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 Sammanfattning 

E4 mellan Salmis och Haparanda ska byggas om till mötesfri väg för att förbättra 

framkomligheten och trafiksäkerheten på sträckan. Sträckan är 7 km och ligger i Haparanda 

kommun, Norrbottens län. En arbetsplan för projektet har tagits fram och den vann laga 

kraft 2017-05-16. 

Efter det att arbetsplanen fastställdes har Trafikverket höjt bärighetskraven för den aktuella 

sträckan till bärighetsklass 4, vilket innebär att vägen ska anpassas att klara tyngre fordon. 

Den nya bärighetsklassningen har inneburit att nya geotekniska stabilitetsberäkningar har 

genomförts vilka visar att ytterligare förstärkningsåtgärder i form av tryckbankar krävs för 

att säkra vägens bärighet. 

Förstärkningsåtgärderna påverkar även vissa andra delar av projektet som ingår i 

arbetsplanen, såsom utformningen av den ingående groddjurspassagen och förändringar av 

tekniska lösningar där trummor byts ut till plattrambroar. De påverkar också ett mindre 

vattendrag, Agronominoja som måste lägesjusteras. Vid detaljutformning av 

pumpstationerna för vägport vid Leppikari och gång- och cykelport vid Vuono framkom det 

att utrymmet för uppställningsytan vid underhållsarbeten är för liten. Även denna justering 

har tagits med i ändringsförslaget.  

För att säkra att avvattningen fungerar, har ett utloppsdike fått förlängt dikesresning. Ett 

nytt område för upplagsyta och också lagts till i ändring av fastställd plan.  

De förstärknings- och förbättringsåtgärder som Trafikverket föreslår är av mindre karaktär 

och med en begränsad påverkansgrad. Konsekvenserna av de föreslagna ändringarna 

bedöms vara små och av sådan art att det inte utgör betydande miljöpåverkan.  
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 Beskrivning av projektet, bakgrund, ändamål 
och projektmål 

E4 mellan Salmis och Haparanda ska byggas om till mötesfri väg för att förbättra 

framkomligheten och trafiksäkerheten på sträckan. Sträckan är 7 km lång och ligger i 

Haparanda kommun, Norrbottens län. En arbetsplan har tagits fram för projektet vilken 

vann laga kraft 2017-05-16.  

Efter det att arbetsplanen fastställdes har Trafikverket höjt bärighetskraven för den aktuella 

sträckan till bärighetsklass 4 (BK 4), vilket innebär att det ska vara möjligt att använda 

tyngre fordon med tillåten lastvikt upp till 74 ton. Syftet med att öka bärighetsklassen på 

delar av det svenska vägnätet är att effektivisera godstransporterna och att färre fordon ska 

kunna ta samma mängd gods, vilket är positivt både för näringsliv och klimat.  

Den nya bärighetsklassningen har inneburit att nya geotekniska stabilitetsberäkningar har 

genomförts vilka visar att ytterligare förstärkningsåtgärder krävs för att säkra vägens 

bärighet. Förstärkningsåtgärderna påverkar indirekt andra delar av projektet som ingår i 

arbetsplanen, såsom utformningen av den ingående groddjurspassagen och förändringar av 

tekniska lösningar där trummor byts ut till fördel för plattrambroar. De påverkar också ett 

mindre vattendrag, Agronominoja, som måste justeras i läge.  

Vid detaljutformning av pumpstation för vägport vid Leppikari och gång- och cykelport vid 

Vuono, framkom det att det finns lite utrymme för uppställningsyta vid underhållsarbeten. 

Utformningen samråddes med drift- och underhållsansvariga som önskade ett större 

utrymme med avseende på arbetsmiljön.  Samtliga ingående ändringar, dess omfattning och 

bedömda konsekvenser beskrivs i detta dokument.  

2.1 Ändamål och projektmål 

Ändamålet med projektet är att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på sträckan 

Salmis-Haparanda. Projektmålen är att hantera de ändringar som behövs för att säkerställa 

vägens stabilitet, åtgärdande av vandringshinder och barriären för grodpopulationerna, 

samt säkra en god arbetsmiljö för underhållsarbeten. 

2.2 Tidigare utredningar 

 Förstudie, daterad 2001-05 

 Arbetsplan daterad 2015-05-16 rev 2016-12-15 inkl. godkänd MKB. Planen vann 
laga kraft 2017-05-16. 

 Naturvärdesinventering av bäckmiljöer daterad 2017-10-04 

 Naturvärdesinventering Vuonoviken daterad 2018-08-06  
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Denna vägplan behandlar endast de ändringar som uppkommit efter att arbetsplanen 

fastställdes.  

Övriga delar i projektet är redan behandlade och prövade, och kommer att utföras i enlighet 

med fastställd arbetsplan. Det betyder att åtgärder som bullerskyddsåtgärder, påverkan på 

landskap, dispens från artskyddsförordningen (praktnejlika), barriäreffekter, rennäring, 

riksintressen, miljökvalitetsnormer och påverkan på övriga vattendrag redan är prövade och 

behandlas inte vidare här. I bilaga 1, Beskrivning Väg E4 Salmis-Haparanda, daterad 2016-

12-15, framgår vilka åtgärder som prövats i samband med fastställelsen av arbetsplanen. 

Åtgärder som redan är prövade kan genomföras oberoende av ändringarna i denna plan. 

För området gäller Haparanda kommuns översiktsplan antagen 2013-04-15. Inga 

detaljplaner berörs av ändringarna. 

Utredningsområdet i denna plan är begränsat till närområdet intill planerade ändringar då 

påverkan av ändringarna endast är lokal. Övriga miljöeffekter är prövade i tidigare fastställd 

plan.  

 

2.3 Planläggningsprocessen 

Ett vägprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs av lagar och 

som slutligen leder fram till en vägplan. I planläggningsprocessen utreds var och hur vägen 

eller järnvägen ska byggas. Hur lång tid det tar att få fram svaren beror på projektets storlek, 

hur många undersökningar som krävs, om det finns alternativa sträckningar, vilken budget 

som finns och vad de berörda tycker. 

Denna vägplan är en ändring av tidigare fastställd arbetsplan. Genomförandet av den 

fastställda arbetsplanen i övrigt kan påbörjas innan denna vägplan vunnit laga kraft och 

ombyggnationen på sträckan har också påbörjats. 

I början av planläggningen tar Trafikverket fram ett underlag som beskriver hur projektet 

kan påverka miljön. Länsstyrelsen beslutar sedan om projektet kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan. I så fall ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram till väg- eller 

järnvägsplanen, där Trafikverket beskriver projektets miljöpåverkan och föreslår 

försiktighets- och skyddsåtgärder. I annat fall ska en miljöbeskrivning tas fram. Planen hålls 

tillgänglig för granskning så att de som berörs kan lämna synpunkter innan Trafikverket gör 

den färdig. När planen är fastställd följer en överklagandetid innan planen vinner laga kraft. 

Först efter detta kan Trafikverket sätta spaden i jorden. 

Samråd är viktigt under hela planläggningen. Det innebär att Trafikverket tar kontakt och 

för dialoger med andra myndigheter, organisationer och berörd allmänhet för att 

Trafikverket ska få deras synpunkter och kunskap. Synpunkterna som kommer in under 

samråd sammanställs i en samrådsredogörelse. 

2.4 Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan 

Länsstyrelsen har enligt 15 § väglagen och 6 kap. 26 § miljöbalken beslutat att vägprojektet 

inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (dnr 343-6332-2020), vilket innebär att 

en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver tas fram.  I stället tas en miljöbeskrivning fram. 
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 Miljöbeskrivning 

I enlighet med miljöbalkens 6 kapitel ska miljöbeskrivningen redovisa de uppgifter som 

krävs för att bedöma projektets huvudsakliga inverkan på människors hälsa, miljön och 

hushållningen med mark och vatten samt andra resurser.  

Till den fastställda arbetsplanen 2016-05-16 (Trafikverket 2016B) har en 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tagits fram som beskriver de rådande förutsättningarna 

(Trafikverket 2016A) vilken bedöms uppfylla miljöbalkens gällande krav. De delar som 

redovisas här utgör förtydliganden och kompletteringar till den tidigare inlämnade MKB:n 

som uppkommit i samband med de ändringar som Trafikverket redovisar i detta dokument. 

 

3.1 Metod och avgränsning  

Miljöbeskrivningen ska redovisa de miljöförutsättningar och intressen som kan bli berörda 

direkt eller indirekt av projektet samt de anpassningar med hänsyn till miljön som 

genomförs under projekteringen. Den redovisar även avgränsning samt de miljöeffekter och 

miljökonsekvenser som kan förutses av projektet. Miljöbeskrivningen omfattar även förslag 

på skadeförebyggande åtgärder samt bedömningar av miljökonsekvenser för respektive 

miljöaspekt invägt föreslagna skadeförebyggande åtgärder, dessa förslag redovisas för 

respektive ändringsåtgärd under rubriken ”objektspecifika förändringar”. 

Geografiskt avgränsas sig denna miljöbeskrivning till de förändringar som finns beskrivna i 

kapitel 4. De intresseområden som tagits i beaktande är riksintressen, Natura 2000, 

landskapsbild, kulturmiljö, naturmiljö, boendemiljö, rekreation och friluftsliv, hushållning 

med naturresurser (vatten, rennäring, jord- och skogsbruk) samt störning under byggtiden. 

Bedömd påverkan på riksintressen, Natura 2000 och miljökvalitetsmål beskrivs under en 

egen rubrik medan de övriga intresseområdena beskrivs under rubriken 

”Miljökonsekvenser”.  

 

3.2 Riksintressen, Natura 2000 och miljökvalitetsmål 

De objektspecifika förändringar som beskrivs i detta dokument (kapitel 4) bedöms inte 

påverka ingående riksintressen, Natura 200o-områden negativt, eller påverka projektets 

miljökvalitetsmål. Dessa underlag finns beskrivna i den tidigare framtagna MKB:n 

(Trafikverket 2016A). 

 

3.3 Miljökonsekvenser  

3.3.1 Kulturmiljö 

Det finns inga kulturlämningar i de områden där aktuella åtgärdsförändringarna ska 

utföras. Inga kulturmiljöer kommer att påverkas. 

3.3.2 Naturmiljö 

Den påverkansgrad och de konsekvenser som kommer att uppstå på naturmiljön finns 

beskrivna under respektive åtgärdsobjekt under kapitel 4. Övriga, mer generella 

miljöåtgärder och krav som tillkommit som berör flera objekt är: 

Vattenverksamhet 

  De generella skyddskrav som är fastställda i besluten om vattenverksamhet är att:  
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 Grumlande arbeten ska antingen utföras under höst, vinter eller tidig vår eller ske 

innanför läns med geotextil som går ända ned till botten. Om sådan skyddsanordning 

ska användas får den inte tas bort förrän allt suspenderat material från arbetena 

sedimenterat eller avlägsnats från vattenområdet samt all hantering av massor, 

avvattningsvatten och miljöfarliga ämnen inom området avslutats. 

 Trumman ska dimensioneras till minst 1,2 x vattendragets bredd och förläggas med ett 

överdjup som säkerställer att inget vandringshinder uppstår. Naturligt material ska 

införas i trumman för att skapa en naturlig botten. 

 Åtgärder ska vidtas så att petroleumprodukter eller andra för människors hälsa eller 

miljön skadliga ämnen inte kan förorena mark, ytvatten eller grundvatten. 

Arbetsmaskiner ska drivas med miljödiesel och förses med miljöanpassade 

hydrauloljor.  

 Vid anläggande av ny bottenfåra samt grodpassager ska en handledare med ekologisk 

kompetens närvara vid verksamheten. 

 Efter avslutad åtgärd ska återrapportering ske till Länsstyrelsen. 

 

Strandskydd 

Intrång kommer ske i strandskyddade områden kring bäckar och vattendrag längs den 

aktuella vägsträckan. Planerade åtgärder strider inte mot intentionerna i strandskyddet, dvs 

allmänhetens friluftsliv och bevarandet av land och vattenområden för att de är biologiskt 

värdefulla. 

 

3.4 Boendemiljö, rekreation och friluftsliv 

De ändringsåtgärder som är beskrivna bedöms inte påverka boendemiljö, rekreation och 

friluftsliv negativt.  

  

3.5 Sakkunskap 

Miljöbeskrivningen och underlag har tagits fram med den sakkunskap som krävs i fråga om 

projektets särskilda förutsättningar och förväntade miljökonsekvenser. Uppfyllande av 

sakkunskapskravet för de experter som arbetat med detta dokument redovisas under nedan. 

Håkan Tyrén- Biolog och naturvårdskonsult på LICAB sedan 2011 med 

naturvärdesinventeringar, fauna- och florainventeringar samt artutredningar som 

specialitet.  

Jan Apelqvist- Biolog och miljökonsult på LICAB sedan 2017. Bred miljökompetens inom 

flera områden, bl.a. inventeringar av flodpärlmussla, biotopkarteringar av vattendrag, 

upprättande av MKB och handläggning av tillståndsärenden. Har tidigare bl.a. arbetat på 

Torne- och Kalixälvars vattenvårdsförbund och miljökontoret i Gällivare och Pajala. 

Sture Westerberg- Biolog och artexpert med bred kompetens. Egen konsultfirma men med 

ett mångårigt förflutet på Länsstyrelsen i Norrbotten med inventering av bl.a. våtmarker.  

Stefan Andersson- Biolog och groddjursexpert. Specialistkompetens inom grod- och 

kräldjur. 

Katarina Andersson- Miljöspecialist Trafikverket. 
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 Objektspecifika förändringar med motiv till vald 
utformning och lokalisering 

De objektspecifika förändringarna har delats in i sex delpunkter/delsträckor för att göra 

beskrivningen av justeringarna så tydlig som möjligt. Figur 1 visar en översiktskarta över de 

olika punkterna/sträckorna. Varje delpunkt/delsträcka redovisas under respektive rubrik 

4.1-4.6 där de planerade förändringarna beskrivs i detalj och vad de förväntas få för 

konsekvenser jämfört med de åtgärder som sedan tidigare är fastställd i arbetsplanen 

daterad 2016-12-15. Inga andra lokaliseringsalternativ är aktuella då åtgärderna avser 

justeringar av redan beslutade åtgärder längs befintlig E4 samt befintlig 736. 

Figur 1. Översiktskartan visar de punkter och delsträckor som är aktuella för ändringar. Numreringen 

4.1-4.6 hänvisar till kapitel med detaljerade beskrivningar av aktuella objekt. 

 

4.1 Utökning av utloppsdike 

4.1.1 Utökade av rensning av utloppsdike 

Vid km 1/090 behöver befintligt utloppsdike rensas ca 60 m för att få till en bra 

vattenavrinning. Området utökas med 40 m från tidigare 20 m rensning. Utloppsdiket ska, 

tillsammans med ny trumma under E4, fungera så att vattnet leds bort från vägkroppen och 

marken närmast E4. 

Området med inskränkt vägrätt uppgår till ca 600 m2, bestående av skogsmark och 

sumpskog. 

Konsekvensbedömning (Påverkan, skyddsåtgärder och konsekvenser) 

4.5 Justering av broar och 

groddjurspassage samt 

tryckbankar söder om Vuono  

4.4 Utökade uppställningsytor vid 

pumpstationerna vid Leppikari och Vuono 

4.6 Utökade tryckbankar vid 

infart till Vuono samt 

justering av vattendrag 

4.2 Utökade tryckbankar 

vid Vuonoviken 

4.1 Utökning rensning 

utloppsdike 

4.3 Upplagsyta ytjord av 

praktnejlika 
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Ytan utgörs av vägnära skogsmark och sumpskog, och kräver små markanspråk. 

Trafikverket bedömer att åtgärderna har obetydlig miljöpåverkan. 

 

Figur 2. Planerad utökad yta för dikesrensning, km 1/090 (blåmarkerat område). 

 

4.2 Planerad åtgärd vid Vuonoviken 

4.2.1 Utökade tryckbankar vid Vuonoviken 

Vid Vuonoviken, ca 5 km SV om Haparanda, kommer befintlig vägutformning med 1+1 

bibehållas men för att uppfylla den uppdaterade bärighetsklassningen behöver en 

förstärkning genomföras. Förstärkningen kan utformas på olika sätt men en tryckbank 

anses vara det mest lämpliga både utförandemässigt och ekonomiskt. Tryckbanken innebär 

en utfyllnad av ytterligare ca 3265 m2 mark inom området. Tryckbanken inryms inte helt 

inom befintligt vägområde varför Trafikverket behöver utöka vägområdet på denna del. 

Området med utökad vägrätt uppgår till ca 2390 m2, bestående till största delen av våtmark.  

Figur 3. Planerad utfyllnad för tryckbankar i Vuonoviken. 

 

A 

 B 
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Markering A omfattar marken mellan vägsektionerna km 2/680-2/800. Här planeras en 

breddning av vägens körbana med ca två meter på befintlig vägs norra sida. Befintlig mark 

består från ytan av mycket lösa sediment på en underliggande fast jord. De lösa sedimenten 

består på sträckan av 1-3 m sulfidlera och sulfidsilt. Denna delsträcka är vid breddningen i 

behov av både hantering av sättningar samt stabilitetshöjande åtgärder. Stabiliteten 

kommer att hanteras genom att fylla upp en tryckbank på vägens norra sida, med principiell 

utformning enligt figur 4. 

Markering B omfattar marken mellan vägsektionerna km 2/820-3/100. Här planeras en 

breddning med ca 2-4 m på befintlig vägs norra sida. Befintlig mark består från ytan av 

mycket lösa sediment på en underliggande fast jord troligen morän. De lösa sedimenten 

består på sträckan av 3-6 m sulfidlera och sulfidsilt. Denna delsträcka är vid breddningen i 

behov av både hantering av sättningar samt stabilitetshöjande åtgärder. Stabiliteten 

kommer säkerställas genom att fylla upp en tryckbank på vägens norra sida, med principiell 

utformning enligt figur 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Skiss över utformningen av tryckbank. 

 

Den befintliga E4:an har dragits så att vägbanken avskärmar den inre delen av Vuonoviken, 

vilket inneburit att viken på norra sidan idag utgörs av igenväxande strandvåtmark. 

Våtmarken har en öppen vattenspegel vars storlek varierar beroende på de årligt 

återkommande fluktuationerna i vattennivåer, som kan variera upp mot tre meter mellan ett 

lågt- och högt vattenstånd. Området är starkt präglat av landhöjningen som nu är ca sju mm 

per år. 

