Planläggningsbeskrivning – 2021-11-23

Elektrifiering Morastrand-Lomsmyren
Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om
hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka
beslut som kommer att fattas.
Bakgrund, ändamål och syfte med projektet
Projektet omfattar elektrifiering av befintligt järnvägsspår mellan Morastrand och Lomsmyren.
Spåret sträcker sig genom Mora tätort och är cirka 3,3 km långt. Elektrifieringen innebär att
fundament och kontaktledningsstolpar behöver anläggas utmed sträckan och att
skyddsportaler anläggs över järnvägsövergångar.
Bakgrunden till järnvägsplanen är en upplevd kapacitetsbrist på Mora bangård. Bland annat
beror problematiken på att banorna i området förutom Dalabanan är oelektrifierade. Det krävs
därför lokbyte på Mora bangård för genomgående transporter. Elektrifiering av sträckan
möjliggör användning av ellok och att lokbytet elimineras på Mora bangård. Det innebär även
att transporttiderna förkortas och att kostnader sänks för tågoperatörer och transportköpare.

Så här planerar vi arbetet
Just nu är vi i den första delen av arbetet med järnvägsplanen där vi samlar in fakta kring
förutsättningar och intressen i det aktuella området. Resultatet har sammanställts i ett
samrådsunderlag.
Utifrån samrådsunderlaget bedömer länsstyrelsen om projektet antas medföra betydande
miljöpåverkan.

Vad händer framöver?
Samrådshandling
Under samrådshandlingsskedet utformas planförslaget och samråd sker med berörda. Samråd
sker för att samla in kunskap och informera om projektet. Här finns det också möjlighet för
allmänheten att komma in med synpunkter.

Granskningshandling
När samrådsskedet är slutfört kommer vägplanen färdigställas till en granskningshandling som
görs tillgänglig för granskning och synpunkter.
Fastställelsehandling
Efter granskningen kommer alla synpunkter som inkommit att sammanställas i ett
granskningsutlåtande. Länsstyrelsen ska sedan yttra sig över planen. När länsstyrelsen har
tillstyrkt vägplanen skickas den till Trafikverkets avdelning för Juridik och planprövning för
fastställelseprövning.

När kan du påverka
Nedan ser du våra planerade samrådsperioder samt granskning. Vid dessa tillfällen finns nytt
material att ta del av och lämna synpunkter på. Beslut om att vägplanen är fastställd kan
överklagas till regeringen. Information angående detta skickas ut i samband med
fastställelsebeslutet

Samråd
(december 2021 januari 2022)

Samråd på orten
(maj-juni, 2022)

Beslut om betydande
miljöpåverkan
(mars, 2022)

Fastställelseprövning
(januari, 2023)

Samråd granskningshandling
(oktober-december, 2022)

Vill du veta mer?
Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna
av dig till oss om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på vår hemsida
www.trafikverket.se/nara-dig/projekt
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