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PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4)
Hä

rä

Åtgärdsvalsstudie
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Utredningsarbete
– VAR ska den nya
vägen/järnvägen gå
och HUR ska den
utformas?

Eventuell
tillåtlighetsprövning
av regeringen

Utformning av
förslag till
väg-/järnvägsplan

Granskning
av förslag
till väg-/
järnvägsplan

SAMRÅD
Parallellt under hela processen

Planläggning
Ett järnvägsprojekt ska planeras enligt en
särskild process som styrs av lagar och som
slutligen leder fram till en järnvägsplan.
Processen kallas planläggningsprocess och
arbetet med att ta fram en järnvägsplan kallas
planläggning.
I planläggningsprocessen utreds var och hur
järnvägen ska byggas. Hur lång tid det tar att
få fram svaren beror på projektets storlek, hur
många undersökningar som krävs, om det finns
alternativa sträckningar, vilken budget som
finns och vad de berörda tycker.
Resultatet av planläggningsprocessen och
utformningen av järnvägen beskrivs och redo
visas i en järnvägsplan.
Lokaliseringsutredningen är en tidig del i fram
tagandet av järnvägsplanen där vi studerar
alternativa placeringar. Vi analyserar vilka
konsekvenserna blir av var järnvägen byggs.
Vi lägger stor vikt vid de allmänna intressena
när vi väljer alternativ, till exempel mark
användning och miljö.

Samråd
Samråd är viktigt under hela planläggningen.
Det innebär att vi tar kontakt och för dialoger
med andra myndigheter, organisationer och
berörd allmänhet för att vi ska få deras syn
punkter och kunskap. Vi kan samråda direkt
med de berörda eller genom möten som är
öppna för allmänheten. Ibland har vi också
möten med de markägare som är speciellt
berörda av ett projekt.
Synpunkterna som kommer in efter samråd
sammanställer vi i en samrådsredogörelse där
vi också redovisar hur synpunkterna kommer
att påverka projektet.

Väg-/järnvägsplanen
fastställs

Möjlighet att
överklaga

Tidplan
• Våren/sommaren 2015:
Samla in information om utredningsområdet
• Hösten/vintern 2015:
Utreda och skapa förståelse för olika
alternativ
• Våren 2016:
Skicka utredningen till kommuner,
länsstyrelse och andra remissinstanser
• Hösten/vintern 2016:
Besluta hur arbetet ska gå vidare

Vi vill veta vad du tycker, och ju tidigare vi får
in dina synpunkter, desto större möjlighet har
vi att ta hänsyn till dem.
I broschyren Nya vägar och järnvägar – så här
planerar vi, kan du läsa mer om planläggnings
processen och samråd. Den hittar du på vår
hemsida www.trafikverket.se.

www.trafikverket.se/goteborg-boras

