Planläggningsbeskrivning – 2018-04-13

Väg 745, Bjuråker-Näsviken
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
Väg 745 mellan Bjuråker (väg 305) och Näsviken (Strömvägen) planeras att rustas. Vägen är en
populär turistväg med flera målpunkter såsom campingplats, gårdsförsäljningar mm. Den används
även flitigt av skogsnäringen för att transportera skogsprodukter. Trafikverket vill rusta vägen för att
förbättra vägens komfort och öka dess bärighet.

Vad har hänt?
Ett samrådsunderlag upprättades i oktober 2017.
Samrådsunderlaget innehåller de förutsättningar som råder inom projektet och en övergripande
beskrivning vad som avses att byggas. Samrådet ligger till grund för samråd med allmänhet,
myndigheter, föreningar och organisationer.
Samrådsunderlaget var på remiss 2017-12-01 – 2017-12-29. Inkomna synpunkter finns sammanställda
i en samrådsredogörelse.
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Länsstyrelsen beslutade 2018-02-19 att planerade åtgärder inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan.

Så här planerar vi arbetet
I och med att länsstyrelsens beslut kommer en miljöbeskrivning att tas fram vilken integreras med
projektets planbeskrivning.

Vad händer framöver?
Projektet är nu i skede samrådshandling. Detta skede utgör en stor del av planeringsskedet. Nu ska
vägen projekteras i ett föreslaget läge. En arkeologisk utredning kommer att utföras efter beslut av
Länsstyrelsen. Samtliga utredningar, mätningar och provtagningar ska utföras och tas hänsyn till.
Ytterligare samråd äger rum och ett möte på orten kommer att hållas den 8 maj i Norrbo folkets hus
för att samla upp synpunkter på föreslagen utformning av projektet.

När kan du påverka
Samrådet är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram till
kungörande för granskning. Vi hoppas att du deltar i de olika samråd du blir bjuden till. Fram till
granskningen är du alltid välkommen att höra av dig till oss och lämna dina synpunkter. Beroende på

var i processen vi befinner oss kommer samråden att se olika ut. Nedan följer en beskrivning av de
olika samråden och hur de planeras att ske:
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Samrådsunderlag – Beskrivning av projektets förutsättningar och vad som ämnas byggas.
Samrådsunderlaget kommer att finnas tillgängligt på Trafikverkets hemsida samt i Trafikverkets
reception, Norra Kungsgatan 1 i Gävle. Det kommer även finnas tillgängligt på Dellengrytan vid
Norrbo Skola, Hålsjö och på Hudiksvalls kommun. Annonsering sker i lokaltidning.
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Samrådshandling – Ett eller flera projekterade förslag tas fram med planbeskrivning, utkast till
miljöbeskrivning samt plankarta. Inför samrådet kommer vi att annonsera i lokaltidningarna. I detta
skede kommer personer från projektet att finnas tillgängliga under ett samrådsmöte för att informera
om projektet och besvara frågor. Var och när detta äger rum kommer att framgå i annons. Separata
samrådsmöten sker med berörda fastighetsägare, kommunen och länsstyrelsen.
Granskningshandling – Efter samråden kommer det färdiga planförslaget att kungöras och hållas
tillgängligt för granskning. Vi skickar ut underrättelse om granskning till berörda fastighetsägare,
kommunen, kollektivtrafikmyndigheter och andra berörda myndigheter. Under granskningstiden ges
möjlighet att yttra sig över vägplanen. Handlingen kommer att finnas tillgängligt på Trafikverkets
hemsida samt i Trafikverkets reception, Norra Kungsgatan 1 i Gävle. Det kommer även finnas på
Dellengrytan vid Norrbo Skola, Hålsjö och på Hudiksvalls kommun. Annonsering sker i lokaltidning.
Fastställelse – Efter granskning sammanställer vi de synpunkter som kommit in och gör eventuella
ändringar i planen. Därefter begärs länsstyrelsens tillstyrkan över planen innan den skickas till
Trafikverket för fastställelseprövning.
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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
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