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E4 Sundsvall är först och främst ett vägprojekt. Helt enkelt en
ny väg som ska förbättra trafiksäkerheten, framkomligheten och
minska miljöpåverkan på den två mil långa sträckan från Myre
till Skönsberg.
Men E4 Sundsvall är på många sätt mer än ett vägbygge.
Kanske är det lätt att tro att fokus ligger på asfalt och betong. Men
ett så stort projekt som E4 Sundsvall innebär oändligt mycket mer.
Därför är det ingen slump att projektet använder de sammanfattande
orden ”En ny väg, 1000 nya möjligheter”.
E4 Sundsvall är ett projekt som skapar nya möjligheter för
människor och företag i hela Sundsvallsregionen. Nya E4 får en
helt ny sträckning och standard, vilket öppnar för möjligheter på
många olika sätt.
Nya E4 förbättrar trafiksäkerheten, framkomligheten och luftkvaliteten i
centrala Sundsvall.

• Trafikplatser med planskilda korsningar ger
förbättrad trafiksäkerhet.
• Bättre framkomlighet ger nya möjligheter till
arbetspendling och nyetableringar.
• Färre bullerstörda fastigheter och bättre luftkvalitet
i stadskärnan.
• Nya bostadsområden längs de södra och norra kajerna.
• Nya möjligheter till utvecklad kollektivtrafik längs både
befintlig och ny E4.

Projektet är ett jätteföretag i sig. Mängder av människor, maskiner
och material kommer att röra sig i Sundsvallsområdet vilket kan
skapa både nya arbetstillfällen och nya affärsmöjligheter. Kort
sagt, E4 Sundsvall – en ny väg, men också tusen nya möjligheter.
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• Nya förutsättningar för lokal och regional utveckling
genom kortare res- och transporttider.

Vy över trafikplats Skönsberg och den norra infarten till Sundsvall.

En resa längs E4 Sundsvall.
Vägprojektet E4 Sundsvall tar sin början
vid Myre söder om Njurunda. Här viker
den nya vägen av västerut förbi Solberg
mot Åmon och trafikplats Njurunda. En
helt ny anslutningsväg byggs för trafik
in mot Njurundabommen eller västerut
mot Öjen.
E4 fortsätter därefter över Ljungan
och förbi Klockarberget innan den går
ut på en landbro över åker- och kulturlandskapet i Västbo. Från bron kommer
man att kunna se ut över delar av en
unik fornlämningsmiljö med spår från
järnålder och framåt.
Från Tunavägen och trafikplats Nolby
stiger vägen norrut mot Hemmanets

dalgång innan den passerar väster om
industrierna i Stockvik.
I Bredsand går E4 parallellt med järnvägen, och här byggs en lång gång- och
cykelbro över både E4 och Ostkustbanan.
När E4 därefter passerar över Fläsians
hällmarker ges vackra utblickar över havet
och Alnö på väg ner mot Kubikenborg.
Framme vid Sundsvallsfjärden möter
Skönsmons trafikplats och den södra
infarten till centrala Sundsvall. Flera
hundra planterade träd i och kring trafikplatsen ska skapa en speciell karaktär
innan E4 går ut på bron över Sundsvallsfjärden. Norr om fjärden får Skönsbergs
trafikplats och den norra infarten till

Sundsvall en liknande utformning.
Från Skönsberg och norrut sammanfaller nya E4 med befintlig motorväg.
Här kommer E4 att sänkas med flera
meter för att minska bullerstörningar.
En ny bro byggs också för att göra det
lättare att ta sig mellan Skönsberg och
nedre Haga.
Efter 20 kilometer, 33 broar och fem
trafikplatser ansluter E4 Sundsvall till den
gamla motorvägen i norr, vid Bygatan.
Den här resan på nya E4, från Myre till
Skönsberg, kommer under rusningstid gå
mer än 20 minuter snabbare än idag.
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En ny sträckning. Trettiotre nya broar.
Den 2 mil långa och nya E4-sträckningen har inte mycket
gemensamt med den gamla. För att få en naturlig övergång till
befintlig E4, byggs de tre kilometrarna söder om trafikplats
Njurunda med tre körfält, så kallad 2+1 väg. De resterande
17 kilometrarna av sträckan byggs som fyrfilig motorväg.
Låga slänter, sido- och mitträcken samt planskilda korsningar
ger en säker vägmiljö. Vägen kommer att ligga väsentligt högre

än befintlig E4 och bland annat erbjuda en milsvid vy över
Sundsvallsfjärden.
För att både djur och människor ska kunna passera nya E4
byggs sammanlagt 33 större eller mindre broar. Det innebär att
drygt en sjättedel av hela vägsträckan går på broar. Några av de
större broarna är;
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1. Landbro Åmon, ca 160 m lång
2. Bro över Ljungan, ca 440 m
3. Landbro Nolby, ca 380 m
4. Bro över Vapelbäcken, ca 120 m
5. Bro över Sundsvallsfjärden, ca 1420 m

Den mest spektakulära delen av projektet är den stora bron över
Sundsvallsfjärden. Bron, som arkitekterna gav namnet ”Dubbelkrum”, sträcker sig i en mjuk båge från Vindskärsudde över till
Skönsberg. Hela brokonstruktionen inklusive landfästen är 2092
meter lång.
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Intensiv byggtid från 2011

Miljö och utformning

E4 Sundsvall är ett stort projekt som kommer sysselsätta upp mot
1000 personer under de drygt fem år projektet pågår. Projektet omfattar 20 kilometer ny E4 och sammanlagt 33 broar. Dessutom tillkommer ca 14 kilometer ersättnings- och anslutningsvägar.
Bygget av den nya vägen startade våren och sommaren 2011

