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Projektet har pågått i många år och på senare tid har 

omfattning, krav och förutsättningar förändrats. Därför blev det 

nödvändigt med ett omtag i projektet. Det innebar nya studier 

av lokaliseringen för E4, som startade 2016. De korridorer som 

nu studeras är definierade utifrån områden där det är möjligt 

att bygga väg enligt utformningskraven (se kartan). 

Vid Harmånger finns sex alternativ 

Vid Harmånger finns många intressen att ta hänsyn till och det 

är därför nödvändigt att studera flera alternativ. Korridorerna 

A1, A2 och A3 ligger väster om befintlig E4. Korridoren A4 

genom Harmånger har delats i två alternativa utformningar 

med olika påverkan på miljö och intrång - korridor A4a i 

skärning och A4b på bank/bro. Korridor A5 ligger öster om 

Harmånger. För sträckan Jättendal-Gnarp finns endast ett 

rimligt korridorläge. Här begränsas vi av en möjlig framtida 

lokalisering av Ostkustbanan samt topografiska förhållanden.  

Planerade aktiviteter våren 2017 

Vi kommer att fortsätta med geotekniska fältundersökningar 

främst norr om Harmånger. Berörda markägare kommer att 

kontaktas i förväg. Just nu sammanställer vi genomförda 

inventeringar och beskriver konsekvenser för geoteknik, natur, 

kultur, buller, vatten och boendemiljö. Vi beräknar även 

kostnader för varje korridor. Uppgifterna samlas i en samråds-

handling där korridorerna jämförs. Den beräknas vara klar i 

maj och ska då ställas ut för samråd. Vi kommer samtidigt att 

kalla till möten för att presentera materialet. Information om 

tid, plats och var man hittar samrådshandlingen samt lämnar 

synpunkter meddelas under våren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

Nu finns en karta över de  

korridorer som studeras 

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 

Övriga frågor eller funderingar  

Kontakta Kerstin Holmgren, projektledare 

Telefon: 010-123 73 92 

E-post: kerstin.holmgren@trafikverket.se 

Nästa informationsblad kommer i april 2017 

Till dess hittar du information på www.trafikverket.se/e4gnarp  

Där du även kan anmäla dig för nyhetsbrevet till din e-post. 

 

http://www.trafikverket.se/e4gnarp

