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Kungörelse om inledande av planering och rätt till utredning

Järnvägsplan för elektrifiering av banavsnittet Hyvinge-Hangö samt för förbättring av
plankorsningssäkerheten, Hyvinge, Nurmijärvi, Vichtis, Lojo, Raseborg, Ingå, Hangö
Trafikverket har tidigare inlett utarbetandet av tre järnvägsplaner enligt banlagen och underrättat
om dessa i enlighet med 22 § och 9 § i banlagen: elektrifiering av banavsnittet Hyvinge-Hangö
5.9.2017, ökad plankorsningssäkerhet i Nurmijärvi 25.1.2018 och ökad plankorsningssäkerhet i
Raseborg 20.12.2017.
Järnvägsplanen för elektrifiering av banavsnittet Hyvinge-Hangö behandlade inte plankorsningarna i området. Vartefter som järnvägsplanerna för förbättring av plankorsningssäkerheten i Raseborg och Nurmijärvi har framskridit, har det konstaterats att plankorsningslösningarna och
lösningarna gällande elektrifieringen av banavsnittet Hyvinge-Hangö bör undersökas samtidigt,
till exempel i fråga om rutterna för specialtransporter. På basis av detta har Trafikverket beslutat
att slå ihop dessa tre järnvägsplaner till en övergripande järnvägsplan som omfattar både elektrifieringen av banavsnittet Hyvinge-Hangö och förbättringen av plankorsningssäkerheten samt
att utöka analysen till att gälla plankorsningarna på hela förbindelsen Hyvinge-Hangö.
Trafikverket har ansett det vara nödvändigt att på nytt underrätta om att en sammanslagen järnvägsplan utarbetas enligt banlagen: järnvägsplanen för elektrifiering av banavsnittet HyvingeHangö samt för förbättring av plankorsningssäkerheten, jämte nödvändiga undersökningar och
vägarrangemang. Arbetet utförs i nära samarbete med kommunerna och NTM-centralerna i området (22 § och 9 § i banlagen).
Banhållaren har rätt att utföra mätningar, markundersökningar och andra förberedande åtgärder
på en fastighet som hör till planeringsområdet (9 § i banlagen).
Fastighetsägare och övriga sakägare samt de vilkas boende, arbete eller övriga förhållanden
kan påverkas av planen har rätt att vara närvarande vid utredningarna och att framföra sin åsikt
i saken (22 § och 9 § i banlagen).
Möten för allmänheten om de nuvarande planerna i Raseborgs stad:
Banavsnittet Hyvinge–Karis, plankorsningarna från Kivelä till Sannäs presenteras i Svartå
30.5.2018 kl. 18–20 i Mustion koulu, Lindnäsvägen 19, 10360 SVARTÅ och banavsnittet Karis–Hangö från Raseborgs plankorsning till Predium presenteras i Ekenäs 29.5.2018 kl. 18–20 i
Gamla sjukvårdsskolan, Raseborgsvägen 5, 10600 RASEBORG.
Längre fram i planeringen kommer Trafikverket att skilt meddela tidpunkterna för de möten om
planeringen som ordnas för allmänheten. När planen är färdig hålls den offentligt framlagd, varvid sakägare har möjlighet att göra en skriftlig anmärkning om den (22 § i banlagen). Kommunen informerar skilt om var och när planen finns offentligt framlagd.
Ytterligare uppgifter fås av projektchef Anna Miettinen vid Trafikverket, e-post anna.miettinen@trafikverket.fi, telefon 0295 34 3837 (hela projekt och Lojo-Hangö). Ytterligare uppgifter
fås av projektchef Jarno Viljakainen vid Trafikverket, e-post jarno.viljakainen@trafikverket.fi, telefon 029 534 3812 (Hyvinge-Vichtis)
https://www.liikennevirasto.fi/hyvinkää-hanko
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