Hallsberg–Degerön
juni 2015

Järnvägen mellan Hallsberg och Degerön
ska successivt byggas ut till dubbelspår.
Sträckan är indelad i flera projekt som
befinner sig i olika skeden. Projekten är en
del av utbyggnaden av Godsstråket genom
Bergslagen. I det här informationsbladet
berättar vi främst om vad som sker på
sträckan Stenkumla-Dunsjö där arbetet är
som mest intensivt
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Mellan Stenkumla och Dunsjö bygger vi ett 13 km långt
dubbelspår, huvudsakligen i befintlig sträckning.
Trafikverkets entreprenör Skanska påbörjade produktionen i slutet av mars.
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I Lerbäck anlägger vi en ny bullerskyddsvall öster om
det befintliga spåret. För att förbättra säkerheten sätter
vi ner hastigheten och leder om trafik på berörda vägar.

Vi genomför spårnära arbeten för två nya vägbroar i
Rönneshytta. Arbetena för de nya väganslutningarna
påbörjas också.

ÖREBRO LÄN

Rönneshytta

Vad händer nu?
I Dunsjö och Lerbäck pågår sprängningsarbeten och
vägomläggning. I Rönnehytta pågår grundläggningsarbeten för den nya vägbron och omläggning av optokabel.
För att avleda vatten pågår dikningsarbeten mellan
Rönneshytta och Lerbäck. Byggnation av ny väg till
Fixan pågår också.

Vad händer framöver?
Under veckorna 28-32 kommer befintlig järnväg vara
avstängd för gods och persontåg. Under perioden pågår
produktion i stort sett dygnet runt. Vi kommer främst
arbeta med schakt och sättning av kontaktledningsfundament, resning av nya stolpar och montage av ny
kontaktledning. Vi utför också schakter för det nya
spåret bredvid det befintliga spåret.
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På www.trafikverket.se/hallsberg_degerön finns kartan i större format.

Visa hänsyn och iakttag försiktighet!
Vi vill göra er uppmärksamma på att omfattande arbeten
sker under perioden. Stora maskiner och yrkesarbetare
kommer att vara i arbetsområdet. Trafiken till och från
området kommer att vara intensiv.

Fönsterbyten på berörda fastigheter beräknas vara klara
till hösten.
Skanska räknar med att avsluta sina arbeten under 2019.

Mer information på baksidan!

Dunsjö-Jakobshyttan-Degerön

Dubbelspår godsstråket genom Hallsberg

På sträckan Dunsjö-Jakobshyttan ska vi bygga 5 km
långt dubbelspår. Mellan Jakobshyttan och Degerön ska
vi bygga 10 km långt dubbelspår.

Vi ska bygga ett nytt spår mellan rangerbangården och
Västra stambanan, precis intill befintliga spår.
Järnvägsplanen är skickad till vår avdelning planprövning för fastställelse. Nu arbetar vi med att ta fram
ritningar och handlingar för ombyggnaden.

Vi har beslutat att handla upp Dunsjö-Jakobshyttan och
Jakobshyttan-Degerön som varsitt projekt. Det har gjort
att upphandlingen av järnvägsplanerna har blivit
försenade. Vi hoppas ha projekterande konsulter till
järnvägsplanerna till hösten. Vi återkommer då med mer
information om processen och kallelser till informationsmöten.

Under sommaren rustar vi upp befintlig spår på Västra
stambanan genom att byta räls, slipers och makadam
mellan Hallsberg och Tälle.

Hallsberg-Stenkumla

Vill du veta mer?

Vi ska bygga ett cirka 14 km långt dubbelspår.
Vi arbetar med att utreda var i den valda korridoren
spåren ska gå, samt hur järnvägen och dess omgivningar
ska utformas. När vi har ett förslag till järnvägsplan blir
den tillgänglig för alla som vill lämna synpunkter.

Följ projekten på sträckan Hallsberg-Degerön på
webben: www.trafikverket.se/hallsberg-degeron
Trafikverkets kundtjänst når du på telefon 0771-921 921.
Du kan också kontakta oss i projekten, se nedan.

Vi kommer att bjuda in berörda till informationsmöten
under hösten 2015.

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