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Presentation av deltagare
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Trafikverket

• Gunilla Björklund Projektledare

• Lina Hedman Projektingenjör

• Camilla Stellén Markförhandlare

• Mathias Szymanski Markförhandlare

Sweco

• Lovisa Törnqvist Uppdragsledare

• Sofia Rosendahl Biträdande uppdragsledare

• Magnus Gunnarsson Vägutformning

• Leif Wiklund Miljö 

• Sara Dahlsten Bullerutredning

• Madelene Thurfjell Bullerutredning



Pågående E4-projekt i 
Västerbotten

10 mars 20205

• Djäkneboda – Bygdeå

• Sikeå – Gumboda

• Gumboda – Grimsmark

• (Grimsmark – Broänge)

• Broänge – Daglösten

• Daglösten – Ljusvattnet

• Ljusvattnet - Yttervik



Syftet med samrådsmötet
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Utbyta information & inhämta 

synpunkter på förslaget

• Vägplanen ställdes ut för allmänhetens granskning under perioden 23 februari – 26 mars 2017.

• Arbetet pausades därefter i väntan på samordning med Norrbotniabanans planerade 

sträckning och återupptogs under 2019.

• Justeringar har gjorts av vägplanen sedan dess och syftet med detta samrådsmöte är att 

presentera det nya förslaget.



Planläggningsprocessen
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Åtgärdsval Vägplan Bygghandling Entreprenad

Samråds-

underlag

Samråds-

handling

Gransknings-

handling

Fastställelse-

handling

• Ta fram, bearbeta & analysera underlag.

• Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. 

• Utforma plan och miljöbeskrivning.

• Pågår fram till att planen ska kungöras och granskas.

• Planförslaget kungörs och möjliggörs för granskning.

• Planen skickas in för fastställelse.

• Planen måste vinna ”laga kraft” innan bygget påbörjas.



Planläggningsprocessen
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Hur kan du påverka projektet?

Samråd

Granskning

Fastställelse

(Trafikverkets huvudkontor)

Överklagan

(Regeringen)

Muntlig & skriftlig påverkansmöjlighet

Skriftlig påverkansmöjlighet

Skriftlig påverkansmöjlighet

Skriftlig påverkansmöjlighet



Tidplan
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Samrådsmöte 2020-03-10

Allmänhetens granskning av vägplanen juni 2020

Vägplanen för fastställelse februari 2021

Planerad byggstart 2025-2026

Bedömd produktionskostnad ca 300 - 400 miljoner kronor.



Presentation av vägförslaget

10 mars 202010

Sofia Rosendahl

Magnus Gunnarsson
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GRIMSMARK

GUMBODA - GRIMSMARK

GUMBODA

10 mars 2020



2+1 väg med mitträcke

• E4 breddas.

• Flera anslutningar mot E4 stängs.

• Nya enskilda vägar byggs.

• Bef. anslutningar byggs om till 

C-korsningar.

• Ögla för vändmöjlighet och 

avsvängning anläggs.

• Säkring av sidoområden.

• Åtgärder kring tillgänglighet för 

oskyddade trafikanter.

10 mars 2020



Breddning av vägen

Befintlig väg

Ny 2+1-vägBreddning

Mitträcke
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Breddning av vägen

10 mars 2020



• Två planskilda faunapassager, km 11/550 och 18/500.

• Norrbotniabanan passerar E4 vid två ställen, söder och norr om Ånäset.

• Ny bullerutredning, justerat förslag till åtgärder.

• Förändrad utformning av busshållplatslösning i Grimsmark.

• Förändrad sträckning av väg 740 vid km 18/900.

• Öppningsbara viltpassager i plan utgår.

Förändringar i vägförslaget 2019/2020
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Principutformningar för vänstersväng

C-KORSNING

Ett särskilt körfält vid

korsningsläget för vänster-

svängar

ÖGLA

Fordon svänger höger in 

på en ögla för att sedan 

passera rakt över E4

E4

Allmän eller 

enskild väg

E4

10 mars 2020

Allmän eller 

enskild väg
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KÖRFÄLTSINDELNING

VÄXLINGSPUNKT

C-KORSNING

ÖGLA

PLANSKILD 

FAUNAPASSAGE

VX

VX
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Flera direktanslutningar till E4 stängs
-nya enskilda vägar byggs

= bef. anslutningar som stängs

= förslag till nya enskilda vägar

E4

Allmän eller 

enskild väg

= bef. enskilda vägar

10 mars 2020



Läsförståelse ritningar
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10 mars 2020



10 mars 2020



Miljöpåverkan
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Leif Wiklund

Samråd om vattenverksamhet i 
Flarkån och Kålabodaån



Miljöhänsyn i vägplanen
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13 § Väglagen

