
Insamling av personuppgift  

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in 

namn och adress till boende i närområde. 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. Telefon: 0771-921 921 

www.trafikverket.se/gdpr Dataskyddsombudet nås på samma adress. Du kan klaga 

hos Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. www.datainspektionen.se 
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Förslaget till vägplan är nu klart och blir inom kort 
tillgängligt för granskning. Granskningshandlingen 
presenterar vägförslaget i sin helhet samt vilket 
markintrång det medför. Den består av planer, 
planbeskrivning, fastighetsförteckning med angivet 
intrång per fastighet, illustrationsritningar samt 
miljökonsekvensbeskrivning godkänd av Länsstyrelsen.  

Granskningstid: 21 juni - 10 september 2021  

Plats för handlingar:  

o Trafikverkets reception, Redargatan 18, Gävle 
o Nordanstigs kommunhus, Södra Vägen 14, Bergsjö 
o www.trafikverket.se/e4gnarp 

 
En översikt av materialet, planbeskrivningen, finns även 
tillgängligt hos ICA Harmånger och ICA Gnarp.  
 
Välkommen med dina synpunkter till 

Trafikverket, Ärendemottagning Investering, Box 810, 
781 28 Borlänge, investeringsprojekt@trafikverket.se, 
senast den 10 september. Ange ärendenummer  
TRV 2014/7022. 

Hur ser tidplanen ut efter granskningen? 

Efter eventuella kvarstående behov av revideringar 
kommer vägplanen att skickas för fastställelseprövning, 
där projektets hantering prövas. Vi räknar med att 
vägplanen ska vara fastställd till sommaren 2023. Efter 
fastställelse och lagakraftvunnen plan tas ett 
förfrågningsunderlag fram för upphandling av 
entreprenör. 

 

Nu är vägplanen för E4 Kongberget-Gnarp 

klar för granskning 

Handlingarna ställs ut för att myndigheter, organisationer, ledningsägare, fastighetsägare, 
allmänhet och övriga berörda ska ha möjlighet att lämna sina synpunkter. Detta är det 
sista granskningstillfället där man kan påverka planens innehåll. 

Frågor om din fastighet Övrig information 

Tomas Sundin, markförhandlare Kerstin Holmgren, projektledare 
Telefon: 010-123 74 40, 070-364 39 53 Telefon: 010-123 73 92 
E-post: tomas.sundin@trafikverket.se E-post: kerstin.holmgren@trafikverket.se 

Vi kommer att kalla till fortsatta diskussioner för de 
skogsbilvägar som påverkas av planen. De fastställs inte i 
vägplanen utan genom lantmäteriförrättning. 

–--------------------------------------------------------------------- 

Även om projektet är prioriterat i nu gällande 
nationell transportplan så behövs alltid ett 
byggstartsbeslut innan en byggnation kan påbörjas. 
Det beslutet fattas av regeringen. 
 
Besök vår webbplats för information  
och handlingar under granskningen,  
Dokument/Aktuella handlingar.  

Skanna QR-koden med mobilkameran. 

http://www.trafikverket.se/
http://www.datainspektionen.se/

