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1. Sammanfattning 

E4 är en del av det nationella vägnätet i Västerbottens län. Det finns idag rastplatser för 

norrgående trafik i Sävar och Ljusvattnet. Det finns behov av en rastplats mellan dessa. 

Trafikverket planerar därför att bygga en ny rastplats på Granberget, 5 km norr om 

Sikeå i Robertsfors kommun. Det finns en befintlig parkering på Granberget, men denna 

är underdimensionerad och uppfyller inte kraven för en statlig rastplats. 

En vägplan tas nu fram för att möjliggöra byggandet. Samrådsunderlaget är det första 

skedet av planläggningsprocessen. Rastplatsen planeras att byggas i samband med 

ombyggnaden av E4 mellan Sikeå och Gumboda. Byggstart planeras till år 2020. 

Rastplatsen förväntas skapa en förbättrad möjlighet till rast och vila för långväga trafik 

längs E4.  

Rastplatsen ska utformas enligt krav i Trafikverkets styrande dokument och planeras 

omfatta platser för ca 10 personbilar, 2 fordon för rörelsehindrade,  

4 husvagnar/husbilar och 6 lastbilar med släp. 

Landskapsbilden kommer att påverkas av ytterligare trafikmiljö i anslutning till den 

befintliga E4. Utformningen av rastplatsen kommer att anpassas till naturmiljön. 

Berghällarna i området utgör en särskild kvalitet. 

Markerna används för rennäring och skogsbruk. Dessa näringar påverkas i liten grad. 

Rastplatsen påverkar inga kända natur-, kultur- eller rekreationsvärden, eller skyddade 

områden. 

Bostadshus finns i Granberget ca 300–400 m sydväst om rastplatsen. Projektet bedöms 

inte påverka några kvaliteter i boendemiljön.  

Inga betydande miljö- eller hälsoeffekter bedöms uppkomma. 

Trafikverket gör bedömningen att projektet inte kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. 

 

  



 
 
 
 
 
  Sida 5 (14) 

2. Inledning 

2.1. Planläggningsprocessen 

Ett väg- eller järnvägsprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som 

styrs av lagar och som slutligen leder fram till en vägplan eller järnvägsplan. 

I början av planläggningen tar Trafikverket fram ett underlag som beskriver hur 

projektet kan påverka miljön. Underlaget ligger till grund för länsstyrelsens beslut om 

projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Innan länsstyrelsen prövar 

om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska enskilda som kan 

antas bli särskilt berörda få möjlighet att yttra sig.  

Samråd är viktigt under hela planläggningen. Det innebär att Trafikverket utbyter 

information med och inhämtar synpunkter från bland annat andra myndigheter, 

organisationer, enskilda och allmänhet som berörs. Synpunkterna som kommer in 

under samråd sammanställs i en samrådsredogörelse. 

Figur 1. Planläggningsprocessen för projekt utan alternativa vägdragningar, samt där 

länsstyrelsen har beslutat att ingen betydande miljöpåverkan sker till följd av projektet. Detta 

projekt är nu i den första fasen då ett samrådsunderlag tas fram.  

2.2. Bakgrund 

För att bland annat beakta yrkestrafikens krav på kör- och vilotider ska vissa avstånd 

gälla mellan rastplatser för de nationella stamvägarna samt av regionerna utpekade 

stråk, exempelvis viktiga gods- och/eller turiststråk. Trafikverket har därför som 

målsättning att tillgång till rastplats ska finnas var 60:e till 120:e minut på dessa typer 

av vägar.  

E4 är en del av det nationella vägnätet i Västerbottens län. Det finns en befintlig 

parkering på Granberget, men denna är underdimensionerad och uppfyller inte kraven 

för en statlig rastplats. Närmaste rastplatser är i Sävar (43 km söderut) och Ljusvattnet 

(48 km norrut). 

För att förbättra möjligheten till rast och vila för långväga trafik längs E4 så ska därför 

en rastplats anläggas på Granberget som uppfyller kraven för en statlig rastplats.  
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2.3. Projektmål 

Rastplatsen ska erbjuda en attraktiv, inbjudande och trafiksäker möjlighet att stanna 

och rasta samt god service till trafikanterna. Det ska vara en tilltalande plats där det 

finns möjlighet att koppla av i en trivsam miljö. 

2.4. Angränsande planering 

Trafikverket har tagit fram en vägplan och bygghandling för sträckan E4 Sikeå–

Gumboda. Rastplats Granberget ligger utmed denna sträcka, ca 5 km norr om Sikeå. 

