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Planläggningsbeskrivning – 2018-07-06 

Väg 953 Östgranvåg - Forsmo 
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 

Trafikverket planerar att göra åtgärder på väg 953 mellan Östgranvåg och Forsmo för att höja 

bärigheten och förbättra framkomligheten. Sträckan är ca 10,5 km. Bärighetshöjande åtgärder i 

befintlig sträckning planeras. Inom ramen för projektet utreds även kurvrätningar på två delsträckor 

där linjeföringen håller mycket låg standard idag, norr om Faxälven och vid Sandmon. Vägen är ett 

utpekat viktigt stråk för näringslivet. Vägen ska fortsätta vara belagd med bundet slitlager.  

De åtgärder som bedöms nödvändiga för att åstadkomma ökad bärighet på vägen innebär att 

ytterligare mark i anslutning till nuvarande väg kan behöva tas i anspråk. Därav har arbetet med att ta 

fram vägplan påbörjats. 

Vad har hänt? 

Första delen i arbetet har varit att samla in fakta kring förutsättningar och intressen i det aktuella 

området. Resultatet har sammanställts i ett samrådsunderlag. Samrådsunderlaget har ställts ut för att 

inhämta synpunkter på underlaget. Inkomna synpunkter har sammanfattats i en Samrådsredogörelse.  

Samrådsunderlaget och samrådsredogörelsen har skickats in till Länsstyrelsen som har gjort 

bedömningen att åtgärderna ej antas innebära en betydande miljöpåverkan. 

Samrådsunderlaget arbetades om till en samrådshandling som presenterades vid ett samrådsmöte på 

orten den 31 maj 2017. Samrådshandlingen ställdes ut för att inhämta information och synpunkter på 

vägförslaget. Inkomna synpunkter har sammanfattats i en samrådsredogörelse. Samrådshandlingen 

har arbetats om till en granskningshandling dvs. ett mer detaljerat förslag på möjlig vägåtgärd och 

dess konsekvenser. 

Förslaget på granskningshandling har nu färdigställts och kungörs nu. 

Så här planerar vi arbetet 

Då Länsstyrelsen anser att projektet inte antas medföra betydande miljöpåverkan beskrivs 

miljökonsekvenser som en del i den planbeskrivning som ska ingå i vägplanen.  

Möjlighet för sakägare, intressenter och allmänhet att lämna synpunkter och information finns under 

hela samrådsprocessen. 

  



 

 
 

#2 Nyhetsbrev 1 april 2010 

Vad händer framöver? 

Detaljerade förslag på möjliga åtgärder och dess konsekvenser är nu framarbetade. 

Granskningshandlingen skickas nu på remiss. Berörda sakägare och intressenter kontaktas via brev 

och annons och ges därmed möjlighet att lämna synpunkter på det slutliga förslaget. Förslaget 

kommer att finnas tillgängligt på Trafikverkets hemsida samt hos Trafikverket i Härnösand och hos 

Sollefteå kommun. 

Granskningshandlingen finns tillgänglig för granskning under tiden 2018-07-14 – 2018-08-24 hos: 

• Trafikverket Region Mitt Nattviksgatan 8, Härnösand. 

• Sollefteå kommun, Reception, Djupövägen 3, Sollefteå.   
 
Efter granskning sammanställer vi de synpunkter som kommit in i ett granskningsutlåtande och gör 
eventuella ändringar i planen.  
Därefter begärs länsstyrelsens tillstyrkan över planen innan den skickas till Trafikverket i Borlänge för 
fastställelseprövning. Under fastställelseprövningen kommer kommunikation om planen att ske från 
Trafikverket, planprövning i Borlänge. 
 

När kan du påverka 

Synpunkter på granskningshandlingen, lämnas senast 2018-08-27.  

Skicka dina synpunkter till:  

• investeringsprojekt@trafikverket.se 

• Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge 

• Via Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se/ostgranvag-adalsliden 
 

Märk brev eller e-post med TRV 2016/55587. 

 

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/ostgranvag-adalsliden 

 

Samråd

(december, 2016)

Beslut om betydande 
miljöpåverkan

(mars, 2017)

Samrådsmöte 31 maj 2017

Granskning

(juli-aug, 2018)

Fastställelseprövning

(hösten/vinter, 2018)

 
 
 

 

 

Adress: 

Box 186, 871 24 Härnösand 

Telefon: 0771-921 921 

www.trafikverket.se 

 

 

 

Projektledare: 

Jimmy Dahlbom 

Telefon: 010-123 31 09  

jimmy.dahlbom@trafikverket.se 
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