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Planfri korsning 
 
Ersnäs med 700 invånare är en by som ligger 20 km söder om Luleå 
med bebyggelse på ömse sidor om E 4, som delar byn i en östlig 
och en västlig del. Skola och förskola finns i den östliga delen, 
idrottsplatsen i den västliga. Varje dag passerar drygt 8 000 fordon, 
bland dem många tunga transporter, genom korsningen. Idag kan 
inga barn från byns västliga del på egen hand ta sig till skolan utan 
alla måste få skolskjuts. 
 
Byn genomkorsas sålunda av E 4 med en för varje år en växande 
trafik vilket inte minst gäller frekvensen långtradare. Denna E 4-
korsning betjänar inte bara vår egen by utan även kringliggande 
byar såsom Mörön, Alhamn, Fällträsk, Långträsk och Sjulsmark.  
 
Naturligtvis gäller en fartbegränsning på 70 km genom korsningen. 
En minoritet av fordonen håller sig till denna hastighet. Det är med 
betydande olust många av oss trafikanter begagnar oss av 
korsningen.  
 
Diskussion om en ombyggnad till en planfri korsning har förts i 
många år. Vägverket har numera slutfört planering och projektering 
av ombyggnaden. Investeringen tycks emellertid ha lägre prioritet 
än många andra insatser. Därför förblir allt vid det gamla.  
 
Idag är också arbetsplanen fastställd för en ombyggnation. Nu är 
det sålunda pengarna som saknas för det fortsatta arbetet. Innan en 
allvarlig olycka inträffar, se till att Vägverket region Norr tilldelas 
de 30-35 miljoner kronor som behövs för ombyggnaden! På så sätt 
kan barnen liksom de vuxna även i vår by äntligen färdas tryggt 
 
Undertecknade föreningar, som representerar invånarna i Ersnäs by, 
hemställer om att departementet engagerar sig i denna fråga och 
medverkar till att en lösning av problemet sker tidigare än vad som 
nu verkar bli fallet. 
 
För er orientering bifogas en karta över Ersnäs med omnejd. 
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