Att en ny väg påverkar människor, djur och natur är oundvikligt,

och hela den färdiga sträckan beräknas kunna öppnas och invigas

men vi strävar efter att den negativa påverkan ska bli så liten som

hösten 2015. Beräknad kostnad för projektet är 4,5 miljarder kronor.

möjligt. Idag går E4 rakt genom bebyggelsen. Den nya vägen ges

Arbetet kommer att ske på flera platser samtidigt, och en av pro-

en mjukare sträckning, och vår målsättning är att den ska smälta in

jektets utmaningar är att trafiken förbi arbetet ska störas så lite som

i landskapet. Trafikanten ska kunna uppleva omgivningens miljö

möjligt. Även andra störningsmoment måste hanteras och minimeras

under sin resa, men samtidigt störa den så lite som möjligt.

i den mån det är möjligt, som till exempel buller från pålning eller

Noggranna avvägningar ligger bakom den nya sträckningen, och

sprängning. Den mest intensiva byggperioden är åren 2012–2013.

hur vi resonerat finns beskrivet i både miljökonsekvensbeskrivningar

Några preliminära hålltider är:

och gestaltningsprogram. Men självfallet kommer 20 kilometer ny
motorväg sätta vissa spår i natur- och kulturmiljön, både under och

2010

efter byggtiden.

Ett år av förberedelser. Bland annat flyttades ledningar i Skönsberg

Under den knappt fem år långa byggtiden ställer vi särskilda krav

och i Skönsmon. Husrivningar påbörjades, liksom arkeologiska

på hur byggandet får ske. Alla som arbetar i projektet måste bland

undersökningar och upphandlingar. Kontrollprogram för grund-

annat genomgå två miljöutbildningar: en generell utbildning och en

vattennivåer, inmätning och avverkning av skog är exempel på
andra aktiviteter som inleddes under året.

som tar upp känsliga områden för just E4 Sundsvall. Bland de områden

2011

och transporter. Människor som bor nära bygget har en särskilt utsatt

vi kommer att arbeta med prioriteras vatten, buller, masshantering

Alla entreprenader byggstartas. Rivning av inlösta fastigheter

situation. Därför ställer vi krav på våra entreprenörer att minmiera

fortsätter, liksom arkeologiska undersökningar. All skog avverkas.

störande buller och vibrationer under byggtiden. Vi försöker också

Markarbeten med schaktning, sprängning och krossning inleds

vara flexibla och anpassa byggandet efter behov hos dem som berörs.

samt byggnation av temporära vägar. Grundläggningsarbetet för
bron över Sundsvallsfjärden påbörjas.

Mer information om E4 Sundsvall

2012
Fortsatta markarbeten med schaktning, sprängning och krossning.

Att bygga en ny motorväg i stadsmiljö utan störningar, är oundvikligt.

Broarbeten med grundläggning, armering och gjutning pågår längs

Både trafikanter och närboende kommer på något sätt påverkas under

hela sträckan. Beläggnings- och räckesarbeten påbörjas i Skönsmon

byggtiden. Restider kan bli något längre, och tidvis kommer det både

och Skönsberg.

att bullra och damma. Vår ambition är att vi i god tid inför alla störande

2013

arbeten informerar boende och verksamma så man vet när, var och

Fortsatta markarbeten med schaktning,

hur länge störningarna pågår och vad vi gör för att minimera dem.

sprängning och krossning. Fortsatta
broarbeten med grundläggning,
armering och gjutning.
Montering av brolådan för bron
över Sundsvallsfjärden.
2014
Fortsatta bro- och markarbeten
på sträckan Myre – Skönsmon
Avslutande beläggnings- och
räckesarbeten samt uppsättning
av skyltar för Skönsmon, Skönsberg
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Beläggnings- och räckesarbeten.

Frågor om E4 Sundsvall
Det finns många vägar att komma i kontakt med E4 Sundsvall.
Besök vår webbsida:
trafikverket.se/e4sundsvall
Ring projektkontoret:
060-13 90 50

Besök visningslokalen:
se öppettider på webbsidan,
eller boka ett studiebesök
vid övriga tider.

Prenumerera på nyhetsbrevet:
skicka din e-postadress till:
e4sundsvall@trafikverket.se

och bron över Sundsvallsfjärden.
Bron över fjärden öppnas för trafik.
Finjusteringar, avslutande
beläggnings- och räckesarbeten samt
uppsättning av skyltar på sträckan
Myre – Skönsmon.
Hela sträckan öppnas för trafik.
Magnus Lundberg,
projektchef E4 Sundsvall.

I visningslokalen på
Björneborgsgatan 41, kan du se
en film om E4 Sundsvall i vårt
biorum, kika på hur den nya
vägen ska gå på en stor golvmatta och ställa frågor till oss
om projektet. Det finns också en
barnhörna där de mindre barnen
kan rita och pyssla under besöket.

Foto: Sofia Ringh

2015

som syftar till att förbättra framkomligheten,
trafiksäkerheten och miljön på ett 20 kilometer
långt vägavsnitt mellan Myre och Skönsberg.
Vägavsnittet är olycksdrabbat och har den
högsta trafikmängden på E4 norr om Uppsala.
Bristerna på E4 söder om Sundsvall har varit
kända länge, och redan på 1950-talet fanns
planer på en ny vägsträckning.
Men 2011 fick Trafikverket äntligen grönt
ljus för en byggstart av E4 Sundsvall – en ny väg
med tusen nya möjligheter.

Trafikverket, E4 Sundsvall
Björneborgsgatan 41, 854 60 Sundsvall.
Internet: www.trafikverket.se/e4sundsvall
Telefon: 060-13 90 50, 0771-921 921
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E4 Sundsvall är ett för många angeläget projekt
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