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1. Sammanfattning 

Idag saknas anslutning mellan väg E16 och väg 541 vilket medför att trafik till och från Järbo 

belastar Gävlevägen genom Sandviken. Rådande trafiksituation ger köer i högtrafiktimmar 

vilket leder till en försämrad miljö med ökat buller och förhöjda utsläppsnivåer.  

En ny trafikplats med 4st av- och påkörningsramper ska byggas.  Av- och påkörningsramper 

ska anläggas till och från väg E16 i såväl östlig som västlig riktning. Samt att vägen ska 

bredas till 2+2 i västlig riktning från trafikplatsen och ansluta till befintlig 2+2 sträcka. 

Den tänkta trafikplatsen ligger vid E16 i Sandvikens Kommun mellan de redan i dag två 

befintliga trafikplatserna. E16 ingår i TEN-T-vägnätet.  

I utredningsområdet för den tänkta lokaliseringen finns det idag bland annat ett upplag för 

snö och asfalt. Tidigare har det även varit en deponi för hushållsavfall inom området. 

Effekterna av projektet är förbättrad boendemiljö för boende längs Gävlevägen genom 

minskade bullernivåer och utsläpp, främst från tung trafik. Samt att kapaciteten genom 

Sandviken ökar och restidsvinster för genomfartstrafik. 

2. Beskrivning av projektet 

2.1. Planläggningsprocessen 

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 vi 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 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. 

 

  

Figur 2-1. Planläggningsprocessen för väg- och järnvägsprojekt. Föreliggande vägplan har nu status 
samrådsunderlag. (Källa: Trafikverket) 
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2.2. Bakgrund 

E16 går huvudsakligen som en förbifart förbi Sandviken och vägen ingår i TEN-T vägnät. 

Det finns 2 trafikplatser, en östlig och en västlig. Väg 541 går från Sandviken mot Järbo och 

är en vältrafikerad väg med stor pendlingstrafik (ca 6000 ådt). Idag saknas anslutning 

mellan väg E16 och väg 541 vilket medför att trafik till och från Järbo belastar Gävlevägen 

genom Sandviken. Tung trafik trafikerar Gävlevägen då Sandvikens kommuns enda 

återvinningscentral är belägen norr om E16, utmed Järbovägen. All privat trafik till och från, 

men framförallt den tunga trafiken som fraktar materialet vidare till olika 

återvinningsanläggningar i Sverige sker via Gävlevägen.  

Rådande trafiksituation ger köer i högtrafiktimmar vilket leder till en försämrad miljö med 

ökat buller och förhöjda utsläppsnivåer. 

2.3. Åtgärdsvalsstudie (eller motsvarande) 

2013 genomfördes en Åtgärdsvalsstudie för Gävlevägen. I den framkom det att Gävlevägen 

genom Sandviken är överbelastad, främst delen mellan väg 272/Högbovägen och 

cirkulationsplatsen vid väg 541/Sveavägen. Vägen har flera funktioner, dels som 

genomfartsgata i staden dels som genomfartsgata för trafik från E16 österifrån och vidare 

mot länsväg 541, Järbovägen.  

Detta är en steg 4 åtgärd, då avfartsramper idag saknas ska nya byggas. Av- och 

påkörningsramper ska anläggas till och från väg E16 i såväl östlig som västlig riktning. 

 

Figur 2-2. Beskrivning av fyrstegsprincipen  

 

Steg 1 – Tänk om handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka 

behovet av transporter och resor samt val av transportsätt.  

Steg 2 – Optimera innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt 

utnyttjande av den befintliga infrastrukturen.  

Steg 3- Bygg om genomförs vid behov och innebär begränsade ombyggnadsåtgärder.  
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Steg 4 – Bygg nytt betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder och 

genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen.  

Projektmålen om en förbättrad framkomlighet bedöms inte uppnås med enbart åtgärder 

inom steg 1, 2 och 3. 

