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1. Sammanfattning 

Trafikverket planerar att bygga viltstängsel på båda sidor av E4 mellan Åkroken och Rolfs, 

väster om Kalix. Trafikbuller kommer att beräknas och bullerskyddsåtgärder kommer att 

föreslås. En vägplan tas nu fram för att möjliggöra byggandet. Samrådsunderlaget är det 

första skedet av planläggningsprocessen. 

Aktuell sträcka på E4 är mötesseparerad med mitträcke. Vägsträckans längd är cirka 7,4 km. 

Ett 30-tal olyckor med ren, älg och rådjur har skett mellan 2010 och 2018. 

Viltstängslet och bullerskärmarna byggs delvis inom befintligt vägområde. På vissa sträckor 

kommer nytt vägområde att krävas. 

Projektet förväntas medföra ökad trafiksäkerhet på sträckan och sänkt ljudnivå i 

boendemiljöer. 

Då viltstängslet och bullerskärmarna byggs i direkt anslutning till den befintliga vägen 

påverkas miljön i liten grad av de små intrång som blir aktuella. 

Landskapsbilden påverkas av bullerskärmarna. Den största påverkan kommer att vara 

försämrade utblickar över landskapet för trafikanterna på E4 i Månsbyn. 

Viltstängslet kommer att förstärka E4:ans barriäreffekt för större däggdjur i området. 

Stängslet medför också att risken för att större däggdjur dödas i trafiken minskar. Syftet 

med projektet är att minska risken för viltolyckor. 

Behov av grindar och öppningar i viltstängslet och uthopp för vilt utreds vidare under 

planläggningsprocessen. Eventuellt passagebehov eller andra åtgärder för rennäringen 

kommer också att utredas vidare. 

Trafikverket gör bedömningen att projektet inte kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. 
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2. Inledning 

2.1. Samrådsunderlag 

Ett väg- eller järnvägsprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs 

av lagar och som slutligen leder fram till en vägplan eller järnvägsplan. 

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

kan påverka miljön. Samrådsunderlaget ligger till grund för länsstyrelsens beslut om 

projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Samråd är viktigt under hela planläggningen. Det innebär att Trafikverket utbyter 

information med och inhämtar synpunkter från bland annat andra myndigheter, 

organisationer, enskilda och  allmänhet som berörs. Synpunkterna som kommer in under 

samråd sammanställs i en samrådsredogörelse. 

 
 Översiktskarta 

2.2. Bakgrund 

Ren- och viltolyckor, dvs. olyckor i form av kollisioner mellan fordon och djur, är ett stort 

problem ur ett trafiksäkerhetsperspektiv men som även genom sin förekomst medför stora 

samhällsekonomiska kostnader. 

På vägar med mittbarriär, utan viltstängsel, uppstår problem i och med att det bildas ett 

hinder i vägens mitt. Det finns alltså en risk att en del djurarter uppehåller sig onödigt länge 

på vägbanan.  

Kalix 

Töre 

E4 
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Under perioden 2010–2018 har 7 olyckor med älg och 6 olyckor med rådjur skett på 

sträckan. 19 olyckor med ren har skett. En viss koncentration av olyckor finns kring 

Åkroken, Månsbyn och Stråkanäs. 

Inom en kilometer väster om sträckan har en älgolycka och ytterligare 18 renolyckor skett. 

En renolycka har skett i Rolfs öster om sträckan. 

Positionsangivelserna för olyckorna är osäkra och renolyckorna är också sammanförda till 

några punkter. 

 
Viltolyckor 2010–2018. 

Trafikverket planerar därför att bygga viltstängsel längs E4 mellan Åkroken och Rolfs.  

Riktvärden för trafikbuller överskrids vid ett stort antal bostadshus längs sträckan. 

Trafikverket planerar därför att utföra bullerskyddsåtgärder på sträckan. 

