeta tillsammans 
för att ta vara på de möjligheter som finns. 

E22 kommer att byggas under samma period som flera 
andra stora projekt i regionen. När Inre Hamnen och den 

nya centralstationen i Norrköping ska byggas för Ostlän-
ken, kommer det att behövas ny mark för de verksamheter 
som måste flytta. Söderköping kan då vara ett bra alternativ, 
och det ger ett tillskott på arbetstillfällen i kommunen.

Nya E22 leder förhoppningsvis också till bättre kom-
munikationer mellan Norrköping och Linköping. Ska 
vi stärka vår roll som boendekommun, behövs både bra 
skolmiljöer och goda kommunikationer.

Trafikverket och kommunen  
informerar mer om nya E22
– I slutet av augusti bjöd vi in 360 personer från näringsli-
vet i Söderköping, berättar Björn Ekengren. Kommentarer-
na och frågeställningarna från näringslivet var positiva och 
många stannade en stund för att diskutera.

Efter vårens slutgiltiga beslut om i vilket tidsspann som 
nya E22 ska byggas, kommer både kommunen och Tra-
fikverket kalla till ett flertal olika informationsmöten. 

– Det är viktigt med dialog för att vi ska kunna arbeta 
tillsammans, och vi från kommunen kommer att dra vårt 
strå till stacken för att hålla dialogen levande, säger Björn 
Ekengren. 

– Att planera bygget och hantera byggtranspor-
terna är Trafikverkets ansvar, men kommunen vill 
förstås hjälpa till för att byggtiden ska vara så smidig 
som möjligt för alla berörda. Hotell och vandrar-
hem kommer att kunna blomstra den här tiden, 
men vi ska också undersöka hur vi kan stödja han-
deln och hur vi kan få fler att vilja flytta hit. Det 
Söderköping erbjuder som bostadsort med närhet, 
trygghet, bra skolor och naturnära boendemiljöer är 
någonting som verkligen efterfrågas. 

Farligt gods ska försvinna från stadsmiljön
30 000–50 000 ton farligt gods passerar genom Sö-
derköping varje år. Genom att skapa förbifarten kan 
vi lyfta ut den tunga trafiken och de farliga god-
stransporterna från stadsmiljön. Vi kommer också 
att bli av med de långa köerna genom staden. 

– Det innebär att vi kan läka ihop staden på 
båda sidor om Erik Dahlbergsgatan. Denna gata är 
en barriär i dag, förklarar Johanna Grander. När vi 
gestaltar om Erik Dahlbergsgatan från europaväg 
till stadsgata kan vi exempelvis planera för bygg-
rätter, parkeringsplatser, torg, trädplanteringar och 
annat som gör att vi får ett stadsmässigt gaturum. 

Detaljplaner för berörda områden
Nästa steg är att göra detaljplaner för de områden 
som berörs. Vi kommer att få nya kommunika-

tionsstråk längs Göta Kanal och nya gång- och cy-
kelvägar i hela Söderköping. Kommunen kommer 
också ta över väghållningen för Östra Rydsvägen 
och Erik Dahlbergsgatan.

– Det är dessutom flera andra stora planprogram 
som berörs, menar Johanna. Exempelvis behövs cir-
ka 1000 nya bostäder fram till 2030.  

Vilka risker finns då?
Trafikverket arbetar bland annat med hur de ska 
lösa eventuella problem med buller, som kan öka 
på vissa platser. En ny väg gör även intrång i ett 
orört landskap, och mer mark kommer brytas vid 
Storålandskapet – men generellt blir det bättre för 
de flesta. Vissa gator är från början planerade för 
att hantera mer trafik, som Albogaleden och Östra 
Rydsvägen, vilket gör att det blir god framkomlig-
het för biltrafik. Med separerade gång- och cykelvä-
gar ökar säkerheten för oskyddade trafikanter.

Senast juni 2018 ska kommunen lämna sitt re-
missvar och då kommer vägplanen att skickas till 
Trafikverket i Borlänge där den ska antas. I mars 
2020 beräknas den ha vunnit laga kraft. Själva bygg-
processen kan ta tre till fem år, och 2025 kommer 
den vara klar om allt går som tänkt.

Om vägplanen klubbas igenom är det meningen att 
bygget startar under 2021-2023. Trafikverkets budget 
ligger på drygt 1 miljard kronor. När vägplanen är färdig 
i början av året ska den ställas ut på Stinsen, så att alla 
har möjlighet att ta del av den.

– Vi på kommunen jobbar för att få en så tidig start 
som möjligt, försäkrar Johanna Grander som är projekt-
samordnare för E22 på Söderköpings kommun. 

E22 kommer att påverka oss på olika sätt, och därför 
är det en rad förberedelser som kan planeras redan nu. 

Nya infarter ska ge positiv upplevelse
I vägplanen finns förslag på fyra trafikplatser som 
kommer att ge nya infarter till Söderköping. 

– Norra trafikplatsen är jätteviktig, det blir en 
spännande infart med den nya akvedukten. Där man 

kan göra mycket trevligt, berättar Johanna.  Där ska 
också bli ett gång- och cykelstråk på båda sidor om 
akvedukten.

Södra infarten, som är porten till S:t Anna skär-
gård, får en rastplats med info om skärgården och sta-
den. Västra infarten blir kanske den infart som flest bo-
ende väljer att använda för vardagspendling, eftersom 
den ligger närmast de större bostadsområdena.

Johanna Grander, 

projektsamordnare för E22. 

Björn Ekengren,  

näringslivssamordnare.
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E22 är en fråga som varit på tapeten under många år – som stötts 
och blötts, lagts på is och kommit tillbaka. Nu är projektet prioriterat, 
och Trafikverket jobbar för fullt med en nationell vägplan som ska 
upp till regeringsbeslut i vår.
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