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Mötesfri väg på E4 Kongberget–Gnarp

Samråds- och informationsmötet den 18
februari

Vi vill börja med att tacka för deltagandet på samrådsmötet den 18 februari i Bringstaskolans matsal i Harmånger. Över 160 personer kom på mötet och vi är
mycket glada över engagemanget i projektet.

Läget i projektetet

lätta samråden, kommer vi att driva sträckan Kongberget–Stering som en separat vägplan.

Vad händer på sträckan Kongberget–
Stering under våren?

Vi kommer att fortsätta genomföra geotekniska undersökningar på sträckan Kongberget–Stering i området
kring Vattrångsdalen. Det kan även bli aktuellt att
genomföra arkeologiska undersökningar under barmarksperioden på stäckan..

Samråd för sträckan Kongberget–Stering

Vi kommer att kalla de fastighetsägare som är direkt
berörda av projektet på sträckan Kongsberget–Stering
till samråd. Samrådet planeras att hållas under 2015. Vi
återkommer med närmare besked om när mötet kommer
att äga rum.

Nästa informationsblad

Projekteringen är i olika faser på sträckan Kongberget–
Gnarp. På vissa delar har vi kommit långt, medan andra
fortfarande är kvar i ett skiss-skede där vi utreder och
prövar olika lösningar och utformningar. Detta beror på
att en del partier är mer komplicerade och vi måste ta
extra hänsyn till exempelvis trafikplatser och järnvägskorridoren för en framtida Ostkustbana.

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss:

Den del där projekteringen kommit som längst är
sträckan Kongberget–Stering. Här finns inga beröringspunkter med andra projekt. För att snabbt komma vidare
i projektet för de delar som är enklare och för att under-

Tomas Sundin, markförhandlare 010-123 74 40,
tomas.sundin@trafikverket.se

Nästa informationsblad kommer i slutet av maj. Till
dess hittar du information på vår webb:
www.trafikverket.se/E4gnarp

Kerstin Holmgren, projektledare 010-123 73 92,
kerstin.holmgren@trafikverket.se
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Trafikverket ska bygga om E4 mellan Kongberget och Gnarp. Vägen kommer att bli mötesfri
och ha mitträcke. Totalt kommer vi att bygga
cirka 13 kilometer ny väg och bygga om cirka 9
kilometer väg. Vägen har idag dålig standard
med tvära kurvor, backar och krön. Dessutom
påverkar en mängd korsande trafik trafiksäkerheten och begränsar framkomligheten.