2.3. Projektmål 

Projektets mål är att Trafikverkets riktvärden för buller ska uppnås om detta är tekniskt 

möjligt och ekonomiskt rimligt.  

Projektet ska bidra till att skapa en ökad trafiksäkerhet med avseende på att minska risken 

för påkörning av renar och vilda djur. 

2.4. Befintlig väganläggning 

Vägsträckan mellan Åkroken och Rolfs är ombyggd under 2016 då mötesseparering med 

mitträcke utfördes. Fastställd arbetsplan och relationshandlingar finns för sträckan. 

Vägsträckans längd är cirka 7,4 km med en vägbredd på 13 m. 

Trafikmängden är ca 4400–5300 ÅDT (årsdygnstrafik), varav ca 15 % tunga fordon. 

Befintlig hastighet är 90 km/h. 
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2.5. Planerade vägåtgärder 

Vägplanen omfattar viltstängsel och bullerskyddsåtgärder. 

Vägåtgärderna beskrivs närmare i kapitel 5. 

 

Preliminär utsträckning av viltstängsel och bullerskärmar. 

3. Avgränsning 

3.1. Utrednings- och influensområde 

Projektet avgränsas till det stråk längs befintlig E4 som kan komma att fysiskt påverkas av 

de planerade viltstängslet och bullerskyddsåtgärderna. I vissa fall kan ett större område 

påverkas indirekt genom t.ex. buller under byggtiden. 

Beskrivningen av förutsättningar och intressen i området inriktas på det som kan komma att 

påverkas av projektet och som har betydelse för den fortsatta planläggningen. 

En bullerutredning genomförs och bullerskyddsåtgärder föreslås. Bullerutredningen 

omfattar ett större område längs vägen där det finns risk för att riktvärden för trafikbuller 

ska överskridas. 

Trafikmängden på vägen kommer inte att påverkas av projektet och andra trafikrelaterade 

miljöaspekter än buller, som vibrationer, luftföroreningar och klimatpåverkan, kommer 

därför inte att behandlas. Framkomlighet, kollektivtrafik och transporter av farligt gods 

kommer inte heller att tas upp. Gång- och cykeltrafik tas endast upp vad gäller barriäreffekt.  
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Inga schakter, förutom de små mängder som kan uppkomma vid grundläggning av 

bullerskärmar samt vid uthopp, kommer att utföras i projektet och förekomst av förorenade 

områden eller sulfidjordar i området utreds därför inte. 

Risker i form av översvämningar och liknande som kan komma att uppstå pga 

klimatförändringar bedöms sakna relevans för projektet och utreds inte. 

3.2. Tid 

Planerad byggstart för projektet är 2020. 

Prognosår för bullerutredningen är 2040. 

4. Förutsättningar i utrednings- och 
influensområdet 

4.1. Riksintresse och Natura 2000 

Väg E4 är av riksintresse för kommunikationer. 

Kalixälvens dalgång är av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Gränsen går längs E4. 

Hela länets kustområde öster/söder om E4 är också riksintresse för friluftsliv. Älven är 

också nationalälv. 

Kalixälven och en del biflöden är Natura 2000-område. Bjurbäcken är ett sådant biflöde 

som korsas av E4 på sträckan. 

Norr om Kalixälven finns riksintressen för kulturmiljö och rennäring. 

 

4.2. Kommunala planer 

Kalix kommuns kommuntäckande översiktsplan är från 2009. En fördjupad översiktsplan 

för centralortsområdet antagen 1997 gäller fortfarande för detta område (avgränsas av rosa 

linje på kartan nedan). 

I projektområdet går E4 i huvudsk genom område betecknat S, Skogsbruksområde. I 

Hedarna-Stråkanäs och Innanbäcken-Rolfs finns bebyggelseområden (B16 och B1c). 

Kalixälven är ett bevarandeområde för ekologi/natur och kulturmiljövård/friluftsliv (E1). 

