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Bakgrund
GodsstråketgenomBergslagen,där sträckanHallsberg-Degerön ingår, har
storbetydelseför godstransporter
frånnorra till södraSverigeoch till
kontinenten.Den nu genomfördaförstudienssyfte har varit att studera
lokaliseringoch investeringsbehov
för atttillgodosedagensochframtida
kapacitetsbehov
på sträckan.Utgångspunkteni utredningsarbetet
har varit att
utredningsalternativen
skautformasså att de bidrar till att förbättra
punktligheten,ökarkapaciteten,förkortarrestidensamtger möjlighet att på sikt
ökajärnvägstransporterna.
Därmedskabl.a. bättre förutsättningarskapasför att
på ett effektivt och rationellt sättköra godstrafikfrånnorra till södraSverige.

CBRÖT
CBRÖB
CBRÖP
CBRÖE
CBOH
Remissinstanserna

Redovisning av utredningsalternativen
UA 1 Dubbelspår

Hallsberg

-Degerön

Utbyggnad till dubbelspår i befintlig linje på hela sträckan,
UA 2 Mötesstationer

UA 2 A Mötesstationemai Åsbro, Rönneshyttanoch Mariedammförlängs att
rymmatvå tåg om vardera750 meter.Ny mötesstationbyggs i Jakobshyttanför
två tåg om 750 meter.Mötesstationeni Godegårdbibehållsmed oförändrad
längd.
UA 2 B Mötesstationernai Åsbro, Rönneshyttanoch Mariedammförlängs att
rymma ett tåg om 750 meter.Ny mötesstationbyggs i Jakobshyttanför ett tåg
om 750 meter. Mötesstationeni Godegårdbibehållsmed oförändradlängd.
UA 3 Dubbelspår

i ny sträckning

Hallsberg

-Asbro

UA 3 A Nytt dubbelspårvästeromÅsbro, spårenanslutertill befintlig linje
söderom Åsbro.
VA 3 B Nytt dubbelspårösterom Åsbro, spårenanslutertill befintlig linje norr
om Åsbro.
VA 3 C Nytt dubbelspårvästerom riksväg50, spårenanslutertill befintlig linje
söderom Åsbro.
Handläggare:
Christer Fjellman
Tel. 08-762

22 78
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VA 3 D Nytt dubbelspårvästerom VästraÅ, spårenanslutertill befintlig linje
söderom Åsbro.
UA 4 Partiellt

dubbelspår

Hallsberg

-Asbro

Utbyggnadav nytt dubbelspårmellan HallsbergochÅsbro enligt UA 3 B
kombineratmed ny mötesstationi Jakobshyttanför ett tåg om 750 meter.
UA 5 Enkelspär

med kurvrätningar

Enkelspåri ny sträckningvid Dunsjö ochvid Skeppsjönsamtkurvrätningav
kurvor medmindre radie än 1200meter.
UA 6 Dubbelspår

i ny sträckning

Hallsberg

-Åsbro

Utbyggnadav nytt dubbelspårmellan HallsbergochÅsbro. Utbyggnadenär
anpassadtill en framtidautbyggnadav infartsgruppenpå rangerbangården
i
Hallsberg.Spårenanslutertill befintlig linje norr omÅsbro. Alternativet
uppfyller inte kravetpå störstatillåtna hastighet160km/tim.
UA 7 Dubbelspår

i ny sträckning

Hallsberg

-Asbro

Utbyggnadav nytt dubbelspårmellan HallsbergochÅsbro. Utbyggnadenär
anpassadtill en framtidautbyggnadav infartsgruppenpå rangerbangården
i
Hallsberg.Spårenanslutertill befintlig linje söderomÅsbro. Alternativet
uppfyller kravetpå störstatillåtna hastighet160km/tim.
Samrå,dsprocessen
Genomförda

samr&Jdsmöten

Samrådsmötenmed berörd allmänhet, föreningar och företag har genomförts
2002-06-03 i Åsbro, 2002-06-04 i Hallsberg och 2002-06-10 i Godegård.
Inbjudan har skett genom brev och annons. Sammanlagt deltog 119 personer.

Samrådsmöten
med referensgruppmyndigheterhar genomf6rtsvid 5 tillfällen.
Samrådsmöten
med referensgrupptrafikutövarehar genomförtsvid 3 tillfällen.
Samrådsredogörelse
harupprättats.
Genomförd

remiss

Förstudienhar 2004-03-18skickatspå remissti1120berördamyndigheteroch
företag.Andra intressentersomönskatta del av förstudienhar i brevhänvisats
till respektivekommun.Remisstidengick ut 2004-05-14.
Remissammanställning
harupprättats.
Aktuella

förLltsättningar

I slutskedetav förstudiearbetet
ändradesde ekonomiskaförutsättningarna
genomatt pengaravsattesför attbyggadubbelspårutmedhela sträckan
Hallsberg-Degerön. Detta framgåri den av regeringenfastställda
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framtidsplanenför 2004-2015.Där fastläggsävenatt utbyggnadenskapåbörjas
under2007 samtslutförasunderplanperioden.Utbyggnadentill dubbelspår
eliminerarkapacitetsbristenochger möjlighet att ytterligareutveckla
godstrafiken.Därtill skapasförutsättningarför att i framtidenutveckla den
regionalapersontrafiken.
Beslut
Följande alternativ avförs från fortsatt utredning:

1. VtredningsaltemativVA 1 del 1 Dubbelspåri befintlig sträckning
Hallsberg-Åsbro avförs från fortsattutredningdå de spårgeometriska
kraveninte uppfylls vilket får till följd att hastighetenbegränsaspå
sträckan.
2

Utredningsalternativen
UA 2 MötesstationersamtUA 5 Enkelspårmed
kurvrätningaravförs från fortsattutredningdå dessainte löser
kapacitetsproblemen
på sträckan

UA 3 C och UA 3 D Dubbelspåri ny sträckning
3 Utredningsalternativen
Hallsberg-Åsbro avförsfrån fortsattutredningdå dessainte uppfyller
de transportpolitiskamålenmed avseendepå möjlighetenatt i framtiden
utveckla denlokala ochregionalapersontrafikeni Åsbro.
Fortsatt

utredning

-Järnvägsutredning

I det fortsattaarbetetutredsdubbelspårÅsbro -Degerön enligt förstudiens
utredningsalternativUA l i kombinationmed fyra olika alternativför
dubbelspåri ny sträckningHallsberg-Åsbro. De fyra alternativenär
förstudiensUA 3 A och UA 3 B somutgår frånbefintlig utfart från
rangerbangården
i HallsbergsamtUA 6 och UA 7 somär alternativsom
möjliggör en framtida anpassningav rangerbangården
för attkunnahantera750
meterlångatåg. Dessutomutredsett alternativmed mötesspåri Jakobshyttan
för attbelysamöjligheternatill enetappvisutbyggnad.
1.

Järnvägsutredningens

alternativ

1

FörstudiensUA 1 del 2 i kombinationmed UA 3 A väljs f6r att uppfylla
kravetpå dubbelspår.UA 3 A väljs f6r att i framtidenkunnaetableraen
stationi anslutningtill Åsbro samhälle.UA 3 A utredsvidaretrots att
det endasttillåter sth 100 km/h vid in- ochutfart till rangerbangården.
2.

Järnvägsutredningens

alternativ

2

FörstudiensUA l del 2 i kombinationmed UA 3 B väljs för att uppfylla
kravetpå dubbelspår.UA 3 B väljs för att i framtidenkunnaetableraen
stationi Åsbro samhälle.UA 3 B utredsvidaretrots att det endast
tillåter sth 100 km/h vid in- ochutfart till rangerbangården.
3.

Järnvägsutredningens

alternativ

3

VA 1 del 2 i kombination med VA 6 väljs för att uppfylla kravet på
dubbelspår. VA 6 väljs för att i framtiden kunna etablera en station i
Åsbro samhälle samt att det är anpassattill en framtida utbyggnad av
3 (4)
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infartsgruppenpå rangerbangården
i Hallsberg.UA 6 utredsvidare trots
att det endasttillåter sth 100km/h vid in- ochutfart till rangerbangården.Detta för att det är detendaalternativsommeden rimlig
anläggningskostnad
är anpassatför utbyggnadenav rangerbangården.
4.

Järnvägsutredningens

alternativ

4

UA 1 del 2 i kombinationmed UA 7 väljs för att uppfylla kravetpå
dubbelspår.UA 7 väljs trots att dethar väsentligthögreanläggningskostnadänframtidsplanensram och att detinte ger möjlighet att
etableranågonstationi Åsbro.Dettamed anledningav att det är det
endaalternativsomtill fullo uppfyller hastighetsstandardkravet
på sth
160 km/h ochsamtidigtär anpassattill enframtidautbyggnadav

rangerbangården.
5.

Järnvägsutredningens

alternativ

5 -etappiösning

Somett alternativför att belysamöjligheternatill enetappvis
utbyggnadutredsförstudiensVA 3 A, VA 3 B, VA 6 eller VA 7 i
kombinationmed ett nytt mötesspåri JakobshyttanmellanÅsbro och
Godegård.I övrigt bibehållsbefintligt spår.
Gemensamt

för alternativen

Det fortsattautredningsarbetet
skaresulterai enjämvägsutredningoch
bedrivasså att en byggstartkan ske under2007.
2. Järnvägsutredningen
genomförsi huvudsakinomredovisadestråkdock
på sådantsättatt synpunkterfrån samrådochremissi görligastemån
beaktas.
Underremisstidenhar det framkommitsynpunkterpå själva
genomförandetav dubbelspårsutbyggnaden
ochdesspåverkanpå
järnvägstrafiken.Detta innebäratt linjedragningeneventuelltkan
behövajusterasmellandelenÅsbro -Degerön.
3

Järnvägsutredningen
skaävenbelysakonsekvensen
av rivning av det så
kallade Långängsspåret
i foTn1aversättningsanläggningar.
Långängspårets
funktionbehövsför järnvägstrafikensamtidigt somdet
är ett starktönskemålfrånHallsbergskommunatt spåretrivs. Detta
motiveraratt alternativalösningarstuderasinom ramenför jämvägsutredningen.
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