Hallsberg–Degerön
November 2015

Vi bygger successivt ut järnvägen
mellan Hallsberg och Degerön till
dubbelspår. Utbyggnaden ökar
möjligheten till miljövänliga transporter. Den ökar även säkerheten
eftersom vi bygger bort ett antal
plankorsningar. Sträckan är indelad
i sex projekt som befinner sig i olika
skeden. Projekten är en del av utbyggnaden av Godsstråket genom
Bergslagen. Här kan du läsa om vad
som är på gång.
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Genom Hallsberg
I Hallsberg ska vi bygga ett nytt teknikhus dit
vi ska flytta vår utrustning för telekommunikation. Vi planerar också att bygga om järnvägsanläggningen. Eventuellt kommer vi att börja
inventera vilka fastigheter som behöver ökat
skydd mot buller, exempelvis genom fönsteråtgärder eller skyddade uteplatser.

Pålsboda

Hallsberg–Stenkumla
49
Stenkumla–Dunsjö
Dunsjö–Jakobshyttan
Olshammar

Godegård

Jakobshyttan
Jakobshyttan–Degerön

Tjällmo

Degerön
0

2

4

6

8

10

km

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Skala (A4):1:250 000

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

På www.trafikverket.se/hallsberg-degeron finns kartan i större format.

Hallsberg–Stenkumla
Vi ska bygga ett cirka 14 km långt dubbelspår. Vi utreder
nu var spåren ska gå, samt hur järnvägen och dess omgivningar ska utformas. När vi har ett förslag till järnvägsplan kommer alla som vill att kunna lämna synpunkter på den.
Eftersom utredningen har tagit längre tid än planerat
flyttar vi fram det planerade informationsmötet.
Ny planerad tid är våren 2016.

Stenkumla–Dunsjö
Här bygger vi ett 13 km långt dubbelspår, huvudsakligen
i den sträckning som järnvägen har idag. Produktionen
är i full gång. Vi bygger nya broar i Lerbäck och Rönneshytta. En ny kontaktledning på östra sidan är till stor del
färdig. Just nu spränger vi och lägger ut berg för både
vägar och järnväg.
Bro- och markarbetena fortsätter under vintern och
våren. Även under sommaren 2016 kommer tågtrafiken
att stängas av under fem veckor. Under den tiden bygger
vi nya växlar och lyfter broar på plats.
Har du frågor och funderingar om projektet? Då är du

alltid välkommen till Skanskas och Trafikverkets projektkontor i Gålsjö utanför Rönneshytta.

Dunsjö–Jakobshyttan
På sträckan Dunsjö–Jakobshyttan ska vi bygga ett fem
kilometer långt dubbelspår. Just nu håller vi på att upphandla den konsult som ska upprätta järnvägsplanen.
Upphandlingen beräknas pågå under hösten och den
konsult som får uppdraget kan då börja arbeta i början
av 2016.

Jakobshyttan–Degerön
Mellan Jakobshyttan och Degerön ska vi bygga ett tio
kilometer långt dubbelspår. Vi har nyligen upphandlat
konsultbolaget Tyréns och de har börjat ta fram en järnvägsplan för sträckan. Vi bjuder in till ett första informationsmöte onsdagen den 2 december klockan 18 i Salemkyrkan, Godegård. Då kommer vi att informera om planprocessen och tidplanen och även presentera de personer som arbetar med projektet. Eftersom arbetet just
påbörjats har vi ännu inga konkreta förslag på utformning att visa. Vi kommer att annonsera mötet på
trafikverket.se och i Motala tidning.
Mer information på baksidan!

Vill du veta mer?

Vi skickar ut informationsblad när vi har något nytt att
berätta. Du som äger ett fritidshus längs sträckan får
bladet skickat till din permanenta bostadsadress.

Informationsmöte Jakobshyttan–Degerön

Trafikverkets kundtjänst når du på telefon 0771-921 921.
Läs mer om projektet Hallsberg–Degerön på webben:
www.trafikverket.se/hallsberg-degeron. Du kan också
kontakta oss i projektet, se nedan.

Vi bjuder in till informationsmöte om järnvägsbygget på sträckan Jakobshyttan–Degerön.
Tid: Onsdagen den 2 december klockan 18
Plats: Salemkyrkan, Godegård
Mer information: Linda Lindberg, projektledare,
telefon 010–123 70 35

Tidplan Hallsberg–Degerön
Uppdaterad juni 2015. Tidplanen gäller under förutsättning av nuvarande Nationell plan inte ändras.
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