Inga detaljplanelagda områden berörs. 
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Riksintressen 

 

 

Utsnitt ur den kommuntäckande översiktsplanens karta. 
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4.3. Landskapsbild och markanvändning 

Vägplanen berör ett mycket fint landskapsavsnitt med höga landskapsbildvärden längs med 

Kalix älv. Landskapet i stort har också natur- och kulturvärden, se dessa avsnitt. 

Sträckan börjar i ett låglänt parti med öppen mark och spridd bebyggelse där vägen går nära 

Kalix älv, med utblick norrut över älven. 

Vid Åkroken stiger terrängen och sluttar relativt brant ner mot älven. Vägen följer 

sluttningen på skrå och ligger mycket nära älven fram till byn Månsbyn. Älven syns genom 

en smal skogsridå på stora delar av sträckan. På denna del är skogsbruk huvudsaklig 

markanvändning. 

Från Månsbyn och fram till Kalix är landskapet böljande och till största delen ett öppet och 

varierat jordbrukslandskap med inslag av bebyggelse och mindre skogspartier. Björk är 

dominerande träd i de flesta miljöerna men tallskog finns på höjdpartierna. Utblickar finns 

över jordbrukslandskapet och på många håll framträder också älven på vägens norra sida. 

Vägen är ett storskaligt landskapselement som överensstämmer med landskapets 

storskaliga former men bryter av både i skala och karaktär mot de traditionella bymilljöerna 

och det äldre vägnätet. 

 

4.4. Kulturmiljö 

Forn- och kulturlämningar 

Det finns ett antal forn- och kulturlämningar i landskapet. Inga lämningar enligt 

Riksantikvarieämbetets underlagsmaterial ligger så nära vägen att de kan beröras av 

projektet. 

I länsstyrelsens underlag med oregistrerade lämningar finns två husgrunder ca 15 meter 

från E4 i Stråkanäs, benämnda Nederkalix 8097 och 8098. Dessa ska ha skyddats vid 

anläggning av bro över E4 enligt miljökonsekvensbeskrivningen för ombyggnaden av E4. 

Norrbottens kulturmiljöprogram 

Nedre Kalix älvdal: Området karaktäriseras av ett äldre odlingslandskap med relativt 

oförändrad bystruktur och utgör en representativ del av medeltidens kärnbygd i Kalix älvdal 

och innehåller välbevarade gårdsgrupper, enskilda Norrbottensgårdar, timrade bodar och 

uthus. Området har ett högt kulturhistoriskt, pedagogiskt och upplevelsemässigt värde. 

E4 går inom detta område mellan Åkroken och Stråkanäs. 

Bevarandeprogram för odlingslandskap 

Nedre Kalix älvdal: För vägprojektets del i princip samma område som beskrivs ovan. 

Skräddarbacken: Ett öppet älvnära ladlandskap, representativt för älvdalarnas 

odlingslandskap i närhet av Kalix tätort. 

E4 passerar genom områdena, båda är av bevarandeklass 1. 
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Natur- och kulturmiljövärden 

 

4.5. Naturmiljö 

Kalixälven och Bjurbäcken, som korsas av E4, är Natura 2000-vattendrag. De omfattas 

också av miljökvalitetsnormer och strandskydd. Bäcken är här, nära utloppet i Kalixälven, ca 

10 m bred och passeras på bro. 

Det finns inga andra skyddade områden eller områden med naturvärden inom 100 m från 

E4 enligt Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens kartmaterial. Det finns inget som omfattas 

av generellt biotopskydd som kan beröras av projektet.  

Nedre Kalix älvdal och Skräddarbacken ingår i Länsstyrelsens bevarandeprogram för 

odlingslandskapets natur- och kulturvärden, se också ovan. De har bevarandeklass 1, som 

mångformiga odlingslandskap. 

I Artportalen finns noteringar om rödlistade fåglar som observerats i området. Det rör sig 

om arter knutna till jordbrukslandskapet som storspov, stare och gulsparv men även t.ex. 

rastande brushane och bivråk. 