 

Konsekvensbedömning (Påverkan, skyddsåtgärder och konsekvenser) 

Trafikverkets bedömning är att breddning och förstärkning av vägbank vid E4 sannolikt 

kommer att påverka strandängen på norra sidan av vägen negativt. Den naturliga 

landhöjningen och vägbankens avskärande effekt har sedan vägen byggdes tydligt förändrat 

förutsättningarna i den inre delen av viken, vilket kan ses vid jämförelser med historiska 

kartor från 1940-talet. Även den fortsatta landhöjningen kommer att påverka 

förutsättningarna negativt på den norra sidan för ävjepilört, nordslamkrypa och barklöst 

sträfse, arter som i dagsläget hyser små och tynande populationer på norra sidan av vägen. 

Dessa arter kommer med stor sannolikhet att försvinna från denna plats inom en 

förhållandevis snar framtid, oberoende av de planerade vägåtgärderna. Det berörda området 

har under 2018 inventerats med avseende på naturvärden (Westerberg 2018) och den inre 

viken har bedömts hysa ett visst naturvärde (klass 4). Området på södra sidan av vägen 
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utgörs av en biotop som bedömts hysa högsta naturvärde (klass 1) och innehar de bästa 

biotopförutsättningarna och starka populationsbestånd av samtliga tre arter. Då inga 

åtgärder ska genomföras på den södra sidan av E4 bedöms därför inte det lokala beståndet 

av ävjepilört, nordslamkrypa och barklöst sträfse påverkas. 

Länsstyrelsen har sedan tidigare medgivit dispens från artskyddsförordningen gällande 

ävjepilört för de tidigare planerade åtgärderna vid Vuonoviken (dnr. 522-14507-2018) med 

motivet att det finns ingen annan lämplig lösning, att dispensen inte bedöms försvåra 

upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus för arten samt att dispensen behövs av 

hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett 

överskuggande allmänintresse. 

Trafikverket gör bedömningen att de åtgärder som är planerade att genomföras i 

Vuonoviken inte kommer att skada allmänna eller enskilda intressen genom 

vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena främst på grund av att tryckbankarna 

enbart under kortare perioder påverkar vattenområdet i Vuonoviken. Detta 

ställningstagande, se bilaga 2, baseras på de utredningar som genomförts inom ramen för 

detta projekt. För att undvika erosion och grumling från den tillkommande tryckbanken 

kommer ett erosionsskydd att anläggas. Tryckbankens slänt kommer att bekläs med 

vegetation. 

Breddningen av vägbanken och anläggandet av tryckbankar bedöms påverka 

landskapsbilden vid Vuonoviken marginellt. Trafikanter som färdas längs vägen riktar 

vanligtvis sin blick mot havet, där utblickar mot öppet vatten finns. Landskapsbilden 

påverkas mer av att ett nytt vägräcke och viltstängsel anläggs än av de tillkommande 

tryckbankarna. Inga boende eller friluftsliv vistas på den norra sidan av vägbanken. 

 

 

Bild 1, Vuonoviken i östlig riktning. 

Länsstyrelsen har i beslutet om BMP bedömt påverkan av landskapsbilden blir på en rimlig 

nivå (dnr. 343-6332-2020). 

 

4.2.2 Bortvalda utformningsalternativ 

Alternativ med träpålning har valts bort av byggnadstekniska skäl. Dagens vägbank utgörs 

av nedpressad sprängsten vilket medför att träpålarna riskerar att inte kunna slås fast, de 

riskerar att fastna i sprängstenen.  
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Alternativ med urgrävning har studerats men har valts bort på grund av förekomsten av 

sulfidjord. Urgrävning skulle innebära deponering och transport av sulfidjord vilket medför 

både höga kostnader och ökad CO2 belastning.  

Kalk- och cementstabilisering har valts bort på grund av kostnadsskäl och hög CO2 

belastning. Cementtillverkning innebär både höga utsläpp av koldioxid, men även långa 

transporter.  

 

4.3 Upplagsyta 

4.3.1 Utökade yta för upplag av ytjord av praktnejlika 

Vid km 3/150 – 3/340 finns det på västra sidan av E4 en växtplats för praktnejlika. För att 

minimera påverkan på växtplatsen under byggtiden, ska ytjorden/växttäcket skalas av och 

mellanlagras och sen återföras i direkt anslutning till vägens nya dikesslänt.  

Enligt Länsstyrelsens beslut om dispens från artskyddsförordningen (dnr. 522-14506-2018), 

ska ytjorden/växttäcket skalas av och mellanlagras på skuggig och lagom fuktig plats för att 

förhindra uttorkning. En ny upplagsyta, för ytjorden, skapas på östra sidan av E4 och ligger 

mellan E4 och ny enskild väg. 

Området med tillfällig nyttjanderätt uppgår till 1350 m2, bestående av skogsmark. 

Konsekvensbedömning (Påverkan, skyddsåtgärder och konsekvenser) 

Ytan som berörs består av vägnära skogsmark. Trafikverket bedömer att justeringen utgör 

en liten och temporär påverkansgrad. Området kommer att återlämnas till berörd 

fastighetsägare efter att ombyggnationen är klar. 

 

Figur 5. Bilden visar behovet av utökad upplagsyta för ytjord/växttäcke. 

 

4.4 Mindre justeringar vid pumpstationerna Leppikari och Vuono 

4.4.1 Utökade uppställningsytor vid Leppikari och Vuono 

Vid detaljutformningen av pumpstationer för vägport vid Leppikari (km 3/400) och gång- 

och cykelport vid Vuono (km 4/800), framkom det att det finns lite utrymme för 

uppställningsyta vid underhållsarbeten. Utformningen samrådes med drift- och 

underhållsansvariga som önskade ett större utrymme med avseende på arbetsmiljön.  

Utökat område för 

tillfälligt upplag av ytjord. 
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För att säkerställa en god arbetsmiljö vid underhållsarbeten, behöver en utökad 

uppställningsyta anläggas. Utökningen av området vid pumpstationerna innebär ett 

ytterligare markanspråk motsvarande totalt ca 400 m2 vilken utgörs av skogsmark. 

Utökning av vägområdet krävs vid km 3/420-3/450 (figur 6) och vid km 4/800 (figur 7). 

Konsekvensbedömning (Påverkan, skyddsåtgärder och konsekvenser) 

Båda ytorna utgörs av vägnära skogsmark som kräver små markanspråk. Trafikverket 

bedömer att åtgärderna har obetydlig miljöpåverkan. 

  

Figur 6. Bilden visar behovet av utökad uppställningsyta vid km 3/450, port Leppikari (blåmarkerat 

område). 

 

 

Figur 7. Bilden visar behovet av utökad uppställningsyta vid km 4/800, port Vuono (blåmarkerat 

område). 

 

Utökad uppställningsyta vid port Leppikari  

Vuonoviken 

Utökad uppställningsyta vid port Vuono  
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4.5 Planerade åtgärder söder om Vuono by 

På vägsträckan km 3/700-4/100 där E4:an passerar söder om Vuono by kommer 

anläggandet av tryckbankar skapa en bredare vägbank vilket i sin tur får flera andra 

följdeffekter genom att både grodpassagen och vattendragen Vuononoja och Sepposenoja är 

belägna på samma sträcka (se figur 8). De åtgärdspunkter som kräver en justering jämfört 

med tidigare fastställd arbetsplan beskrivs nedan.  

 

Figur 8. Figuren visar de planerade åtgärdsändringarna söder om Vuono by med nya broar över 

Vuononoja och Sepposenoja (röda ringar), justerad grodpassage (röd rektangel) samt utökade 

tryckbankar (blå linjer). 

 

4.5.1 Nya plattrambro samt rörbro över Vuononoja  

Vid km 3/803 byggs två nya broar över vattendraget Vuononoja, dels en plattrambro över 

E4:an och dels en rörbro över den enskilda vägen som kommer att anläggas just söder om   

E 4:an (se figur 9 och figur 10). Dessa ersätter det tidigare alternativet med trummor. 

Plattramsbron kommer att ha en fri öppning på 5300 mm och rörbron 5234 mm. Åtgärden 

har ändrats för att säkerställa en tillräcklig bredd för bäcken vid vägpassagerna. Befintliga 

trummor kommer att rivas. Förändringen medför ingen ändring av område med vägrätt 

eller inskränkt vägrätt.  

Den enskilda vägen ingår inte i prövningen av vägplanen utan är beslutad i 

lantmäteriförrättning. 

 

Ny plattrambro 

och rörbro över 

Vuononoja 

Ny plattrambro 

och rörbro över 

Sepposenoja 
Justerad grodpassage 

Utökade tryckbankar 
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Figur 9. Brosektion, plattrambro över Vuononoja för E4, längdsektion 3/803. 

 

 

Figur 10. Brosektion, rörbro över Vuononoja för ersättningsväg ca 15 m söder om E4. 

 

Konsekvensbedömning (Påverkan, skyddsåtgärder och konsekvenser) 

De befintliga trummorna vid Vuononoja utgörs idag av två 1600 mm betongtrummor och är 

smalare än vattendragets bredd, som är ca 4 meter (Trafikverket 2017). Valet av ny teknisk 

lösning i form av plattrambro och rörbro kommer att innebära en återställning av naturlig 

bäckbredd och naturligt bäckbottensubstrat med förbättrad möjlighet för vattenlevande 

organismer att förflytta sig i vattendraget. Trafikverket bedömer att den planerade åtgärden 

har en positiv miljöpåverkan. 

Anmälan om vattenverksamhet är inskickad och beslutad av Länsstyrelsen 2020-06-09.  

Åtgärderna berör riksintresseområde för friluftsliv enligt 3 kap 6 § miljöbalken. 

Breddningen medför ett mycket litet intrång i riksintresseområdet. Konsekvenserna för det 

rörliga friluftslivet bedöms vara försumbara. 

 

4.5.2 Nya plattrambro samt rörbro över Sepposenoja 

Vid km 4/007 byggs två nya broar över vattendraget Sepposenoja, dels en plattrambro över 

E4:an, dels en rörbro över den enskilda vägen som kommer att anläggas just söder om E 

4:an (se figur 11 och figur 12).  

Både plattramssektionen och rörbron kommer att ha en fri öppning på 4000 mm.  Åtgärden 

är ändrad för att säkerställa en tillräcklig bredd för bäcken vid vägpassagerna. Befintliga 
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trummor kommer att rivas. Förändringen medför ingen ändring av område med vägrätt 

eller inskränkt vägrätt.  

Den enskilda vägen ingår inte i prövningen av vägplanen. 

 

Figur 11. Brosektion, plattrambro över Sepposenoja för E4, längdsektion 4/007. 

 

 

Figur 12. Brosektion, rörbro över Sepposenoja för ersättningsväg ca 15 m söder om E4. 

 

Konsekvensbedömning (Påverkan, skyddsåtgärder och konsekvenser) 

De befintliga trummorna vid Sepposenoja utgörs idag av en 2000 mm betongtrumma och är 

idag smalare än vattendragets bredd som är ca 3 meter (Trafikverket 2017). Valet av ny 

teknisk lösning i form av plattrambro och rörbro kommer att innebära en återställning av 

naturlig bäckbredd och naturligt bäckbottensubstrat med förbättrad möjlighet för 

vattenlevande organismer att förflytta sig i vattendraget. Trafikverket bedömer att den 

planerade åtgärden har en positiv miljöpåverkan. 

Anmälan om vattenverksamhet är inskickad och beslutad av Länsstyrelsen 2020-06-09. 

Åtgärderna berör riksintresseområde för friluftsliv enligt 3 kap 6 § miljöbalken. 

Breddningen medför ett mycket litet intrång i riksintresseområdet. Konsekvenserna för det 

rörliga friluftslivet bedöms vara försumbara. 
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4.5.4 Justerad groddjurspassage  

Den tidigare fastställda groddjurspassagen bestående av 6 trummor under vägen behöver 

justeras eftersom trummorna var så lågt placerade att de riskerade att vattenfyllas och 

dränera ut groddjursbiotopen norr om vägen. Ytterligare en anledning är att tryckbankar 

behöver anläggas där groddjurstrummorna i det ursprungliga förslaget var förlagda. Det 

innebär att vägbankens bredd ökar och att trummorna blir så långa att de riskerar att inte 

fylla sin funktion.  

Förändringen innebär att placeringen av groddjurstrummorna förskjuts något från tidigare 

förslag och att de förläggs i närmare anslutning av vattendragen Vuononoja och 

Sepposenoja. Antalet trummor minskas från sex till fem eftersom det inte finns utrymme 

mellan tryckbankarna för ytterligare trummor.  Precis som i tidigare förslag anläggs 

ledarmar i form av hindrande kantstöd/stödmurar för att leda in groddjuren in mot 

trummorna. Två trummor (Ø 500 mm respektive 350 mm) förläggs öster om Vuononoja och 

tre trummor (2 st. Ø 500 mm respektive 1 st. 350 mm) förläggs i anslutning till Sepposenoja 

(se figur 13).    

 

 

Konsekvensbedömning (Påverkan, skyddsåtgärder och konsekvenser) 

Den planerade groddjurspassagen bedöms minska barriäreffekten för de groddjur som 

vandrar mellan de två lekdammar som finns på ömse sidor om E4. Förändringen bedöms 

minska risken för avvattning/dränering av groddjursbiotopen som finns på norra sidan av 

vägen. Justeringen av groddjurspassagen bedöms innebära en likvärdig ekologisk funktion 

som det ursprungliga förslaget. Inga nya markanspråk krävs. I och med att åtgärden justeras 

med bibehållen vattennivå på norra sidan bedöms konsekvenserna bli positiva gentemot den 

tidigare fastställda förslaget.  

 

Figur 13. Figuren visar den planerade groddjurspassagen med ledarmar och trummornas placering (blå 

detaljer i bilden).  
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4.5.5 Tillkommande tryckbank  

På sträckan km 3/850 - 4/250 går vägen över två lokala sedimentsvackor med låg bärighet. 

Vägen är här i behov av stabilitetshöjande åtgärder vilket kräver tillkommande tryckbankar 

på ett mindre område som idag består av skogsmark och odlingsmark. Inget utökat 

markanspråk då åtgärderna ryms inom befintligt vägområde. 

Figur 14. Figuren visar tryckbankarnas placering (blåmarkerade ytor).  

   

Konsekvensbedömning (Påverkan, skyddsåtgärder och konsekvenser) 

Tryckbankarna innebär ingen påverkan på grodpassagen då passagerna är justerade och 

hamnar inte i område för tryckbankarna. 
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4.6 Utökade tryckbankar vid infart till Vuono by och omledning av 
Agronominoja 

På norra sidan längs väg 736 berör en tillkommande tryckbank odlingsmark. På södra sidan 

av E4 berörs skogsmark av tillkommande tryckbank samt flytt av Agronominoja.  

 

4.6.1 Utökade tryckbankar på väg 736, anslutning till Vuono by 

Ny anslutande väg 736 skall anläggas i Vuono med anslutning mot väg E4 i sektion ca 

5/300. Befintlig terräng består av varierande fast mark och sulfidsilt med mäktigheter 

mellan 2-5 m underlagrad av sandig siltmorän. För att klara vägens stabilitet behöver en 

tryckbank anläggas från km 0/570 till anslutning mot E4 vid 5/300 (”A” i figur 15). 

Tillkommande markanspråk är  610 m2 som utgörs av odlingsmark med brukningsklass 2. 

 

Figur 15. Figuren visar ny infart till Vuono by med en tillkommande tryckbank på norra sidan E4 (”A” i 

figuren) samt en tryckbank på södra sidan E4 där även Aronominoja behöver flyttas (”B” i figuren). 

 

Konsekvensbedömning (Påverkan, skyddsåtgärder och konsekvenser) 

Ett mindre område odlingsmark tas i anspråk för tryckbanken. Intrånget påverkar 

jordbruksmarken negativt och den ytan blir därmed inte brukbar. Ytan som tas i anspråk är 

i kanten av jordbruksmarken och fragmenterar den inte. Det är nödvändigt att ta marken i 

anspråk för att säkerställa långsiktig stabilitet för väg 736.  

 

4.6.2 Utökad tryckbank på södra sidan E4 samt omgrävning av Aronominoja 

På en sträcka av ca 200 meter längs södra sidan av E4, km 5/200-5/400, behöver en 

tryckbank anläggas för att klara vägens stabilitet. Detta medför att bäcken/diket 

Agronominoja, som tidigare är kanaliserat, måste flyttas på en sträcka av ca 100 m för att ge 

utrymme för tryckbanken. Bäcken kommer på denna sträcka att ligga i tryckbankens släntfot 

och vara en del av vägdiket (”B” i figur 15). Vägområdet behöver utökas med ca 107o m2.  

Konsekvensbedömning (Påverkan, skyddsåtgärder och konsekvenser) 

A 

B 
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Vid inventeringen av Agronominoja (Trafikverket 2017) bedömdes vattendraget hysa visst 

naturvärde (klass 4) kopplat till att det har en viss ekologisk funktion för framför allt 

insekter och groddjur.  I den del av Agronominoja som kommer att utgöra vägdike, kommer 

inga högre naturvärden att utvecklas, men vattenfauna- och flora kommer att kunna sprida 

sig längs med vattendraget. Då det är fråga om en begränsad sträcka bedöms påverkan och 

konsekvenser för vattendraget i sin helhet ändå att bli små.  

Anmälan om vattenverksamhet för bäcken är inskickad och beslutad av länsstyrelsen.   

Anläggandet av tryckbanken på km 5/200-5/400 berör riksintresseområde för friluftsliv 

enligt 3 kap 6 § miljöbalken. Breddningen av vägområdet medför ett mycket litet intrång i 

riksintresseområdet. Konsekvenserna för det rörliga friluftslivet bedöms vara försumbara. 

 

4.6.3 Bortvalda utformningsalternativ  

Det är utrett om det är möjligt att flacka ut tryckbankarnas slänt för att göra marken 

brukbar. Det skulle innebära ett större intrång i jordbruksmarken och det är ett problem 

med att hålla de olika jordlagren åtskilda under byggtiden. Risken är då att lantbrukaren får 

en sämre mark att odla på. Bedömningen är att det är bättre med brantare tryckbankar som 

tar mindre mark i anspråk. Länsstyrelsen anser i bedömningen om BMP (dnr. 343-6332-

2020) att arealen jordbruksmark som tas i anspråk är acceptabel.   

Alternativ med urgrävning har studerats men har valts bort på grund av förekomsten av 

sulfidjord. Urgrävning skulle innebära deponering och transport av sulfiddjord vilket 

medför både höga kostnader och ökad Co2 belastning.  

Kalk- och cementstabilisering har valts bort på grund av kostnadsskäl och hög CO2 

belastning. Cementtillverkning innebär både höga utsläpp av koldioxid, men även långa 

transporter.  

