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Diariet

Västlänken, tågtunnel under Göteborg mellan Olskroken och
Almedal: kompletterande remiss inför tillåtlighetsprövning
Inom Trafikverket pågår för närvarande en bearbetning av de svar som kommit in med anledning av den
beredningsremiss som genomfördes under våren 2012. Med utgångspunkt från de svar och synpunkter som
remissinstanserna lämnat har Trafikverket tagit fram visst kompletterande och uppdaterat material inom områdena
kulturmiljö, stadsutveckling och samhällekonomiska bedömningar. Promemorior för respektive område har
upprättats. Den korridor som tillåtlighetsprövningen avser har också breddats något med anledning av det som
framkommit vid de fördjupade studierna.
Trafikverket har ansvaret för att ärendet bereds innan det överlämnas till regeringen för prövning och därför skickar
nu verket ut det kompletterande materialet på remiss till de remissinstanser som bedöms beröras av det
kompletterande materialet. Eftersom kompletteringen är av begränsad omfattning bedömer Trafikverket att
remisstiden bör kunna begränsas till tre veckor (en vecka ytterligare för länsstyrelsen).

Remisstid
Yttrandet ska vara Trafikverket tillhanda senast den 10 september 2012.
Länsstyrelsen kommer att få ta del av övriga remissinstansers yttrande innan den lämnar eget yttrande.
Länsstyrelsens yttrande ska vara Trafikverket tillhanda senast den 17 september.
Yttrandet skickas med e-post till trafikverket@trafikverket.se
och med kännedomskopia till gudrun.jonsson-glans@trafikverket.se
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Ange ärendenummer TRV 2012/1033.

Remissyttrandet
Yttrandet bör utifrån de intressen ni bevakar bl.a. redovisa om och i så fall i vilka avseenden ni, med anledning av
det kompletterande materialet, har ytterligare synpunkter eller gör en förändrad bedömning gentemot tidigare
lämnat remissyttrande.

Remisshandlingar
1. Västlänken – PM Kulturmiljö, inkl bilaga 1 och 2 (Trafikverket 2012-08-20)
2. Västlänken – PM Samhällsekonomi (Trafikverket 2012-08-20)
3. PM Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen
(Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret 2012-06-29, reviderat 2012-08-16)
4. Reviderad järnvägskorridor, plankarta och förklarande text (Trafikverket augusti 2012)
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Remisshandlingarna kommer även att finnas som pdf-filer på projektets hemsida:
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vastra-Gotaland/Vastlanken---smidigare-pendling-och-effektivaretrafik/Dokument/

Kontaktperson
Projektets kontaktperson är Bo Lindgren, 070-603 32 68, bo.lindgren@trafikverket.se

Med vänlig hälsning
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