


Samrådsunderlag 
Väröbacka bangårdsåtgärder 

Samrådsunderlag publiceras på hemsida 2022-07-14

Samrådsperiod 2022-04-17 – 2022-08-19

2022-07-142



Allmän information

• Enligt SERA bilaga VII punkt 14 får Infrastrukturförvaltaren frångå de normala tidsfrister 

som gäller för kapacitetsbegränsningar under vissa omständigheter. I det fall vi frångår 

våra normala tidsfrister skall vi som infrastrukturförvaltare inleda ett samråd med berörda.

• Trafikverket väljer att lyfta detta behov och inleda samråd med berörda. Med hänvisning 

till SERA bilaga 7 punkt 14 ska alla berörda sökande gå med på detta för att få ta beslut 

om att frångå tillämpningen av fristerna enligt SERA. 

2022-07-143



Bakgrund

• De tider i spår som är sökta och godkända i BAP är inte komplett och tillräckligt för 

genomförande av projektet. Orsaken är att projektet, vid tiden för sökande av tider i spår, 

gjorde en bedömning som idag kräver en revidering för att klara produktionen och 

leveransen.

• Konsekvensen av att inte få behovet är att åtgärden/projektet inte kan genomföras enligt 

plan.
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Behov
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• Utlägg och borttag av baliser: v41 L 02.00-04.00 och

v43 Fre 00.25-02.40.

Ger trafikavbrott (Frillesås)-(Varberg) och genomförs på 

tågfria tider.

• Utökning av hastighetsnedsättningen i objekt 350727. 

Idag finns en hastighetsnedsättning v42 S 06:00 – v43 To 

16:00, längd 554m, spår 1,2 i Värö, STH från 200 till 70.

Nytt behov: 

- v41 L 04:00 – v43 Fre 02:40, längd 554m, spår 1,2 i 

Värö, STH 200 till 70.

- v41 L 04:00 – v43 Fre 02:40, längd 554m, spår 3 i Värö, 

STH 80 till 70.

• Hastighetsnedsättningen ger ett tidstillägg på ca 1,5 

minuter vid STH 70 istället för 200.



Samrådsperiod

• Samrådsperiod varar 2022-07-14 till 2022-08-19 och samrådssvar lämnas på blankett till 

banarbetsplaneringen.vast@trafikverket.se.

• Samrådsmöte kommer genomföras 2022-08-24.

• Blankett och underlag finns tillgängliga på https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-

branschen/jarnvag/tagplan-att-skapa-tidtabeller-for-tag/tagplan-2022/trafikpaverkanande-atgarder/

• För frågor eller behov av dialog under samrådsperioden vänd er till 

banarbetsplaneringen.vast@trafikverket.se.
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