Bron över enskild väg i Månsbyn, bron i trafikplatsen Åkroken samt en bro 1 km söder om 

denna är befintliga broar och portar som kan användas av djur för att passera E4, enligt 

Trafikverkets miljöwebb. En GC-port under E4 i form av en rörbro kommer att byggas vid 

Nynäs (”Ponderosa”), den kan komma att fungera som passage främst för mindre djur. 

Kalixälven som går parallellt med E4 på hela sträckan är en naturlig barriär i landskapet 

sommartid. På vintern kan djur röra sig över den frusna älven. 
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4.6. Rekreation och friluftsliv 

Kalixälvens dalgång är av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Gränsen går längs E4. 

Hela länets kustområde öster/söder om E4 är av riksintresse för friluftsliv enligt både 3 och 

4 kap. miljöbalken. 

Två skoterleder som är redovisade på Kalix skoterklubbs karta korsar E4 på sträckan, en är 

belägen vid Månsbyn km 17/200 och den andra vid Innanbäcken km 20/950. Vid 

passagerna finns öppningar i mitträcket på E4. 

Det finns ett omfattande lokalvägnät i bebyggelsen som kan nyttjas för närrekreation. Längs 

Kalixälven finns båtplatser på flera ställen och älven nyttjas för fritidsfiske. Planskilda 

passager under och över E4 finns på några ställen. 

 

4.7. Boendemiljö 

På en stor del av sträckan finns bostadsbebyggelse på båda sidor av E4. Bebyggelsen finns 

främst längs det lokala, äldre, vägnätet men ett stort antal hus ligger ändå i närheten av E4. 

I samband med ombyggnaden av E4 till mötesfri väg gjordes inga bullerskyddsåtgärder. Det 

bedöms att många bostadshus längs sträckan har ljudnivåer över gällande riktvärden för 

trafikbuller. Bullerskärmar föreslås preliminärt i Månsbyn och Stråkanäs. En 

bullerutredning genomförs och skyddsåtgärder kommer att ingå i vägplanen. 

Människor behöver kunna ta sig ut på, och korsa, E4 för att ta sig till exempelvis 

samhällsservice och rekreationsområden. E4 är en barriär i området men korsningar och 

anslutningspunkter finns som tillgodoser behovet. 

 

4.8. Rennäring 

Enligt Sametingets underlagsmaterial ligger den berörda sträckan av E4 inom Kalix samebys 

betesmarker, vinter- och förvinterland. 

Både norr och söder om Kalixälven och E4 finns viktiga områden för renen i form av 

trivselland. 

En flyttled på älvens södra sida korsar E4 i en svår passage i Åkroken, dessa är strategiska 

områden. De ligger strax väster om denna vägplan. 

Riksintressen för rennäring finns norr om Kalixälven. 

Projektet berör endast betesmarkerna, inga särskilt utpekade områden berörs. 



13 
 

 

Rennäringsintressen. Hela kartbilden är också renbetesmark. 

5. Projektets lokalisering, utformning, omfattning 
och utmärkande egenskaper 

Viltstängsel föreslås på båda sidor av E4 mellan Åkroken och Rolfs, se karta i kapitel 2.5. Det 

nya viltstängslet ansluts mot befintliga stängsel i båda ändar av vägplanen. 

Stängselutformning, grindar med mera anpassas utifrån att de ska tillgodose allmänna och 

enskilda intressen, exempelvis rennäringen, vilda djur, friluftsliv och enskilda markägares 

behov av tillgänglighet till markområden. 

Viltstängsel ska placeras i ytterkant på säkerhetszonen och 1 meter vägområde läggs till 

utanför stängslet för att få åtkomst till drift av stängsel. 

 
Typsektion för placering av viltstängsel. 
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Öppningar i stängslet kommer att finnas vid korsningar. Det eftersträvas att ha öppning i 

stängslet mitt emot varandra på båda sidor av E4. 