 

 

 

Bild 2, Odlingsmark Vuono, östlig riktning  

 

 

4.7 Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som redovisas på 
plankarta och fastställs 

Grodpassagen är en skyddsåtgärd som ska fastställas och redovisas på plankarta som ”Sk1”. 
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4.7.1 Påverkan under byggnadstiden  

Under tiden för anläggning kommer arbete med tunga maskiner pågå i området och orsaka 

störningar som buller, vibrationer, damning och ökad trafik. Dessa störningar är till sin 

karaktär tillfälliga och lokala under byggtiden.  

4.7.2 Skadeförebyggande åtgärder  

Trafikverket ställer krav på att entreprenörerna följer de regler för kvalitetssäkring, 

miljöhänsyn och trafiksäkerhet för entreprenader som finns (generella miljökrav TDOK 

2012:93). Byggskedets miljöhänsyn regleras i en separat miljöplan som tas fram i 

bygghandlingsskedet.  

 Lokala avbaningsmassor återförs på slänter och ramper för att möjliggöra 

självetablering av lokala arter.  

 Där det är bedömt möjligt, ska markskiktet tas av innan arbeten påbörjas och lagras 

för att kunna återanvändas vid efterbehandling och slänttäckning.  

 Skyddsåtgärder angivna i ansökan och beslut vattenverksamhet ska efterlevas. 

 Grumlingsförebyggande åtgärder ska vidtas vid arbete i anslutning till Vuonoviken. 

 Vid eventuella fynd av fornlämningar under byggtiden ska arbetena på den aktuella 

fyndplatsen omedelbart stoppas, lämningen märkas ut och kontakt tas med 

Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.  

 Förvaring och hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter ska 

inte ske i närheten av vattendrag.  

 Hantering av avfall ska ske på sådant sätt att nedskräpning och förorening inte 

uppstår. Haparanda kommuns regler för renhållning och återvinning ska följas. 

 

 Överensstämmelse med miljöbalkens 
allmänna hänsynsregler, miljökvalitetsnormer 
och bestämmelser om hushållning med mark 
och vattenområden 

Breddningen medför ett mycket litet intrång i riksintresseområdet. Konsekvenserna för det 

rörliga friluftslivet bedöms vara försumbara. 

Ändringarna medför inga andra bedömningar över överensstämmelse med miljöbalkens 

allmänna hänsynsregler än vad som angivits i tidigare fastställd arbetsplan. 

Miljökvalitetsnormen för utomhusluft påverkas inte av föreslagna ändringar. Inga vatten 

med där förordningen för fisk- och musselvatten gäller berörs. Normen för 

omgivningsbuller är inte berörd av ändringarna.  

Huvudregeln är att miljökvalitetsnormen för alla vattenförekomster i Sverige är att de ska 

uppnå normen ”god status” eller ”god potential” och att statusen inte får försämras. För 

vattendragen Vuononoja och Sepposenoja är den ekologiska statusen ”måttlig”. Den 

kemiska ytvattenstatusen bedöms till ”uppnår ej god”. Den måttliga ekologiska statusen är 

kopplad till bristande konnektivitet. Eftersom de tillkommande broarna för vattendragen är 

bredare än de trummor som tidigare är föreslagna kommer åtgärderna att förbättra 

möjligheten för vattenlevande organismer att förflytta sig i vattendraget och på så vis gynna 
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förutsättningarna att uppnå god ekologisk status. Agronominoja är inte klassad som 

vattenförekomst och har av den anledningen ingen miljökvalitetsnorm.  

De tillkommande markområdena som tryckbankarna tar i anspråk innebär inte mer än 

marginell påverkan på naturresurshushållningen.  

Det finns ett skyddsområde för en grundvattentäkt cirka 250 meter söder om E4 i Salmis. 

Detta område ligger på behörigt avstånd och utgör ingen risk att påverkas av de föreslagna 

förändringarna. 

Enligt Sveriges geologiska undersöknings, SGU, brunnsarkiv finns inga brunnar som kan 

beröras av projektet. Under 2018 genomfördes en inventering av privata grävda brunnar, 

och det finns inga i områdena för ändringarna. 

 Samlad bedömning 

I enlighet med de transportpolitiska målen (prop. 2008/09:93) ska transportsektorn bidra 

till att miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” nås genom en stegvis ökad 

energieffektivitet i transportsystemet. De nödvändiga ändringarna i arbetsplanen för att öka 

bärighetsklassen på den aktuella vägen är en del i att effektivisera och minska antalet 

transporter och ligger därför i linje med målsättningen.   

De markanspråk som krävs för utökning av dikesrensning, tillkommande tryckbankar och 

utökade uppställningsytor utgörs av små ytor och ett begränsat markintrång. En viss 

minskning av den våtmarksmiljö som finns på norra sidan av Vuonoviken kommer att ske, 

för att helt kunna undvika påverkan på den södra sidan av viken där de högsta naturvärdena 

finns. 

Den justerade groddjurspassagen innebär en likvärdig funktion, men med minskad risk att 

dränera ut viktiga groddjursmiljöer.  

Den förändrade tekniska lösningen med att anlägga plattrambroar och bredare rörbroar 

över vattendragen Vuononoja och Sepposenoja kommer att innebära en återställning av 

naturlig bäckbredd och naturligt bäckbottensubstrat med förbättrad möjlighet för 

vattenlevande organismer att förflytta sig i vattendraget. Åtgärderna kommer att förbättra 

förutsättningarna att uppnå miljökvalitetsnormen för ekologisk status i båda vattendragen.  

Justeringen av Agronominoja kommer innebära att vattendraget behöver grävas om. 

Vattendraget är sedan tidigare kraftigt kanaliserat och påverkat av dikningsverksamhet. Den 

planerade flytten av bäck-/dikesfåran bedöms få temporära effekter, men den långsiktiga 

påverkansgraden bedöms som liten.  

Utifrån de objektspecifika åtgärderna som beskrivs i avsnitt 3 och de 

konsekvensbeskrivningar som redovisas under varje enskild åtgärd bedöms den samlade 

påverkansgraden som liten. De skyddsåtgärder som kommer att inarbetas i anmälan om 

vattenverksamhet avser att begränsa grumling och minimera riskerna för att läckage eller 

spill av kemikalier i och i närhet vattenområdet.  

Trafikverkets samlade bedömning av de konsekvenser som ändringarna i arbetsplanen 

medför är att miljöpåverkan kommer att vara begränsad.  På flera punkter kommer den nya 

ändringarna ge en förbättrad funktion.  Trafikverket gör därför bedömningen att 

ändringarna i arbetsplanen inte är av sådan art att det kan antas medför någon betydande 

miljöpåverkan.  
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 Markanspråk och pågående markanvändning 

Område med vägrätt 

Trafikverket tar i anspråk mark för vägen med vägrätt (i den mån inskränkning i denna inte 

gjorts). Vägrätt innefattar rätt för väghållaren (Trafikverket) att nyttja mark eller annat 

utrymme som behövs för en väg, trots den rätt någon annan kan ha till fastigheten. 

Vägrätten ger Trafikverket rätt att, i fastighetsägarens ställe, bestämma över markens eller 

utrymmets användning samt tillgodogöra sig alster och andra tillgångar som kan utvinnas 

ur marken.  

Vägrätten uppkommer genom att Trafikverket med stöd av fastställd vägplan, tar i anspråk 

mark eller utrymme. Marken eller annat utrymme ska anses ha tagits i anspråk för en väg 

när vägens sträckning över fastigheten tydligt märkts ut på marken och det arbete som 

anges i vägplanen har påbörjats inom fastigheten. Vägrätten upphör när vägen dras in från 

allmänt underhåll. Det tillkommande vägområdet med vägrätt enligt denna vägplan 

omfattar ca 2930 m2.  

Tillkommande vägområde med vägrätt i denna vägplan behövs för att anlägga 

tryckbankarna över Vuonoviken, och för att säkerställa en god arbetsmiljö vid underhåll av 

pumpstationerna i Leppikari och Vuono.  Vägbankens utbredning över Vuonoviken är redan 

idag större än det vägområde som anges i den tidigare fastställda arbetsplanen. Troligen har 

delar av vägbanken vid inmätning av befintligt vägområde blivit missvisande då delar av 

banken tidvis är under vatten. För att säkerställa korrekt vägområde utgår arealberäkningen 

och redovisningen på plankartorna från den yta som är angiven i arbetsplanen. 

Konsekvenserna för pågående markanvändning blir därför små, då den tillkommande ytan 

till största del redan i dag utgörs av vägbank. 

Område med inskränkt vägrätt 

Område för inskränkt vägrätt har tillkommit vid km 1/090 och 5/200 – 5/400 samt längs 

ny sträckning av väg 736, km 0/570 – 0/680. Området längs E4 har tillkommit för att flytta 

Agronominoja så att utrymme finns för anläggande av en tryckbank. Tryckbankens syfte är 

att säkerställa stabiliteten för breddningen av E4:an. Bäcken kommer ligga i tryckbankens 

släntfot.  

Den inskränkta vägrätten intill väg 736 skall medge anläggande av tryckbank för att säkra 

vägens stabilitet. Trafikverket har inom områden för inskränkt vägrätt endast rätt att 

anlägga och underhålla tryckbankar för att säkra vägens stabilitet. I övrigt får berörda 

fastighetsägare använda marken så länge vägens eller väganläggningens funktion och 

utformning inte ändras. 

Vid km 1/090 behöver en längre sträcka av diket rensas för att avvattningen ska fungera. 

Den inskränkta vägrätten utökas med 600 m2. Inom området har väghållaren rätt att 

uppföra och rensa diken. I övrigt får markägaren använda marken så länge som denna 

användning inte med för negativ påverkan på dikets utformning eller funktion.  

Område med inskränkt vägrätt uppgår till ca 2280 m2 bestående av till största delen 

skogsmark och odlingsmark.  Påverkan på pågående markanvändning blir liten då 
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Trafikverket valt inskränkt vägrätt för att fastighetsägaren fortsatt ska kunna nyttja det 

område som berörs av tryckbankarna. 

Område med tillfällig nyttjanderätt 

Område med tillfällig nyttjanderätt, för uppläggning av ytjord/växttäcke från praktnejlikans 

växtplats, har tillkommit vid km 3/130-3/350. Marken som tas i anspråk består av ca 1350 

m2 skogsmark. 

Områden med tillfällig nyttjanderätt ska gälla under byggtiden dock längst till och med 

godkänd slutbesiktning för projektet.   

 

 Tillstånd och dispenser 

 8.1 Skyddsbestämmelser som hanteras i samråd  

Det finns tre typer av skyddsbestämmelser i miljöbalken som för byggande av väg enligt en 

fastställd vägplan hanteras genom samråd i planläggningsprocessen istället för genom en 

särskild prövning:  

• Generellt biotopskydd enligt 7 kap 11 § miljöbalken  

• Strandskydd enligt 7 kap 13 § miljöbalken  

• Åtgärder som väsentligt kan ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 § miljöbalken.  

När ett projekt berör områden som omfattas av strandskydd eller generellt biotopskydd ska 

Trafikverket alltid samråda med berörd tillsynsmyndighet, länsstyrelse eller i vissa fall 

kommun. Trafikverket har samrått med länsstyrelsen inför beslut om betydande 

miljöpåverkan. Planerade åtgärder strider inte mot intentionerna i strandskyddet, dvs 

allmänhetens friluftsliv och bevarandet av land och vattenområden för att de är biologiskt 

värdefulla. 

 

 Genomförande och finansiering 

9.1 Formell hantering 

Denna vägplan kommer efter samråd och länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan 

att kungöras och hållas tillgänglig för granskning för att sedan genomgå 

fastställelseprövning. Under tiden som planen med underlag hålls tillgängligt för granskning 

kan berörda sakägare och övriga lämna synpunkter på planen. De synpunkter som kommer 

in sammanställs och kommenteras i ett granskningsutlåtande som upprättas när 

granskningstiden är slut. 
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De inkomna synpunkterna kan föranleda att Trafikverket ändrar vägplanen. De sakägare 

som berörs kommer då att kontaktas och får möjlighet att lämna synpunkter på ändringen. 

Är ändringen omfattande kan underlaget återigen behöva göras tillgängligt för granskning. 

Vägplanen och granskningsutlåtande översänds till länsstyrelsen som yttrar sig över planen. 

Därefter begärs fastställelse av planen hos Trafikverket. De som har lämnat synpunkter på 

vägplanen ges möjlighet att ta del av de handlingar som har tillkommit efter 

granskningstiden, bland annat granskningsutlåtandet. 

Efter denna så kallade kommunikation kan beslut tas att fastställa vägplanen, om den kan 

godtas och uppfyller de krav som finns i lagstiftningen. Om beslutet överklagas prövas 

överklagandet av regeringen. 

Hur järnvägsplaner och vägplaner ska kungöras för granskning och fastställas regleras i 2 

kap 12-15§§ lag (1995:1649) om byggande av järnväg respektive 17-18 §§ väglagen 

(1971:948). 

Fastställelsebeslutet omfattar det som redovisas på planens plankartor, profilritningar om 

det behövs, eventuella bilagor till plankartorna. Beslutet kan innehålla villkor som måste 

följas när vägen byggs. Denna planbeskrivning utgör ett underlag till planens plankartor. 

När vägplanen har vunnit laga kraft blir beslutet om fastställande juridiskt bindande. Detta 

innebär bland annat att vägbyggaren, det vill säga Trafikverket i detta projekt, har rätt att ta 

i anspråk mark med vägrätt enligt väglagen samt med tillfällig nyttjanderätt enligt samma 

lag. Mark som behövs permanent framgår av fastighetsförteckningen och plankartan. I 

fastighetsförteckningen framgår också markens storlek (areal) och vilka som är 

fastighetsägare eller rättighetsinnehavare. 

Fastställelsebeslut som vinner laga kraft ger följande rättsverkningar: 

  Väghållaren får tillstånd att bygga allmän väg i enlighet med fastställelsebeslutet 

och de villkor som anges i beslutet. 

 

  Väghållaren får rätt att ta mark eller annat utrymme i anspråk med vägrätt enligt 

30§ väglagen eller med tillfällig nyttjanderätt enligt 35§ väglagen. För den mark 

eller utrymme som tas i anspråk erhåller berörda fastighetsägare ersättning. 

 

  Vad som utgör allmän väg och väganordning läggs fast. 

Vägplanen ger också rätt att tillfälligt använda mark som behövs för bygget av anläggningen. 

På plankartan och i fastighetsförteckningen framgår vilken mark som berörs, vad den ska 

användas till, under hur lång tid den ska användas, hur stora arealer som berörs samt vilka 

som är fastighetsägare eller rättighetsinnehavare. Trafikverket har rätt att börja använda 

mark tillfälligt så fort vägplanen har vunnit laga kraft. 

Fastighetsägare/rättighetsinnehavare får inte utan tillstånd från Trafikverket uppföra 

byggnader eller på annat sätt försvåra för Trafikverket att använda den mark som behövs för 

anläggningen. 

Trafikverket har rätt att bygga den anläggning som redovisas i vägplanen. 
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Inga kommunala detaljplaner berörs av ändringarna i denna vägplan. 

9.2 Genomförande 

Beskrivna ändringar är planerade att genomföras i samband med byggandet av E4 Salmis-

Haparanda. Byggnation av de fastställda delarna av vägplanen har påbörjats under augusti 

2020. Detta avser delar som inte berörs av ändringarna. 

9.3 Finansiering 

Projektet finansieras genom Trafikverkets nationella plan och bedömd totalkostnad är 249 

mnkr. 
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1 Sammanfattning 

Arbetsplanen omfattar ombyggnad av E4, delen Salmis – Haparanda till mötesfri väg. Syftet 
med åtgärderna är att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet på sträckan. Sträckan är 
cirka 7 km och ligger i Haparanda kommun, Norrbottens län.  

Vägsträckan byggs om till mötesfri landsväg med mitträcke och omkörningssträckor med 2+1 
och 2+2 körfält. Vid sektion km 1/800 ansluts väg 736 västerut mot Salmis och österut mot 
Vuono i en så kallad förskjuten C-korsning. Vid sektion km 5/400 vid Grankullen anläggs en 
förskjuten C-korsning som ersätter fyrvägskorsningen E4/736/775 och trevägskorsningen 
E4/776. Det innebär att flera anslutningsvägar till E4 stängs och sammankopplas via 
föreslagna ersättningsvägar till de förskjutna C-korsningarna. Åtgärderna ska leda till en 
trafiksäkrare och mer framkomlig europaväg.  

Tre portar, port vid Laiva (km 2/255), port vid Leppikari (km 3/445) samt port vid Vuono 
(km 4/810 )anläggs längs sträckan för att möjliggöra trafiksäkra passager för oskyddade 
trafikanter och friluftslivet. Port vid Leppikari kommer även vara en vägport.  

Bron över järnvägen breddas för att möjliggöra tre körfält och en gång- och cykelväg.  

Länsstyrelsen i Norrbotten beslutade den 24 april 2001 att projektet inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) finns upprättad, daterad 
2007-10-12, reviderad 2010-08-24 och 2011-12-13, samt ny läsanvisning 2016-05-16. 

Den befintliga vägens sträckning följs och vägens placering förändras inte. Breddningen av 
vägen ger små till måttliga konsekvenser för landskapsbilden. För att minska påverkan från 
vägbuller kommer bullerskydd att anläggas. Delar av växtplats för praktnejlika kommer att 
påverkas vid uppsättning av bullerskärm. En groddjurspassage kommer att anläggas under 
E4, vid cirka km 4/000, vilket underlättar för groddjur att ta sig mellan lekdammar på norra 
och södra sidan om väg E4. 

Viltstängsel sätts upp längs hela vägsträckan vilket innebär ökade barriäreffekter för vilt och 
renar i området. En ca 100 meter lång öppning i viltstängslet kommer att anläggas vid km 
1/400-1/500 för att minska påverkan för rennäringen. Viltstängslet innebär även en barriär 
för närboende och för friluftslivet.  

Anläggandet av portar underlättar för närboende och friluftsliv som t.ex. skoteråkare och 
ryttare att passera E4. Anläggandet av vägportarna medför en permanent 
grundvattensänkning. Åtgärden innebär vattenverksamhet och är tillståndspliktig. 

Ca 80 m3 sulfidjord beräknas finnas längs sträckan. Sulfidjorden ska transporteras till 
godkänd mottagningsanläggning för sulfidjord.  

Projektet finansieras genom Trafikverkets nationella plan. 
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2 Bakgrund och motiv 

E4 tillhör det nationella stamvägnätet och utgör pulsådern längs Norrlandskusten med 
förbindelser mot Norge, Finland och norra Ryssland. 

