
Trafikverket tar fram en arbetsplan för färjeleden mellan  
Norra Lagnö och Tynningö. I samband med att Trafikverkets  
färjerederi tog över driften av färjeleden från 1 januari 2013  
har vi arbetat med att säkerställa att allt ska fungera. 

Ny allmän färjeled mellan  
Norra Lagnö och Tynningö

Vi har nu tagit ett omtag med arbetsplanen, och innehållet 
har förändrats sedan tidigare samrådsmöte. Vi vill därför 
bjuda in till samråd i form av ett öppet hus! 
 
Under öppet hus har du möjlighet att träffa våra  
specialister och handläggare som berättar mer om  
projektet, vad som förändrats och vårt nuvarande förslag 
till arbetsplan.

På öppet hus kan du få mer information om följande 
områden:
• förslag till planritning och markanspråk,

• färjelägena – så här ser de ut i dag och så här föreslår 
vi att de ska se ut,

• Trafikverkets färjerederi – information om trafiken,

• miljö – information om bland annat miljökonsekvens-
beskrivning, buller och vattenverksamhet. 

Vill du ta del av handlingar, ritningar med mera?  
De publiceras på projektets webbsida cirka två veckor 
före tidpunkten för öppet hus, det vill säga kring  
den 20 november.
 
Lämna synpunkter
Du är välkommen att lämna dina synpunkter fram till 
och med den 10 januari 2014. Skicka dem via e-post 
till stockholm@trafikverket.se eller till Trafikverket, 
Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge. Ange 
ärendenummer TRV2011/72450.
 
Vattenverksamhet
I arbetsplanen finns det byggmoment som sker i vattnet 
och dessa hanteras i en ansökan om vattenverksamhet 
hos mark- och miljödomstolen. Vid färjelägena behöver 
vi muddra, och vi utreder flera alternativ för hur vi ska 
muddra och hur massorna ska hanteras. En dykdalb ska 
byggas vid Norra Lagnö mellan kaj och utlagd boj. Dyk-
dalben behövs som extra stödpunkt åt färjan vid hårda 
sidvindar vid Norra Lagnö. En fortsatt dialog samt sam-
råd med eventuellt berörda ledningsägare samt sakägare 
kommer att hållas framöver. 

När: 4 december 2013, öppet hus mellan 15.00 och 19.00

Var: Antistilla skola, Toivovägen 8, Norra Lagnö

November 2013

Sedan den 1 januari 2013 driver 
Trafikverkets färjerederi trafik på 
färjeleden mellan Norra Lagnö och 
Tynningö. Information om trafik, 
tidtabeller med mera hittar du på  
www.trafikverket.se/tynningo.  
Här hittar du även fakta,  
information om fartygen med mera.



 www.trafikverket.se/tynningo

Om projektet
Trafikverket har byggt om färjelägena för att kunna möj-
liggöra länsstyrelsens beslut om övertagande av driften 
av färjeleden. Vi tar fram en arbetsplan där vi fastställer 
markanspråk på land och i vatten, samt vad vi behöver 
göra för att kunna driva trafiken säkert och långsiktigt. 
 
Tidplan
Vi arbetar i dag efter nedanstående tidplan. Observera 
att dessa tider kan komma att ändras, framför allt bero-
ende på synpunkter som lämnas och processer som vi 
själva inte råder över. 
 

Om processen
Planeringsprocessen för en allmän färjeled följer  
väglagen och miljöbalken. Nu tar vi fram en arbetsplan, 
och i det här skedet tar vi fram ett förslag på hur vi kan 
bygga om eller bygga nytt för att förbättra trafiksituatio-
nen. I arbetsplanen färdigställer vi utformning och slut-
giltig sträckning, samt vilken mark och vilka fastigheter 
som berörs. Under planeringsprocessen samråder vi, 
och vi samlar in synpunkter och reviderar våra förslag. 
Arbetet med planen avslutas med en utställelse där vem 
som helst kan lämna synpunkter. Därefter ska planen 
fastställas.

Information och kontakt
Mer information om projektet i form av handlingar,  
ritningar med mera finns att hämta på projektets  
webbplats www.trafikverket.se/tynningo.  
 
Om du inte hittar svar på dina frågor och funderingar 
kan du kontakta projektledare Renée Rosén på telefon 
010-124 16 11 eller via e-post   
renee.rosen-berecz@trafikverket.se.

Våren 2014:  Samråd vattenverksamhet
Första halvåret 2014:  Utställelse av arbetsplan
Andra halvåret 2014:  Arbetsplan skickas för 

fastställelseprövning