Uthopp för vilt kommer att föreslås på lämpliga platser. Uthopp är konstruktioner där djur 

som tagit sin in på vägen kan hoppa ut från vägområdet, samtidigt som djur hindras från att 

ta sig in på vägen från omgivande terräng. 

Bullerskärmar kommer att placeras längs E4. Preliminärt föreslås bullerskärmar på båda 

sidor av E4 i Månsbyn och på södra sidan i Stråkanäs. Viltstängslet kommer att anslutas till 

bullerskärmarna. 

Vissa fastighetsägare kan komma att erbjudas bullerskyddsåtgärder i form av fasadåtgärder 

och/eller lokala skärmar vid uteplats. Fasadåtgärder kan vara fönsterbyten, tilläggsrutor 

eller åtgärder på ventiler. 

Viltstängslet och bullerskärmarna byggs delvis inom befintligt vägområde. På vissa sträckor 

kommer nytt vägområde att krävas. 

När viltstängsel sätts upp ökar trafiksäkerheten och möjlighet finns att öka vägens tillåtna 

hastighet till 110 km/h. 

Alternativa lösningar och detaljutformningar av viltstängsel och bullerskärmar kommer att 

studeras i senare skede av planläggningen inom ramen för vad som redovisas ovan. 

Projektet bedöms inte omfatta mer än obetydliga rivningsarbeten, ombyggnader eller 

alstrande av avfall, föroreningar eller störningar. 

Projektet medför inga hälso- eller olycksrisker förutom under byggtiden. Sådana risker 

hanteras enligt Trafikverkets krav för anläggningsarbeten. När projektet är genomfört 

minskar riskerna för trafikolyckor. 

 

5.1. De möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper 

5.1.1. Riksintresse och Natura 2000 

Projektet påverkar inte naturvärdena eller förutsättningarna för friluftslivet i Kalixälven, 

älvdalen eller i kustområdet. Värdena i Natura 2000-området påverkas inte heller. 

Trafiksäkerheten på E4 förbättras. 

Ingen påtaglig skada bedöms uppstå på riksintressen. 

5.1.2. Landskapsbild och markanvändning 

Nytt viltstängsel över jordbruksmark förstärker vägens karaktär och påverkar utblickar. Det 

gäller främst trafikanterna på vägen. För betraktare utifrån blir skillnaden mot dagens 

situation liten. 

Bullerskärmar ger större påverkan än viltstängsel eftersom de inte är genomsiktliga. De 

preliminärt utplacerade bullerskärmarna bedöms ändå medföra en betydande miljöeffekt 

avseende landskapsbilden endast för trafikanterna på E4 i Månsbyn, där utblickar påverkas. 

Även här påverkas betraktare utifrån i mindre grad. 

I skogsmark blir effekterna av både viltstängsel och bullerskärmar små. 
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5.1.3. Kulturmiljö 

Projektet påverkar inte några forn- eller kulturlämningar direkt. Lämningarna närmast 

vägen föreslås märkas ut eller uppmärksammas på annat sätt under byggtiden för att 

undvika oavsiktlig påverkan av körning, upplag e.d. 

De upplevelsemässiga värdena i kulturlandskapet i stort påverkas lokalt av åtgärderna, se 

landskapsbild ovan. Vägen finns redan i landskapet, och projektets miljöeffekter på 

kulturvärdena bedöms inte bli betydande. 

5.1.4. Naturmiljö 

Markanspråket är litet och bedöms inte påverka några kvaliteter i naturmiljön.  

Viltstängslet kommer att förstärka E4:ans barriäreffekt för större däggdjur i området. Djur 

kommer att kunna passera vid befintliga broar och portar. Sommartid är Kalixälven en 

naturlig barriär för vilt i landskapet. 

Stängslet medför också att risken för att större däggdjur dödas i trafiken minskar. Syftet 

med projektet är att minska risken för viltolyckor. 

Bjurbäcken passeras på bro och ingen negativ påverkan på vattendraget uppkommer. 

