Planläggningsbeskrivning – 2017-03-31

Laxå-Arvika – Mötesstation Välsviken
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
Bakgrund till åtgärden i Välsviken är att Trafikverket, Region Värmland och Karlstads kommun år
2011 startade ett gemensamt projekt under benämningen Tåg i Tid. Syftet var att skapa samsyn om
behovet av åtgärder på Värmlandsbanan. Det övergripande målet i Tåg i Tid är att förbättra
kapaciteten för både gods och persontrafik samt att förbättra samverkan mellan nationell, regional och
lokal kollektivtrafik genom att utveckla ett resecentrum i anslutning till Karlstad Central.
Vad ska vi göra?
För att öka kapaciteten på Värmlandsbanan planerar Trafikverket att bygga en ny mötesstation i
Välsviken. Mötesstationen föreslås omfatta:
 Ett nytt ca 1700 m långt mötesspår söder om befintligt spår.
 En ny plattform söder om det tillkommande spåret.
 Den befintliga plattformen förlängs 50 m.
 Bron över järnvägen rivs och ersätts med en gång- och cykelport under järnvägen.
 Anslutning till plattformar via port, trappor och ramper.
 Servicevägar till växlar.
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Vad har hänt?
Januari 2017 hölls samråd inför länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. Samrådsmöten
genomfördes med Karlstad kommun m.fl. Den aktuella handlingen, Samrådsunderlag, fanns
tillgänglig på Trafikverkets hemsida och Trafikverkets kontor i Karlstad. De inkomna yttrandena är
sammanställda i en Samrådsredogörelse och bemötta och beaktade i det fortsatta arbetet. Projektet
har arbetat fram en Samrådshandling som är ett mer detaljerat förslag på lösningar.
Länsstyrelsen fattade 17-03-28 beslut om att den planerade åtgärder bedöms medföra betydande
miljöpåverkan. Projektet ska därmed ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Vad händer framöver?
Samrådshandlingen inklusive delar av MKB kommer att samrådas under april månad 2017.

Så här planerar vi arbetet
Efter samråden som genomförs i april sammanställer vi inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse
och gör eventuella justeringar i planen. Vi färdigställer MKB:n och skickar den till länsstyrelsen för
godkännande. I juli och augusti kommer järnvägsplanen att finnas ute för granskning. Efter
granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande och planen skickas in till

länsstyrelsen för tillstyrkande. I slutet av oktober 2017 beräknas planen att skickas in till Trafikverkets
avdelning för fastställelseprövning.
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När kan du påverka?
Samrådet är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram till
kungörande för granskning. Beroende på var i processen vi befinner oss kommer samråden att se olika
ut. Nedan följer en beskrivning av de olika samråden och hur de planeras att ske:
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Samrådshandling – Här är vi nu
Samrådshandlingen omfattar ett projekterat förslag, planbeskrivning, kartor samt utkast till
miljökonsekvensbeskrivning. Vi bjuder in till ett samråd för allmänhet och berörda då materialet
presenteras. Var och när detta äger rum kommer att framgå i annonser i lokaltidningar samt på
trafikverket.se. Berörda kallas via brev. Separata samrådsmöten hålls med myndigheter.
Granskningshandling
Inför granskning ska Länsstyrelsen Värmland godkänna projektets miljökonsekvensbeskrivning.
Därefter kommer det färdiga planförslaget att kungöras och hållas tillgängligt för granskning. Vi
skickar ut underrättelse om granskning till berörda fastighetsägare, kommunen,
kollektivtrafikmyndigheter och andra berörda myndigheter. Under granskningstiden ges möjlighet att
yttra sig över järnvägsplanen.
Fastställelse
Efter granskning sammanställer vi de synpunkter som kommit in och gör eventuella ändringar i
planen. Därefter begärs länsstyrelsens tillstyrkan över planen innan den skickas till Trafikverket i
Borlänge för fastställelseprövning.

Samrådshandling och
samråd
(april, 2017)

Fastställelse och laga kraft
av plan
(maj-juni, 2017)

Granskning
(juli-augusti, 2017)

Miljökonsekvensbeskrivning
ska godkännas av
Länsstyrelsen
(maj, 2017)

Fastställelseprövning
(oktober-april, 2017/18)

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
http://www.trafikverket.se/nara-dig/Varmland/projekt-i-varmlands-lan/valsviken/

Adress:
Hamntorget, 652 26 Karlstad
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se

Projektledare:
Kajsa Söderqvist
Telefon: 0771-921 921
kajsa.soderqvist@trafikverket.se

