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I samrådsredogörelsen sammanställs och sammanfattas hur samrådet bedrivits, vilka 

synpunkter som kommit in från enskilda, myndigheter och organisationer samt var 

yttrandena, minnesanteckningar och protokoll från samrådet finns i sin helhet. I 

samrådsredogörelsen kommenterar Trafikverket de inkomna synpunkterna. 

Sammanfattning 

Under juni 2016 färdigställdes ett samrådsunderlag för projektet Trafikplats Tuna 

E16/V541. Samrådsremiss skickades till Sandvikens kommun, Region Gävleborg/X-trafik, 

Gästrike Återvinning och Länsstyrelsen Gävleborg. Samrådsunderlaget har funnits 

tillgänglig hos Trafikverkets kontor, Norra Kungsgatan 1 i Gävle och på Trafikverkets 

hemsida under perioden 2016-07-01 - 2016-08-21. Var handlingarna har funnits 

tillgängliga, informerades i remissbrevet. Inga enskilda fastighetsägare kommer att beröras 

av projektet. Samtliga inkomna synpunkter och yttranden från genomförda samråd finns 

diarieförda hos Trafikverket under ärendenummer TRV 2016/58372.  

Samrådshandling för projektet färdigställdes under juni 2017. Samrådsremiss skickades till 

Sandvikens kommun, Region Gävleborg/X-trafik, Gästrike Återvinnare, Länsstyrelsen 

Gävleborg, Årsunda Transport AB, Vattenfall, Sandvikens Energi, SEAB Energi Elnät, SEAB 

Vatten, Teliasonera, Skanova Access, Sandvikenshus och Sandviken Nyttofastigheter. 

Samrådshandlingen har funnits tillgänglig under perioden 2017-06-05 - 2017-06-19 på 

Folkets hus, Köpmannagatan 5-7, Sandviken, Trafikverkets kontor i Gävle, Norra 

Kungsgatan 1 samt på Trafikverkets hemsida. Var handlingarna har funnits tillgängliga 

informerades i remissbrevet. Samtliga inkomna synpunkter och yttranden från genomförda 

samråd finns diarieförda hos Trafikverket under ärendenummer TRV 2016/58372. 

Samrådsmöte på orten har hållits 2017-06-12 i Stadshuset, Sandviken. Ett Öppet hus har 

hållits på Folkets hus 2017-06-12 där allmänheten bjöds in via annons i tidning för att 

lämna synpunkter.   

Planläggningsbeskrivning 

I planläggningsbeskrivningen klarläggs syftet med samråd, vilka samrådsformer som 

planeras, när samråd är tänkt att genomföras och vilken samrådskretsen är tänkt att vara. 

Planläggningsbeskrivningen ska användas som stöd för styrning och genomförande av 

kommunikationen som sker med både interna och externa intressenter. Syftet är att redan i 

ett tidigt skede av planläggningsprocessen tydliggöra vad arbetet innebär och vilka 

ytterligare samråds- och beslutstillfällen som är att förvänta. 

Planläggningsbeskrivningen för just det här projektet har uppdaterats vid följande tillfällen: 

2016-06-30, 2017-05-18, 2017-05-30, 2017-11-09 och 2018-05-11. 

Samrådskrets 

Samrådskretsen har i ett inledande skede definierats utifrån en bedömning av vilka som kan 

antas bli berörda av projektet. Inga enskilda kommer att berörs av projektet, därav har 
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endast Sandvikens kommun, Region Gävleborg, Gästrike Återvinning och Länsstyrelsen 

Gävleborg ingått i samrådskretsen. Om beslut om betydande miljöpåverkan tas, kommer 

samråd att ske med utökad krets. Då kommer även allmänheten, intresseorganisationer, 

myndigheter och föreningar att ingå i samrådskretsen.       

I skede samrådshandling har ledningsinnehavare definierats och finns med i 

fastighetsförteckningen och ingår därmed i samrådskretsen. En enskild fastighetsägare har 

tillkommit i samrådskretsen, då denna har ett servitut för väg inom fastigheten. Efter 

bullerutredning har Sandvikenhus och Sandviken Nyttofastigheter tillkommit i 

samrådskretsen då byggnader inom deras fastigheter påverkas av buller.  

