
 

 

 

Planläggningsbeskrivning 2021-12-07 

 

V559 Forsbacka – Överhärde, gång- cykel- och 
mopedväg samt vattenskydd Överhärde  
 

 

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om 

hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka 

beslut som kommer att fattas. 

 

Bakgrund, ändamål och syfte med projektet 

Gävle-Sandviken är ett viktigt arbetspendlingsstråk och väg 559 är omledningsväg för E16. 

Sträckan mellan Forsbacka-Överhärde längs väg 559 utgör en prioriterad sträcka för att 

sammanbinda gång- och cykelvägnätet inom Gävle kommun i den regionala cykelplanen. I 

dagsläget är tillgängligheten och trafiksäkerheten för gående, cyklister och 

kollektivtrafikresenärer längs sträckan bristande på grund av att det till stora delar saknas 

gång-, cykel- och mopedväg (GCM-väg). Oskyddade trafikanter är till stora delar hänvisade till 

den smala vägrenen längs väg 559. Det utgör en trafiksäkerhetsrisk för såväl oskyddade som 

bilburna trafikanter.  

I östra delen av sträckan går väg 559 in i Gävle-Valboåsens vattenskyddsområde. Valboåsens 

grundvattenförekomst är av stor betydelse för dricksvattenförsörjningen i Gävle kommun. I en 

separat utredning har förslag till åtgärder för att skydda vattenkvaliteten i Gävle-Valboåsens 

grundvattenförekomst längs de statliga vägarna tagits fram. De åtgärder som berör väg 559 ska 

arbetas in i vägplanen för GCM-vägen.   

Projektets ändamål och syfte är att öka säkerheten och tillgängligheten för oskyddade 

trafikanter samt att skydda grundvattenmagasinet från föroreningar kopplat till potentiella 

olyckor med utsläpp på den berörda sträckan inom vattenskyddsområdet. 

 

Vad händer framöver? 

Ett vägprojekt som Trafikverket ansvar för planeras enligt en lagstadgad process som leder 

fram till en vägplan, se figur 1. 

 

Projektet i är i början av processen, skede Samrådsunderlag. I det här skedet tas underlag fram 

genom vilket Länsstyrelsen ska kunna bedöma om projektet kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan eller inte. 



 

 

 
Figur 1. Planeringsprocessen för en vägplan/Järnvägsplan  

Under framtagandet av underlaget kommer materialet samrådas med Länsstyrelsen, Gävle 

kommun, den regionala kollektivtrafikmyndigheten samt med de enskilda och andra 

organisationer som särskilt berörs. Underlaget beräknas vara färdigt att lämna över till 

Länsstyrelsen i februari 2022. Om Länsstyrelsen beslutar att projektet kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Om inte ska en 

miljöbeskrivning tas fram.  Båda beskriver tänkbara miljöeffekter för projektet, men MKB är 

mer omfattande.  

 

Figur 2. Översiktlig tidplan för projektet 

När kan du påverka 

Synpunkter och information som berör projektet välkomnas under hela projektet - se 

kontaktuppgifter i sidfoten nedan. En särskild samrådsperiod under vilken bland annat 

allmänheten bjuds in till samråd kring samrådshandlingen kommer att ordnas några veckor 

under våren 2022. Exakt när är ännu osäkert och beror på hur lång tid det tar att färdigställa 

nödvändiga inventeringar, utredningar och analyser. Inför samråd kommer allmänheten, 

enskilda fastighetsägare, organisationer och myndigheter att erbjudas att ta del av det 

framtagna vägförslaget med tillhörande handlingar. Särskilda samrådsmöten kommer att hållas 

med berörda organisationer och enskilda. För allmänheten kommer minst ett öppet 

samrådsmöte att hållas. Inbjudan till öppna samrådsmöten kommer att annonseras på 

Trafikverkets webbsida för projektet, Gävle kommuns hemsida samt i lokalpressen. 

Synpunkterna som kommer in under samråden kommer att sammanställs i en 

samrådsredogörelse. 

 

Vill du veta mer? 

Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande med ny information under 

projektets gång. Hör gärna av dig till oss om du har frågor! Ange gärna diarienummer när du 

skriver: TRV 2021/142054. Mer information om projektet hittar du på vår hemsida 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/gavleborg/vi-bygger-och-forbattrar/vag-559-forsbacka-

overharde-ny-gang--och-cykelvag/  

 

Samråd med 
särskilt berörda

(Höst/Vintern, 
2021/2022)

Beslut om 
betydande 

miljöpåverkan

(Vinter/Vår 2022)

Samråd med 
allmänheten och 
särskilt berörda 

(Höst, 2022)

Granskning

(Vår, 2023)

Fastställelseprövning

(Vinter/Vår 2024)

 
 
 

 

 

Adress: 

Box 417, 801 05 Gävle 

Telefon: 0771-921 921 

www.trafikverket.se 

 

 

 

Projektledare: 

Jan Enbom 

Telefon: 010-124 30 67 

jan.enbom@trafikverket.se 

 

Markförhandlare: 

Oskar Melin 

Telefon: 010-123 24 04 

oskar.melin@trafikverket.se 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/gavleborg/vi-bygger-och-forbattrar/vag-559-forsbacka-overharde-ny-gang--och-cykelvag/
https://www.trafikverket.se/nara-dig/gavleborg/vi-bygger-och-forbattrar/vag-559-forsbacka-overharde-ny-gang--och-cykelvag/
http://www.trafikverket.se/
mailto:Namn.namnsson@trafikverket.se
mailto:oskar.melin@trafikverket.se