Förutsättningarna för fågellivet i området bedöms inte förändras av projektet. 

5.1.5. Rekreation och friluftsliv 

Viltstängslet kommer att förstärka E4:ans barriäreffekt vid rörligt friluftsliv i området. 

Öppningar i stängslet eller grindar kommer att finnas där behov finns. 

Projektet påverkar inte värdena i riksintresseområdet för friluftsliv. 

5.1.6. Boendemiljö 

Viltstängslet kommer att förstärka E4:ans barriäreffekt för boende i området. Öppningar i 

stängslet eller grindar kommer att finnas där behov finns. 

Om hastigheten på vägen höjs kommer trafikbullret att öka. De bullerskyddsåtgärder som 

kommer att föreslås innebär att boendemiljön förbättras i och med att ljudnivåerna från 

biltrafik minskar. Skyddsåtgärderna dimensioneras för en framtida hastighet 110 km/h. 

Om bullerskärmen i Månsbyn byggs i det preliminära läget påverkas utblicken över 

landskapet för enstaka fastigheter. 

5.1.7. Rennäring 

Viltstängslet kommer att förstärka E4:ans barriäreffekt för större däggdjur i området. 

Stängslet medför också att risken för att större däggdjur dödas i trafiken minskar. 

Då inga områden som pekats ut som viktiga för rennäringen finns längs sträckan bedöms 

miljöeffekterna bli små. 

 

5.2. Andra typer av effekter 

Viltstängslet bedöms medföra en förbättring av trafiksäkerheten på sträckan genom en 

minskning av antalet trafikolyckor med vilt och ren. 
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5.3. 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. I detta 

projekt beaktas hänsynsreglerna genom att Trafikverkets planläggningsprocess följs och 

olika alternativ bedöms med hänsyn till miljön. 

 

5.4. Miljökvalitetsnormer 

I miljöbalkens femte kapitel regleras miljökvalitetsnormerna som har till avsikt att fastlägga 

en högsta tillåtna förorening eller störningsnivå som människor eller miljön kan belastas 

med. Miljökvalitetsnormer finns för närvarande för  

• föroreningar i utomhusluft (SFS 2010:477) 

• vattenkvalitet i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) 

• olika parametrar i vattenförekomster (SFS 2004:660). 

• omgivningsbuller (SFS 2004:675)  

Kalixälven och Bjurbäcken är vattenförekomster med miljökvalitetsnormer. Projektet 

bedöms inte påverka dessa. 

Miljökvalitetsnormen för utomhusluft berörs inte eftersom projektet inte påverkar trafiken. 

Inga vatten där förordningen för fisk- och musselvatten ska tillämpas berörs. 

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller gäller endast för kommuner med fler än 100 000 

invånare och för vägar med större trafikmängd än E4. 

 

5.5. Miljömål 

De nationella miljömål som bedöms påverkas av vägplanen är nr 12, 15 och 16. Påverkan och 

måluppfyllelse beskrivs närmare i senare skede. 

Miljömålen 

1 Begränsad klimatpåverkan 
2 Frisk luft 
3 Bara naturlig försurning  
4 Giftfri miljö 
5 Skyddande ozonskikt  
6 Säker strålmiljö  
7 Ingen övergödning  
8 Levande sjöar och vattendrag  
9 Grundvatten av god kvalitet  
10 Hav i balans samt levande skärgård  
11 Myllrande våtmarker  
12 Levande skogar  
13 Ett rikt odlingslandskap  
14 Storslagen fjällmiljö  
15 God bebyggd miljö  
16 Ett rikt växt-och djurliv    

                   Illustratör: Tobias Flygar 
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6. Åtgärder 

Miljöeffekterna av viltstängsel och bullerskärmar bedöms bli små och skyddsåtgärder krävs i 

liten omfattning. Möjliga sådana åtgärder kan vara: 

• Bullerskärmar utformas för att passa in i landskapet. 