Samråd 

Samråd med berörd länsstyrelse 

Inkomna synpunkter på samrådsunderlaget 

Länsstyrelsen påtalar i sitt yttrande att de är positiva till de planerade åtgärderna, men har 

några synpunkter avseende buller, grundvatten, kulturmiljö samt förorenade områden: 

 Den planerade bullerutredningen bör även innefatta boendemiljön kring 

Gävlevägen, vilka förbättringar kan uppnås med den nya trafikplatsen. 

 Den planerade trafikplatsen kommer att ligga inom en grundvattenförekomst, 

bergförekomst Sandviken-Gävle SE673104-157612, vilket inte framgå av 

samrådsunderlaget. Förekomsten är inte intressant ur dricksvattensynpunkt, men 

kan ha kontakt med den ovanliggande grundvattenförekomsten Isälvsavlagring 

Jädraås-Jäderfors samt med ytvatten. 

 En arkeologisk utredning bör göras innan markarbetena påbörjas. I närområdet av 

den planerade trafikplatsen finns boplats från stenåldern och därför kan förekomst 

av fornlämning inte uteslutas. 

 En skjutbana finns i närheten av den planerade trafikplatsen och bedömningen 

avseende potentiella föroreningar bedöms vara rimlig. 

Trafikverket svarar: 

 Huruvida projektet ska genomföra bullerutredning även för Gävlevägen utreds i 

kommande skede.  

 Grundvattenförekomsten tas med i samrådshandlingen 

 Samråd nödvändigt för att besluta om en arkeologisk utredning krävs. 

 Fortsatt utredning av potentiella föroreningar i kommande skede. 
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Inkomna synpunkter på samrådshandling 

Länsstyrelsen är positiv till planerade åtgärder och har inte mycket att tillägga till 

samrådshandlingen men har några synpunkter: 

 I samrådshandlingen nämns att en bullerutredning är genomförd och att där 

konstateras att riktvärdena kommer att överskridas. Vidare nämns att nödvändiga 

inventeringar och bulleråtgärder kommer att utredas vidare. Länsstyrelsen har i 

nuläget inga kvarvarande synpunkter vad gäller buller. 

 Eftersom utredningsområdet har en mindre geografisk utbredning i relation till 

tidigare samråd har Länsstyrelsens tidigare krav på arkeologisk utredning utgått. 

 Eftersom det framkommit uppgifter om att det har funnits en brandövningsplats 

någonstans i anslutning till området så bör man ha med sig att det kan innebära en 

risk för PFAS-förorening. Länsstyrelsen har dock inga uppgifter om exakt 

lokalisering av brandövningsplatsen och kan därför inte avgöra om den kan ha en 

påverkan.  

Trafikverket svarar: 

 Kompletterande bullermätning genomfördes i augusti 2017 för E16. Mätningen 

visade att nio befintliga bostadshus och två äldreboenden har ljudnivåer utomhus 

som överskrider 55 dBA dygnsekvivalenter. En tre meter hög bullervall längs 

sydvästra avfartsrampen från E16 ner mot Järbovägen kommer att anläggas. 

Endast E16 har omfattats av bullerutredningen då det är en statlig väg. Vad gäller 

buller för den kommunala Gävlevägen är det Sandvikens kommun som ansvarar 

för det. 

 En brandövningsplats har förekommit på deponins högsta punkt där PFAS pekats 

ut som potentiell föroreningskälla. Analys av PFAS har uteslutits i 

provtagningsprogrammet för vägplanen då det främst färdas med grundvatten 

och flödesriktningen från brandövningsplatsen sker bort från utredningsområdet.  

Samråd med berörd kommun 

Inkomna synpunkter på samrådsunderlaget 

Sandvikens kommun ställer sig positivt till en ny trafikplats E16/V541. I sitt yttrande tar 

kommunen upp vikten att båda processerna, vägplan och detaljplan, samordnas och att 

detta sker kontinuerligt. Om ny mark ska tas i anspråk inom redan detaljplanelagda 

områden, krävas att gällande detaljplan ersätts med en ny alternativt upphävs i berörd del. 