Den aktuella sträckan mellan Salmis och Haparanda är cirka 7 km lång, se figur 2.1-1. Vägen 
är 8-9 meter bred med ett antal allmänna och enskilda väganslutningar vilket gör vägen 
otillfredsställande ur trafiksäkerhets- och framkomlighetssynpunkt. Separering av olika 
trafikantgrupper saknas på större delar av vägsträckan. En fortsatt utbyggnad av 
mötesseparering med mitträcke innebär en stor potential att rädda såväl liv som att minska 
antalet allvarligt skadade.  
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Figur 1 Orienteringskarta 
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2.1 Förutsättningar 

2.1.1 Allmänt 
E4 ingår i Trans-European Transport Network, (TEN-T), som ska erbjuda användarna en 
infrastruktur av hög kvalitet. Nätet ska även garantera användarna en hög, jämn och 
kontinuerlig nivå på service, komfort och säkerhet. Vägarna som ingår i TEN-T är av särskild 
internationell betydelse. Väg E4 sträcker sig genom hela Sverige från Helsingborg till 
Haparanda och är en viktig väg för långväga transporter för såväl gods som personer. 

E4:an har även kopplingen mot Finland vilket är av särskild vikt och ett viktigt stråk för 
arbetspendling mellan Haparanda-Torneå och Kalix-Haparanda. E4:an har stor betydelse för 
turismen i Norrbotten dels för turistmål vid kusten men även koppling mot betydande turism 
i inland och fjäll. Sträckan är hårt trafikerad och samtliga trafikslag ska samsas om 
vägutrymmet. Vägen har en bärighetsklass 1 (BK1) vilket innebär att all trafik som är tillåten 
på allmänna vägar får trafikera den. Vägen är av riksintresse för kommunikation. 

På sträckan för arbetsplanen är den befintliga vägbredden 8-9 meter och asfalterad. 

Dagens tillåtna hastighet varierar mellan 70 och 110 km/tim. Vid Salmis är skyltad hastighet 
110 km/tim och vid Vuono sänks hastigheten till 70 km/tim och efter Vuono höjs den till 90 
km/tim. 

Övriga statliga vägar 

Parallellt med E4 sträcker sig väg 736 från Kurkinen (E4) och korsar E4 vid Laiva för att 
avslutas i Vuono mot E4 och den kommunala vägen 775.  

729 går från Nikkala (E4, 727) till Kattilasaari (730). 

Kommunala vägar 

Väg 775 går från Vuono (E4, 736) till Haparanda.  

Väg 776, Grankullevägen, går från Vuono Ö (E4) till Grankullen.  

2.1.2 Trafikförhållanden 
Enligt Trafikverkets mätning år 2011 är trafikmängden på E4 mellan Salmis och Vuono 4 400 
fordon per dygn (årsmedeldygnstrafik, ÅDT), var av 570 fordon är tung trafik. På E4 mellan 
Vuono och Haparanda var det 4 250 fordon per dygn (årsmedeldygnstrafik, ÅDT), var av 570 
fordon är tung trafik. E4 är rekommenderad för farligt gods.  

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter, som är så beskaffade att de kan 
skada människor, miljö, egendom och annat gods, om det inte hanteras rätt under transport. 

Oskyddade trafikanter 

Gång- och cykeltrafiken är inte separerad från övrig trafik. Alternativa färdvägar innebär en 
omväg och därför sker bla cykling, löpning och inlines på E4. 

Vägbredden är smal längs E4 och det uppstår ofta konfliktsituationer som i sin tur skapar 
otrygghet för de oskyddade trafikanterna. Planskilda gång- och cykelpassager saknas längs 
hela den aktuella vägsträckan.   
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Kollektivtrafik  

Sträckan trafikeras av Länstrafiken med både lokala linjer som Haparanda-Seskarö och mer 
långväga trafik mot Luleå och Umeå. Länstrafiken trafikerar E4 dagligen med fem busslinjer 
och till Seskarö tre turer på vardagar. Idag finns fickhållplatser med busskur i bägge 
riktningarna vid infarten till Salmis samt vid västra infarten till Vuono. Längs sträckan finns 
även vid ett antal parkeringar, med hållplatsskyltar, där bussar kan stanna. 

Skotertrafik 

Skoterkörning förekommer och skoterleder korsar E4 vid Vuonoviken (omarkerad men ofta 
nyttjad led), vid korsningen söder om järnvägsbron samt strax innan Haparanda. 

Järnväg 

Vid sektion km 6/190 korsas E4 med järnvägen (Haparandabanan). Järnvägen utgör en 
viktig länk för transporterna till och från östra Norrbotten och för trafikutbytet med Finland 
via Torneå. 

Anslutande enskilda vägar 

Det finns 20 anslutande enskilda vägar och infarter till fastigheter direkt från E4.  

2.1.3 Olycksstatistik 
En olycksanalys har gjorts genom utdrag från olycksdatabasen STRADA, Swedish Traffic 
Accident Data Acquisition, vilket är ett informationssystem för data om skador och olyckor 
inom hela vägtransportsystemet. Till STRADA rapporterar både polis och akutsjukhus. 
Utdraget visar att 19 olyckor har inträffat under åren 2006 till 2015. En dödsolycka, en 
allvarlig olycka, en måttlig olycka och sexton lindriga olyckor. Av dessa var tio singelolyckor, 
två mötesolyckor, tre upphinnandeolyckor, två korsandeolyckor, en mopedolycka och en 
viltolycka. 

2.1.4 Bebyggelse och markanvändning 
Bebyggelsen längs vägsträcka är samlad till byarna Salmis och Vuono främst längst väg 736. 
På sträckan är det endast ett fåtal hus som ligger i nära anslutning till E4, men ett flertal 
direkta fastighetsanslutningar från hus på ett längre avstånd från E4 förekommer. 

2.1.5 Miljö- och kulturförhållanden 
En mer utförlig beskrivning av miljö- och kulturförhållandena på platsen redovisas i 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) daterad 2007-10-12, reviderad 2010-08-24 och 2011-
12-13, samt ny läsanvisning 2016-05-16. I MKB:n finns även kartor som redovisar miljö- 
och kulturförhållandena längs den aktuella vägsträckan. 

Riksintressen och Natura 2000-områden  

Kustområdet och skärgården i Norrbotten samt Tornedalen är i sin helhet utpekat som 
riksintresse för turism och friluftsliv enligt 4 kap 1-2 §§ miljöbalken, samt riksintresse för 
friluftslivet enligt 3 kap 6 § miljöbalken. Området avgränsas mot norr av E4. Haparanda 
skärgård och Tornedalen är även av riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 § miljöbalken.  

Havsområdet mellan Salmis och gränsen mot Finland är av riksintresse för yrkesfiske enligt 3 
kap 5 § miljöbalken.  

Väg E4 är av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8 § miljöbalken.  

Strandängarna på Vuonovikens västra sida är Natura 2000-område och därmed riksintresse 
enligt 4 kap miljöbalken.  
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Enligt länsstyrelsen utgör ett större område söder om E4 (Haparanda skärgård och 
Säivisnäshalvön) samt området öster om riksväg 99 (Torneälv) riksintresse för naturvården. 

Kustområdet och skärgården i Norrbotten samt Tornedalen har så stora natur- och 
kulturvärden att det i sin helhet är av riksintresse för turism och friluftsliv enligt 4:2 
miljöbalken och är även riksintresse för friluftslivet enligt 3:6 miljöbalken 

Landskap 

Landskapstypen utgörs av den flacka kustslätten vid Bottenviken.  

Vid arbetsplanens början korsar E4 ett småskaligt landskap med små odlingsmarker och 
bebyggelse vid västra infarten till Salmis. Därefter går vägen genom barrdominerad skog 
fram till Vuonoviken, där vägen korsar vikens innersta del och landskapet öppnas med en 
vidsträckt utblick söderut över havet. 

Förbi Vuono går vägen genom skogsmark, uppbruten av en del öppna fält med dungar av 
björk och andra lövträd. Öster om vägen finns en före detta havsvik, numera sankmark, 
bakom en björkridå. Efter bron över järnvägen vidtar en lövdominerad passage. Söder om 
vägen anas bebyggelsen i Haparanda mellan björkstammarna. 

Vägen går genom det flacka landskapet i stora flacka kurvor. På sträckan finns några 
plankorsningar med i vissa fall dålig sikt. 

Naturmiljö 

E4 ligger i ett kustnära område med flacka höjdpartier. Strandängarna på Vuonovikens 
västra sida är ett Natura 2000-område (SE0820709). Här förekommer de två fridlysta 
växtarterna hänggräs och ävjepilört, som är utpekade i art- och habitatdirektivet och är även 
rödlistade i kategorierna starkt hotad respektive nära hotad.  

Söder om Vuono, kring km 4/000, skär vägen genom ett område med stora populationer av 
de två grodarterna vanlig groda och åkergroda. Övervintringsplatser och sommarmiljöer för 
grodorna finns på båda sidor av E4.  

Strax öster om Vuonoviken (sektion 3/100-3/500) finns en cirka 400 meter lång sträcka med 
artrika vägkanter, med förekomst av den rödlistade (kategori ”starkt hotad”) och fridlysta 
arten praktnejlika och ett flertal hävdgynnade arter. Praktnejlikans utbredning varierar från 
år till år och förekommer i första hand på den norra sidan om vägen (km 3/160-3/320), men 
växer även i ett mindre område på vägens södra sida. Lokalen är en av de individrikaste i 
länet. 

Kulturmiljö 

Det finns inga utpekade fornlämningar längs E4. Det finns dock en utpekad övrig 
kulturhistorisk lämning, Kungasten, nära väg 736, strax norr om E4. Sten kommer inte att 
beröras. 

Rekreation och friluftsliv 

Kustområdet och skärgården i Norrbotten samt Tornedalen har så stora natur- och 
kulturvärden att det i sin helhet är av riksintresse för turism och friluftsliv. Området 
avgränsas mot norr av E4. En småbåtshamn finns i Leppikari. 

Det kan antas att skogsmarkerna kring vägen används som närrekreationsområde för boende 
i närheten samt för aktiviteter av typen bärplockning och jakt. Jakt bedrivs i större 
omfattning väster om Salmis än kring den aktuella sträckan av E4. 
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Skoterkörning förekommer och skoterleder korsar E4 vid Vuonoviken (omarkerad men ofta 
nyttjad led), vid korsningen söder om järnvägsbron samt vid infarten till Haparanda. 

En ridanläggning finns norr om det nya handelsområdet i Björka. 

Boendemiljö 

Bostadsbebyggelse finns i E4:ans närhet i Salmis och Vuono. Huvuddelen av bebyggelsen 
ligger längs den gamla vägen, väg 736. Östra delen av arbetsplanen går genom utkanten av 
Haparanda.  

Trafiken på E4 orsakar buller för närliggande miljöer och en bullerutredning har genomförts.  

Rennäring 

Området ligger inom Liehittäjä samebys vinterbetesmarker. Norr om E4 finns trivselland. 
Inga riksintressen eller strategiska områden och platser för rennäringen berörs enligt data 
från Sametinget.  

Samebyn har däremot i samråd framfört att strategiska platser kommer i konflikt med E4, då 
E4 korsar en naturlig vandringsled för renarna väster om Nikkala. Renar rör sig fritt kring E4 
vintertid i varierande utsträckning på väg mot betesområden som kan ligga söder om E4. 
Betesområdet söder om E4 är relativt litet. 

Vattenförekomster 

Det finns ett skyddsområde för en grundvattentäkt cirka 250 meter söder om E4 i Salmis.  

Enligt Sveriges geologiska undersöknings, SGU, brunnsarkiv finns inga brunnar som kan 
beröras av projektet. Det kan finnas grävda brunnar som inte är registrerade hos någon 
myndighet. 

2.1.6 Kommunala planer 
Haparanda kommun har en översiktsplan som antogs i april 2013. Planen innehåller ett antal 
fördjupade översiktsplaner på tätorter, älvdalen och skärgården. Översiktsplanen innefattar 
även LIS-områden Vuono- Leppikari, VS4. Arbetsplanen är förenlig med Haparanda 
kommuns översiktsplan.  

Sex detaljplaner i Haparanda kommun berörs av arbetsplanen. E4 är ett riksintresse för 
kommunikationer och det väger starkt mot ett enskilt intresse i detaljplan. Grundprincipen 
är att bestämmelserna i detaljplanen ska följas. Kommunen kan dock medge en avvikelse 
från detaljplan. Avvikelsen måste vara förenlig med planens syfte.  

En sammanställning över de detaljplaner som berörs av arbetsplanen visas i figur 2.6-1. 
Kolumnen Markanvändning visar gällande detaljplans markanvändning för det område som 
arbetsplanen gör ”intrång” på. Förändringar arbetsplan förklarar på vilket sätt arbetsplanen 
gör ”intrång” på detaljplanelagd mark. Kolumnen Bedömning redovisar hur Trafikverket 
bedömer att intrånget kan hanteras i detaljplaneprocessen.  

För två av detaljplanerna; Västra industriområdet (25-P87/57) och 
Kriminalvårdsanläggningen Västra industriområdet Haparanda 3:18 m.fl. (25-P06/170) 
upprättas en ny detaljplan som täcker båda områdena. Trafikverket har fått yttra sig 
angående påverkan från arbetsplanen och den nya detaljplanen tar hänsyn arbetsplanens 
föreslagna enskilda väg på norra sidan om E4 samt omdragning av anslutning till väg 776, på 
södra sidan. Därför behandlas varken den nya pågående detaljplanen eller de befintliga 
detaljplanerna för det området i sammanställningen nedan.  
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 Detaljplan Planbete
ckning 

Nuvarande 
markanvän

dning 

Förändringar 
arbetsplan 

Bedömning 

 

1 Del av 
Vuono 2:1 

2583-P11/1 Natur, GC-
väg 

Detaljplanen berörs av 
gång- och cykelväg, 
med tillhörande 
slänter och dike, från 
port Vuono till 
befintlig gång- och 
cykelväg längs väg 775. 

Mindre avvikelse. 

2 Del av 
fastigheten 
Vuono 4:12 
m.fl, 
Växthuset 

25-P94/77 Natur, 

Odling med 
egenskapen 
parkering, 
Uppsamlings
gata,  

 

Detaljplanen berörs av 
gång och cykelväg, 
viltstängsel, 
säkerhetszon samt 
förbifart av E4 vid 
anläggandet av porten. 
För väg 736 berörs 
detaljplanen av vägen 
med tillhörande diken, 
slänter och kantremsa.   

Mindre avvikelse 

3 Vuono, 
växthuset  

25-P91/5 Uppsamlings
gata, Odling 

Detaljplanen berörs av 
viltsstängsel och 
säkerhetszon. 

Mindre avvikelse 

4 Björka 
handels-
område 

25-
P06/127 

Park Detaljplanen berörs av 
gång- och cykelväg 
med tillhörande diken, 
slänter och kantremsa 

 

Enligt skrivelse med 
Dnr: 2010.422 312 
har Haparanda 
kommun meddelat 
att planerad åtgärd 
ryms inom gällande 
detaljplan. 

Figur 2.6-1 Tabellen visar en sammanställning av detaljplaner i Haparanda kommun som påverkas av 
arbetsplan för E4 Salmis - Haparanda 
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1. Detaljplan för del av Vuono 2:1 

Planbeteckning: 2583-P11/1 

Laga kraft: 2011-01-13 

Genomförandetid 10 år: 2021-01-13 

Syftet med detaljplanen är att kunna ge ett stort och nödvändigt tillskott av mässområden 
samt camping och evenemang till orten. Arbetsplanen föreslår användningen vägområde och 
en gång- och cykelväg (gc-väg) planeras. Kartorna nedan illustrerar påverkan på detaljplanen 
och utdrag ur arbetsplanen, se figur 2.1-2 och 3. 

Markanvändningen som påverkas är ca 1 900 m2 naturområde. Området i arbetsplanen är 
gång- och cykelväg, med tillhörande slänter och dike, från port Vuono till befintlig gång- och 
cykelväg längs väg 775. På detaljplanens illustrationskarta har en hinderbana/ 
styrketräningsplats ritats ut. Hinderbanan finns inte på aktuell plats och bedöms kunna 
lokaliseras till andra ställen i planområdet. För naturmarken som tas i anspråk är inte 
kommunen huvudman.  

Genomförandetiden har inte gått ut för gällande detaljplan. Under genomförandetiden får 
planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja. Ett undantag 
från detta är dock om en ändring är nödvändig på grund av nya förhållanden av stor allmän 
vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. Ombyggnation av E4 är exempel på ett 
sådant allmänt intresse. Fastighetsägarna har under planens genomförandetid en garanterad 
byggrätt i enlighet med planen. Ingen byggrätt finns på berört område. Om planen ersätts 
med en ny, ändras eller upphävs under genomförandetiden har fastighetsägarna rätt till 
ersättning av kommunen för den skada de lider.  

Markanvändningarna [natur], [gc-väg] och [vägområde] är alla allmän plats. Kommunen är 
oftast huvudman för allmän plats dock inte för ”natur” i det här fallet.  

Ändringen är liten och påverkar inte syftet med detaljplanen. Det är ingen byggrätt utan allmän plats 
och på ytan finns inga motstående intressen.. 
 
 
 





16 
 

 

 
 

 

 

 

3. Detaljplan för Vuono, växthuset 

Planbeteckning: 25-P91/5 

Laga kraft: 1990-11-05 

Genomförandetid slut: 2005-12-31 

Syftet med planen var att skapa förutsättningar för utökade verksamhet för växthuset med 
tillhörande odling. 

Det åtgår ca 1 200 m2 med användningen odling till vägområde. I detaljplanen utpekad 
uppsamlingsgata blir vägområde i arbetsplanen vilket stämmer överens, se figur 2.6-7 och 8. 
Detaljplanen berörs av viltsstängsel som ska stå utanför säkerhetszonen. Säkerhetszon är det 
område vid sidan om vägbanan, som ska vara fritt från fasta hinder och oeftergivliga föremål. 
Vid viltstängslet behövs även ett område bakom för att kunna sköta drift och underhåll av 
stängslet.  

I kommunens översiktsplan från 2013 pekas området som är detaljplanelagt för odling ut 
som utbyggnadsområde för handel och service. Intrånget bedöms som en mindre avvikelse 
från detaljplan. 

Figur 2.6-5. Ritningen bredvid visar urklipp ur föreslagen 
arbetsplan. Heldragen röd linje visar hur stor del av 

detaljplanen som överlappas av arbetsplanen. Detaljplane-

gränserna är markerat med magenta, nuvarande vägområde 

med röd streckad linje och föreslaget vägområde för 

arbetsplanen med svart streck-prickig linje. 
 