2.4. Ändamål och projektmål 

2.4.1. Projektmål 

För projektet har följande övergripande projektmål tagits fram: 

 Felavhjälpning i färdig anläggning ska kunna ske på ett effektivt, miljömässigt och 

arbetsmiljömässigt bra sätt - för detta projekt innebär det att framtida 

felavhjälpning ska kunna ske kostnadseffektivt, enkelt och med minsta möjliga 

utsatthet för miljön och arbetsmiljön.  

 Projektet ska vara långsiktigt hållbart - för detta projekt innebär det att valda 

åtgärder ska vara effektiva ur drift- och underhållssynpunkt, valda åtgärder ska ha 

till målsättning att kunna minska energianvändning vid både anläggandet, skötseln 

och brukandet av anläggningen. 

 

 Enkla och standardiserade lösningar ska eftersträvas - för detta projekt innebär 

det att valda lösningar ska vara enkla och kostnadseffektiva att anläggas och skötas. 

 

2.4.2. Ändamål 

Ändamålet med projektet består huvudsakligen av förbättrad kapacitet genom Sandviken, 

restidsvinster för genomfartstrafik, bättre tillgänglighet till återvinningstationen samt det 

nya handelsområdet samt förbättrade möjligheter till pendling med kollektivtrafik. 

Förbättrad boendemiljö för boende längs Gävlevägen genom minskade bullernivåer och 

utsläpp, främst från tung trafik. 

2.5. Föreslagna åtgärder 

En ny trafikplats med 4st av- och påkörningsramper ska anläggas till och från väg E16 i 

östlig och västlig riktning. Busshållplatser ska anläggas vid ramperna. I västlig riktning ska 

vägen breddas till 2+2 och anslutas mot befintlig 2+2. Breddning av vägen innebär att GC-

bron väster om trafikplatsen som går över E16 måste förlängas. Parallellt med framtagandet 

av vägplan utreder Sandvikens kommun möjligheter till pendlarparkering samt GC-väg efter 

v541. 

2.6. Beskrivning av befintlig väg-/järnvägsanläggning 

2.6.1. Vägbana 

Väg E16 är utbyggd som en 2+1 mötesfri landsväg inom utredningsområdet. Den korsar 

planskild väg 541/Järbovägen på en betongbro. Båda vägar är asfaltbelagda. Väg E16s 

belagda bredd varierar längs sträckan, men inom utredningsområdet är bredden 13.2 m. 

Väg 541s belagda bredd varierar längs sträckan och ligger inom intervallet 7 – 7.5 m inom 

utredningsområdet.  

Ca 700 m väster om plankorsning E16/Väg 541 är E16 utbyggd i en 2+2 väg. Ca 580 m 

väster om nämnd plankorsning finns en gång- och cykelbro av betong över E16 
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2.6.2. Trafik 

Skyltad hastighetsgräns på väg E16 är 100 km/h på hela utredningsområdet. På väg 

541/Järbovägen är hastighetsgräns 60 km/h från infarten till återvinningsanläggningen till 

korsning väg 541/Gävlevägen. Befintligt trafikflöde på väg E16 är 4170 fordon/dygn (± 12%) 

varav 580 lastbilar (± 11%) i riktning mot Sandviken och 4270 fordon/dygn (± 16%) varav 

540 lastbilar (± 17%) i riktning mot Gävle (Stickprovmätning genomförd 2011). 

Väg 541 är en asfaltbelagd länsväg som är 7.5m bred med ett trafikflöde (stickprovsmätning 

2003) på 3590 fordon/dygn (± 10%) varav 160 lastbilar (± 20%). Skyltad hastighet är 80 

km/h 

2.6.3. Vägutrustningar 

Vägräcken av typ vajerräcke förekommer i mittremsan på E16 längs hela utredningsområdet 

och balkräcke som sidoräcken vid bron. Övriga vägutrustningar finns i utredningsområde 

liksom kantstolpar och vägmärken. 

Viltskydd i form av stängsel förekommer längs hela utredningsområdet.  

Väg 541/Järbovägen är belyst från Sandviken till infarten till asfalttippen. 

