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Parlamentarisk grupp för tunnelutredning. 

Protokoll nr 2 

Mötet hölls i Självstyrelsegårdens konferensrum Ådskär den 20 januari 2021 kl. 10.00 – 

11.15 

Närvarande: 

Christian Wikström, Infrastrukturminister (OB)  

Björn Hägerstrand (M) 

Lena Andersson (ÅF) 

Rainer Juslin (L) 

Erica Scott (HI), på distans via Teams 

Jörgen Pettersson (C)  

Runa -Lisa Jansson (OB)  

Kerstin Staf (ÅD)  

Björn Ekblom, Vägingenjör ÅLR 

Anders Sundblom, Bro- och hamningenjör ÅLR 

 

§ 1 

Christian Wikström öppnade mötet och hälsade alla välkomna och passade på att önska 

alla en god fortsättning på det nya året. 

 

§ 2 

Beslöts att hålla nästa möte i en lokal utanför landskapsförvaltningen med anledning av 

pandemin. Fortsättningsvis möjligt att delta digitalt. Beslöts samtidigt att möte nr 4 hålls 

den 10/2 kl. 10.00 och möte nr 5 den 17/2 kl.10.00. Vilka aktörer som inbjuds att delta och 

informera om olika förutsättningar/kunskapsområden och på vilket möte, bestäms på 

inkommande möte. Beroende på hur det pandemiska situationen utvecklas kan mötet vid 

behov hållas uteslutande digitalt. 

 

§ 3 

Val av protokolljusterare. Till protokolljusterare utsågs Rainer Juslin. 
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§ 4 

Protokollets offentlighet debatterades.  

Beslöts att protokollet skickas ut till samtliga deltagare efter protokolljustering. Eventuella 

felaktigheter rättas till. Därefter justeras protokollet digitalt. Efter justering skall protokollet 

vara offentligt.  

 

§ 5 

Björn Ekblom redogjorde för vägplaneprocessen och hur gällande lagstiftning reglerar 

möjligheterna att genomföra ett vägprojekt. (Powerpoint presentation som bilaga) 

 

Svar på relevanta frågor som ställdes i samband med presentationen: 

• Man måste alltid ha tillgång till behövlig mark innan man kan bjuda ut ett projekt 

antingen på entreprenad eller i annan partnerskapsform, antingen genom fastställd 

vägplan eller markägaröverenskommelser. 

• Tidsåtgång vid nya projekt där tidigare planer saknas från förstudie till fastställd 

vägplan varierar idag från c:a 2,5 - 5 år, beroende hur smidigt processen fortlöper 

och projektets omfattning 

• En enskild väg är ingen allmän väg. Enskild väg regleras av egen lagstiftning.            

LL (2008:59) om enskilda vägar 

•  

§ 6 

Övriga frågor: 

Gruppen informerades om att det finns ett flertal sökanden till den Projektingenjörstjänst 

som kommer att ha ansvar för att driva tunnelprojektet vidare.  

Vidare ställdes frågan om när en vägplaneprocess kan starta i detta specifika fall.  

Svaret är att den parlamentariska gruppens slutrapport för tunnelutredningen skall vara 

färdigställd. 

 

 

Vid protokollet   Prokolljusterare  

 

 

Björn Ekblom   Rainer Juslin 


