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Förberedande arbeten och undersökningar för Projekt Maland
och Tunadalsspåret
Trafikverket planerar att bygga en ny järnvägsanslutning mellan Tunadalsspåret och
Ådalsbanan samt att rusta upp Tunadalsspåret. Målet är att möjliggöra långsiktigt hållbara och
kostnadseffektiva direkttransporter med eldrivna tåg längs Tunadalsspåret och samtidigt att
åstadkomma en minskad trafikbelastning på Ådalsbanan.
Arbetet sker med en bred ansats och ett flertal alternativa,
tänkbara åtgärder studeras. Ett så kallat utredningsområde har
avgränsats och framgår av vidstående bild. Det är inom detta
område som åtgärder övervägs.
En förstudie för nytt förbindelsespår i Maland och upprustning
av Tunadalsspåret påbörjades 2011 men avbröts i slutet av 2012.
Orsakerna till det var bland annat oförutsedd påverkan på
kulturmiljöer, främst arkeologiska fynd samt ogynnsamma
geotekniska förutsättningar. Nu görs ett omtag med målet att
hitta en väl avvägd korridor/linje som ger god funktion till
rimlig kostnad samtidigt som miljö- och omgivningspåverkan
kan begränsas.
Trafikverket har anlitat konsultföretaget ÅF för framtagande av
järnvägsplaner och systemhandlingar och vill med detta brev
informera om att arbeten i fält kommer att påbörjas. De arbeten
som planeras avser bl a inmätningar, arkeologiska inventeringar
och kultur- och naturinventeringar. Därtill blir det aktuellt att
genomföra geotekniska undersökningar. De fältarbeten som i
dagsläget planeras kommer att ske längs befintligt Tunadalsspår
och i Malandsområdet.
De markägare som blir berörda av geotekniska undersökningar
kommer att kontaktas och få information om vad för slags arbeten som är aktuella och när dessa ska ske.
Fältarbetena kommer att påbörjas under våren 2015 och fortsätta under arbetet med järnvägsplanerna och
detaljprojekteringen i olika perioder fram till 2018 som tidplanen ser ut nu.
Ett samrådsmöte i form av öppet hus kommer att hållas under den senare delen av juni 2015. Då kommer vi att
presentera det arbete som pågår och du kommer att få möjlighet att lämna synpunkter. Information om detta
kommer att annonseras i dagstidningar samt på Trafikverkets hemsida.
Har du frågor, upplysningar eller synpunkter, vänligen kontakta någon av följande personer:
Håkan Åberg, Projektledare Trafikverket, tel 010-123 73 88
Mats Svensson, projekteringsledare Trafikverket, tel 070-326 32 03
Anders Ågren, biträdande uppdragsledare ÅF, tel 010-505 24 58
Mer information om projektet finns på vår hemsida: www.trafikverket.se/maland
Med vänlig hälsning
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