Figur 2.6-6. Kartan bredvid visar urklipp ur plankartan 
detaljplan för del av fastighet Vuono 4:12 (25-P03/127) 
laga kraft 2003-05-14. Det skrafferade området visar 
var detaljplanen upphäver området i detaljplan för 
Vuono 4:12 m.fl (25-P94/77) och varför inte mer av 
detaljplan 25-P94/77 berörs än vad som visas på figur 
2.6-4. 

 

Figur 2.6-7. Kartan till vänster visar urklipp ur 
detaljplanens plankarta. Röd linje visar hur stor del 
av detaljplanen som överlappas av arbetsplanen.  

 

Figur 2.6-8. Kartan till höger visar berört område i 
arbetsplanen. Detaljplanegränserna är markerade 
med magenta, nuvarande vägområde med röd linje och 
föreslaget planområde för arbetsplanen med svart 
streck- prickig linje. Röd heldragen linje visar hur stor 
del av detaljplanen som överlappas av arbetsplanen.  
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4. Detaljplan för Björka handelsområde 

Planbeteckning: 25-P06/127 

Laga kraft: 2006-07-13 

Genomförandetid 15 år: 2021-07-13  

Planens syfte är att ge möjlighet att skapa ett handelsområde i anslutning till Haparanda 
centrum samt till det planerade På Gränsen-området. Erforderliga parkeringsytor finns 
placerade söder om byggrätterna, mot väg E4. Arbetsplanen föreslår vägområde och en gång- 
och cykelväg med tillhörande diken, slänter och kantremsa, se figur 2.6-9 och 10. Kantremsa 
behövs för skötsel och drift av vägen.  

Markanvändningen är anlagd park och detaljplanens illustrationskarta visar en bäck genom 
området. Utformningen och gestaltningen av den ianspråktagna marken är av särskild vikt 
eftersom det är en av entréerna till Haparanda stad. 

Den utökade marken för vägområde är av liten omfattning och ser av pågående 
markanvändning inte ut att beröra några särskilda värden. Användningen gång och cykel kan 
inrymmas i bestämmelsen [park].  

Enligt skrivelse med Dnr: 2010.422 312 har Haparanda kommun meddelat att planerad 
åtgärd ryms inom gällande detaljplan. 

 

 

 

 

Figur 2.6-10. Ritningen ovan visar urklipp ur arbetsplanen. Detaljplanegränserna är markerade med magenta, 
nuvarande vägområde med röd linje och föreslaget vägområde för arbetsplanen med svart streck-prickig linje. 
Röd heldragen linje visar hur stor del av detaljplanen som överlappas av arbetsplanen. 

 

Figur 2.6-9. Urklipp ur detaljplanens plankarta. 
Röd linje ovan visar hur stor del av detaljplanen 
som överlappas av arbetsplanen. 
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2.1.7 Ekonomiska förutsättningar 
Finansiering sker genom trafikverkets nationella plan med planerad byggstart 2018. 

2.2 Tidigare pågående utredningar och beslut 

2.2.1 Förstudie 
Trafikverket, tidigare Vägverket, har upprättat en förstudie för vägen, Väg E4, delen Salmis – 
Haparanda” (daterad 2001-05). Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken och 14a § väglagen har 
skett i förstudieskedet. I förstudien delades åtgärdsalternativen in i vägåtgärder, 
korsningsåtgärder och sidoområdesåtgärder. Befintlig E4 studerades och 2+1 med 
mittbarriär föreslogs samt att ett gång- och cykelnät med planskilda passager anläggs. 
Dåvarande Vägverket förordade att planeringsarbetet skulle fortsätta i en arbetsplan med en 
miljökonsekvensbeskrivning. Med förstudien som underlag beslutade Länsstyrelsen i 
Norrbottens län den 24 april 2001 att projektet inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. 

2.2.2 Vägutredning 
Enligt vägplaneringsprocessen drevs inte projektet vidare i en vägutredning då det inte 
innebar flera alternativa sträckningar i förstudien. 

2.2.3 Arbetsplan 
Under 2001 togs en arbetsplan fram för ombyggnad till mötesfri väg. Projektet fanns inte 
med i Vägverkets Nationella plan för vägtransportsystemet 1998-2007 och blev vilande 
eftersom finansiering saknades. 

2008 togs arbetsplanen upp igen och pga. inkomna synpunkter, ändrade utformningskrav 
och samordning med Haparanda Stad och pågående projekt som Haparandabanan 
omarbetades arbetsplanen. Efter utställelse 2008 blev arbetsplanen för E4 sträckan Salmis-
Haparanda vilande eftersom finansiering saknades. 

2010 återupptogs projektet av Trafikverket och en gång- och cykelväg in mot Haparanda 
inarbetades. MKB:n reviderades och godkändes av Länsstyrelsen i Norrbotten den 26 januari 
2012 (Lst dnr 343-8607-11). Arbetsplanen blev vilande igen till 2014 då en utredning om 
passagebehov startades. Utifrån denna utredning och inkomna synpunkter under utställelsen 
2008, konstaterades att planen behövde revideras och ställas ut ytterligare en gång. 
Arbetsplanen behövde även uppdateras enligt Trafikverkets nya utformningskrav för vägar 
och gator.  

Översiktlig redovisning av ändringar i arbetsplanen efter 2008: 

 Tre portar för att möjliggöra säkra passager för oskyddade trafikanter 
 Bron över järnvägen breddas till att rymma 3 körfält och ger plats för en gång- och 

cykelväg 
 En grodpassage anläggs 
 Viltuthopp anläggs och viltpassagen är flyttad 
 Förändringar av väg 736 och 776 
 Förslag på ersättningsvägar har setts över och reviderats 
 Ändrad slutsektion, arbetsplanen är förkortad med ca 600 meter. 
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3 Syfte, mål och avgränsningar 

3.1 Arbetsplanens syfte 

Syftet med arbetsplanen är att: 

 Ge väghållaren tillstånd att bygga vägen 
 Ge möjlighet till markåtkomst med vägrätt 
 Reglera väghållningsansvaret, det vill säga fastslå vilka delar i projektet som ska 

utgöra allmän väg och väganordning. 
 Kommunen ska tillhandahålla den mark eller det utrymme som måste tas i anspråk 

som nytt vägområde för statlig allmän väg inom detaljplan med kommunalt 
huvudmannaskap. 

3.2 Projektets syfte och mål 

Syftet med åtgärden är att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet på sträckan Salmis-
Haparanda. Ombyggnaden ska uppnå en reducering av antalet dödade och svårt skadade i 
trafiken, öka tryggheten för samtliga trafikantgrupper, uppnå restidsvinst och ökad komfort 
samt ge gynnsammare förutsättningar för näringslivets utveckling. 

3.3 Referensstandard 

Vägförslagets referenshastighet är 110 km/tim för E4 och genom korsningar och viltpassage 
80 km/tim.  
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4 Vägförslaget 

4.1 Arbetsplanens omfattning 

Denna arbetsplan omfattar ombyggnad av E4 i befintligt läge från västra infarten till Salmis 
(gräns mot den gamla arbetsplanen Harrioja-Salmis) till cirkulationsplats Björka i 
Haparanda. Ombyggnationen startar vid km 0/000 och avslutas vid km 7/040, totalt cirka 7 
kilometer, se figur 4.1-1. Sträckan ligger inom Haparanda kommun. 

Utformningen och dimensioneringen av vägen följer Trafikverkets krav för vägar och gators 
utformning (VGU) Trafikverkets publikation 2015:086. 

4.2 Trafik 

Trafikprognos för år 2035 visar att trafiken på E4 kommer att öka något. På sträckan mellan 
Salmis och Vuono förväntas cirka 4 700 fordon per dygn (ÅDT) färdas och mellan Vuono och 
Haparanda förväntas cirka 4 600 fordon per dygn (ÅDT) färdas, varav cirka 800 utgör tung 
trafik på båda sträckorna. 
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4.3 Typsektion 

Vägsträckan utformas med mitträcke och delarna med 1+1 körfält får en vägbredd på 10,5 
meter. Delar med 2+1 körfält breddas till en vägbredd på 14 meter. Vägtypen innebär att man 
har omväxlande ett och två körfält i vardera riktningen och att omkörningar endast kan göras 
på tvåfältssträckor. 

Delarna längs sträckan med 2+2 körfält kommer att ha en vägbredd på 16,7 meter inklusive 
mitträcke, se figur 4.3-1-3.  

Bron över järnvägen breddas för att möjliggöra tre körfält och en gång- och cykelväg. Gång- 
och cykelvägen ska förbinda Vuono med Haparanda.  

Förslaget innebär att anslutningar stängs och sammankopplas via föreslagna 
ersättningsvägar till korsningar på aktuell sträcka. Åtgärderna ska leda till en trafiksäkrare 
och mer framkomlig europaväg.  

 

Figur 4.3-1 Typsektion 1+1 mötesfri landsväg. 

 

Figur 4.3-2 Typsektion 2+1 mötesfri landsväg. 
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Figur 4.3-2 Typsektion 2+1 mötesfri landsväg. 

Breddningen av E4 sker på södra sidan från Salmis fram till ny anslutning till Vuono 
eftersom en högspänningsledning ligger parallellt med vägen på norra sidan. Förbi 
Vuonoviken breddas vägen på norra sidan för att undvika att fylla massor i viken. Från 
Vuonoviken breddas vägen på södra sidan på grund av högspänningsledning och artrika 
vägkanter på norra sidan. Från bron över järnvägen breddas vägen på norra sidan på grund 
av att bron breddas på väster sida för att rymma gång - och cykelvägen som ligger på norra 
sidan. 

Säkerhetszon är det område vid sidan om vägbanan, som ska vara fritt från fasta hinder och 
oeftergivliga föremål, se figur 4.3-1 och 2. Branta slänter görs flackare och oeftergivna 
föremål så som stenar och träd tas bort. Om dessa åtgärder inte är lämpliga kan de ersättas 
av sidoräcke. Säkerhetszonerna är utformade enligt kraven i VGU och varierar med 
referenshastigheten. Säkerhetszonens storlek beror på vägens referenshastighet, bankhöjd, 
om det är raksträcka eller inner/ytterkurva och radien på en eventuell kurva. Sträckor med 
referenshastigheten 100 km/tim har en säkerhetszon på minst 10 meter. 

Dessutom ingår i vägområdet en kantremsa på båda sidor om vägen som är 2 meter i skog, 
vid tomtmark är det 0 meter och vid åkermark 0,5 m. Kantremsan behövs för att underlätta 
framtida drift och underhåll av vägen. Den ger utrymme åt bortplogad snö och minskar 
risken att trädrötter växer in i vägkroppen och skadar den. I skogsmark bidrar kantremsan 
också till bättre säkerhet då sikten gynnas. Dessutom torkar vägytan snabbare och mindre 
löv, barr och grenar hamnar på den. Vägsträckan går till största del genom skogsmark och 
landsbygdsmiljö och någon högre grad av estetisk bearbetning behövs därför inte. 

Vägslänterna som påverkas av åtgärder ska utformas för att en god anpassning till 
omgivande landskap ska möjliggöras. Alla slänter ska ha väl avrundad släntkrön och 
släntbotten. Alla ytterslänter täcks med avbaningsmassor. Vid brist på avbaningsmassor kan 
jord från terrass användas under avbaningsmassorna. 

Viltstängsel med viltuthopp sätts upp längs vägen. Längs sträckan anläggs en viltpassage 
mellan km 1/400 och 1/500.  

Typsektionernas indelning samt aktuell vägbredd redovisas i typsektion 1 01 T 04 01. 
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4.4 Plan- och profilstandard 

Befintlig väg har god linjeföring i plan och profil, vilket gör att det inte föreslås förändras. 

4.5 Korsningar och anslutningar 

Vid sektion km 1/800 ansluts väg 736 västerut mot Salmis och österut mot Vuono i en så 
kallad förskjuten C-korsning. En förskjuten C-korsning innebär att en fyrvägskorsning dras 
isär till två trevägskorsningar, se figur 4.5-1. Korsningarna har separata körfält för 
vänstersvängande trafik för att minska riskerna för påkörning bakifrån och för att öka 
framkomligheten på E4:an. Förskjuten C-korsning är trafiksäkrare än en fyrvägskorsning. Ny 
anslutningsväg anläggs vilket medför en förändrad sträckning för väg 736. 

 

Figur 4.5-1 Förskjuten C-korsning 

Vid norra infarten till Salmis anläggs port vid Laiva (km 2/255) under E4. Porten kan 
användas till gång- och cykeltrafik samt skotertrafik.  

Vid vägen till Leppikari anläggs port vid Leppikari (km 3/445) under E4. Vägporten kan 
användas både till gång- och cykeltrafik samt till biltrafik. Vägporten ska sammanbinda 
Leppikari med Vuono. Vägportens läge placeras cirka 70 meter västerut från befintlig väg till 
Leppikari för att den nya vägens slänter inte ska inkräkta på intilliggande hus på norra sidan.  

Vid sektion km 4/810-4/820 (vid östra infarten till Vuono), anläggs port vid Vuono under 
E4. Porten kan användas till gång- och cykeltrafik och sammanbinder Vuono med 
Haparanda. Porten ska ingå i det nya gång- och cykelnätet. Porten kommer även att 
användas av skotertrafik. Den norra anslutningen stängs och den södra anslutningen ändras 
till en enkelriktad väg för infart från E4 till vändplanen till väg 775. Delen av väg 775, från E4 
till vändplanen, kommer Trafikverket att överta från Haparanda kommunen.  

Vid sektion km 5/400 vid Grankullen anläggs en förskjuten C-korsning som ersätter 
fyrvägskorsningen E4/736/775 och trevägskorsningen E4/776. Nya anslutningsvägar anläggs 
vilket medför en förändrad sträckning för väg 736 och 776. 

Åtgärderna finns redovisade på planritningarna 1 01 T 02 01 till 06. 
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20 anslutningar till E4 kommer att stängas, se figur 4.5-2. Detta för att öka trafiksäkerheten 
för de boende längs vägen, men även för att minska risker för olyckor. Trafiken får i stället 
nyttja andra befintliga vägar eller föreslagna ersättningsvägar för att komma ut på E4.  

Sida Sektion Typ Åtgärd 

V 0/050 Enskild väg Stängs 

V 0/130 Enskild väg Stängs 

H 0/155 Enskild väg Stängs 

H 0/445 Enskild väg Stängs 

H 0/822 Enskild väg Stängs 

V 1/100 Enskild väg Stängs 

V 1/550 Enskild väg Stängs 

H 1/655 Enskild väg Stängs 

V 1/665 Enskild väg Stängs 

V 1/883 Enskild väg Stängs 

V 1/975 Enskild väg Stängs 

H 2/040 Enskild väg Stängs 

V 2/040 Enskild väg Stängs 

V 3/145 Enskild väg Stängs 

H 3/150 Enskild väg Stängs 

V 3/485 Enskild väg Stängs 

H 3/488 Enskild väg Stängs 

H 3/940 Enskild väg Stängs 

V 5/678 Enskild väg Stängs 

V 6/765 Enskild väg Stängs 

Figur 4.5-2. Tabell över enskilda anslutningar som stängs längs sträckan 

 

Vid vägen mot Leppikari, där anslutningarna stängs för biltrafik, kommer oskyddade 
trafikanter, bilar och snöskotrar att även i fortsättningen kunna korsa E4 via vägporten. 

Förslag på åtgärder samt utökat vägområde visas på planritningarna  
1 01 T 02 01 till 06. 
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4.6 Geologi och geoteknik 

E4 ligger i ett kustnära område med flacka höjdpartier. Morän förekommer i högre liggande 
terräng och svackorna är fyllda med finkorniga havssediment av silt och lera. Sulfid 
förekommer ofta i sedimenten. Det finns moränryggar formade av inlandsisen i området. 
Topografin för sträckan utgörs växelvis av ängpartier och skogsmark. Marken för portarna 
bedöms bestå av morän. 

Geotekniska undersökningar har utförts i flera omgångar i arbetet att ta fram arbetsplanen.  

För mer detaljerad beskrivning se teknisk PM Geoteknik. 

4.7 Hydrologi och hydroteknik 

För att förlänga vägarnas livslängd och öka bärigheten är det viktigt att dräneringen av vägen 
fungerar. Vägens avvattning kommer att säkerställas genom att befintliga utloppsdiken 
rensas och återställs till ursprungligt djup.  

Befintliga vägtrummor kommer vid behov att förlängas eller bytas ut. 

Utförande av vägporten vid vägen till Leppäkari samt östra infarten till Vuono medför 
schaktning under befintlig grundvattenyta, vilket innebär ett inläckage av vatten. 
Kontinuerlig pumpning av grundvatten kommer att krävas.  

För mer detaljerad beskrivning se teknisk PM Geoteknik. 

4.8 Kollektivtrafik 

Längs aktuell vägsträcka anläggs fyra busshållplatser. De vid porten vid Laiva och den i södra 
körfältet vid port vid Vuono anläggs med accelerationssträcka. I norra körfältet vid port 
Vuono anläggs en fickhållplats. Busshållplatsernas utformas enligt VGU och placeras vid 
vägportar/gång- och cykelportar så att oskyddade trafikanter kan passera E4 på ett tryggt och 
trafiksäkert sätt.  

4.9 Järnvägstrafik 

Vid sektion km 6/190 korsar E4 med Haparandabanan. Befintlig bro över järnvägen kommer 
att breddas för att rymma 2+1 körfält samt gång- och cykelväg. 

4.10 Gång- och cykeltrafik 

Genom att använda väg 736 och portar finns det möjlighet för gång- och cykeltrafikanter att 
ta sig mellan Salmis och Vuono och vidare till Haparanda utan att använda E4. Gång- och 
cykeltrafiken kommer inte att förbjudas längs E4. Ny gång- och cykelväg finns redovisad på 
planritningarna och i figur 4.1-1 Översiktsplan. 

Oskyddade trafikanter kan efter ombyggnation passera E4 på ett tryggt och trafiksäkert sätt 
genom portarna. 

Vid Vuonoviken, på södra sidan om vägen, och under järnvägsbron anläggs en 
sommargångväg, som kan nyttjas under barmarksperioden. Under järnvägsbron avskiljs 
järnvägen och sommargångvägen med ett stängsel.  

Ett sammanhängande cykelstråk anläggs från Vuono till Björka. Därifrån finns gång- och 
cykelförbindelser med Haparanda tätort. 
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4.11 Broar och andra byggnadsverk 

På E4, sträckan Salmis - Haparanda, tillkommer tre stycken nya broar samt en breddning av 
befintlig bro. 

