Februari 2015

Trafikverket informerar

Mötesfri väg på E4 Kongberget–Gnarp

Samråds- och informationsmöte

Onsdagen den 18 februari bjuder vi in till ett samrådsoch informationsmöte.
Tid: Onsdagen den 18 februari, kl 18.30
Plats: Bringstaskolans matsal, Karlsbergsvägen i
Harmånger
På mötet kommer vi att presentera läget i projektet, vår
tidplan och vilka lösningar vi arbetar med. Du kommer
också att kunna ställa frågor till oss. Vi hoppas att du
även kommer att delta i de kommande samrådsmötena.
Du alltid välkommen att höra av dig till oss med frågor
och synpunkter.

Läget i projektetet

För tillfället studerar vi utformningen av trafikplatser
och anslutningsvägar. Vi lägger stort fokus på trafikplatserna i Harmånger och Gnarp. Parallellt med detta

utreder vi hur fotgängare, cyklister och långsamtgående
fordon ska kunna röra sig från Kongberget till Gnarp.
Det pågår geotekniska undersökningar i området. Detta
innebär att man undersöker hur jorden ser ut, vilken
belastning den tål och vad som krävs för att undvika ras,
skred och erosion.

Samordning med Ostkustbanan

Från Harmånger till Bäling sammanfaller E4:ns vägkorridor på vissa delar med järnvägskorridoren för den
framtida Ostkustbanan. För närvarande görs en översiktsplanering av järnvägskorridorens läge genom fem
kommuner, från Gävle till Sundsvall. Genom Nordanstigs
kommun är det trångt för både E4:n och Ostkustbanan.
För att säkerställa att det också finns plats för en framtida
järnväg med bra standard måste denna del av vägplanen
samordnas med planeringen av Ostkustbanan. Samordningen tar något längre tid än förväntat och tidplanen för
projekteringen av E4:n har därför förskjutits.

Vill du veta mer?

Mer information om projektet hittar du på vår
hemsida: www.trafikverket.se/E4gnarp
Kerstin Holmgren, projektledare 010-123 73 92,
kerstin.holmgren@trafikverket.se

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

www.trafikverket.se
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Trafikverket planerar att bygga om E4:n på
sträckan mellan Kongberget och Gnarp. Vi planerar att bygga en mötesfri väg med mitträcke.
Vägen har i dag dålig standard med tvära kurvor, backar och krön. En mängd korsande trafik
påverkar trafiksäkerheten och begränsar framkomligheten. Totalt kommer vi att bygga cirka
12,8 kilometer ny väg och bygga om cirka 		
9 kilometer väg