När en väg byggs ska den

• ges ett sådant läge och utformas 

• så att ändamålet med vägen uppnås 

• med minsta intrång och olägenhet utan oskälig 

kostnad 

• hänsyn tas till stads- och landskapsbilden och 

till natur- och kulturvärden



Miljöbeskrivning
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•Samla in 
underlagsmaterial

Samråd
•Analysera, 

samarbeta inom 
projektet

Besluta om 
skyddsåtgärder

•Ställa samman 
miljöbeskrivning

Arbeta in 
skyddsåtgärder i 

vägplanen

•Åtgärderna förs 
vidare till 

bygghandlingarna

• Riksintressen

• Landskapsbild

• Natur- och kulturvärden

• Rekreation och friluftsliv

• Rennäring

• Boendemiljö inkl. buller

• Yt- och grundvatten

• Jord- och skogsbruk

• m.m.
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Miljöpåverkan
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• Breddning påverkar landskapsbild – mest för 

trafikanterna

• Mitträcke och viltstängsel ökar barriäreffekt –

men ökar trafiksäkerhet och minskar viltolyckor

• Faunapassagerna minskar påverkan för 

rennäring och vilt

• Bullerskyddsåtgärder minskar påverkan i 

boendemiljö

• Liten påverkan på natur- och kulturvärden



Påverkan under byggtiden
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• Begränsad framkomlighet

• Buller från arbetsmaskiner

• Tillfälligt påverkade ytor – etablering, 

massupplag, tillfälliga vägar



Samråd för vattenverksamhet
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• Tillstånd enligt 11 kap miljöbalken

• Samråd

• Beslut om betydande miljöpåverkan

• Tillståndsansökan upprättas

• Tillstånd söks hos mark- och miljödomstolen

Kålabodaån

ny bro

Flarkån

breddning av bro



Förutsättningar
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• Vattendragen är starkt påverkade och har 

inga särskilda naturvärden

• Inga kända natur- eller kulturvärden finns i 

anslutning till brolägena

• Ekologisk status: måttlig

• Kemisk ytvattenstatus: uppnår ej god 

• Miljökvalitetsnorm: god ekologisk status 

2027 / god kemisk ytvattenstatus



Arbeten
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Påverkan / skyddsåtgärder

• Vid rivning och byggande av ny bro över 

Kålabodaån kommer arbeten i 

vattenområdet att utföras.

• Vid breddning av bron över Flarkån samt 

vid anläggande av tillfällig förbifart 

kommer arbeten i vattenområdet att 

utföras.

• Begränsat intrång i strandmiljöer under byggtiden

• Påverkan av grumling begränsas genom att 

arbeten inte utförs under fiskarnas vandrings- eller 

lektid

• Försiktighetsåtgärder i samband med hantering av 

miljöfarliga ämnen under byggtiden 

• Eventuella sulfidhaltiga jordmassor hanteras 

enligt gällande krav

• Påverkar inte möjlighet att uppfylla 

miljökvalitetsnormerna



Anmälan om vattenverksamhet
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• Anmälan kan göras för arbeten i mindre 

vattendrag

• Förlängning eller byte av trummor i tre 

bäckar

• Trummor byggs så det inte uppstår 

vandringshinder för fisk

• Samma typ av skyddsåtgärder under 

byggtiden som vid broarna

Röjmyrbäcken Björnabäcken

Fäbodbäcken



Bullerutredning
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Sara Dahlsten



• Vad är buller?

Definition:

”oönskat ljud”

10 mars 2020

Upplevelsen av ljud är 

individuellt och skiljer sig 

från person till person

Störning som upplevs är 

svår att värdera och 

beror av många 

parametrar

Används för att 

utvärdera påverkan av 

störning

INTE ett gränsvärde utan en 

nivå att sträva mot

• Riktvärde



Infrastrukturpropositionen 1996/97:53

Väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur:

• 55 dBA ekvivalent l judnivå vid fasad

• 30 dBA ekvivalent l judnivå inomhus

• 70 dBA maximal l judnivå vid uteplats

• 45 dBA maximal l judnivå inomhus (får överskridas 5 ggr/natt)

TDOK 

2014:1021

Riktvärden
10 mars 2020



Utredning

• Bygger på 3D-modell med tillgängligt underlag, kartor, 

terrängdata, markförhållanden, trafikering, hastigheter

10 mars 2020

• Beräkningar görs för maximal och ekvivalent ljudnivå
• Utbredning och fasadpunkter

Beräkningspunkter placeras i ett 

rutnät och interpoleras för hela 

området

Beräkningspunkter placeras på 

de enskilda fasaderna och 

beräknas för varje våningsplan



Inventering
Utvändig

• Användningsområde, bostad, verksamhet, skola etc.