Sträckan mellan Sikeå och Gumboda planeras att byggas om, med byggstart år 2020. 

Produktionen för rastplatsen är tänkt att upphandlas som en gemensam entreprenad 

tillsammans med projektet E4 Sikeå–Gumboda.  

Rastplatsen ingår inte i vägplanen Sikeå–Gumboda eftersom beslutet att bygga en 

rastplats fattades efter det att den vägplanen tagits fram. 

2.5. Förslag på rastplatsens utformning och standard 

Trafikverkets rastplatser ska uppfylla vissa grundfunktioner, vilka beskrivs som krav i 

Vägar och gators utformning (VGU). Dessa grundfunktioner/VGU-krav utgör en 

minimistandard för omfattning av utrustningen. Vid planering av en ny rastplats ska 

dimensionering och utformning av rastplatsen anpassas till den specifika platsen. 

Grundfunktionerna ska vara tillgängliga för alla, året runt, dygnet runt och ytorna 

mellan grundfunktionerna ska vara utformade så att personer med nedsatt 

rörelseförmåga kan förflytta sig på egen hand. 

Rastplatsen planeras i detta skede omfatta 10 p-platser för personbil, 4 platser för 

husbil/husvagn, 2 platser för rörelsehindrade samt 6 platser för lastbil med släp (antalen 

kan komma att förändras). Rastplatsen ska vara belyst, och innehålla trafikantservice 

som toalett, sittgrupper, sophantering och information. En lekplats kan också finnas. 

Vid utformningen tas hänsyn till tillgänglighet för alla trafikantgrupper och till 

trygghetsaspekter.  

Anslutningen till E4, om en ny sådan behöver anläggas, ska utformas trafiksäkert och 

enligt krav i VGU.   

Ett förslag till disposition och utformning av rastplatsen kommer att tas fram under 

vägplanens skede samrådshandling. Nedan visas två exempel på Trafikverkets 

rastplatser med liknande omfattning som den planerade på Granberget.  
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Figur 2. Rastplats Torsberget vid E4 i Uppsala kommun. 

Figur 3. Skiss på möjlig utformning av ny rastplats Ljusvattnet vid E4 i Skellefteå kommun.  

3. Avgränsningar 

Rastplatsen kommer att byggas på östra sidan av E4 vid den befintliga 

parkeringsplatsen/rastplatsen på Granberget. Samrådsunderlaget behandlar ett 

300x500 m stort område på den valda platsen. Rastplatsen kan tänkas bli upp till ca 

150x200 m stor, så utredningsområdet täcker väl in detaljstudier av rastplatsens läge 

och omfattning samt ett bedömt influensområde för påverkan på mark och vatten.  
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4. Förutsättningarna i utrednings- och 
influensområdet 

 

Figur 4. Utredningsområde och förutsättningar 

4.1. Riksintressen och Natura 2000 

Förutom E4, som är av riksintresse för kommunikationer, finns inga riksintressen eller 

Natura 2000-områden i rastplatsens närhet. 

4.2. Landskap 

Den övergripande landskapskaraktären på Granberget är tallskog med små hällmarker. 

Detta gäller också vid rastplatsen. Platsen ligger i yngre, mest genomsiktlig, tallskog med 

ljung och blåbärsris. I norra delen finns berghällar, som är värdefulla för 

landskapsbilden.  
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Den befintliga rastplatsen är en långsträckt parkeringsyta nära intill E4. Några bord och 

bänkar är utplacerade på berghällarna i den angränsande skogsmarken. 

 
Figur 5. Norra delen av den befintliga parkeringsytan. 
 

   
Figur 6. Rastmöbler och grillplats i naturmark.      Figur 7. Den största berghällen, med befintligt bord på  

toppen. 

4.3. Miljö 

4.3.1. Kulturmiljö 

En milstolpe, Nysätra 62:1, ligger ca 100 m norr om den befintliga rastplatsen. Den 

ligger på västra sidan av E4 och berörs inte av rastplatsen. Inga andra kända lämningar 

finns inom utredningsområdet. 

4.3.2. Rennäring 

Området är vinterland för Gran sameby och vinter- och vårvinterland för Malå sameby. 

Inga utpekade strategiska platser eller för renen viktiga områden finns i rastplatsens 

närhet. 

I arbetet med vägplan för ombyggnad av E4 har det identifierats ett behov av passage för 

renar vid Granberget. En passage med öppningsbart viltstängsel och mitträcke planeras 

ca 600 m söder om rastplatsen. Passagen ingår i projektet E4 Sikeå–Gumboda. 
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4.3.3. Naturresurser 

Området används för skogsbruk. 