Den nya detaljplanen för Tunaområdet berör Trafikverkets utredningsområde och därför är 

det viktigt att samordning sker för de fortsatta processerna. Viktigt är också att hänsyn tas 

till ställningstagandet om gång- och cykelvägen i översiktsplanen för centrala Sandviken.  

Kommunen saknar Trafikverkets motiv till den tvåfiliga sträckan jämfört med en enfilig 

sträcka, kommunen är dock positiv till att upplåta mark om Trafikverket vill utföra dessa 

åtgärder. 
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Trafikverket svarar: 

Trafikverket och Sandvikens kommun har fortlöpande kommunikation för att säkerställa 

god framdrift av projektet. 

 

Inkomna synpunkter på samrådshandling 

Sandvikens kommun är positiva till anläggandet av ny trafikplats vid Tuna. Vägplanen 

väntas inte komma i konflikt med några ställningstaganden som gjorts i gällande 

översiktsplan och utrymme för gång- och cykelväg sammanfaller med översiktsplanens 

intentioner. Sandvikens kommun tycker även att det är positivt att bullerbegränsande 

åtgärder utreds för de lägenheter i Norrsätra som kan komma att påverkas av att 

trafikplatsen byggs. Sandviken kommun har följande synpunkter på Samrådshandlingen: 

 Att gång- och cykelvägen leds i plan över ramperna är inte en optimal lösning för de 

oskyddade trafikanterna. En trafiksäkerhetshöjande lösning bör utredas för dessa 

avsnitt.  

 I samrådshandlingen föreslås två busshållplatser på de västra ramperna. Dessa 

hållplatser bör utformas så att väderskydd och cykelparkering kan anläggas om så 

önskas. Viltstängslets utsträckning bör anpassas så att hållplatserna blir tillgängliga 

från handelsområdet och eventuell framtida pendlarparkering.  

 Föreslagna förändringar av E16:s vägsektion och profil väster om väg 541 är stora 

ingrepp och mycket kostnadsdrivande och bör motiveras bättre än i 

samrådshandlingen. 

Trafikverket svarar: 

 Korsningen mellan gång- och cykelväg och ramp utförs som en gång- och 

cykelpassage vilket är en trafiksäkrare lösning än ett övergångställe. Det är god 

sikt vid passagerna över ramperna och trafikmängderna på ramperna är så pass 

låga att tillräckliga tidsluckor för en trygg passage kommer att finnas. Andra 

lösningar som exempelvis planskilda passager blir svåra och mycket kostsamma 

att bygga, speciellt då anslutningar till de båda busshållplatserna måste finnas. 

Sammantaget anser Trafikverket att föreslagen lösning lever upp till ställda krav 

på trafiksäkerhet och att det är den mest samhällsekonomiska lösningen. 

 Trafikverket har i samråd med Sandvikens kommun utformat hållplatserna så att 

väderskydd och cykelparkering kan anläggas.  Viltstängslets utsträckning är 

anpassat så att hållplatserna blir tillgängliga från handelsområdet. 

 Motiv till breddning av E16 som efterfrågades av kommunen redan i yttrande på 

samrådsunderlaget:  

o Väg E16 är en väg med mycket regional och nationell gods- och 

persontrafik och hög trafiksäkerhet är ett krav. Trafikverkets motiv till 

att bredda E16 på en delsträcka som inte berörs av den nordvästra 
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rampen i tillkommande trafikplats är att vidmakthålla god trafiksäkerhet 

på E16 och förhindra att olyckor sker.  

