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Planläggningsbeskrivning – 2022-02-03 

 

 

Heby Station – planskild passage 
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 

Trafikverket har påbörjat arbetet med att ta fram järnvägsplan för en planskild passage över 

eller under järnvägsspåren för tågresenärer som nyttjar Heby station. Järnvägsplanen är en del 

av ett större projekt som även omfattar utbyggnad av järnvägen med ett mötesspår samt en ny 

plattform vid Heby station. Mötesspår och plattform ryms inom nuvarande järnvägsområde 

men den planskilda passagen samt ramper till denna innebär att mark behöver tas i anspråk på 

båda sidor av järnvägen. Järnvägsplanen omfattar därmed endast den planskilda passagen och 

fortsättningsvis syftar benämningen projekt till att endast omfatta denna del. 

Järnvägsplanen har nu status Samrådsunderlag i vilket projektets bakgrund, förutsättningar 

och principiella åtgärder redovisas tillsammans med preliminära effekter av föreslagna 

åtgärder. Syftet med handlingen är framförallt att den ska utgöra underlag inför länsstyrelsens 

beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan.  

Ändamålet med projektet är att öka trafiksäkerheten, tillgängligheten och framkomligheten för 

resenärer som nyttjar kollektivtrafiken samt invånare i Heby kommun. 

Dalabanans kapacitet är begränsad, sträckan utgör en viktig transportsträcka mellan Stockholm 

och Dalarna. För att möta behovet av framtidens hållbara resande planeras därför diverse 

kapacitetshöjande åtgärder på sträckan. Heby linjeplats saknar idag möjlighet för tågmöte. För 

att öka kapaciteten på banan planeras en byggnation av ett nytt mötesspår samt ytterligare en 

plattform för att medge både tågmöte samt resandeutbyte åt båda hållen samtidigt. I anslutning 

till Heby station finns Setra Trävaror AB. De utreder för ett industrispår och en terminal för 

säkrare och effektivare av- och pålastning av gods på järnväg. För att öka trafiksäkerheten, 

tillgängligheten och framkomligheten vid Heby station behövs en planskild passage som kan 

användas av både resande samt av invånarna i Heby.  
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Vad har hänt? 

Ett samrådsunderlag håller på att tas fram för att skickas till länsstyrelsen för beslut om 

betydande miljöpåverkan under mars 2022. 

 

Så här planerar vi arbetet 

Under framtagandet av en järnvägsplan sker ett stort antal utredningar, fältundersökningar och 

samråd för att kunna ta fram en så bra lösning som möjligt. Samråd är en fortlöpande process 

som pågår fram till dess att planen kungörs för granskning. Genom samråd avser Trafikverket 

utbyta information och inhämta synpunkter från bland annat berörd kommun, länsstyrelse och 

de enskilda som särskilt berörs. I de fall projektet innebär betydande miljöpåverkan (BMP) sker 

samråd även med de övriga statliga myndigheter samt den allmänhet och de organisationer 

som kan antas bli berörda. Om projektet får betydande miljöpåverkan måste en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram, vilket kommer innebära förskjutningar av 

tidplan. Synpunkterna som kommer in under samråd sammanställs i en samrådsredogörelse. 

Under hela processen är du välkommen att kontakta oss för frågor och synpunkter. Du hittar 

våra kontaktuppgifter här och på vår projektwebbsida under ”Kontaktuppgifter”. 

Vad händer framöver? 

Under hösten 2021 och första delen av 2022 sammanställs ett samrådsunderlag för projektets 

utredningsområde. I samrådsunderlaget beskrivs bland annat dagens markanvändning, miljö- 

och byggnadstekniska förutsättningar samt en första bedömning av möjliga miljöeffekter av 

projektet.  

Under våren 2022 skickas samrådsunderlag till Länsstyrelsen i Uppsala län för beslut om 

projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) eller inte. Beslutet ligger sedan 

till grund för om projektets miljöeffekter ska beskrivas i en miljökonsekvensbeskrivning, eller 

sammanställas i projektets planbeskrivning. 

