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Mötesfri väg på E4 Kongberget–Gnarp

Trafikverket ska bygga om E4 mellan Kongberget och Gnarp.
Vägen kommer att bli mötesfri och ha mitträcke.
Efter samråd med Nordanstigs kommun och Länsstyrelsen i Gävleborgs län har Trafikverket konstaterat att
de förändringar som skett i projektet och i dess omgivningar gör att vi behöver se över underlaget för val
av korridor för ny E4 och även det beslut som fattades
efter vägutredningen år 2009. En ny samrådshandling
för val av lokalisering kommer därför att tas fram och
nya samråd kring val av lokalisering av E4 kommer att
hållas.

Bakgrund

På sträckan genom Harmånger har vi studerat hur den
nya utformningen av vägen påverkar vattentäkten och
vilka lösningar som finns för att minimera riskerna för
föroreningar. Vattentäkten ligger mycket nära E4 och
skyddet är viktigt eftersom Harmånger och flera byar
försörjs härifrån.
Passagen förbi Harmångers vattentäkt är extra besvärlig, då vi dels går väldigt nära vattentäkten och dels vill
sänka vägen genom samhället och samtidigt hantera
vägdagvattnet på ett miljösäkert sätt.
I den vägutredning som togs fram och beslutades år
2009 var utgångspunkten att en alternativ uttagspunkt
för vattentäkten i Harmånger skulle kunna hittas öster
om E4, uppströms utredningsområdet. Detta gjorde att
vattentäkten inte bedömdes utgöra en alternativskiljande förutsättning och risk för påverkan på vattentäkten
analyserades och beskrevs därför inte i vägutredningen.
Fortsatta undersökningar kring vattenförsörjningen för
Harmånger visar att det är svårt att hitta ett säkrare läge

för uttagspunkten, vilket gör att de förutsättningar som
gällde vid val av korridor i vägutredningen inte längre är
hållbara.
Vid studier av ny trafikplats i Harmånger med tillhörande parallellvägnät, framkommer att intrånget i jordbruksmark och påverkan på boendemiljöer i Harmånger blir större än vad som förutsågs i vägutredningen.
För närvarande pågår en samordnad planering mellan
Trafikverket och berörda kommuner längs Ostkustbanestråket Gävle- Sundsvall. Den möjliga framtida
sträckningen av Ostkustbanan genom Nordanstigs
kommun sammanfaller i vissa delar med planerad E4.
Utifrån den sammanlagda påverkan som framtida väg
och järnväg kan medföra på omgivningen finns det
anledning att se över underlaget för val av lokalisering
av E4.

Samråd med Nordanstigs kommun och
Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Efter samråd med Nordanstigs kommun och Länsstyrelsen i Gävleborgs län har Trafikverket konstaterat
att det finns anledning att se över underlaget för val av
korridor för E4. En ny samrådshandling för val av lokalisering kommer därför att tas fram, som även kommer att
beskriva de tillkommande effekterna och konsekvenserna.
Nya samråd kommer att hållas i frågan och ett nytt beslut
om val av lokalisering för E4 kommer därefter att fattas.
Arbetet inleds med att identifiera omfattningen av de studier som ska göras. Omfattningen samråds och förankras
med Nordanstigs kommun och Länsstyrelsen i Gävleborgs län.
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Ny samrådshandling för val av lokalisering
tas fram

Konsekvenser

Behovet av ny utredning, nytt samråd och beslut om
lokalisering medför att processen tar ett steg tillbaka. Detta innebär både en nackdel och en fördel för
projektet. Nackdelen är att projektet kan komma att
fördröjas ytterligare. Fördelen är att det val av lokalisering som fattas kommer att vara anpassat till de nya
förutsättningarna och medföra en väl förankrad och
bra lösning på lång sikt.

Information/samråd

Med anledning av att vi nu gör detta omtag kommer
vi att kalla till ett allmänt möte under våren 2016. Tid
och plats för detta kommer att annonseras i dagspress
och på projektets hemsida.

Kontakt

Har du frågor om intrång på din fastighet?
Kontakta Tomas Sundin, markförhandlare
Telefon 010-123 74 40, 070-364 39 53
E-post: tomas.sundin@trafikverket.se
Har du övriga frågor eller funderingar?
Kontakta Kerstin Holmgren, projektledare
Telefon 010-123 73 92
E-post kerstin.holmgren@trafikverket.se

Nästa informationsblad

Nästa informationsblad kommer i maj/juni.
Till dess hittar du information på vår webbplats.
Där kan du också anmäla dig för att få nyhetsbrevet till din e-post:
www.trafikverket.se/E4gnarp
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