2.6.4. Ledningar 

I det aktuella området finns ett antal olika ledningar. Markförlagda el- och opto, korsar och 

löper längs vägområdet samt ledningar för vatten, dag- och spillvatten finns inom berört 

område. 

2.6.5. Kollektivtrafik 

Väg E16 och väg 541/Järbovägen är prioriterade vägar för kollektivtrafik. De trafikeras av 

bussar såväl i linjetrafik som skolskjuts. 

2.6.6. Trafikolyckor 

Det finns 5 st. polisrapporterade olyckor i Strada av olika skadegrader på studiesträckan 

sedan 2008. Dominerande olyckstyper är singelolyckor, men upphinnande olyckor har 

förekommit på väg 541 och E16 inom utredningsområdet. 

2.7. Angränsande planering 

Aktuellt område omfattas av Sandvikens kommuns översiktsplan för centrala Sandviken 

från 2003. En detaljplan för Tuna handelsområde håller på att upprättas av kommunen. 

Samordning med kommunen måste genomföras för att undvika konflikter mellan planerna. 

3. Avgränsningar 

3.1.1. Geografisk avgränsning 

Vägplanen omfattar ett utredningsområde enligt figur 3-1. Med hänvisning till de planerade 
åtgärdernas omfattning och art bedöms omgivningspåverkan och samrådsunderlagets 
geografiska avgränsning i huvudsak till vägens närområde, utredningsområdet. 
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Figur 3-1 Utredningsområdet Trafikplats Tuna 

 

4. Förutsättningar 

4.1. Jordartsförhållanden 

Jordarterna i utredningsområdet består av torv och sandig morän (figur 4-1). Väg 541 utgör 

en skiljelinje mellan de två jordarterna.  Moränmarken sluttar från väster mot väg 541. Vid 

torvmarken intill väg 541 och österut är marken sank och våtmarkslik. Genomsläppligheten 

bedöms vara låg i torvmarken och medelhög i moränen.   

  

Figur 4-1. Jordartskarta hämtad från SGU. Utredningsområdet är markerat i rött. 

4.2. Markanvändning, naturmiljö och rekreation 

Området som berörs av planerad trafikplats utgörs av naturmark på sydvästra sidan av 

trafikplatsen. Inga utpekade naturvärden finns i området och det finns inga registrerade 

fynd av rödlistade arter i Artportalen. Naturvärdesinventering kommer att utföras inför 
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kommande miljökonsekvensbeskrivning eller miljöbeskrivning till vägplanen. Vrilar har 

noterats på björkstammar i området (se figur 4-2). Skogsområdet gränsar till 

bostadsområdet Norrsätra och kan utgöra närrekreationsområde för boenden där. 

I övrigt är marken vid planerad trafikplats redan ianspråktagen för utbyggnad av 

handelsområde (nordväst om trafikplatsen), befintlig återvinningscentral (nordost om 

trafikplatsen) samt befintlig snö- och asfaltsdeponi (sydost om trafikplatsen). 

Vegetationsbårder finns längs väg E16 i sträckning för blivande på- och avfartsramper (se 

figur 4-3). 

Breddning av väg E16 från trefältsväg till fyrfilig motorväg kommer att ske i naturmark. 

Befintligt friluftsområde med motionsspår norr om E16 kommer inte att påverkas eller 

förändras av breddningen av vägen. Åtkomst till området ordnas genom ny längre gång- och 

cykelbro över E16, där motorväg kan passera under. 

Inom området finns det inga enskilda markägare. Marken ägs av Sandvikens kommunen. 

 

Figur 4-2. Foto från naturområde sydväst om planerad trafikplats. Vy västerut. Vril förekommer på björk i 

förgrunden. 

 

Figur 4-3. Foto från länsväg 541 (Järbovägen) norr om väg E16. Vy österut. Återvinningscentral skymtas i 

bakgrunden. 
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4.3. Kulturmiljö 

4.3.1. Stadsutveckling 

Området kring Trafikplats Tuna ligger i utkanten av Sandviken och innan stadsutvecklingen 

tog vid på 50-talet har området utgjorts av åker- och skogsmark. I den ekonomiska kartan 

över Sandviken i Figur 4-4 ses områdets stadsutveckling från 1954 där det tydligt ses att 

området dominerats av skogsmark. Enligt historiska flygfoton från Eniro (från 1955-1967) 

ses stadsutvecklingen i området, där bostadsområdet Norrsätra byggs i den södra delen av 

vägområdet (se Figur 4-5, Eniro 2016). 