o När trafiken som kommer på påfartsrampen västerut ska ut på E16 ska de 

väva in sig på en del av E16 där endast ett körfält finns, detta medför stor 

risk för upphinnandeolyckor. Hastigheten på E16 är 100 km/tim och de 

fordon som kommer på rampen västerut har inte hunnit upp i samma 

hastighet och därför uppstår en osäker och otrygg situation i trafiken som 

kan leda till olyckor. Risk finns även att de som kommer på rampen 

bromsar och då risken att påkörningsolyckor bakifrån sker på rampen 

också. Vi har idag inga trafiksäkerhetsproblem på sträckan och kan inte 

tillåta att det byggs in en stor trafiksäkerhetsrisk i samband med den nya 

trafikplatsen. Att bredda E16 västerut till två körfält, från tillkommande 

trafikplats till där E16 idag vidgar sig till två körfält, är ett krav och ett 

enkelt sätt att bibehålla hög trafiksäkerhet på E16, förebygga olyckor och 

göra trafiksituationen mer tydlig för trafikanterna. Detta skulle innebära 

att de som kommer upp på påfartsrampen i västlig riktning får ett ”eget” 

körfält västerut och inte behöver vävas samman med fordon som kommer 

österifrån på väg mot Storvik/Hofors förens man har samma trafikrytm. 

o Det rör sig om en begränsad sträcka på ca. 75-100 meter. Övrig 

ombyggnad av E16 görs p.g.a. tillkommande trafikplatsen och dess 

ramper.  

 

Samråd med de enskilda som kan bli särskilt berörda 

Inga enskilda fastighetsägare kommer att bli berörda av projektet. Fastigheten som berörs 

av den planerade trafikplatsen ägs av Sandvikens kommun. 

Samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer 

Samråd med Regionala kollektivtrafikmyndigheten 

Inkomna synpunkter på samrådsunderlaget 

Region Gävleborg/X-trafik anser i sitt yttrande att samrådsunderlaget borde bättre belysa 

vad ÅVS (Åtgärdsvalsstudie Gävlevägen) har för förslag och inriktningar och 

rekommenderade åtgärder. Samrådsunderlaget saknar även kopplingen för gående och 

cyklister till de föreslagna busshållplatserna. Åtgärdsvalsstudien bör även göras tillgänglig 

för allmänheten på projektets hemsida. 

För att få en snabb och attraktiv kollektivtrafik, är det nödvändigt att ramperna utformas så 

att bussarna kan svänga in på avfartsrampen och hållplats placerad längs med rampen och 

sedan fortsätta framåt via påfartsrampen och ut på E16. Planeras ramperna som ”öglor” 

kommer funktionen för kollektivtrafiken att bli sämre och risken att hållplatserna inte 

används ökar. Fördelen är om placeringen av hållplatsen är på avfartsrampen, nära V541 

och om möjligt att de går att se den från E16 före avfarten. 

Region Gävleborg lyfter fram behovet av signalanordning på E16, för att ge bussföraren 

upplysning om att ingen väntande passagerare finns på hållplatsen. Signalen ger 

information att bussen kan passera förbi rampen, när ingen av- eller påstigande finns. 
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Det är viktigt att trygghetsaspekten för kollektivtrafikresenärerna beaktas noga vid 

utformning av trafikplatsen. Hållplatserna ska förses med väderskydd och cykelställ med tak 

bör också finns intill hållplatserna. 

Pendlarparkering behöver anläggas nära hållplatserna med uttag för motorvärmare och 

laddstolpar för elbilar. 

De framtida snabbussarna kan använda hållplatserna och restiden kommer att förkortas 

avsevärt för resenärer som enbart ska passera Sandviken jämfört med att angöra Sandvikens 

resecentrum. Samtidigt får resenärer till och från Sandviken en snabb kollektivtrafik via 

dessa hållplatser. 

Trafikverket svarar: 

 Trafikplatsen planeras som av – och påkörningsramper, inga ”öglor” ingår i 

ramperna. Busshållplatserna ska anläggas vid ramperna. 

 Pendlarparkeringen ingår inte i Trafikverkets projekt, utan i Sandvikens kommun 

detaljplan. 

 Signalanordning för busshållplatserna utreds i kommande skede.  

 Säkerheten vid hållplatserna ska följa de lagar och förordningar som finns. 

Trafikverket har i samråd med Sandvikens kommun utformat hållplatserna så att 

väderskydd och cykelparkering kan anläggas.  Anslutande GC-vägar till och från 

busshållplatserna planeras av och kommer att utföras av Sandvikens kommun. 

