Planläggningsbeskrivning – 2018-02-28

E10 Gång- och cykelväg genom
Gyljen, Överkalix kommun,
Norrbottens län
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.
NY LAGSTIFTNING
Den 1 januari 2013 infördes ändringar i Väglagen (1971:948) och Lag om byggande av järnväg
(1995:1649). Det innebär bland annat att den fysiska planeringen av transportinfrastruktur sker i en
sammanhållen planeringsprocess. Mer information om detta hittar du på www.regeringen.se

Bakgrund, ändamål och syfte med projektet
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E10 ingår i TEN-nätet och utgör pendlingsstråk för persontransporter samt har stor betydelse för
näringslivets transporter. På den aktuella vägsträckan utgör E10 även lokalgata för de boende i Gyljen.
Kombinationen transportled, pendlingsstråk och lokalgata medför trafiksäkerhetsproblem. Idag måste
oskyddade trafikanter i byn dela vägrummet med fordonstrafiken.
Majoriteten av fastigheterna på aktuell vägsträcka har direktutfart ut på E10, några anslutningar har
brant lutning. I några fall ligger utfarten i en kurva med dålig sikt, vilket medför trafiksäkerhetsrisker
för boende i området.
Trafikverket planerar att anlägga en kantstensbunden gång- och cykelväg genom Gyljen för att höja
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Gång- och cykelvägen ska vara belyst och kommer att
förläggas på västra sidan om E10 och sedan byta sida till öster om E10 innan den passerar
Kvarnbäcken. För att skapa en sammanhängande länk med hög trafiksäkerhet ska det även anläggas
en passage där gång- och cykelvägen byter sida. Sträckningen av gång- och cykelvägen startar i södra
änden av byn och avslutas vid Väpplingsvägen genom en hastighetsdämpande åtgärd. I projektet ingår
även förslag på placering av busshållplatser och utfarter till E10.

Vad har hänt?

Ett samrådsunderlag har tagits fram under hösten 2017 som en del av vägplanen. Samrådsunderlaget
har samråtts med enskilda som kan antas bli särskilt berörda samt myndigheter och organisationer
under perioden 2017-10-18 – 2017-11-03. En samrådsredogörelse som sammanfattar inkomna
synpunkter under samrådstiden har tagits fram. Samrådsunderlaget och samrådsredogörelsen har
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sedan skickats in till Länsstyrelsen i Norrbottens län för beslut om projektet kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan.
Länsstyrelsen tog 2017-12-01 beslutet att att projektet inte innebär betydande miljöpåverkan, vilket
innebär att en miljöbeskrivning tas fram i projektet.

Nyhetsbrev 1 april 2010

Under hösten/vintern 2017 har en samrådshandling tagits fram. I samrådshandlingen studerades och
beskrevs det valda alternativet mer detaljerat. Ett samrådsmöte på orten hölls 2017-12-12 i
Bruksgården, Gyljen där projektet och den föreslagna lösningen beskrevs. Berörda markägare,
myndigheter och organisationer kallades till samrådsmötet via brev och allmänheten bjöds in via
annonser i lokalpressen. Samrådshandlingen fanns även tillgänglig på Trafikverket i Luleå samt på
Trafikverkets webbplats under perioden 2017-12-12 – 2018-01-04. Synpunkter som inkommit under
samrådstiden har sammanfattats i en samrådsredogörelse.

Så här planerar vi arbetet

Efter samrådsmötet har planarbetet fortsatt för att få fram ett färdigt planförslag. När
granskningshandlingen är klar annonserar Trafikverket om detta och ställer ut planförslaget för
granskning under en period av minst 30 kalenderdagar. 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 ändringar in i granskningshandlingen.
Efter granskningen sammanställs och bemöts synpunkter som kommit in i ett granskningsutlåtande
och därefter skickas vägplanen till Länsstyrelsen för yttrande. Efter Länsstyrelsen 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 kan vägplanen fastställas. När den vunnit laga kraft har Trafikverket rätt att ta mark i
anspråk. Meddelande om planens fastställelse kommer att annonseras i lokalpressen samt via brev till
berörda fastighetsägare, rättighetsinnehavare och myndigheter. Byggstart kan ske tidigast då
vägplanen vunnit laga kraft.

Vad händer framöver?

Vägplanen kommer att ställas ut för granskning under april 2018. Vägplanen skickas in för fastställelse
under hösten 2018.

När kan du påverka

Du kan vara med och påverka under hela planprocessen. Allmänhetens synpunkter är viktiga i vår
fortsatta planering för att veta vilka brister som upplevs längs sträckan. Ju tidigare synpunkterna
kommer till vår kännedom desto lättare är det att anpassa förslaget.

Samrådshandling
(december 2017)

Samrådsunderlag
(oktober 2017)

Beslut om betydande
miljöpåverkan
(december 2017)

Granskning
(våren 2018)

Samrådsmöte
(december 2017)

Fastställelseprövning
(hösten 2018)
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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

Nyhetsbrev 1 april 2010
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