Innan samrådsunderlaget skickas till länsstyrelsen kommer vi att hålla samråd till vilket 

allmänheten bjuds in. 

Vi vill gärna i ett tidigt skede få information av er som bor och rör er i området angående 

rörelsemönster till och från skola/arbete, rörelsemönster vid fritidsaktiviteter, resande till och 

från järnvägsområdet, markanvändning, miljö- och kulturförutsättningar mm. Helt enkelt allt 

som kan påverkas av järnvägprojektet. Ett tidigt informationsutbyte gör det lättare för oss att 

tillsammans kunna anpassa förslaget. Du kan kontakta oss via formulär på webben, eller via 

våra kontaktuppgifter nedan. 

Under våren 2022 och hösten 2022 arbetar vi vidare med planförslaget där hänsyn tas till 

trafiksäkerhet, miljövärden, geotekniska förhållanden, bullerstörningar med mera. I 

utredningsskedet har vi en mängd samråd med kommun, myndigheter och berörda. Allt detta 

ligger sedan till grund för den samrådshandling som tas fram inför samråd dit allmänheten 

kommer att bjudas in. Vi planerar att hålla samråd under hösten 2022. Inför mötet kommer 

samrådshandlingarna att finnas tillgängliga på webben. Inbjudan till mötet kommer att ske via 

brev till de direkt berörda och via tidningsannons för allmänheten. 

Därefter sammanställs inkomna synpunkter och bearbetas under slututformandet av 

järnvägsplanen. När förslaget är färdigt kommer järnvägsplanen att kungöras för granskning då 

allmänheten under 30 dagar återigen ges möjlighet att lämna in synpunkter. Efter hantering av 

dessa synpunkter skickas järnvägsplanen till länsstyrelsen för yttrande och tillstyrkan. Först 

efter länsstyrelsens tillstyrkan kan Trafikverket begära fastställelseprövning av järnvägsplanen. 



 

 

När järnvägsplanen är fastställd övergår projektet i en detaljprojektering inför byggskedet. 

Byggandet av åtgärderna beräknas i dagsläget att kunna påbörjas under 2025. 

När kan du påverka 

Vi kommer att ha kontinuerlig kontakt med länsstyrelse, kommun, fastighetsägare och 

allmänhet med flera för deras möjlighet att påverka under framtagandet av järnvägsplanen. 

Fram till granskningen är du alltid välkommen att höra av dig till oss och lämna dina 

synpunkter. På projektets hemsida kommer information och material att läggas upp efter hand. 

Tänk på att ju tidigare du kommer in med idéer eller synpunkter, desto enklare är det för oss att 

anpassa förslaget. Synpunkterna sammanfattas i en samrådsredogörelse, som färdigställs innan 

granskningen börjar. 

Sista chansen att påverka järnvägsplanen kommer att vara under granskningen som beräknas 

äga rum under våren 2023. Under granskningsperioden lämnas synpunkterna på förslaget 

skriftligt och de hanteras i vårt granskningsutlåtande. 

 

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/hebystation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Adress: 

Kungsängsvägen 25 

753 23 Uppsala 

Telefon: 0771-921 921 

www.trafikverket.se 

 

 

Projektledare: 

Mattias Bergström 

Telefon: 010-123 16 62 

mattias.bergstrom@trafikverket.se 

 

Markförhandlare: 

Sandra Naenfeldt 

Telefon: 0771-921 921 

sandra.naenfeldt@trafikverket.se 

Framtagande av 
samrådsunderlag

(här är vi just nu)

(hösten 2021)

Begäran om beslut 
angående betydande 

miljöpåverkan 
(våren, 2022)

Utredningsskede

(fram till hösten, 2022)

Samrådsmöte på orten

(hösten 2022)

Kungörande av 
granskningshandling

(våren, 2023)
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