Nu inleder vi byggarbetena i Maland
Tidigare i år vann järnvägsplan Maland laga kraft. Under våren kommer vi att börja med
förberedande arbeten och kring årsskiftet räknar vi med att komma i gång med bygget av
den nya järnvägen. Du som bor i området kan märka detta på ett eller flera sätt.
Under april kommer MittSverige Vatten & Avfall att lägga
om ledningar i Maland. Det kommer innebära att de måste
stänga av delar av Malandsvägen och att du som rör dig i
området tidvis måste välja en annan väg.
Under april och maj kommer vi också att vi fortsätta att
avverka skog i området.
De arkeologiska undersökningar som gjordes 2018
kommer också att fortsätta under året. Förundersökning
med sökschakter kommer att genomföras under maj och
juni. Därefter utvärderar Länsstyrelsen resultaten och
fattar beslut om vilka områden som ska undersökas
ytterligare under hösten.
Vi kommer också att upphandla en entreprenör som ska
riva några av de hus som blivit inlösta. Detta kommer ske
under hösten.

Detta sammantaget kan innebära mer byggtrafik i ditt
område.
Vi ber om överseende med de störningar som kan uppstå

Lantmäteriförrättning
Du som är berörd av järnvägsplan Maland kommer att
få en separat kallelse av lantmäteriet.
Läs mer om projektet på trafikverket.se/maland

DET HÄR GÖR VI OCKSÅ I SUNDSVALL
På webben finns en samlingssida med alla trafikstörningar
i Sundsvall – oavsett aktör.
Läs mer på sundsvallväxer.se.

Järnvägsplan Maland vann laga kraft tidigare i år. Kartor och ritningar hittar du på vår webbplats.

Kontaktuppgifter
Trafikverket, Kontaktcenter
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se

Håkan Åberg, projektledare
Telefon: 010-123 73 88
hakan.aberg@trafikverket.se

Mats Svensson, projekteringsledare
Telefon: 070-326 32 03
mats.svensson@trafikverket.se

Insamling av personuppgift

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in
namn och adress till boende i närområde. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket
så länge projektet pågår. Du har rätt att begära registerutdrag, rättelse, radering,
begränsning av behandlingen och att invända mot behandlingen.

Personuppgiftsansvarig är Trafikverket, organisationsnummer 202100-6297.
Adress: Trafikverket, 781 89 Borlänge. Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se/gdpr Dataskyddsombudet nås på samma adress. Du kan klaga
hos Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. www.datainspektionen.se
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