Bildenvisaren mdjligutformningav StationCentralen.

Nukandu ta delavvirt
fcirslag
tilI jernvegsplan
for
Nu drgranskningen
avjdrnviigsplanen
iging.
Viistliinken
Det inneblr att ett fdrslagpi placeringenavjdrnvdgen,
tunneln och uppgingar finns tillgiingligt fcir bide allmdnhet,fastighetsiigare
och berdrdakommuneroch
myndigheter.
Trafikverkets uppdrag ofiirdndrat
Viistliinkendr en del av det Vdstsvenskapaketet,som
delvis finansierasgenomtrdngselskatt.Pi valdagenden
14septembergenomfordeGoteborgsStaden ridgivande
folkomrtlstning om trdngselskatten.GoteborgsStaddr en
av de fem parter somhar tecknatavtalom det Vdstsvenska
paketetoch det ilr stadenspolitiker sombeslutarhur de
skahanteraresultatet av folkomrdstningen.Trafikverkets
uppdragvad giiller Vlstliinken dr ofiirdndrat och arbeteti
projektet fortsdtter.

Vad:Encirka8 km ling pendeltigsforbindelse,
varavdrygt
vid
6 km i tunnel,undercentrala
Goteborg.
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Enmdjligutformningav StationKorsvdgen.

jEirnvdgsplan
Vdstliinkens
stallsut for granskning
Vi drnufbrdiga
medettforslag I jiirnviigsplanen ingir en miljokonsekvensbeskrivningsom beskriver
pi jarnvzigsplan
forVeistlainken,eventuella
konsekvenserfor miljon
Sedan
den'10
december
2014 under och efter bygget. Miljdkonsekvensbeskrivningengodkiindes av
f innsforslaget
attta delav,
Fdr att bygga en ny jiirnviig behovs ett
dokument som kallas j iirnvdgsplan.
Jdrnvdgsplanen gor det mojligt for
Trafikverket att ffi fitkomst till den
mark som behovs for byggandet av
\6stldnken. Det dr en sidan som vi under de senastetre iren arbetat med for
Viistliinken. I jiirnviigsplanen beskrivs
den nya anliiggningen och hur den
kan byggas.Planen dr sedan den
10 december ute pi si kallad granskning, och finns tillgiingligfor allmiinhet, fastighetsdgare och ndringsidkare.
-Jdrnviigsplanen visar forslag pi Viistl5nkens strdckning och placering av
uppgingarna. Frdmst ror det sig om
plankartor och beskrivningar av tunnelns strdckning, berdttar Erik L6ov,
projekteringsledare for Viistkinkens
station Korsvdgen.

linsstyrelsen i slutet av november.
Ett gestaltningsprogram har dven
tagits fram som visar forslag pi
utformningen av anldggningen och
stationerna.

Mcijligtatt ldmnasynpunkter
I arbetet med att ta fram jHrnvHgsplanen har olika alternativ utretts
och analyseratfor var inom den sA
kallade korridoren, som beslutades
2007, tunneln och stationer pi bilsta
sdtt kan placeras.Under arbetets
ging har vi haft samrid med allmiinhet, fastighetsdgare, samt myndigheter och kommuner.
-Vid samriden har de berorda haft
mojlighet att komma med synpunkter om \tistliinkens striickning och
utformning. Synpunkterna har vi gitt
igenom och nigra har vi arbetat in i

jHrnviigsplanenutifrAn
de forutsdttningar vi
har. Nu redovisar vi
det vi kommit fram till,
och under granskningen av jd,rnvdgsplanen
ErikLddv,
kan bercirda se hur vi
projekteringstagit h:insyntill de synlcdnra nA
punkter som uppkomTrafikverket
mit, sdger Erik L66v.
For dem som er direkt bercirda av
jiirnviigsplanen kommer en underrdttelse om granskningen per brev.
Jdrnvdgsplanen finns att ta del
av pi Trafikverkets regionkontor
(Kruthusgatan 17,Gciteborg),hos
Goteborgs stad och Molndals stad,
samt pi trafi kverket.se/vastlanken.
Granskningen av planen pigir fram
till den 30 januari 2015.Fr&n december till januari pigir ocks&Gdteborgs
Stadsgranskning av detaljplan for
j drnvdgstunneln. Mer information
fi nns pi www.goteborg. se.

Vadiir en j5rnvdgsplan?