 En plattrambro i armerad betong över gång- och cykelväg (2/255). Fri höjd 3,5 meter, 
en fri brobredd 14,1 meter och en fri öppning 4,0 meter. 

 En plattrambro i armerad betong över väg (3/455). Fri höjd 3,5 meter, en fri brobredd 
16,6 och en fri öppning 5,0 meter. 

 En plattrambro i armerad betong över gång- och cykelväg (4/820). Fri höjd 2,7 meter, 
en fri brobredd 17,1 och en fri öppning 4,0 meter. 

 Breddning av befintlig bro över Haparandabana (6/175). Bron kommer att breddas på 
norra sidan med 7,7 meter vilket ger en fri brobredd på 14,1 meter. Kantbalk på södra 
sidan ska rivas och ersättas med en ny. Befintliga räcken rivs och ersätts med nya. Se 
broritning 1 44 K 20 01. 

Se även PM Bro Salmis – Haparanda. 

4.12 Skadeförebyggande åtgärder 

4.12.1 Barriäreffekter 
Barriäreffekterna kommer att öka längs vägsträckan i och med att anslutningar stängs och ett 
mitträcke och viltstängsel sätts upp längs vägen. Åtkomsten till marker säkerställs genom 
korsningsutformningar, ersättningsvägar och grindar i viltstängslet.  

Tre portar anläggs för att möjliggöra passage för oskyddade trafikanter samt för det rörliga 
friluftslivet.  

För vidare information se MKB. 

4.12.2 Buller och vibrationer 
En bullerutredning har genomförts längs sträckan. Buller från vägtrafiken överskrider 
riktvärdet för bostäder, 55 dB(A), upp till cirka 150 meter från vägen. Beräkningar har gjorts 
för bostadshus inom denna zon. I beräkningarna har den maximala trafikmängden cirka 4 
700 fordon/dygn använts och hastigheten 110 km/timme. Vid planerade C-korsningar har 
hastigheten satts till 80 km/timme. 

Följande riktvärden för trafikbuller bör normalt inte överskridas vid väsentlig ombyggnad av 
trafikinfrastruktur: 

BULLERSTÖRNING  

30 dBA ekvivalentnivå inomhus 

45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 

55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 

70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

Riktvärden för utomhusmiljö avser frifältsvärden utanför fönster/fasad eller till 
frifältsvärden korrigerade värden. Med frifältsvärde menas värden opåverkade av 
reflektioner från närliggande fasad. 

Med vägförslaget exponeras nio bostadshus för en ljudnivå som överskrider något av de 
gällande riktvärdena om inga bullerskyddsåtgärder görs. Det är främst den ekvivalenta 
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ljudnivå som överskrider riktvärdet. Bostadshusen som ligger närmast vägen exponeras då 
för en ekvivalent ljudnivå över 55 dBA. 

För att dämpa ljudnivån från vägtrafiken är det möjligt att uppföra bullerskärm på tre 
sträckor, figur 4.12- 1. För en fastighet är det möjligt att anlägga en lokal skärm som fästs i ett 
uthus. Åtgärdernas utsträckning redovisas mer detaljerat på planritningarna. Vid 
upprättande av bullerskyddsåtgärderna har hänsyn tagits till vad som är tekniskt möjligt och 
ekonomiskt rimligt. Mer information om detta, se i PM Buller. 

Sektion och sida 
(km) 

Bulleråtgärd Skyddar hus på 
fastighet 

Intrång markslag 

0/013-0/160 H Bullerskärm, 1,5 m 

över vägbana. 

Två fastigheter, 

Nikkala 4:21 och 

Nikkala 4:12 

Skogsmark inom 

vägområdet 

3/200 - 3/265 V Bullerskärm, 1,8 

meter över mark i 

släntkrön. Ansluter 

till uthus 

Haparanda Vuono 

17:6 

Tomtmark 

6/635 - 6/740 H Bullerskärm, 1,5 

meter över vägbanan 

Sex stycken 

fastigheter, Charlotta 

1 och 5, Angelika 8-

10 och Botilda 10 

Skogsmark inom 

vägområdet 

Figur 4.12-1. Bulleråtgärder som föreslås i arbetsplanen. H, V= höger respektive vänster sida E4 vid 

färdriktning norrut. 

 

4.12.3 Naturmiljö 
De trummor som förlängs i och med att vägen breddas kommer att läggas så att 
vandringshinder för eventuell fisk och andra vattenlevande djur inte uppkommer. 

Skyddsåtgärder mot grumling ska vidtas. Dessa inkluderar att lämna vegetation i diken i 
anslutning till bäckarna samt att anlägga erosionsskydd vid trumändarna samt vid behov i 
anslutande diken. För att minimera negativ påverkan på fisk och övriga vattenlevande 
organismer ska trumåtgärder inte utföras under maj-juni. Detta gäller även de trummor som 
läggs under ersättningsvägarna. 

Vägens avvattning kommer att säkerställas genom att befintliga utloppsdiken rensas och 
återställs till ursprungligt djup. I dagsläget planeras inga nya utloppsdiken. Däremot kommer 
nya eller fördjupade vägdiken att utföras där behov finns. 

För att underlätta för groddjur att ta sig mellan de två lekdammarna på norra respektive 
södra sidan om E4 kommer en groddjurspassage att anläggas som består av sex trummor. 
Passagen utformas enligt Trafikverkets riktlinjer för groddjurspassager (Groddjur och vägar, 
Vägverket). Stödmurar anläggs på båda sidor av vägen från vattendraget Seppensenoja (km 
4/007) och fram till groddjurslokalen på den södra sidan, för att leda in groddjuren i 
trummorna, samt för att förhindra att groddjuren tar sig upp på E4. 
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Viltstängsel sätts upp längs E4. Syftet med viltstängsel är att hindra djuren från att komma 
upp på vägbanan och istället leda djuren till en lämplig korsning över eller under vägen. 
Viltstängsel bidrar till ökad trafiksäkerhet genom att vilt hindras från att komma in i 
vägområdet (Vägverket Publ 2006:47).  

Placering och tekniska krav på viltstängslet regleras i VGU. I denna anges vilka egenskaper 
ingående stängselkomponenter ska ha, samt vilken hållfasthet som nät och stolpar måste ha 
för att ge en säker funktion och livslängd. Regelverket anger också lämplig placering av 
viltstängslet i vägområdet. 

Trafikverket har efter synpunkt från samebyn lokaliserat en passage i viltstängslet, väster om 
Kivivaaravägen (km 1/400 - 1/500). Passagen kommer vara en 100 meter lång öppning i 
viltstängslet och mitträcket för att ge möjlighet för fritt strövande renar att passera vägen.  

Trafikverket kommer även att anlägga viltuthopp i viltstängslet efter E4. Viltuthoppen består 
av murade betongväggar och vanligen läggs sand nedanför uthoppet, se figur 4.12-1. Vid 
viltuthoppet saknas viltstängsel och möjliggör för älgar och annat vilt som lyckats ta sig upp 
på vägen, att åter ta sig bort från vägen. 

 

Figur 4.12-1 Viltuthopp 

 

4.12.4 Rekreation och friluftsliv 
Under sommar och höst bedrivs jakt och fiske i området av kringboende. På vintern är 
skoteråkning en vanlig friluftsaktivitet. Snöskotertrafik och oskyddade trafikanter kan 
passera E4 genom portarna som anläggs. 

En sommargångväg kommer att anläggas längs Vuonoviken samt under järnvägsbron. 
Sommargångvägarna underhålls inte vintertid. 

Ny gång- och cykelväg anläggs från järnvägsbron för att skapa ett sammanhängande stråk 
från Vuono till Björka.  

4.12.5 Vattenresurser 
En inventering av enskilda brunnar/vattentäkter kommer att ske under 
bygghandlingsskedet. 
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4.12.6 Skyddsåtgärder under byggnadstiden 
Val av platser för täkter och uppläggning av massor samt anmälan/tillstånd i samband med 
detta sköts av entreprenören. 

Åtgärder inom ramen för projektet som inte ingår i den fastställda arbetsplanen och som 
innebär att naturmiljön väsentligt kan förändras ska anmälas för samråd enligt 12 kap. 6 § 
miljöbalken till tillsynsmyndigheten. Exempel på sådana projekt kan vara tillfälliga 
transportvägar, uppläggning av massor som inte prövas enligt 9 kap miljöbalken och 
eventuella ersättningsvägar som inte hanteras i denna arbetsplan. 

Alla massor som uppfyller kraven på material i olika delar av anläggningen återanvänds inom 
projektet. Det är troligt att massöverskott uppkommer. Förbelastning genom tidig utläggning 
av vägbanken med överlast kommer att utföras istället för schaktning på flera ställen, delvis 
för att undvika schakt i sulfidjordar.  

Avbaningsmassor från sträckan ska mellanlagras och läggas tillbaka på den nya slänten. För 
att minimera schaktningen kan bullerplanket utformas med s.k. jordankare istället för 
betongfundament. 

Där artrika vägkanter finns breddas vägen på södra sidan. Avbaningsmassor från sträckan 
ska tas av, mellanlagras och läggas tillbaka på den nya slänten på vägens södra sida. 

I samband med anläggandet av bullerskärm vid fastighet Vuono 17:6 kommer en växtlokal 
för Praktnejlika att påverkas. Exemplar av Praktnejlika kan även komma att påverkas när 
slänter grävs om. Avbaningsmassor från sträckan ska mellanlagras och läggas tillbaka på den 
nya slänten. För att minimera schaktningen kan bullerplanket utformas med s.k. jordankare 
istället för betongfundament. 

Sulfidjorden ska transporteras till godkänd mottagningsanläggning för sulfidjord. Närmsta 
anläggning är Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå.  

För att dämpa ljudnivån från vägtrafiken kommer bullerskärmar att uppföras: 

 För fastigheter Nikkala 4:21 och Nikkala 4:12 anläggs en 1,5 m hög och ca 170 m lång 
bullerskärm efter sektion km 0/010-0/160. 

 För fastighet Haparanda Vuono 4:3 anläggs en 1,8 m hög och ca 66 m lång 
bullerskärm efter sektion km 3/200-3266.  Bullerskärmen ansluter till uthus på 
fastigheten. 

 För fastigheterna Charlotta 1 och 5, Angelika 8, 9 och 10 samt Botilda 10 anläggs en 
1,5 m hög och ca 109 m lång bullerskärm efter sektion km 6/665-6/770.  

De trummor som förlängs i och med att vägen breddas kommer att läggas så att 
vandringshinder för eventuell fisk och andra vattenlevande djur inte uppkommer. 

Skyddsåtgärder mot grumling ska vidtas. Dessa inkluderar att lämna vegetation i diken i 
anslutning till bäckarna samt att anlägga erosionsskydd vid trumändarna och vid behov i 
anslutande diken. För att minimera negativ påverkan på fisk och övriga vattenlevande 
organismer ska trumåtgärder inte utföras under maj-juni. Detta gäller även de trummor som 
läggs under ersättningsvägarna. 

Vägens avvattning kommer att säkerställas genom att befintliga utloppsdiken rensas och 
återställs till ursprungligt djup. Nya eller fördjupade vägdiken kommer att utföras där behov 
finns. 
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4.13 Övriga väganordningar 

4.13.1 Beläggning 
Ny beläggningskonstruktion utgörs av bundet bärlager, bindlager samt slitlager. 

4.13.2 Belysning 
Befintlig belysning i projektet bevaras. Belysning kommer att finnas vid korsningar och i 
portar.  

Ny belysning skall uppfylla de viktigaste funktionskraven för en belysningsanläggning enligt 
VGU (Vägar och Gators Utformning). Befintlig belysning i korsningspunkterna påverkas. 

4.13.3 Driftvändplatser 
Inga driftvändplatser planeras längs sträckan. 

4.13.4 Parkerings- och uppställningsytor 
Ett antal parkeringsfickor finns utmed sträckan. I projektet kommer sju parkeringsfickor att 
rivas och åtta behålls eller får ett nytt läge. Se planritningar. 

4.13.5 Rastplatser 
Ingen rastplats planeras längs sträckan. 

4.13.6 Räcken 
Vägräcken sätts vid behov, t. ex. vid branta och/eller höga slänter, broar, trummor och 
oeftergivliga föremål inom säkerhetszonen samt vid vattenskyddsområden. I första hand 
föreslås räcken med kapacitetsklass (N2) av typ balkräcken eller rörräcken. När det föreligger 
hög risk vid avkörning, som vid broar, väljs räcken med högre kapacitetsklass (H2). 

Öppning i mitträcke sker vid C-korsningar samt vid viltpassagen mellan km 1/400 och 1/500. 

4.13.7 Skyltar 
Befintliga skyltar flyttas och byts ut efter behov. 

4.13.8 Vägmarkering 
Vägen kommer att utföras med vägmarkeringar enligt Transportstyrelsens och Trafikverkets 
gällande regler. Vägmarkering utförs med kantlinjer längs hela sträckan.  

4.13.9 Viltstängsel 
Viltstängsel planeras längs hela sträckan, vilket innebär minskad risk för olyckor med vilt. 
Viltuthopp placeras på ett ungefärligt avstånd på en till två kilometer mellan varandra.  

4.14 Andra åtgärder och anordningar 

4.14.1 Enskilda anslutningsvägar 
Ett förslag till utbyggnad av det enskilda vägnätet kring E4 (ersättningsvägar för de enskilda 
anslutningar som stängs) redovisas på planritningarna. Detta vägnät kommer att användas 
för att säkerställa tillgängligheten till markområden och fastigheter kring E4 i och med att 
några befintliga anslutningar stängs och mitträcke byggs. Den slutliga utformningen av 
ersättningsvägar kommer att beslutas vid en särskild Lantmäteriförrättning enligt 
anläggningslagen. Formalia kring hanteringen av enskilda vägar/ersättningsvägar redovisas i 
kapitel 9.1.15. Dessa vägars sträckning fastställs alltså inte i arbetsplanen.  

Vid spärrning av utfart fattas ett särskilt beslut om spärrning av väghållningsmyndigheten 
enligt 40 § väglagen. 
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4.14.2 Jord- och luftledningar 
Ledningsägare ansvarar för att flytta befintliga ledningar. Åtgärder på ledningar inom 
befintligt vägområde bekostas av respektive ledningsägare och åtgärder på ledningar utanför 
befintligt vägområde bekostas av Trafikverket. Vilka ledningsägare som berörs av åtgärderna 
framgår av sakägarförteckningen. 

4.14.3 Kompensationsåtgärder 
Inga kompensationsåtgärder är aktuella i detta projekt. 
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5 Väghållningsansvar för allmänna vägar 

5.1 Tillstånd att fastställa arbetsplan och bygga om kommunal allmän väg 

Inom det aktuella området är Trafikverket väghållare för E4. Haparanda kommun är 
väghållare för väg 775 och 776. I samband med att Trafikverket bygger om statlig allmän väg, 
E4, kommer två kommunala allmänna vägar att påverkas (776 och 775). Enligt väglagen är 
det den som avser att bygga en allmän väg som ska ta fram en arbetsplan. Trafikverket är 
dock inte behörig att bygga om och begära fastställelse av en arbetsplan som berör en 
kommunal allmän väg. 

Haparanda kommun har i egenskap av väghållare för kommunal allmän väg 775 och 776 
lämnat sitt tillstånd till att Trafikverket, i samråd med Haparanda kommun, fastställer 
aktuell arbetsplan samt genomför de åtgärder som är nödvändiga för att anpassa 775 och 776 
till E4.   

5.2 Förändrat väghållningsansvar 

Del av väghållningen för kommunal allmän väg 775 vid Camp Vuono, från E4 till och med 
vändplan kommer att övergå till Trafikverket, som en statlig allmän väg. Ansvaret övergår för 
att Trafikverket på ett rationellt sätt ska kunna sköta drift och underhåll av port vid Vuono 
och den statliga allmänna gång- och cykelvägen. 

5.3 Indragning av allmän väg 

Del av statlig allmän väg 736 som inte sammanfaller med den nya statliga allmänna vägen 
(E4) föreslås att dras in från allmänt underhåll. Dessa delar har markerats på plankartorna 1 
01 T 02 02 och 1 01 T 02 05. Vissa delar ska rivas och vissa delar kommer att behållas för att 
senare föreslås som enskild väg (enskild väghållare) för att serva de fastigheter som har 
behov av anslutningen. Eventuell förvaltning av sådan enskild väg är dock något som ligger 
utanför fastställelsebeslutet och som hanteras i en kommande lantmäteriförrättning. 

Område för förändring av väg i arbetsplanen omfattar cirka 0,7 ha. 

6 Konsekvens av vägförslaget 

Nollalternativet innebär en bedömd framtida situation om inte projektet genomförs. I många 
vägprojekt finns liten skillnad mellan nollalternativet och nuläget eftersom samhället och 
trafikeringen kring vägen inte förändras så mycket.  

6.1 Trafiktekniska konsekvenser 

6.2 Trafikmängder 

Trafikprognos för år 2035 visar att trafiken på E4 kommer att öka något. Vid Salmis färdas 
cirka 4700 fordon per dygn (ÅDT) och vid Vuono färdas cirka 4600 fordon per dygn (ÅDT), 
varav cirka 800 utgör tung trafik vid båda platserna. 

6.3 Framkomlighet 

Framkomligheten på E4 kommer att öka på sträckorna med 2+1 och 2+2 körfält med 
mitträcke. På sträckor med ett körfält (och framförallt om en olycka inträffar på en sådan 
delsträcka) kommer dock framkomligheten att minska. 

Vägen följer samma sträckning som tidigare, vilket gör att väglängden inte förändras.  
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Framkomlighet ökar för de oskyddade trafikanterna längs den nyanlagda gång- och 
cykelvägen samt för de som behöver passera E4 genom att portar anläggs.  

Restiden bedöms inte påverkas av ombyggnadsåtgärden.  

 

 

6.4 Trafiksäkerhet 

Kollektivtrafik och oskyddade trafikanter 

Jämfört med nollalternativet förbättras trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna med 
portar under E4 och gång-och cykelvägar. 

Fyra busshållplatser anläggs. Busshållplatserna anläggs vid portarna för att resenärer ska 
kunna passera E4 på ett säkert och tryggt sätt. 

Biltrafik 

Säkerhetszonen medför att oeftergivliga föremål, tex stora stenar el träd, tas bort inom 
vägområdet och höjer trafiksäkerheten.  

