Planläggningsbeskrivning – 2019-04-25
E4, Sikeå – Yttervik, delen Sikeå – Gumboda
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
E4 mellan Sikeå och Gumboda har relativt stora trafikmängder och höga hastigheter. Det i
kombination med låg plan-, profil- och trafikteknisk standard innebär en risk för olyckor med
svåra följder. För att förbättra säkerheten och framkomligheten planerar vi för ombyggnad av
vägen till en mötesfri väg. Åtgärden omfattar bland annat: Mötesfri väg med omkörningsfält
och mitträcke, nya korsningar och vänstersvängsöglor, breddning av vägen från 9 till 14 m,
stängning av anslutningsvägar, byggnation av enskilda vägar, säkra vägens sidoområden
samt gång- och cykelport under E4.

Vad har hänt?
En förstudie har samråtts genom ett informationsmöte i Gumboda 2008-02-06 med
fastighetsägare, boende och intressenter längs sträckan.
Länsstyrelsen i Västerbottens län har beslutat att projektet inte kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan.
Ett sakägarsammanträde genomfördes 2014-02-19 på Träffpunkten i Sikeå. Där presenterade
Trafikverket hur sträckan är planerad att utformas och utifrån det kunde allmänheten ställa
frågor och lämna synpunkter på förslaget.
Vägplanen ställdes ut för allmänhetens granskning september – oktober 2015. Under
granskningstiden hölls ett öppet hus den 1 oktober 2015 i Lokalen, Gumboda. Efter inkomna
synpunkter justerades vägplanen innan den skickades till Länsstyrelsen för deras yttrande.
Vägplanen skickades till Trafikverkets juridik- och planprövning för fastställelse. 2016-11-09
beslutades vägplanen att fastställas, men under överklagandetiden inkom två överklaganden.
Planen skickades till regeringen för beslut om att avslå eller bevilja överklagan. På grund av
att projektet inte fick finansiering återkallades planen från regeringen 2017-06-28.
Vägplanen skickades in för ny fastställelse under maj 2018 och nu har Trafikverket fått
kompletteringsbegäran avseende bulleråtgärder. Därför behöver vägplanen ställas ut på nytt
för allmänhetens granskning.

Så här planerar vi arbetet
När planförslaget är klart sammanställs det i en granskningshandling som ställs ut för
granskning. De fastighetsägare och rättighetsinnehavare som är direkt berörda kommer att
meddelas med brev när granskningstiden börjar. Allmänhet, myndigheter och andra
intressenter har också möjlighet att lämna synpunkter. Vid behov arbetas därefter eventuella
revideringar in i planförslaget. Efter granskningen sammanställs och bemöts synpunkter som
kommit in i ett granskningsutlåtande och därefter skickas vägplanen till Länsstyrelsen för
deras yttrande.
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Efter Länsstyrelsens yttrande skickas en fastställelsehandling till Trafikverkets
planprövningsenhet för fastställelseprövning. Då granskas hela vägplanen och arbetet med
planprocessen. Om vägplanen uppfyller de krav som ställs enligt lagstiftningen erhåller
vägplanen ett beslut om fastställelse. Om detta beslut ej överklagas vinner vägplanen laga
kraft. Byggstart kan ske tidigast då vägplanen vunnit laga kraft.
När kan du påverka?
Du kan vara med och påverka under hela planprocessen. Allmänhetens synpunkter är viktiga
i vår fortsatta planering.
Kompletteringsbegäran
(Sommaren, 2018)

Fastställelse
(Sommaren/Hösten 2019)

Granskning
(Maj/jun 2019)

Vad händer framöver?
En granskningshandling har tagits fram som en del av vägplanen. Denna ska kungöras och
ställas ut för granskning. Fastighetsägare och rättighetsinnehavare som är direkt berörda
kommer att meddelas med brev när granskningstiden börjar. Allmänhet, myndigheter och
andra intressenter har också möjlighet att lämna synpunkter.
En mer detaljerad handling (bygghandling) tas fram parallellt med arbetet med vägplanen.
Denna handling används som underlag vid själva byggandet. Byggstart är planerad till
sommaren 2021.

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/nara-dig/projekt, se Västerbottens län.
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