• Grindar i viltstängslet byggs där det finns behov av passage för t.ex. rekreation. 

• Uthopp för vilt som tagit sig in på vägen planeras. 

7. Bedömning av åtgärdens miljöpåverkan 

Trafikverket gör bedömningen att projektet inte kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan, eftersom 

• åtgärderna är av liten omfattning, kräver lite naturresurser och medför inga 

störningar eller olycks- och hälsorisker 

• åtgärderna tar endast lite mark i anspråk längs en befintlig väg, och ligger förutom 

att delar av sträckan går genom ett utpekat kulturlandskap inte inom skyddade eller 

i övrigt värdefulla områden eller påverkar värden i sådana områden 

• åtgärderna bedöms sammantaget medföra små miljöeffekter. Dessa består främst av 

effekter för landskapsbilden på delar av sträckan samt ökad barriäreffekt för djur 

och rekreation. Positiva effekter uppstår i boendemiljöer när ljudnivåerna från trafik 

sjunker. 

8. Fortsatt arbete 

8.1. Planläggning 

Detta dokument utgör underlag för länsstyrelsens beslut om åtgärden kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan. Beslutet ger förutsättningarna för hur den fortsatta planeringen 

av projektet kommer drivas vidare av Trafikverket. 

Om länsstyrelsen beslutar att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan 

kommer Trafikverket att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. Vid ej betydande 

miljöpåverkan beskrivs projektets påverkan på miljön i en miljöbeskrivning som integreras i 

vägplanens planbeskrivning. 

Under vägplanens upprättande kommer samråd att ske med särskilt berörda 

fastighetsägare, kommun, länsstyrelse, samt andra berörda och med allmänheten. 

Samråden beskrivs i projektets samrådsredogörelse. 

Vägplanen ställs ut för granskning, och fastställs sedan av Trafikverkets funktion för juridik 

och planprövning. När planen är fastställd följer en överklagandetid innan planen vinner 

laga kraft och byggandet kan påbörjas. 
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8.2. Viktiga frågeställningar 

Behov av grindar och  öppningar i viltstängslet och uthopp för vilt utreds vidare. 

Eventuellt passagebehov eller andra åtgärder för rennäringen utreds vidare. 

Bullerutredning genomförs och detaljerade åtgärder tas fram. 

Viltstängslet byggs delvis inom område som omfattas av strandskydd. Påverkan på 

strandskyddet hanteras under planläggningen.  

Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken om åtgärder som kan väsentligt förändra naturmiljön 

krävs inte inom fastställd vägplan. Det finns inga områden med generellt biotopskydd som 

kan beröras. 

Det har i detta skede inte identifierats några krav på kommande prövningar enligt 

miljöbalken. 

9. Källor 

9.1.1. Tryckta referenser 

Länsstyrelsen i Norrbottens län. 1993. Vårt hävdade Norrbotten. Program för bevarande av 

odlingslandskapets natur- och kulturvärden i Norrbottens län. Rapport 6/1993. 

Vägverket. 2009. Arbetsplan. Miljökonsekvensbeskrivning Väg E4 Töre-Kalix, delen 

Åkroken-Rolfs. 2009-02-23. 

9.1.2. Elektroniska referenser 

Artportalen, rapportsystem för växter, djur och svampar https://www.artportalen.se/ 

Kalix kommun, översiktsplaner https://www.kalix.se/Boende/Kommunens-

planarbete/Oversiktsplan/  

Kalix skoterklubb http://skoter.kalix.nu/leder.asp  

Naturvårdsverket, Skyddad natur http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ 

Riksantikvarieämbetet, Fornsök http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html 

Sametinget, rennäringens markanvändning https://www.sametinget.se/underlag 

Skogsstyrelsen, Skogskartan https://skogskartan.skogsstyrelsen.se/skogskartan/  

VISS (VattenInformationsSystem Sverige) http://viss.lansstyrelsen.se/MapPage.aspx 
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