 

Figur 4-4. Ungefärligt läge för planerad trafikplats markerat med rött. Från ekonomiska kartan från 1954, 
Sandviken J133-13H4a56. ©Lantmäteriet 

 

4.3.2. Fornlämningar 

Inga riksintresseområden för kulturmiljö eller kulturreservat finns i området. Enligt 

Riksantikvarieämbetet finns det två fornlämningar i området, en fornlämning är belägen 

inom planerat område för trafikplats (fastighet Tuna 3:1) och en är belägen utanför 

(Riksantikvarieämbetet 2016), se Figur 4-5. Den fornlämning belägen inom område för 

trafikplats är ett gränsmärke (Sandviken 16:1) belägen sydöst om området. Det är ej troligt 

att den påverkas av projektet. Detta kommer att klargöras senare i projekteringen. Den 

andra fornlämningen är ett boplatsområde (Sandviken 67:1) beläget väster om och ca 300 m 

utanför området, se Figur 4-5. 
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Figur 4-5. Fornlämningar inom område för planerad trafikplats. Ungefärligt läge för utredningsområde 
markerat med blå streckad linje. Fornlämningar markerade med röd cirkel. ©Riksantikvarieämbetet  

En inventering visar att stenen tillhörande gränsmärket är 1.8 m högt och 0.85 m brett 

bestående av grå granit och postamentet 1 m högt och 1.65 m brett, kallmurat 

(Riksantikvarieämbetet 2016), se Figur 4-6. Boplatsområdets utbredning är oklar, 

(Riksantikvarieämbetet 2016).  

 

Figur 4-6. Gränsmärke.  (Källa: Foto WSP) 

 

 

Boplatsområde

d 

Ungefärligt läge  

utredningsområde 

Gränsmärke 



 

13 
 

4.4. Vatten 

4.4.1. Topografi och dräneringsförhållanden  

Utredningsområdet avvattnas via diken och små bäckar i två riktningar, via Bredmossen 

mot Tunasjön och Kanalen samt via en bäck som rinner från Igeltjärnen mot Kanalen och 

sedan till Fiskängstjärn (Figur 4-7). Fiskängstjärn avvattnas därefter mot Jädraån. Vid 

utredningsområdet ligger grundvattenytan nära marknivå och sammanfaller på flera platser 

med markytan. Vattennivån i närliggande sjöar ligger normalt ca 4 m under 

utredningsområdets marknivå på ca +68 m (Lantmäteriet, 2016). Vid ett 100-årsflöde i 

Jädraån översvämmas Bredmossen, Tunasjön och Fiskängstjärn (Figur 4-7). Ingen hänsyn 

behöver tas till 100-årsflödet vid projekteringen av trafikplasten eftersom översvämningen 

inte når fram till utredningsområdet (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016).  

Vid projektering och byggnation av trafikplatsen bör hänsyn tas till de höga 

grundvattennivåerna öster om väg 541.  

 

Figur 4-7. Avrinning vid utredningsområdet och översvämning vid 100-årsflöde i Jädraån. 

Vid utredningsområdet sluttar moränmarken från väster mot väg 541. Vid torvmarken 

främst öster om väg 541 är marken sank och våtmarkslik (Figur 4-8 och Figur 4-9). 

Genomsläppligheten bedöms vara låg i torvmarken och medelhög i moränen. Flera områden 

med stående vatten i marknivå har noterats i vid platsbesök (2016-06-02). Avvattningen av 

E16 och väg 541 sker via vägdiken som ansluter mot närliggande bäckar och 

våtmarksområden (Figur 4-8). Mot utredningsområdet rinner två mindre bäckar från 

nordväst och sydväst (Figur 4-8 och Figur 4-10). Bäcken som rinner från nordväst passerar 

E16 via trumma och sammanfaller på andra sidan E16 med bäcken som rinner från sydväst. 

