Trafikverket informerar

E45 Sveg, sträckan Rengsjön–Älvros

E45
84

E45

Korridor norr Lillsjön
Korridor söder Lillsjön

Trafikverket planerar en ny sträckning av
E45 mellan Rengsjön och Älvros för att göra
vägen kortare för genomfartstrafik. Detta
blir bättre för miljön, och sparar dessutom
tid och pengar för framför allt yrkestrafiken.

Skala 1: 50,000

7 maj 2015 16.50

Målen med den nya sträckan är att:
• Förbättra miljön för boende i Sveg.
• Öka trafiksäkerheten genom Sveg, både för
oskyddade trafikanter och fordonstrafikanter.
• Skapa en effektivare sträckning för E45.

Den nya sträckningen blir cirka 8 km lång och maxhastigheten blir 100 km/tim. Sträckningen kommer att
få en mittseparering.

©Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Hur ser processen ut för att bygga en väg?

På bilden nedan ser du hur planeringen ser ut när
vi bygger en väg. Vi har påbörjat processen med en
vägplan och just nu befinner vi oss i den första rutan
utredningsarbete. Parallellt med hela processen fram
till att vägplanen fastställts har du möjlighet att komma
med synpunkter antingen genom att kontakta oss eller
genom att delta på Trafikverkets samrådsmöten.

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss:

Med den nya sträckningen kommer genomfartstrafikanters körsträcka minska med cirka 2 mil. Projektet
uppskattas därför vara ett av Sveriges mest samhällsekonomiskt lönsamma.
Den nya sträckningen planeras gå mellan Rengsjön
och Älvros, och den kommer att ansluta till riksväg 84
strax innan Älvros.

Björn Wedin, projektingenjör
010-124 28 23
bjorn.wedin@trafikverket.se
Therese Svedberg, markförhandlare
010-123 24 49
therese.svedberg@trafikverket.se

VÄGPLAN
Samrådsunderlag
Underlag tas fram och
analyseras inför länsstyrelsens
beslut om betydande
milöpåverkan.

Samrådshandling
Planen utformas, MKB och
alternativ lokalisering vid behov.
Pågår fram till att planen ska
kungöras och granskas.

Samråd (pararellt under hela processen)

Granskningshandling
Planförslaget kungörs och
möjliggörs för granskning.

Fastställelsehandling
Planen skickas för fastställelse.

Möjlighet att överklaga

Mer information om hur planeringsprocessen går till för att bygga en väg hittar du på www.trafikverket.se/e45sveg. Se informationsmaterial.

