Stenkumla–Dunsjö
mars 2015

Järnvägen mellan Hallsberg och Degerön
ska successivt byggas ut till dubbelspår.
Arbetet är indelat 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
händer på sträckan Stenkumla–Dunsjö.

Stenkumla–Dunsjö
Mellan Stenkumla och Dunsjö ska vi bygga ett 13 km
långt dubbelspår, huvudsakligen i befintlig sträckning.
Järnvägsplanen fastställdes den 6 maj 2014. I den redovisar vi förutom arbetena med järnvägen också vilken
mark och vilka fastigheter som berörs. Vi redovisar även
ombyggnaden av de vägar som berörs.
Upphandlingen av entreprenör för byggande av dubbelspåret är klar, och det blev Skanska. Projektering
av bygghandlingar pågår och vi har börjat riva hus
som påverkas av den nya järnvägsanläggningen. Större
arbeten påbörjas under mars.
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På gång

Varför bygger vi dubbelspår?
Enkelspåret som i dag finns på sträckan skapar problem
för godstransporterna. Tågen får inte plats på spåret,
vilket leder till att tågen måste köras andra vägar, och
därmed förlängs transporttiderna. En utbyggnad till
dubbelspår mellan Hallsberg och Degerön ökar möjligheten till miljövänliga transporter. Det ger även ökad
säkerhet eftersom vi vill bygga bort ett antal korsningar
mellan väg och järnväg.

Vill du veta mer?

Vi bjuder in dig som bor och
verkar i området till ett öppet
hus den 24 mars kl. 17–20 på Skanskas och
Trafikverkets projektkontor i Gålsjö utanför
Rönneshytta. Vi berättar om det fortsatta
arbetet och svarar på dina frågor.

Varmt välkommen!

Vi skickar ut detta informationsblad när vi har något
nytt att berätta. Du som äger ett fritidshus längs sträckan
får från och med nu bladet skickat till din permanenta
bostadsadress.
Läs gärna mer på vår webbplats om hela arbetet med
dubbelspåret mellan Hallsberg och Degerön:
www.trafikverket.se/hallsberg-degeron.
Trafikverkets kundtjänst når du på telefon 0771-921 921.
Du kan också kontakta oss i projektet, se nedan.
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