Bäcken rinner därefter vidare längs E16s vägdike och viker av söderut vid väg 541 och 

ansluter till sist mot vattendraget som avvattnar våtmarkerna och Igeltjärnen väster om 

utredningsområdet. Nya trummor kommer att krävas under de nya ramperna och trumman 

under E16 behöver eventuellt bytas ut eller förlängas när vägen breddas.  
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Figur 4-8. Avvattning vid utredningsområdet. 

 

  

Figur 4-9. Grundvatten i marknivå vid depåområde 
och snötipp (tv). 
 
 
 

Figur 4-10. Bäck från skogsmark fotad på sydvästra 
sidan av utredningsområdet (th). 
 



 

 

4.4.2. Vattenförekomster 

Närmast nedströms planerad trafikplats finns ett ytvatten som rinner mellan Tunasjön 

förbi Fiskängstjärn och vidare mot Jädraån som klassas som en ytvattenförekomst och 

innefattas av miljökvalitetsnormer (Tabell 1). Fiskängstjärn är en 

dagvattenreningsanläggning med syfte att minska belastningen av näringsämnen, 

tungmetaller och syreförbrukande substans i dagvattnet som leds till Storsjön från 

Sandvikens tätort (Sandviken Energi, 2016). Vattenförekomsten är påverkad av 

miljögifter, övergödning och förändrade habitat genom fysisk påverkan (Länsstyrelsen, 

2016). Under 2016 har förslag på nya miljökvalitetsnormer arbetats fram. Förslag på 

kvalitetskrav är god ekologisk status 2021 och god kemisk ytvattenstatus med undantag 

för kvicksilver och kvicksilverföreningar samt bromerad difenyleter. Fiskängstjärnen 

mynnar i Jädraån som har hög ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus 

(Länsstyrelsen, 2016). Utredningsområdet ligger inte inom något vattenskyddsområde 

eller någon grundvattenförekomst. 

Tabell 1. Miljökvalitetsnormer. 

Ytvatten-

förekomst 
Ekologisk status (2009) 

Kemisk ytvattenstatus 

(2009, exklusive 

kvicksilver) 

Kvalitetskrav 

Rinnsträcka mellan 

Tunasjön och 

Gavleån via 

Fiskängstjärn 

Måttlig God 

God ekologisk status 2021, 

med undantag morfologiska 

förändringar, övergödning 

och kontinuitet. 

 

God kemisk status 2015. 

 

 

4.5. Klimat 

Klimatet blir varmare och bl.a. större nederbördsmängder, risk för skyfall och större 

flöde i vattendrag förväntas som en följd av detta.  

 

4.6. Förorenade områden 

Kring området för planerad trafikplats finns i dagsläget förorenande verksamheter.  På 

norra sidan om väg E 16 ligger en återvinningscentral och en brandövningsplats.  Söder 

om E16 finns upplags ytor för asfalt och snö. Historiska verksamheter som förekommit i 

området är bl.a. en kommunal deponi för hushållsavfall, brandövningsplats samt 

slamdammar öster om väg 541, se Figur 4-11. Områdets nuvarande och historiska 

verksamheter, samt troliga föroreningar från dessa verksamheter, finns utförligt 

beskrivna i PM Inventering förorenad mark i bilaga 1.  
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Figur 4-11: Bredmossen deponiområde (riskklass 3) i Sandvikens kommun. Tolkad deponiutbredning 
och verksamheter, 1967 till 1978 i relation till dagens markanvändning. Norr om E 16 finns 
återvinningscentral och brandövningsplats. Söder om E 16 finns ytor för upplag av snö och asfalt.  

 

4.7. Boendemiljö och hälsa 

Närmaste bostadsområde till planerad trafikplats är Norrsätra som ligger ca 200 meter 

sydväst om nuvarande vägport för Järbovägen under E16. I och med anläggande av av- 

och påfarter från E16 till Järbovägen krymper avståndet något till bostadsområdet. 