Samrid- en dialogmedintressenter

En jiirnviigsplan redovisar jiirnviigens lokalisering och utformning, mark som behcivs
tillfiilligt och permanent for jdrnvdgsanliiggningen samt itgiirder mot stcirningar
frin jdrnviigen. Lagen om byggande av
j?irnviigkrdver att en jdrnvdgsplan upprittas innan bygget kan godklnnas, planen ska stiillas
ut pi granskning och diirmed g<irastillgiinglig for
allmdnheten.

Den som ska bygga en jiirnviig iir skyldig att genom
samrAd utbyta information med och inhdmta synpunkter frin berorda enskilda personer,mlndigheter
och organisationer,under planeringsprocessen.Ett
samrid kan vara bide skriftligt och muntligt. Detta
dr reglerat i lagen om byggande av jiirnviig. I arbetet
med jiirnviigsplanen har Trafikverket genomfort flera
samrid om Vdstliinken,ett av dessa6gderum i Nordstan i borjan av juni. Du kanske triiffade oss d&?
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En miSjlig
utformning av
ett mellanplan
vid stationHaga.
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Nyhetsbrev
viameil

a

Anm[l digtill virt
elektroniika nyhetsbrev och fi den senaste
informationenom projektet.
Du gdr det genomatt gi in pi
www.trafikverket.se/vastlanken
ochklicka p5 "Prenumerera...".

Fastigheter
vidKvarnberget
i Gdteborg

Forbesiktning
av
byggnaderpigf,r
I borjanavhostenp8borj a d ev i a r b e t em
t e dt i d i g a
fdrbesiktningar
avde byggn a d e sr o mk a np i v e r k a s
n d rV d s t l d n k esnk ab o r j a
byggas
2018.

Hur piverkas de som bor eller har
verksamhet ide beriirda husen?
-For att kunna gcira en grundlig
besiktningbeh6ver vi komma in i
ldgenheter,Iokaler, pi vindar och i
kdllarutrymmen. Vi har gitt ut med
information till fastighetsdgarna,
och det dr de som sedan kontaktar
boende och verksamheter.

En forbesiktning grirs frir att vi ska
fi en bild av byggnadernas status i
dagsliiget och for att i god tid kunna
genomfdra itgerder som fcirebygger
skador pi fastigheter under byggtt"tion. Samtliga fastigheter som bedoms kunna piverkas inkluderas och
det handlar om ett avstind av cirka
150 meter pi respektive sida om den
planerade arbetskorridoren.

Arbetet med tidiga forbesiktningar
pigir fram till slutet av 2O15.Ytterligare en forbesiktningkommer sedan
att utfciras precis innan projektens
byggstart. Eventuellt gors mellanbesiktningar under byggrrationen och
slutligen g6rs efterbesiktningar ndr
anl iiggningen stirJilar.

Hur 96r man en f6rbesiktning?
-Vi kommer att syna alla viiggar och
tak och fotografera eventuella sprickmrinster, bAde inomhus och utomhus,
s5gerAse Tdck, som jobbar med fastighetsfrigor i proj ekt Viistliinken.
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Samfjnans-ie-1at
av-EU
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Transeuropeiska
transportntitet(IEN-T)

Upphovsmannen
ansvarar
innehdll.
forpublikationens
Europeiska
unionen
tar ingetansvarfor hurinnehdllet
anvijnds.
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U' TRAFIKVERKET
Trafikverket,
405 33 Goteborg.
Besoksadress:
Kruthusgatan
17
Telefon:
0771-921921,
Texttelefon:
01012350 0O
www.traf
ikverket.se

Vad giir
Trafikverket?
Vid planeringen och byggandet
av \Astliinken ansvarar vi pf,.
Ttafikverket fiir sjiilva jiirnvdgsanldggningen (tunnel, plattformar,
stationsuppgingar, serviceanliiggningar med mera), samt de ytor
som tillfiilligt kommer att behova
anv6ndas under byggtiden. Arbetet med V?istliinkengors i ndra
samarbete med Goteborgs Stad
som ansvarar fdr den overgripande planeringen av staden, det
vill siiga hur staden ska utvecklas.
De iindrar och tar dven fram nya
detaljplaner for de omriden som
bertirs av Vdstliinken. Detaljplanerna reglerar hur marken i
staden fir anvdndas,var nya hus,
gator och parker ska vara och hur
htiga husen far bli.

Ndgraav osssomarbetarmedVristkjnken.