Vid utvärderingar från tidigare projekt med liknande vägutformning har man kunnat 
konstatera en viss minskning av antalet olyckor, men framförallt har antalet dödade och svårt 
skadade minskat avsevärt. Av de olyckor som skett efter ombyggnation har stor del varit 
räckespåkörningar (framförallt vintertid), vilka sällan har resulterat i några allvarliga 
personskador. Av påkörningarna inträffade ca 1/3 på avsnitt med ett fält och ca 2/3 på 
avsnittmed två fält. 

En viktig del i trafiksäkerhetsarbetet är att minimera direktanslutningar till E4 vilket innebär 
en minskning av antalet konfliktpunkter mellan trafikanter. Olycksriskerna minskas genom 
att antalet korsningar och öppningar i mitträcket minskas. 

Övriga åtgärder som medför en ökad trafiksäkerhet är flackare slänter, viltstängsel, samt att 
ersättningvägarna samlar upp del av långsamtgående fordon.  

Trafikekonomi och komfort 

Väghållarens kostnader för drift och underhåll bedöms öka på grund av det nya mitträcket 
samt att vägen breddas. Även gång- och cykelvägen medför ökade drift- och 
underhållskostnader. 

Fordonskostnader bedöms bli oförändrade. 

Trafikkomforten samt kontinuiteten blir bättre när befintlig väg byggs om och direktutfarter 
tas bort. 

6.4.1 Trafikantupplevelser och trafikservice 
Vägen byggs om i stort sett i befintligt läge och förhållandet till omgivande landskap 
förändras inte. För trafikanterna kommer vägen upplevas större än idag i och med att vägen 
och vägområdet blir bredare.  

I Vuono sker större förändringar i och med att gång- och cykelvägen byggs.  

6.5 Miljökonsekvenser 



35 
 

En mer utförlig beskrivning av miljökonsekvenserna redovisas i miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) 2007-10-12, reviderad 2010-08-24 och 2011-12-13, ny läsanvisning 2016-05-16. 

6.5.1 Hälsa och säkerhet 
Nio fastigheter berörs av trafikbuller över riktvärdena. Bullerskyddsåtgärder kommer att 
erbjudas för att riktvärdena inte ska överskridas efter ombyggnaden. 

Bebyggelsen ligger på ett sådant avstånd från vägen samt på sådan mark att 
vibrationsstörningar orsakade av trafiken inte kommer att uppstå. 

Barriäreffekterna av vägen ökar i och med att anslutningar stängs och att mitträcke sätts upp. 
Öppning i viltstängslet samt portar minskar barriäreffekten. 

En ökad trafiksäkerhet förväntas då standarden på vägen förbättras. 

6.5.2 Natur- och kulturmiljö 
Landskap 

I skogsmiljön förbi Salmis ger breddningen till 2+1 körfält små konsekvenser för 
landskapsbilden. I det känsligare öppnare landskapet kring Vuono ger den större 
breddningen till 2+2 körfält måttliga konsekvenser. 

Där vägen inte breddas sker endast sidoområdesåtgärder, med små konsekvenser. 

Den föreslagna bullerskyddsåtgärden med plank mot villabebyggelsen i Haparanda påverkar 
landskapsbilden lokalt genom att ett nytt byggt element uppkommer längs vägen. 

Ersättningsvägar medför nya ingrepp. Denna är av liten skala och en god anpassning till 
landskapet är möjlig. Befintliga vägar används där så är möjligt. Konsekvenserna för 
landskapsbilden bedöms som små. 

Naturmiljö 

Vägåtgärderna medför inte några intrång i utpekade naturmiljövärden, undantaget den 
sträcka där artrika vägkanter konstaterats.  

Den artrika vägkanten kommer att till största delen att bestå på norra sidan om vägen och 
förutsättningar finns för återkolonisation på södra sidan. Delar av växtplatsen för 
praktnejlika kommer dock att påverkas vid uppsättning av ett bullerplank vid fastigheten 
Vuono 17:6 samt vid breddning av vägen på södra sidan. Om växtplatsen förstörs bedöms 
konsekvenserna som stora då arten är starkt hotad och utpekad som ansvarsart för 
Norrbottens län. Med de inarbetade skyddsåtgärderna bedöms dock risken för att så ska ske 
som liten. 

Viltstängsel sätts upp längs sträckan vilket medför positiva konsekvenser då påkörningar av 
renar och annat vilt minskar. I viltstängslet anläggs en viltpassage väster om Kivivaaravägen 
(km 1/400 - 1/500). Vid viltpassagen gör viltstängslet uppehåll och möjliggör för älgar och 
annat vilt som lyckats ta sig upp på vägen, att åter ta sig bort från vägen. Öppning i 
viltstängsel minskar barriäreffekten. Längs sträckan anläggs även tio viltuthopp och 
möjliggör för älgar och annat vilt som lyckats ta sig upp på vägen, att åter ta sig bort från 
vägen. Trumåtgärder i de vattendrag som passeras kommer att leda till grumling under 
byggtiden. Genom planerade skyddsåtgärder bedöms påverkan bli tillfällig och lokal. Då 
inget av vattendragen har några utpekade naturvärden bedöms konsekvenserna bli små. 

Den planerade groddjurspassagen bedöms minska barriäreffekten för grodor som vandrar 
mellan de två lekdammarna på ömse sida om E4. Passagen är tänkt att anläggas där E4 
passerar genom våtmark- och sumpskogsområden. Åtgärden gynnar den biologiska 
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mångfalden genom att förbättra livsvillkoren för de fridlysta grodorna. Konsekvenserna för 
groddjurspopulationen i området bedöms som positiva. 

 

 

 

 

Rekreation och friluftsliv 

Värdet i riksintressena påverkas inte av vägåtgärderna.  

Vägens barriäreffekt ökar ändå generellt genom uppsättning av räcke och viltstängsel vilket 
försvårar för oskyddade trafikanter att ta sig över vägen för olika fritidsaktiviteter. De flesta 
målpunkterna ligger en bit från vägen och sannolikt tar man sig dit med bil, vilket gör att 
effekten blir liten.  

Det sammanhängande cykelstråket från Vuono till Björka innebär förbättrade möjligheter för 
oskyddade trafikanter att röra sig längs vägen. 

Skoteråkare kan passera E4 genom portarna vilket minskar barriäreffekterna för skoteråkare, 
och medför en mer säker passage. 

Sammantaget bedöms projektets konsekvenser för rekreation och friluftsliv bli positiva då 
oskyddade trafikanter kan passera väg E4 på ett säkrare sätt efter anläggandet av gång- och 
cykelväg samt portar. 

6.5.3 Hushållning med naturresurser 
På de platser där mark tas i anspråk görs intrång främst i skogsmark. I Vuono kan små ytor 
jordbruksmark komma att beröras. Intrången är små och bedöms sakna betydelse för 
naturresurshushållningen. 

Fiskeintressena bedöms inte påverkas av vägåtgärderna. 

Vattenresurser 

Vattentäkten bedöms inte påverkas av trafiken vid normal drift. Ombyggnaden av vägen 
innebär att trafiksäkerheten förbättras. Risken för en olycka med farligt gods som kan 
förorena grund- och ytvatten minskar därmed. Räckestyp väljs för att minska risken för 
läckage om en olycka ändå sker. 

Till följd av utförandet av port vid Leppäkari samt vid östra infarten till Vuono uppstår en 
påverkan i form av grundvattensänkning. Åtgärden innebär vattenverksamhet och är 
tillstånds-pliktig enligt 11 kap miljöbalken. Den geografiska utbredningen av effekten av den 
permanenta grundvattensänkningen bedöms vara förhållandevis liten. Effekterna av det har 
beskrivits mer ingående i PM Geoteknik. 

Masshantering 

Masshanteringen under byggtiden innebär en ökad belastning på det befintliga vägnätet 
genom transporter med material till objektet samt genom transporter från objektet med 
borttransport av överskottsmassor. Transporterna medför även ökade utsläppsmängder och 
påverkan i form av buller under byggtiden.  

Sammantaget bedöms konsekvenserna till följd av masshanteringen som måttliga. 
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6.5.4 Allmänna hänsynsregler 
I miljöbalkens andra kapitel finns ett antal allmänna hänsynsregler som ger uttryck för olika 
principer som är hörnstenar i strävan mot en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Det är 
enligt 1 § (bevisbörderegeln) verksamhetsutövarens ansvar att visa att de allmänna 
hänsynsreglerna följs. 

I detta projekt har hänsynsreglerna beaktats genom att Trafikverkets planeringsprocess följts 
och olika alternativ har bedömts ur miljösynpunkt. 

För vägbyggnadsprojekt ställer Trafikverket krav på kvalitets- och miljöstyrning (publikation 
2009:119 och riktlinje TDOK 2012:93) och har möjlighet att ställa objektspecifika miljökrav 
för entreprenaden. Detta berör hänsynsreglerna i 2 § (kunskapskravet), 3 § 
(försiktighetsprincipen och principen om bästa möjliga teknik), 5 § (hushållnings- och 
kretsloppsprinciperna) och 4 § (produktvalsprincipen). 

Trafikverket tillgodoser också kunskapskravet genom att ha välutbildad och kompetent 
personal i den egna organisationen och genom att ställa relevanta kompetenskrav vid 
upphandling av konsulttjänster och entreprenader. 

Hänsynsreglerna i 3, 4 och 5 §§ tillgodoses också genom att Trafikverket styr projektets 
materialanvändning och utförande, och åtar sig att genomföra de miljöskyddsåtgärder som 
krävs för att undvika skada på viktiga miljöintressen. Trafikverkets krav på kemiska 
produkter innebär att miljömässigt sämre alternativ kontinuerligt fasas ut när bättre 
alternativ finns på marknaden, vilket är i linje med 4 § (produktvalsprincipen). 

Hänsynsregel i 6§ (lokaliseringsprincipen) anger att platsen för en verksamhet ska väljas så 
att miljöpåverkan minimeras, vilket säkerställs genom Trafikverkets planeringsprocess. I 
detta fall åtgärdas en befintlig väg och lokaliseringsregeln har mindre betydelse. 

6.5.5 Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer finns för närvarande för föroreningar i utomhusluft (SFS 2010:477), för 
vattenkvalitet i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554), för omgivningsbuller (SFS 2004:675) 
samt för olika parametrar i vattenförekomster (SFS 2004:660). Detta vägprojekt medför inte 
att några gällande miljökvalitetsnormer åsidosätts. 

Miljökvalitetsnormen för utomhusluft har beaktats. Årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) på 
sträckan ger inte upphov till att luftföroreningar överskrider miljökvalitetsnormerna enligt 
nomogram i Trafikverkets handbok för vägtrafikens luftföroreningar från 2012-10-15, och 
ligger långt under det värde där mer detaljerade beräkningar behöver övervägas. 

Inga vatten där förordningen för fisk- och musselvatten ska tillämpas berörs. Normen för 
omgivningsbuller gäller vägar med betydligt högre trafikmängd. 

6.6 Konsekvenser för pågående markanvändning 

Ombyggnaden ger nya intrång på jordbruks- och skogsmark i och med att vägområdet 
breddas. Störst blir intrången där skogs- och jordbruksmark berörs. I övrigt bedöms 
konsekvenserna av intrången som små. För totalt intrång se kapitel 7.2. 

Rennäring 

Det nya viltstängslet gör, tillsammans med mitträcket, att renarnas fria strövande till 
betesmarker på södra sidan om E4 minskar. Den planerade passagen bedöms endast delvis 
lindra konsekvenserna. 

Effekterna av ett viltstängsel medför att färre renar och annat vilt kommer att förolyckas 
och/eller bli inblandade i kollisioner med biltrafik längs E4. 
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6.7 Påverkan under byggnadstiden 

Under byggtiden kommer arbeten med tunga maskiner att pågå i området. 
Anläggningsarbetena och trafik med entreprenadmaskiner och transportfordon orsakar 
störningar i form av intrång, buller, luftföroreningar, vibrationer och damning. De boende 
nära vägen och trafikanterna på vägen drabbas av störningarna, i övrigt kan det rörliga 
friluftslivet och rennäringen påverkas. Framkomligheten och trafiksäkerheten försämras i 
och med att arbeten utförs på och i anslutning till vägen. 

Byggskedet i ett vägprojekt medför också arbetsmoment som innebär risk för att skador 
uppstår på miljön. Även om påverkan i många fall är begränsad i tiden kan den ofta vara 
tillräckligt stor för att särskilda försiktighetsåtgärder ska vara motiverade. Exempelvis 
hanteras ämnen som vid olycka eller spill kan påverka mark och vatten negativt. Bland dessa 
finns bland annat petroleumprodukter i form av drivmedel, hydrauloljor och smörjmedel. 
Tankning innebär hantering av större volymer av diesel, som kan ha stor negativ påverkan på 
miljön vid spill. För vägbyggnadsprojekt ställer Trafikverket krav på kvalitets- och 
miljöstyrning (publikation 2009:119 och TDOK 2012:93). I 2012:93 regleras entreprenörens 
miljöarbete, kemiska produkter och andra material samt miljökrav för fordon och 
arbetsmaskiner. 

Trafikverket anvisar endast vägområdet och vissa ytor med tillfällig nyttjanderätt som 
arbetsområde. I det fall ytterligare mark behövs ansvarar entreprenören för val av plats och 
att erforderliga avtal och tillstånd anskaffas. Entreprenören ska underrätta Trafikverket om 
vilka överenskommelser som träffas. Före slutbesiktning ska entreprenören överlämna 
nöjdförklaringar från fastighetsägarna för dessa avtal. 

Vid arbeten i närheten av boendemiljöer bör arbetena anpassas så att inte störningar sker vid 
olämpliga tider. 

Samråd med samebyn kommer att hållas innan byggstart för att förebygga eventuella 
störningar för renskötseln, om arbeten kommer att bedrivas när de finns renar i området. 

Om någon misstänkt fornlämning påträffas i byggskedet ska arbetet omedelbart avbrytas och 
beställaren kontaktas. Anmälan ska göras till länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 

Sulfidjorden ska transporteras till godkänd mottagningsanläggning för sulfidjord. Närmsta 
anläggning är Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå. 
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7 Markåtkomst 

7.1 Fastställelseprövning 

Denna arbetsplan kommer att ställas ut och genomgå fastställelseprövning. Under 
utställelsetiden kan berörda sakägare och övriga lämna synpunkter på planen. De synpunkter 
som kommer in sammanställs och kommenteras i ett utlåtande som upprättas när 
utställelsetiden är slut. 

De inkomna synpunkterna kan föranleda att Trafikverket reviderar arbetsplanen. De 
sakägare som berörs av revideringen kommer då att kontaktas och får ta del av ändringen. Är 
revideringen omfattande kan ny utställelse behöva göras. 

Arbetsplanen och utlåtandet översänds till länsstyrelsen som yttrar sig över arbetsplanen. 
Därefter begärs fastställelse av arbetsplanen. 

De som har lämnat synpunkter på arbetsplanen ges möjlighet att ta del av de handlingar som 
har tillkommit efter utställelsetiden, bland annat utlåtandet. Därefter kan beslut tas att 
fastställa arbetsplanen, om den kan godtas och uppfyller de krav som finns i lagstiftningen. 

Om beslut att fastställa arbetsplanen tas kommer beslutet att kungöras. Beslutet kan 
överklagas till regeringen. Arbetsplanen vinner laga kraft om ingen överklagar 
fastställelsebeslutet inom tiden för överklagande. 

Hur arbetsplaner ska ställas ut och fastställas regleras i 17-18 §§ väglagen och 30-36 §§ 
vägkungörelsen. 

7.1.1 Fastställelsebeslutets omfattning 
Fastställelsebeslutet omfattar det som redovisas i arbetsplanens beskrivning och på plan- och 
profilritningarna samt de villkor som tas upp i beslutet. För arbetsplaner som inte 
fastställelseprövas gäller motsvarande med den skillnaden att det inte finns något beslut. 
Istället får dessa arbetsplaner rättsverkan genom de avtal om vägrätt som upprättas med 
berörda fastighetsägare och rättighetsinnehavare. 

7.1.2 Rättsverkningar av fastställelsebeslutet 
Fastställelsebeslut som vinner laga kraft ger följande rättsverkningar: 

 Väghållaren får tillstånd att bygga allmän väg i enlighet med fastställelsebeslutet och 
de villkor som anges i beslutet. 

 Väghållaren får rätt att ta mark eller annat utrymme i anspråk med vägrätt. 
 Väghållaren erhåller också en tidsbegränsad nyttjanderätt till mark eller utrymme i 

samband med byggandet av vägen för t.ex. tillfälliga upplagsplatser. 
 För den mark eller utrymme som tas i anspråk erhåller berörda fastighetsägare 

ersättning. 
 Vad som utgör allmän väg och väganordning läggs fast. 
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7.2.2 Vägområde inom detaljplan 
Området för arbetsplanen ligger delvis inom detaljplanelagd mark, se kapitel 2.1.6. För att 
arbetsplanen ska kunna fastställas och för att projektet ska kunna byggas måste detaljplaner 
överensstämma med det planerade projektet.  

Inom detaljplanelagt område uppkommer ingen vägrätt. Istället ska kommunen 
tillhandahålla det område som krävs för väganläggningen. Det innebär att det är kommunen 
som är ansvarig för markförhandling och ersättningsförhandlingar med fastighetsägare inom 
detaljplanelagt område. 

Inom detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmän plats uppkommer vägrätt på 
vanligt sätt.  

Dessa områden omfattar cirka 1,4 ha. 

7.2.3 Vägområde för allmän väg med inskränkt vägrätt 
I arbetsplanen redovisas områden med inskränkt vägrätt. Vägrätt innefattar normalt rätt för 
väghållaren att nyttja marken för vägändamål, trots att annan har äganderätt till fastigheten. 
Dessa rättigheter kan inskränkas. 

Dessa områden är avsedda att användas av väghållaren för att uppföra och rensa diken, 
underhåll av bullerskydd samt viltpassage. Vid korsningar kommer även områden att röjas 
för att säkerställa fri sikt mot korsningen.  

I övrigt får markägaren använda marken så länge som denna användning inte medför negativ 
påverkan på vägens eller väganordningens, tex dikets, utformning eller funktion. 

Områden med inskränkt vägrätt berör ca 1,1 ha, bestående till största delen av skogsmark.  

Följande fastigheter berörs Vuono 21:14, Vuono 21:10, Vuono 29:1, Vuono 21:7, Vuono 21:9, 
Vuono 16:3, Vuono 19:7, Vuono 20:7, Vuono S:1, Vuono S:18, Vuono 17:6, Vuono 4:12, Vuono 
4:2, Vuono 27:4, Haparanda 3:18, Haparanda 29:31. 