• Antal våningar

• Fasad, typ av fönster, vägg och ventiler

• Uteplats

Informationen inarbetas i beräkningsmodellen i fortsatt 

utredning

10 mars 2020

Fördjupad - invändig

• Då mer information behövs för bedömning av åtgärdsbehov

• Tidsbokning för uppmätning av rumsvolymer och 

fönsterstorlekar



Beräkningar jämfört mot mätning
Beräkningar

+ Likabehandlingsprincip 

+ Kvalitet

+ Möjlighet att ta hänsyn till framtidsscenario

+ Tidseffektiv

- Tar inte hänsyn till ”specialfall”

Mätning

+ Enklare att förstå kopplingen 

+ Kan användas vid ”specialfall”

- Speglar endast situationen vid mättillfället

- Tidskrävande

- Ej jämförbara resultat 

10 mars 2020



Typ av åtgärder

• Vägnära åtgärder
• Bullervallar
• Buller

• Fastighetsnära åtgärder
• Fasadåtgärder (fönster, ventiler, vägg)
• Åtgärd för uteplats

10 mars 2020



Markfrågor
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Markförhandlare: Camilla Stellén

e-post: camilla.stellen@trafikverket.se

tel: 010 - 123 74 38

En markförhandlare ansvarar för frågor kring 

markåtkomst och ersättning i projekt, exempelvis 

för intrång och skador.

mailto:camilla.stellen@trafikverket.se


Förberedande arbeten
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Trafikverket och Sweco har rätt att få 

tillträde till fastighet vid:

• Mätning och utstakning

• Grundundersökningar (t.ex. arkeologi & 

geoteknik) samt förberedande åtgärder.

Vid dessa arbeten ska:

• Skador om möjligt undvikas

• Träd i trädgård ej fällas eller skadas utan 

fastighetsägarens medgivande.

Skador ska ersättas enligt väglagen.



Vägrätt
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• Vägrätt innebär att väghållaren får bestämma över 

markens användning under den tid vägrätten gäller, 

men också att väghållaren får använda tillgångar som 

t.ex. jordmassor inom vägområdet (30 § Väglagen).

• Vägrätten uppkommer genom att väghållaren tar mark 

i anspråk med stöd av en fastställd vägplan. 

När vägens sträckning över fastigheten är tydligt 

utmärkt och vägarbetet påbörjats anses marken ha 

tagits i anspråk (31 § Väglagen).

• Vägrätten upphör när vägen dras in (32 § Väglagen).



Vägområde
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Mark under byggtiden
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2 typer av vägar i detta projekt
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Allmän statlig väg  - E4

Väghållare: Staten (Trafikverket)

Enskild väg

Väghållare: Enskild markägare, 

samfällighetsföreningar, GA:n

Väglagen

Anläggningslagen



2 typer av vägar i detta projekt
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Allmän statlig väg  - E4

Väghållare: Staten (Trafikverket)

Enskild väg

Väghållare: Enskild markägare, 

samfällighetsföreningar, GA:n

Väglagen

Vägplan

Anläggningslagen

Lantmäteriförrättning



Enskilda vägar
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• Enskilda vägar fastställs inte i vägplanen.

• Enskilda vägar är endast ett förslag till lösning.

• Lantmäteriförrättning

‒ Fastställa läget på enskilda vägar

‒ Bilda förening för förvaltning av vägar.

• Enskilda vägar byggs och bekostas av Trafikverket.

• Anslutningar till allmän väg spärras genom särskilt beslut.



Ersättning
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Vem kan få ersättning?

• Fastighetsägare, servitutshavare, 

nyttjanderättshavare, t.ex. jordbruksarrendatorer.

Vad ersätts?

• Marknadsvärdesminskningen + 25 % 

• Annan skada

• Uppräkning med index och ränta.

Inlösen av fastighet

• Stort intrång på fastigheten  inlösen

• Tidig inlösen i undantagsfall.



Tillgängligt material
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Samrådsmaterialet samt information om planläggningsprocessen

för projektet Gumboda – Grimsmark finns tillgängligt under 

perioden 2020-03-10 – 2020-03-27 på Trafikverkets webbplats 

www.trafikverket.se/gumboda-grimsmark

http://www.trafikverket.se/gumboda-grimsmark


Kontaktuppgifter
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Projektledare

Gunilla Björklund

e-post: gunilla.bjorklund@trafikverket.se

tel: 010 - 123 84 09

Markförhandlare

Camilla Stellén

e-post: camilla.stellen@trafikverket.se

tel: 010 - 123 74 38

mailto:gunilla.bjorklund@trafikverket.se
mailto:camilla.stellen@trafikverket.se


Synpunkter
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Blanketter för synpunkter finns på borden.

Postadress

Trafikverket

Ärendemottagningen

Box 810

781 28 Borlänge

E-post

investeringsprojekt@trafikverket.se

• Märk din synpunkt med ärendenummer TRV 2014/5480.

• Senast fredag 27 mars 2020 vill vi ha dina synpunkter.

mailto:investeringsprojekt@trafikverket.se


Tack för oss!
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Allmänna frågor?

Vi finns tillgängliga för frågor fram till 20:30


