Hallsberg–Degerön, dubbelspår

Informationsbrev oktober 2011

Godståg på dagens enkelspåriga sträcka i höjd med Stenkumla. Foto: Johanna Larsson.

Projektet Hallsberg−Degerön är en del av utbyggnaden av Godsstråket i Bergslagen. I dagsläget arbetar
Trafikverket med olika delprojekt inom projektet
Hallsberg−Degerön. Vi tycker att det är viktigt att du
som berörs av projektet är informerad om vad som
händer på de olika sträckorna. Du kommer att få fler
informationsbrev när vi har något nytt att berätta.

Varför bygger vi dubbelspår?
Enkelspåret som idag finns på sträckan skapar
problem för godstransporter. Tågen får inte plats på
spåret vilket leder till omledningar och förlängda
transporttider.
Projektet har tilldelats 1,7 miljarder kronor i den
nationella planen för Sveriges transportsystem 2010–
2021. Kostnaden för hela projektet är dock beräknad
till 5,4 miljarder.

Vad händer nu i de olika delprojekten?
Delprojekt på den norra delen av sträckan
Dubbelspårsfunktion för Godsstråket genom
Hallsberg
Utbyggnad av Godsstråket genom Hallsberg innebär
att en enkelspårssträcka byggs ut till dubbelspår för
att öka kapaciteten för gods- och persontransporter. Utbyggnaden ansluter till befintligt dubbelspår
norrut mot Örebro och framtida dubbelspår söderut
mot Mjölby. Arbetet med framtagande av förstudie
pågår.
I november hålls ett samråd gällande förstudien.
Representanter från Trafikverket och konsulten finns
då på plats för att informera om projektet, svara på
frågor och ta emot synpunkter. Håll utkik i dagspress
och på webben för information om tid och plats.

Kumla

Hallsberg–Åsbro
En översyn av förstudien från 2003 och järnvägsutredningen från 2006 har genomförts .Vi har funnit
tre alternativ till de redan föreslagna. Dessa kompletterar den tidigare förstudien. Planeringsprocessen tas
därför om och alla utredningsalternativ kommer att
belysas.

Hallsberg

Åsbro
Stenkumla

Under första kvartalet 2012 är det dags för samråd
för allmänheten gällande den nya kompletterande
förstudien. Håll utkik i dagspress och på webben för
information om tid och plats då representanter från
Trafikverket och konsulten informerar om projektet,
svara på frågor och tar emot synpunkter.

Dunsjö

Delprojekt på den södra delen av sträckan

Jakobshyttan

Stenkumla–Dunsjö
För att öka kapaciteten på sträckan Stenkumla (strax
söder om Åsbro) och Dunsjö (mellan Rönneshytta och
Mariedamm) vill vi bygga ett 12 km långt dubbelspår
på sträckan. Det kommer i huvudsak att gå i befintlig
sträckning. Framtagande av järnvägsplan, där vi redovisar vilken mark och vilka fastigheter som berörs,
pågår. Geotekniska förarbeten påbörjades under
hösten 2011.
Under våren 2012 kommer vi ha ett samråd där allmänheten kan lämna synpunkter på järnvägsplanen.
Håll utkik i dagspress och på webben för tid och plats.

Jakobshyttan
Den befintliga järnvägen vid Jakobshyttan är mycket
kurvig och tågen måste hålla nere hastigheten. Därför
bygger vi en 3,5 km lång mötesstation i Jakobshyttan.
Mötesstationen, som i praktiken innebär en kurvrätning, är anpassad till det framtida dubbelspåret
mellan Hallsberg och Degerön. Den kommer att öka
kapaciteten och skapa en flexiblare trafikering på en
annars lång och enkelspårig sträcka.
Fastställelseprocessen av järnvägsplanen pågår liksom förberedelser för upphandling av entreprenör för
genomförande av byggnation. Byggstarten är planerad till våren 2012.

Degerön
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Vill du veta mer?
Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller vill veta
mer. Trafikverkets kundtjänst når du på telefon 077124 24 24. Du kan läsa mer om projektet på webben:
www.trafikverket.se/hallsberg-degeron.
Du når hela Trafikverket på 0771-921 921.
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