7.2.4 Område med inskränkt drift 
Ej aktuellt för denna arbetsplan.  

7.3 Område med tillfällig nyttjanderätt 

I arbetsplanen föreslås att ca 3,2 ha mark tas i anspråk med tillfällig nyttjanderätt. Dessa 
områden finns markerade på planritningarna. Områdena kommer att användas till 
etableringsyta, grodpassage, förbifarter, informationstavla samt omdragning av VA-ledning. 

Nyttjanderätten ska gälla under byggnadstiden. Områdena kommer att dokumenteras innan 
byggstart och återlämnas i ett sådant skick att de kan användas på ett likartat sätt som före i 
anspråkstagandet. 

Följande fastigheter berörs Nikkala 4:5, Nikkala 4:6, Vuono 21:10, Vuono 16:3, Vuono 20:7, 
Vuono S:1, Vuono 17:6, Vuono 17:23, Vuono 16:4, Vuono 4:12, Haparanda 3:18, Haparanda 
29:31. 

7.3.1 Område med tillfällig nyttjanderätt inom detaljplan 
Området för arbetsplanen ligger delvis inom detaljplanelagd mark, se kapitel 2.1.6. 
Området/områdena kommer att användas som förbifart vid anläggande av Port vid Vuono 
samt etableringsområde. 

I arbetsplanen föreslås att ca 0,1 ha mark tas i anspråk med tillfällig nyttjanderätt inom 
detaljplan.  
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Område för enskild väg 

Enskilda vägar ingår inte i fastställelsebeslutet för arbetsplanen utan hanteras i en särskild 
lantmäteriförrättning där det slutliga läget bestäms. Väghållaren söker och står för kostnader 
för förrättning enligt anläggningslagen. I vissa fall kan fastighetsägaren även få ersättning 
från väghållaren om spärrning medför att det uppkommer avsevärd ökning av annan 
väghållningskostnad eller annat avsevärt men. Ersättningsfrågorna hanteras i enlighet med 
58-60 samt 66 §§ väglagen. 

 

8 Kostnader 

Den kalkylerade totalkostnaden för denna etapp i vägprojektet uppgår till ca 160 Mkr enligt 
2015 års prisnivå. Se kostnadssammanställning under flik 5.  
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9 Fortsatt arbete 

9.1 Bygghandling 

Trafikverket planerar att påbörja projektet tidigast hösten 2016 med att ta fram de en 
bygghandling som innehåller de tekniska handlingarna som krävs för att kunna bygga vägen. 

9.2 Dispenser och tillstånd 

Val för plats av täkter och uppläggning av massor samt anmälan/tillstånd i samband med 
detta sköts av entreprenören. 

Ansökan om dispens från fridlysningsbestämmelserna i 8 § artskydds-förordningen gällande 
påverkan på den fridlysta praktnejlikan (starkt hotad). Enligt 8 § till artskyddsförordningen 
är det förbjudet att plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av 
växterna som anges i bilaga 2 till förordningen, samt att ta bort eller skada frön eller andra 
delar. Dispens söks hos länsstyrelsen.  

Ansökan om vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken för permanent pumpning av 
grundvatten vid vägporten vid vägen till Leppäkari samt vid östra infarten till Vuono. 
Tillstånd söks hos Mark- och miljödomstolen.  

Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9a § miljöbalken för åtgärder i naturliga 
vattendrag i och med förlängning av befintliga trummor/broar. Anmälan görs till 
länsstyrelsen.  

Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9a § miljöbalken för anläggande av 
sommargångvägen längs Vuonoviken. Massor kommer att tillföras den nuvarande gång-
stigen, på den södra sidan om E4 vilket påverkar vattenområdet. Anmälan görs till 
länsstyrelsen.  

9.3 Produktion 

Entreprenaden kan starta när arbetsplanen har fastställts och vunnit laga kraft. Innan 
produktionen startar informeras alltid de berörda.  

Ett vägbygge innehåller flera av eller alla följande arbetsmoment: 

 Platsbesök och etablering 
 Trädfällning, röjning 
 Terrassering (jordschakt, urgrävning, fyllning) 
 Ledningsomläggningar 
 Fyllning överbyggnadsmaterial 
 Markförstärkningsarbeten (till exempel erosionsskydd och tryckbank) 
 Räcken, bullerplank/vall 
 Beläggningsarbeten 
 Skyltning, linjemålning 

Vid ett vägbygge måste ofta stora mängder jord och bortsprängt berg transporteras. 
Transporter inom ett arbetsområde eller till och från vägbygget kan ske på flera olika sätt, till 
exempel med truckar och lastbilar av olika storlek. 
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Trafikföring under byggnadstiden  

Under byggtiden kommer väg E4 att vara öppen för allmän trafik. 

Inskränkningar i hastighet, tillfälliga väganordningar, med till exempel signalreglering för 
stopp och trafik i ett körfält, kan bli aktuella under byggskedet. I byggskedet upprättas 
trafikanordningsplaner och arbetsmiljöplaner av entreprenören. Information till närboende 
och allmänhet ska ske i god tid innan arbetet påbörjas. 

9.4 Kontroll och uppföljning 

Den miljöhänsyn och föreslagna skyddsåtgärder som tas upp i bilagd MKB överförs till 
projektets bygghandling. En checklista för miljö tas fram för att säkerställa att åtgärder från 
MKB förs vidare till arbetsplan, bygghandling och byggskede. 

Tillsammans med Trafikverkets generella och objektspecifika miljökrav utgör de miljökraven 
som ställs i projektet. Uppföljning av dessa krav sker genom entreprenörens egenkontroll, på 
byggmöten samt vid slutbesiktning. 

En noggrannare inventering av enskilda vattentäkter ska ske under bygghandlingsskedet, så 
att planerade åtgärder ej påverkar vattentillgångar eller vattenkvalitet negativt. Provtagning i 
eventuella brunnar ska ske innan arbeten påbörjas och efter ombyggnad. Påverkan på vatten 
ska förebyggas. Om arbetena medför försämrad vattenkvalitet ska detta åtgärdas. 
Hanteringen kommer att följa Trafikverkets publikation 2006:123 ”Dricksvattenbrunnar – 
hantering av mindre vattentäkter utmed vägar”. 
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10 Sakägare 

Avgränsningen av sakägarkretsen har gjorts utifrån det syfte och den påverkan som 
arbetsplanen medför omgivningen. Förutom de som berörs av markintrång har medtagits de 
som påverkas av förändrat väghållningsansvar, ändrade utfartsförhållanden, bullerstörningar 
med mera. För påverkan i natur-, kultur- och vattenmiljöer har medtagits de organisationer, 
lokala organ, sammanslutningar och andra som har ett väsentligt intresse i saken. 

Sakägarförteckningen är indelad i tre delar: 

Del 1. Direkt berörda fastigheter, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar som berörs 
av nya markanspråk. Innehavare av rättigheter som servitut, ledningsrätt och nyttjanderätt 
och andra rättigheter som berörs av nya markanspråk. 

Del 2. Indirekt berörda fastigheter, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar och 
rättighetsinnehavare som berörs på annat sätt än genom nya markanspråk, till exempel 
berörs av åtgärder inom nuvarande vägområde, angränsar till planområdet, får en anslutning 
förändrad eller stängd, berörs av indragning av väg från allmänt underhåll, berörs av 
immissioner (buller, vibrationer med mera) eller använder ersättnings- eller ägovägar. 

Del 3. Övriga intressenter (kommun, länsstyrelse, myndigheter, lokala organ och 
sammanslutningar) vilkas verksamhetsområde berörs av vägprojektet samt samebyar och 
sametinget. 

Se bilagd sakägarförteckning, flik 8. 
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11 Samrådsredogörelse 

Inför upprättandet av arbetsplanen som ställdes ut 2008 har samrådsmöten hållits med 
Haparanda kommun (dec 2006, jan och apr 2007), Liehittäjä sameby (feb 2007) och 
Länstrafiken (dec 2007). Ett informationsmöte för allmänheten hölls i februari 2007. Två 
separata möten med enstaka fastighetsägare har hållits under april och maj 2007. 
Sakägarsammanträde enligt Vägkungörelsen hölls i maj 2007. 

Samråd inför byggande av den gång- och cykelväg som föreslås mellan Vuono och Haparanda 
har hållits under 2010.  

Samråd som hållits framgår av bilagd samrådsredogörelse. 
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12 Underlagsmaterial 

Som underlag till arbetsplanens projektering har förstudien ”Väg E4, Salmis - Haparanda” 
(daterad 2001-05) och Banverkets förstudie ”Kalix – Haparanda, Kustnära järnväg” (daterad 
1999-07) använts. 

Projekteringen innefattar även en geoteknisk undersökning samt broteknisk undersökning, 
vars översiktliga beskrivning finns bifogad i Tekniskt PM Geoteknik respektive Tekniskt PM 
Bro. 
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Länsstyrelsen i Norrbottens län 

971 86 Luleå 

 

 

STÄLLNINGSTAGANDE FÖR UNDANTAG FRÅN TILLSTÅNDSPLIKT – ARBETE 

I VATTENOMRÅDE, VUONOVIKEN 

 

Namn 

Trafikverket Region Nord att. Gunilla Björklund (projektledare) 

Org nr 202100-6297 

Postadress 

Box 809 

Postnr och ort 

971 25 Luleå 

E-post 

gunilla.bjorklund@trafikverket.se 

Telefon 

010-123 84 09 

Kontaktperson 

Katarina Andersson 

Telefon 

010- 123 74 59 

E-post 

katarina.andersson@trafikverket.se 

 

1 Bakgrund 

Trafikverket har tagit fram en arbetsplan daterad 2017-09-19 för en ca sju kilometer lång sträcka av 
E4 mellan Salmis och Haparanda. Trafikverket planerar att genomföra en ombyggnation av 
vägsträckan till mötesfri landsväg med mittseparering och omkörningssträckor med 2+1 och 2+2 
körfält. Syftet med ombyggnationen är att öka säkerheten längs vägsträckan. 

En miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) har upprättats för projektet och är daterad 2007-10-12. 
MKB:n har reviderats 2010-08-24 och 2011-12-13. Länsstyrelsen godkände MKB:n den  26 jan 2012. 

2 Planerad åtgärd 

Vid Vuonoviken, ca 5 km SV om Haparanda, kommer befintlig vägutformning med 1+1 bibehållas 
men för att uppfylla dagens vägstandard behöver en breddning av vägen genomföras. Breddningen 
planeras att göras på den norra sida av vägen (inre Vuonoviken), längdsektion 2/680-3/120 där 
vägbreddningen kommer ta en area av ca 3065 m2  i anspråk. Marken som berörs för vägbreddningen 
ryms inom befintligt vägområde. 

Under arbetet med iordningställande av handlingar för entreprenad har det framkommit att den nya 
vägbredden ger upphov till ett förstärkningsbehov för att klara belastningen av trafiklast och utfyllda 
massor. Detta kan förklaras med att det utarbetats nya normer avseende beräkning av stabilitet sedan 
vägområdet fastställdes. Förstärkningen kan utformas på olika sätt men en tryckbank anses vara det 
mest lämpliga både utförandemässigt och ekonomiskt. Tryckbanken innebär en utfyllnad av 
ytterligare ca 3265 m2 mark inom området. Tryckbanken inryms inte helt inom befintligt vägområde 

mailto:gunilla.bjorklund@trafikverket.se
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varför Trafikverket kommer att söka uttökad vägrätt för berörd sträcka. Området med utökad vägrätt 
uppgår till ca 1700 m2, bestående till största delen av våtmark. 

 

Figur 1. Planerad utfyllnad för tryckbankar i Vuonoviken. 

 

2.1 Utformning 

Tryckbankar planeras att anläggas på den norra sidan av Vuonoviken, se markeringar A och B i figur 
1. 

Markering A omfattar marken mellan vägsektionerna km 2/680-2/800. Här planeras en breddning 
av vägens körbana med ca två meter på befintlig vägs norra sida. Befintlig mark består från ytan av 
mycket lösa sediment på en underliggande fast jord. De lösa sedimenten består på sträckan av 1-3 m 
sulfidlera och sulfidsilt. Denna delsträcka är vid breddningen i behov av både hantering av sättningar 
samt stabilitetshöjande åtgärder. Stabiliteten kommer hanteras  genom att fylla upp en tryckbank på 
vägens norra sida, med pricipell utformning enligt figur 2. 

Markering B omfattar marken mellan vägsektionerna km 2/820-3/100. Här planeras en breddning 
med ca 2-4 m på befintlig vägs norra sida. Befintlig mark består från ytan av mycket lösa sediment på 
en underliggande fast jord troligen morän. De lösa sedimenten består på sträckan av 3-6 m sulfidlera 
och sulfidsilt. Denna delsträcka är vid breddningen i behov av både hantering av sättningar samt 
stabilitetshöjande åtgärder. Stabiliteten kommer hanteras  genom att fylla upp en tryckbank på 
vägens norra sida, med principiell utformning enligt figur 2. 

I området sker stora variationer i vattennivå då både havet och närliggande vattenförekomst har en 
inverkan på nivån.  I stort sett hela tryckbanken kommer att ligga under högsta högvattenytan +1,90 
möh RH2000, se figur 2. Medelvattenytan ligger på +0,15 varför en väldigt liten del av arbetet 
kommer att genomföras i vatten om arbetena utförs vid en tidpunkt då medelvattenstånd råder i 
havet. 
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Arbetet med att fylla ut tryckbankarna bedöms ta ca 1 månad att genomföra.  

 

 

Figur 2. Skiss över utformningen av tryckbank. 
 

2.2 Fastigheter 

Inom aktuellt område berörs tre fastigheter; Vuono 19:7, Vuono 20:7 och Vuono S:1. Samråd kommer 
att genomföras med samtliga berörda fastighetsägare om de ändringar som görs i gällande arbetsplan.  

2.3 Rådighet och markåtkomst 

Som väghållare för allmän väg och järnväg har Trafikverket rådighet över berört vattenområde enligt 
2 kap 4 § 4 p lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. 

Åtgärden vidtas inom ramen för fastställd arbetsplan för E4 Salmis-Haparanda 2017-09-19. Samråd 

sker i samband med justeringar av arbetsplanen. 

3 Beskrivning av miljön 

Aktuellt område ligger i den inre delen av Vuonoviken, figur 1. Här har befintlig E4 dragits så att 
vägbanken avskärmar den inre delen av viken vilket innebär att området delvis är utfyllt med 
gräsbeklädda vägbankar. Viken består av igenväxande strandvåtmark och centralt beläget finns en 
öppen vattenspegel vars storlek varierar berorende på de årligen återkommande variationerna i 
vattennivåer vilka kan variera tre meter mellan ett lågt- och högt vattenstånd, se figur 3 a-b. Botten är 
mjuk och dyig med finsediment och organiskt material. Området är starkt präglat av landhöjningen 
som nu är ca sju mm per år. Efter vägbankens uppförande är vanliga växter exempelvis vide och olika 
starrväxter, se vidare under  kap 3.1. 
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Figur 3 a-b. Foto a visar inre Vuonoviken i sydlig riktning. Foto b visar inre Vuonoviken i nordlig 
riktning (Linda Harju, Ramböll Sverige AB 2018-05-23). 
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Den yttre viken och stränderna på den södra sidan av E4:an är enligt våtmarksinventeringen 
klassificerad till klass 2, dvs med bedömt högt naturvärde. En del av området på Vuonovikens västra 
sida är även ett Natura 2000-område (SE0820709). Strandängarna består bl.a. av de fridlysta 
växtarterna hänggräs och ävjepilört, som även är utpekade i art- och habitatdirektivet och är 
rödlistade i kategorierna starkt hotad art resp. nära hotad art, se figurer 4 och 5. 

 

Figur 4. Urklipp från länsstyrelsens WebbGIS visar aktuellt området för utfyllnad samt områden 
klassade enligt våtmarksinventeringen samt Natura 2000 område. (http://ext- 
webbgis.lansstyrelsen.se/Norrbotten/Planeringsunderlag/). 

 

Figur 5. Yttre Vuonoviken i sydlig riktning, (Linda Harju, Ramböll Sverige AB 2018-05-23).. 

Natura 2000 

Våtmarksinventeringen, 

naturklass 2  

Aktuellt område 
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3.1 Naturvärdesinventering 

En naturinventering av området har genomförts den 1 augusti 2018 av Sture Westerberg, Westerbergs 
Naturinventeringar för att kartlägga naturvärdena inom det område som omfattas av de planerade 
vägarbetena. Resultatet av inventeringen visar att förutom de vanligt förekommande arterna av gräs, 
vide och olika starrväxter finns ett öppet kärr där smal vattenpest dominerar. Här finns även ett glest 
bestånd av de rödlistade arterna barklöst sträfse och nordslamkrypa samt ett fåtal exemplar av 

ävjepilört.  

Bedömningen görs att breddning och förstärkning av vägbank vid E4 förmodligen kommer att 
påverka strandängen på norra sidan av vägen negativt. E4:ans nuvarande sträckning har däremot 
sedan vägen byggdes redan starkt förändrat den inre delen av viken, vilket tydligt kan ses vid 
jämförelser med historiska kartor från 1940-talet. Även den naturliga landhöjningen kommer att 
påverka förutsättningarna negativt på den norra sidan för ävjepilört, nordslamkrypa och barklöst 
sträfse, arter som i dagsläget hyser små och tynande populationer på norra sidan av vägen. Dessa 
arter kommer med stor sannolikhet att försvinna från denna plats inom en förhållandevis snar 
framtid, oberoende av de planerade vägåtgärderna. 

Biotopen på södra sidan av vägen innehar de bästa biotopförutsättningarna och starka populations-
bestånd av samtliga tre arter. Då inga åtgärder ska genomföras på den södra sidan av E4 bedöms 
därför inte det lokala beståndet av ävjepilört, nordslamkrypa och barklöst sträfse påverkas. 

3.2 Skyddsåtgärder 

För att undvika erosion och grumling från den tillkommande tryckbanken så kommer det anläggas ett 
erosionsskydd. Tryckbankens slänt kommer bekläs med vegetation. 

4 Ställningstagande 

Trafikverket gör bedömningen att de åtgärder som är planerade att genomföras i Vuonoviken inte 
kommer att skada allmänna eller enskilda intressen genom vattenverksamhetens inverkan på 
vattenförhållandena främst på grund av att tryckbanken enbart under kortare perioder påverkar 
vattenområdet i Vuonoviken. Detta ställningstagande baseras på de utredningar som genomförts 
inom ramen för detta projekt. 

Trafikverket vill därmed åberopa undantagsregeln enligt 11 kap 12 § miljöbalken. 

Luleå 2019-01- 

 

 

Gunilla Björklund, Projektledare 

 


