
Ursäkta röran  
– vi bygger om gamla E4

Läs mer på webbsidan.  
Skanna QR-koden med din mobilkamera.



Hej!
Under våren har vi inlett den sista etappen i ombyggnationen av gamla E4, numera 
väg 562. Vägen byggs om till lokalväg och vi beräknar att den är klar hösten 2024.
Vi har full förståelse för att det kan upplevas stökigt just nu. Stundtals blir det besvär-
ligt för dig som bor, arbetar och rör dig längs väg 562 mellan Nolby och Sundsvall. 
Under byggtiden kan du bli berörd av byggtrafik, damm, byggbuller och begränsad 
framkomlighet. Har din fastighet utfart mot vägen kan du bli extra berörd och kommer 
bli kontaktad inför de kommande arbetena.
Vi har rivit bort asfalt längs sträckan. Längs vissa delar fräser vi endast bort topp-
lagret medan andra delar kräver mer omfattande insatser. Där asfalten tas bort helt 
ska vi förstärka marken alternativt lägga nya trummor eller ledningar. Vi river även 
asfalten för att göra plats för en ny gång- och cykelväg som blir separerad från vägen 
vilket ger fler möjlighet att cykelpendla.
Dagens korsningar i Kvissleby mot Harabergsvägen samt i Bredsand vid korsningen 
mot Appelbergsvägen ska vi ersätta med en cirkulationsplats för att förbättra fram-
komligheten. 
Räkna med längre restid under hela byggtiden om du passerar arbetsområdet.  
Om du har möjlighet välj en annan väg eller undvik rusningstid morgon och efter-
middag.
När lokalvägen är klar har vi förbättrat tillgängligheten till busshållplatser men under 
byggtiden kan arbetena tidvis komma att påverka busstrafiken. Håll koll på eventuella 
förändringar på dintur.se 
 
Vi ber om överseende med de störningar arbetet innebär för dig. 

Med vänliga hälsningar
Anne Mannela 
projektledare på Trafikverket.
e-post: anne.mannela@trafikverket.se 
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Yta som postnord behöver
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Insamling av personuppgift
För att informera om projektet har Trafikverket samlat in namn och adress till boende  
i närområdet. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge projektet pågår.  
Du har rätt att begära registerutdrag, rättelse, radering, begränsning av behandlingen 
och att invända mot behandlingen.
Personuppgiftsansvarig är Trafikverket, organisationsnummer 202100-6297.
Adress: Trafikverket, 781 89 Borlänge. Tfn: 0771-921 921. www.trafikverket.se/gdpr 
Dataskyddsombudet nås på samma adress. Du kan klaga hos Integritetsskydds- 
myndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm. www.imy.se


