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Infrastrukturen – hur vägnät, järnvägsnät, flygplatser och transport-
system byggs upp är framgångsfaktorer för regioners och kommuners 
möjligheter att nu och på sikt attrahera invånare, besökare till regionen 
och säkerställa att företag och verksamheter vill finnas i vår region. Hur 
infrastrukturen ser ut bestäms framförallt på riksnivå och investeringar 
görs i första hand av staten. 

Under många år har möjligheten till en järnvägssträckning mellan 
Stockholm – Oslo diskuterats för att binda samman huvudstäderna. 
Längs vägen skulle en sådan järnvägssträckning kunna utvidga våra 
arbetsmarknadsområden det vill säga valfriheten att bo där man vill 
och kunna arbeta där man vill när möjligheten att pendla ökar. 

Ett beslut om en sådan järnvägssträckning och genomförande av den 
ligger längre fram i tiden – troligen på 20 års sikt.
 
Varför en möjlighetsstudie?
Möjlighetsstudien är en studie som undersöker var det tekniskt och 
fysiskt finns förutsättningar att bygga en järnväg med de krav som ställs 
på en snabbtågsförbindelse och godstransporter. Studien underlättar 
för oss att frigöra mark eftersom den pekar ut på några meter var det 
är lämpligast att anlägga. Vi behöver inte blockera stora ytor i vår över-
siktsplan av möjliga järnvägsreservat. Och vi kan planera tillsammans 
med kommunerna i vår närhet. Det ger oss också möjligheten att ligga 
steget före och vi behöver inte bli överraskade av andras beslut.
 
Översiktsplanen
Alla kommuner i Sverige ska enligt lag ha en översiktsplan som täcker 
hela kommunens yta och anger den övergripande inriktningen för den 
långsiktiga utvecklingen, främst för den fysiska miljön. Lekeberg har en 
översiktplan som beslutades 2014, till den ska nu ett så kallat tematiskt 
tillägg till översiktsplanen utformas. Möjlighetsstudiens resultat blir ett 
underlag för det. Eftersom en järnväg måste hänga ihop över kommun- 
och länsgränser är tanken att vi ska genomföra processen gemensamt 
med de kommuner som är berörda. 



Det arbetet kommer att pågå under hela 2016. Under arbetet ska sam-
råd med medborgarna ske, både genom dialog och granskning/utställ-
ning. Vid dessa tillfällen kan alla lämna synpunkter och framföra sina 
åsikter om översiktsplanen.

Se www.lekeberg.se/mojlighetsstudie

Kommunens roll och din roll som medborgare
Strategisk planering och översiktsplanering ligger i en kommuns 
skyldighet. 

ÖP-processen - princip över skeden och dess innehåll
Processen för fördjupad översiktsplan (FÖP) eller tematiskt tillägg (TÖP) 
är samma men vanligen kortare tid. 

Utredningsskede
Insamling och samman-
ställning av underlag. 
Utredningar. Utkast 
ÖP-förslag. Interna och 
politiska avstämningar.

Samrådsskede
Själva samrådet bör 
pågå under minst 2 
månader. Därefter 
bearbetning av 
inkomna synpunkter 
och revidering av 
ÖP-förslag. 

Utställningsskede
Själva utställningen/
granskningen minst 2 
månader. Därefter 
bearbetning, endast 
små ändringar får 
göras i ÖP-förslaget.

Avslutsskede
Inväntande av att 
den nya ÖP:n ska 
vinna laga kraft. 
Ev. överklagan-
de kan ta 6 - 12 
månader.
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Vi är här i processen

Start-
beslut

Beslut om att samråda 
om ÖP-förslag

Beslut om utställning/granskning 
av reviderat ÖP-förslag

Beslut att anta 
ÖP-förslag

ÖP-förslag 
vinner 
laga kraft

arbetsgrupper
politiska diskussioner
frivillig medborgardialog
ev. fokusgrupper/möten

medborgardialog
allmänna eller riktade möten
möjlighet att lämna synpunkter, 
remissyttranden

allmänheten och 
remissinstanser kan 
lämna synpunkter och 
remissyttranden

allmänheten och 
Länsstyrelsen 
kan överklaga 
handläggningen - 
inte innehållet
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Korta fakta

Vem fattar beslut om en järnväg?
Staten fattar beslut om en eventuell framtida 
järnväg.

Vilken möjlighet har vi som medborgare att 
påverka? 
Kommunen kan planera och samråda med 
medborgarna om att reservera lämplig mark 
till en järnvägssträckning i arbetet med över-
siktsplanen, i det här fallet en fördjupad över-
siktsplan.

När i tid kommer en järnväg att byggas? 
En eventuell framtida järnvägssträckning kan 
bli verklighet absolut tidigast om 15 - 20 år, 
mer realistiskt är 25 - 40 år.

Vem betalar? 
Betalningsmodellen för infrastruktursatsningar 
har hittills varit att staten finansierat, men det 
kan i framtiden vara möjligt med privata finan-
siärer. Exempel på sådan finansiering finns på 
andra håll i Europa.Kommunen finansierar inte 
den här typen av infrastruktur.