Länsstyrelsens grusinventering anger ett område av klass 2 vid rastplatsens norra del. 

Inom detta område finns påverkan som kan vara äldre husbehovstäkter. 

4.3.4. Övriga miljöintressen 

Inga utpekade värden eller skyddade områden avseende naturmiljö, rekreation eller yt- 

och grundvatten finns. Ingen jordbruksmark berörs. Inga kända markföroreningar finns 

och det är liten risk för att sådana ska finnas. 

Bostadshus finns i byn Granberget 300–400 meter sydväst om rastplatsen, på andra 

sidan av E4 (se karta på framsidan). Boendemiljön bedöms inte påverkas av rastplatsen. 

4.3.5. Miljöbelastning 

Området är påverkat av buller från E4, som också utgör en barriär i landskapet. Inga 

andra störnings- eller föroreningskällor finns i närområdet. 

4.4. Väg och trafik 

E4 är här en 9 m bred tvåfältsväg. Den kommer att byggas om till en 14 m bred mötesfri 

väg med mitträcke, se kapitel 2.4.  

E4 trafikerades år 2015 av 4370 fordon per dygn (årsmedeldygnstrafik) varav 22% tunga 

fordon. Prognos för år 2035 är 5170 fordon med 24% tunga. 

Den befintliga parkeringsplatsen på Granberget är ca 120 meter lång och skiljs från E4 

med ett ca 7 m brett gräsbevuxet dike. 

Två mindre ägovägar ansluter österifrån till rastplatsen och strax norr därom. 

4.5. Övrig infrastruktur 

En luftledning för el går parallellt med E4 intill den befintliga parkeringsplatsen. 

Ledningen kommer att behöva flyttas. Opto- och telekablar går längs E4. Dessa flyttas 

också. 

En mobilmast finns i södra delen av utredningsområdet. Fram till masten finns det 

befintliga telekablar längs ägovägen. Varken mast eller kablar kommer att påverkas av 

planerade åtgärder. 

En vindkraftpark ligger sydöst om rastplatsen (se karta på framsidan). Närmaste verk 

ligger ca 600 meter bort. Vindkraftparken omfattas av detaljplan. 

4.6. Byggnadstekniska förutsättningar 

Inom området påträffas berg i dagen. Mellan dessa partier påträffas sandig 

grusig/grusig sandig morän med en relativt hög andel block i terrängen. Bergnivån 

under moränlagret förutsätts vara ytligt (0,3–1,0 meter från markyta). Geotekniska 

förstärkningsåtgärder förväntas inte vara aktuella vid anläggande av rastplatsen. 
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5. Projektets lokalisering, utformning, omfattning 
och utmärkande egenskaper 

En rastplats av den omfattning och standard som beskrivs i kapitel 2.5 planeras att 

anläggas öster om E4 i anslutning till den befintliga parkeringsplatsen på Granberget. 

Rastplatsen kan, beroende på utformning, komma att omfatta en yta av upp till ca 

150x200 meter. 

Vid utformningen kommer hänsyn att tas till de befintliga berghällarna i norra delen av 

området som kan ge en särskild kvalitet åt platsen. Skogsmark intill den nya rastplatsen 

ska skyddas för att bibehålla karaktären av naturmark. 

Den befintliga parkeringsplatsen kan komma att nyttjas som en del av den nya 

rastplatsen. Alternativt byggs en bullerskyddsvall där för att avskärma rastplatsen från 

E4. 

Elförsörjning kommer att krävas på rastplatsen. Behov av och tekniska lösningar för 

eventuellt vatten och avlopp kommer att utredas. 

Den befintliga kraftledningen och de två ägovägarna kommer att flyttas och byggas om i 

erforderlig omfattning. 

5.1. De möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper 

De möjliga miljöeffekternas typ är främst markintrång och buller. 

Markintrånget påverkar inga kända natur-, kultur- eller rekreationsvärden. 

Skogsmark som naturresurs och som även används som renbete tas i anspråk för 

rastplatsen. Detta bedöms i sammanhanget ha liten betydelse för näringarna. 

Bostäderna i Granberget bedöms ligga för långt bort för att påverkas av ljud från 

rastplatsen. Det finns ingen risk att några riktvärden för trafikbuller ska överskridas på 

grund av rastplatsen. 

Landskapsbilden kommer att påverkas av ytterligare trafikmiljö i anslutning till den 

befintliga E4. Utformningen av rastplatsen kommer att anpassas till naturmiljön. Ingen 

påverkan sker på landskapets karaktär i stort och miljöeffekten avseende landskapsbild 

bedöms som liten. 