Avståndet kommer fortfarande att vara tillräckligt stort för att inte nämnvärt ändra 

förutsättningarna för boendemiljön i bostadsområdet, även om inbromsnings- och 

accelerationssträckor ändrar bullerförutsättningarna från vägen något. Bullerutredning 

kommer att utföras inför kommande miljökonsekvensbeskrivning eller miljöbeskrivning 

till vägplanen och kommer även att omfatta breddningen till fyrfilig motorväg. 

Eftersom båda berörda vägar finns i området redan idag, kommer luftkvaliteten inte att 

förändras nämnvärt i och med anläggandet av planerad trafikplats. Området är i 

huvudsak öppet och vindexponerat. Ändrade trafikflöden i området kommer framför allt 

att styras av kommunens planerade utbyggnad av handelsområdet i anslutning till 

trafikplatsen. I övrigt kommer troligen trafiken till återvinningscentralen och Järbo 

(Kungsberget) i större utsträckning att komma via E16 istället för inifrån centrala 

Sandviken, vilket avlastar de mindre vägarna centralt i staden. 
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5. Effekter och deras tänkbara betydelse 

Planerad ombyggnad av E16 är av mindre omfattning i och med att både E16 och väg 541 

finns där redan idag. Förväntade effekter bedöms därför bli begränsade.  

Den främsta risk för påverkan, som har identifierats i detta inledande skede, är risken 

för förekomst av markföroreningar i området. Inför bedömning av eventuell påverkan 

på markföroreningar kommer en miljöteknisk markundersökning att utföras hösten 

2016. 

Avvattningen i området kommer att dimensioneras och anpassas utifrån 

avrinningsförutsättningarna och klimat, i enlighet med Trafikverkets krav i TK 

Avvattning (TDOK 2014:0045). Flödesutjämning och rening bedöms möjlig att uppnå i 

befintliga dikessystem. 

Inga utpekade naturvärden finns i området. Inför bedömning av eventuell påverkan på 

naturmiljön kommer naturvärdesinventering att utföras under sommaren 2016. 

De kulturmiljövärden som har identifierats i området bedöms inte påverkas av planerad 

vägombyggnad, då de ligger utanför förväntat arbetsområde. 

Bullerutredning kommer att utföras under hösten 2016 inför bedömning av eventuell 

påverkan och ändrade förutsättningar för boendemiljö och hälsa i närområdet.  

Inga enskilda markägare finns i området. 

Störningar som bedöms uppkomma under byggtiden omfattar bullrande verksamhet, 

minskad framkomlighet, ianspråktagande av mark för upplags- och etableringsplatser, 

barriäreffekter och temporär påverkan på vattendrag.  

6. Fortsatt arbete 

6.1. Planläggning 

Det fortsatta arbetet utgår från att en fastställd vägplan ska erhållas.  

Inkomna synpunkter och yttranden på samrådsunderlaget sammanställs i en 

samrådsredogörelse. 

Med samrådsunderlaget och samrådsredogörelsen som underlag beslutar Länsstyrelsen 

om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. Om beslutet blir 

att projektet innebär en betydande miljöpåverkan kommer en 

miljökonsekvensbeskrivning som ska godkännas av Länsstyrelsen tas fram. I annat fall 

tas en miljöbeskrivning fram som inte behöver godkännas av Länsstyrelsen.  

Ett samrådsmöte på ort kommer att genomföras. 
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Därefter tas en vägplan med status granskningshandling fram för granskning av 

fastighetsägare, övriga berörda och allmänheten. Innan vägplanen kan fastställas av 

Trafikverket så ska Länsstyrelsen yttra sig över projektet, se avsnitt 2.1 för beskrivning 

av planläggningsprocessen. 

6.2. Viktiga frågeställningar 

I den fortsatta processen är det viktigt samordningen med Sandviken kommun sker 

kontinuerligt för att säkerställa att den kommunala planeringen och vägplanen inte går 

emot varandra. 
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