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Planläggningsbeskrivning väg 562 – 2018-06-07

Ombyggnad av väg 562, Nolby-
Sundsvalls Resecentrum
Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur
projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut
som kommer att fattas.

Bakgrund, ändamål och syfte med projektet
Väg 562 ska byggas om på sträckorna från Nolby till Kubikenborg samt från trafikplats Skönsmon till
Sundsvalls Resecentrum. Det är två delsträckor av gamla E4 mellan Njurunda och Sundsvall som ska
omvandlas från europaväg till lokal väg (länsväg). Vägens standard behöver anpassas så att vägen kan
fungera som en länk i ett lokalt huvudvägnät.

Målet med ombyggnaden är förbättrad framkomlighet för oskyddade trafikanter och kollektivtrafik
samt förbättrad boendemiljö.

Väg 562 ska även kunna fungera som omledningsväg för E4 vid tillfällen då behov uppstår.

Vad har hänt?
I samband med projekteringen av ny E4 genomfördes ”Idéstudie befintlig E4 Sundsvall, delen Stockvik
- Skönsberg" samt "En idéstudie för befintlig väg Myre - Stockvik". Dessa finns som underlag att utgå
ifrån nu när planprocessen påbörjas.

Studier av ett kommande dubbelspår på Ostkustbanan har genomförts för att veta hur en utbyggnad
eventuellt kommer att påverka väg 562. Parallellt med detta har underlag och projektering skett för
väg 562.

Under februari 2017 genomfördes samråd vid Opalen i Kvissleby. Där inkom synpunkter på det förslag
som då var projekterat. Under sommaren 2018 genomför vi några kompletterande samråd. Arbete
pågår med att ta fram en granskningshandling för väg 562 där synpunkter är inarbetade.
Granskningshandlingens syfte är att visa förslaget på lösning, med bland annat plankartor,
planbeskrivning inklusive miljöbeskrivning för väg 562.

Så här planerar vi arbetet
Nästa steg är granskningstiden, tiden då du kan studera förslaget. Denna samrådstid kommer att
annonseras och direkt berörda av vägplanen kommer att få ett brev hem. Vi planerar att vägplanen blir
tillgänglig för allmänhetens granskning efter årsskiftet 2019. I detta samråd är det viktigt att du
kommer in med dina uppgifter skriftligen. Det kommer även att vara möjligt att lämna synpunkter
digitalt via projektets webbsida www.trafikverket.se/vag562ombyggnad.
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Vad händer framöver?
Granskningshandling – Det färdiga planförslaget kommer att kungöras och finnas tillgängligt för
allmänhetens granskning. Vi skickar ut underrättelse om granskning till berörda fastighetsägare,
kommunen, kollektivtrafikmyndigheter och andra berörda myndigheter. Annonsering sker i
lokaltidningarna och på projektsidan www.trafikverket.se/vag562ombyggnad
Under granskningstiden ges möjlighet att yttra sig (skriftligen) över planen.

Fastställelse – Efter granskning sammanställer vi de synpunkter som kommit in och gör eventuella
ändringar i planen. Därefter begärs länsstyrelsens tillstyrkan över planen innan den skickas till
Trafikverket i Borlänge för fastställelseprövning.

När kan du påverka?
Närmast kommande är att vi annonserar i lokaltidningar att granskning av vägplanen sker. Planen
kommer att finnas vid Sundsvalls kommun samt Trafikverket på Nattviksgatan 8 i Härnösand. Delar
av handlingen finns på projektsidan www.trafikverket.se/vag562ombyggnad. De som är direkt berörda
av planen kommer att få ett brev hem om granskningen.

Vill du veta mer?
Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig
till oss om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på vår hemsida
www.trafikverket.se/vag562ombyggnad
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