Under byggskedet sker tillfälligt ökad trafik med tunga fordon och anläggningsmaskiner. 

Byggskedet planeras bli samordnat med ombyggnaden av E4 etapp Sikeå–Gumboda. 

Effekterna rör främst trafiksäkerhet. 

Inga betydande miljö- eller hälsoeffekter bedöms uppkomma. 

Påverkan på miljökvalitetsmål, riktvärden och miljökvalitetsnormer bedöms bli 

obetydliga. 
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6. Åtgärder 

Utformningen ska utgå ifrån att de befintliga berghällarna i området ska bevaras och bli 

en tillgång i anläggningen. Omgivande skogsmark är också en tillgång för rastplatsen 

och ska påverkas så lite som möjligt. 

Ägovägarna i området läggs om så tillgänglighet till markområdena säkerställs. 

Rastplatsen utformas så att mobilmasten inte kommer att påverkas och att tillgänglighet 

till den säkerställs. 

7. Bedömning av åtgärdens miljöpåverkan 

Trafikverket gör bedömningen att projektet inte kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan, eftersom 

• rastplatsen är av relativt liten omfattning, kan utformas för god anpassning till 

omgivningen, medför obetydliga kumulativa miljöeffekter tillsammans med 

befintlig E4, kräver lite naturresurser och medför små störningar samt små 

olycks- och hälsorisker 

• rastplatsen ligger i direkt anslutning till befintlig trafikmiljö, tar endast lite mark 

i anspråk för pågående markanvändning (skogsbruk och rennäring), och ligger 

inte inom skyddade eller i övrigt värdefulla områden eller påverkar värden i 

sådana områden 

• rastplatsen bedöms sammantaget medföra små miljöeffekter. 

8. Fortsatt arbete 

8.1. Planläggning 

Detta dokument utgör underlag för länsstyrelsens beslut om åtgärden kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan. Beslutet ger förutsättningarna för hur den 

fortsatta planeringen av projektet kommer drivas vidare av Trafikverket. Dokumentet 

riktar sig även till övriga samrådsparter. 

Om länsstyrelsen beslutar att åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan 

ska projektet upprätta en miljökonsekvensbeskrivning som sedan ska godkännas av 

länsstyrelsen. Dessutom ska Trafikverket samråda med en utökad samrådskrets i den 

efterföljande planeringen. Den utökade kretsen ska bestå av övriga statliga myndigheter 

samt den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda. 

Samråd som genomförts i samband med detta underlags upprättande finns beskrivna i 

projektets samrådsredogörelse. 
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8.2. Viktiga frågeställningar 

Samordning kommer att ske kontinuerligt med projektet E4 Sikeå–Gumboda. 

Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken om åtgärder som kan väsentligt förändra 

naturmiljön krävs inte inom fastställd vägplan. Det finns inga områden med 

strandskydd eller generellt biotopskydd som kan beröras. 

Bygglov krävs för servicebyggnader på rastplatsen. Upplag, materialgårdar, murar och 

plank kan undantas från krav på bygglov. Samråd om detta hålls med Robertsfors 

kommun. 

Om borrning av brunn blir aktuellt kan det vara tillståndspliktig vattenverksamhet.  

Avloppsanläggning kräver tillstånd eller anmälan till kommunen. 

Det har i detta skede inte identifierats några andra krav på kommande prövningar enligt 

miljöbalken. 

9. Källor 

Trafikverket. 2018. Inriktning för rastplatser – Nationella vägar, Region Nord 

Trafikverket. 2018. Miljöbeskrivning. Vägplan Väg E4, delen Sikeå–Gumboda.  

2016-10-06, ändrad 2018-01-08. 

 

Följande karttjänster och andra underlag har studerats för att söka efter 

miljöförutsättningar i det berörda området: 

Skyddad natur (Naturvårdsverket), avseende skyddade områden enligt 7 kap 

miljöbalken, riksintressen för naturvård och friluftsliv samt internationella 

konventioner. 

Skogskartan (Skogsstyrelsen) avseende skogliga naturvärden samt kulturvärden i 

projektet Skog och historia. 

Fornsök (Riksantikvarieämbetet) avseende forn- och kulturlämningar. 

Gran och Malå samebyars kartmaterial (Sametinget). 

Kartvisarna Jordarter och Brunnar (SGU). 

Länsstyrelsens grusinventering. 

Vattenkartan (Länsstyrelserna) för vattenförekomster. 

Fältbesök 2018-08-15. 
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