 Åtgärdsvalsstudie Gävlevägen finns tillgänglig för allmänheten på Sandvikens 

kommuns hemsida. 

 

Samråd med Sandviken Energi, Sandnet och Skanova 

Den 24 april 2017 hölls ett samrådsmöte med Sandviken Energi, Sandnet och Skanova.  

På mötet föreslog Sandviken Energi att den befintliga VA-ledningen som ligger två meter 

högre än planerade av- och påfartsramper på västra sidan, läggs på en lägre nivå än 

planerade ramper.  

Önskemål från Sandviken Energi är också att befintlig el- och fiberledning intill väg 541 och 

befintlig teleledning längs Järbovägen alla flyttas till gång- och cykelvägen och förläggs i 

samma schakt.  

Samråd med allmänheten 

Allmänheten har inte ingått i samrådskretsen under samrådstiden för samrådsunderlaget.  

Samrådsmöte på orten har hållits 2017-06-12 i Stadshuset, Sandviken. Ett Öppet hus har 
hållits på Folkets hus 2017-06-12 där allmänheten bjöds in via annons i tidning för att 
lämna synpunkter.  
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Allmänheten har ingått i samrådskrets via annons för Samrådshandlingen. Generellt är 
allmänheten positiva till ett en ny trafikplats skall byggas. Utöver dessa har följande 
synpunkter inkommit: 

 Väg 541 har mycket trafik, många pendlar till och från Sandviken. Turismen ökar 
markant till och från Kungsberget, även övrig tung trafik, bussar och lastbilar ökar. 
Hur blir det med cykelväg mellan Sandviken och Jäderfors? Finns det med i planen? 
Hur löses förbifarten för cyklister och gångtrafikanter, framför allt vid den 
planerade Trafikplatsen vid Tuna? 

 Det här kommer att bli så bra. Avlasta Gävlevägen i rusningstrafik samt få en mack i 
närheten av trafikplatsen skulle vara kanonbra. Tänk på att infarten till 
återvinningen är  mycket kort vilket resulterar i köbildning när folk väntar på att 
återvinningen skall öppna. Det borde gå att bygga bort så att det blir en längre 
infart. 

 Trafikplatsen bör utformas så att den ej blir hindersam för en eventuell framtida 
ombyggnad av E16, från 1/2-väg till tvåfilig väg i båda riktningarna.  

 I samband med bygge av avfart E16/541 borde det även byggas en anslutningsväg 
mellan området Mosaiken och väg 541 över kanalen och vidare bort mot Järbovägen 
541 för att ytterligare lätta på trycket på Gävlevägen samt dess korsningar och 
cirkulationsplatser. Samtidigt ökar man då tillgängligheten mellan mosaiken och 
industrivägen/förrådsgatan. 

 

Trafikverket svarar: 

 Det finns idag inte något bestämt angående en gång- och cykelväg till Jäderfors 
och det ingår inte i detta projekt.  Sandvikens kommun har i sin dialog med 
länsplaneupprättaren Region Gävleborg prioriterat gång- och cykelväg till 
Jäderfors högst av alla gång- och cykelvägar i kommunen. Region Gävleborg 
kommer sedan att prioritera denna gång- och cykelväg tillsammans och i 
förhållande till övriga önskemål från övriga kommuner i länet om gång- och 
cykelvägar runt om i Gävleborgs län.  

 Befintlig infart till Återvinningscentralen kommer att stängas och en ny, ca 200 m 
norr från befintlig infart ut kommer att anläggas av Sandvikens kommun.  

 När en väg byggs ska den ges ett sådant läge och utformas så att ändamålet med 
vägen uppnås med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. Väglagen 
tillåter inte att man, tex tar mer mark i anspråk för eventuella framtida åtgärder 
och byggnationer, vilket betyder att en ny prövning ska göras när nya åtgärder 
planeras i framtiden. 

  Denna vägplan behandlar endast åtgärder för Trafikplats Tuna. Övriga 
kommunala vägar hanteras av Sandvikens kommun. 

 

 

 

 





 

 

Trafikverket, Box 417, 801 05 Gävle. Besöksadress: Norra Kungsgatan 1  

Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 
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