
Dunsjö–Jakobshyttan, en del av Hallsberg–Degerön  

Vad ska byggas?
Mellan Dunsjö och Jakobshyttan ska vi bygga ett fem 
kilometer långt dubbelspår. Fyra kilometer föreslås följa 
nuvarande spår och en kilometer kommer att gå i ny 
sträckning.

Vad händer nu?
Vi tar fram en järnvägsplan för sträckan. Den kommer 
att visa förslag på var spåren ska gå samt hur järnvägen 
och dess omgivningar ska se ut. Konsultföretaget Cowi 
har fått i uppdrag att utforma planen.
• Den närmaste tiden kommer vi att undersöka 

markförhållanden och göra inmätningar och 
inventeringar utefter sträckan. Bland annat kommer 
vi att göra provtagningar från en flotte i Skeppsjön.

• Parallellt med detta startar arbetet med att utforma 
den nya järnvägsanläggningen och den formella 
planprocessen påbörjas. 

• Inledningsvis kommer vi att titta på spårlinjen och 
hur vi ska passera Skeppsjön.

Här kan du påverka
Arbetet med järnvägsplanen kommer att pågå 2016–2017. 
När den första grovskissen är klar, vintern 2016–2017, 
bjuder vi in till ett samrådsmöte. Då presenterar vi för- 
slaget och du har möjlighet att komma med synpunkter. 

När ska vi bygga?
Vi planerar att börja bygga 2020.

Vill du veta mer?
Nyheter om järnvägsbygget, dokument och kartor  
hittar du på vår webbplats.
Vill du läsa mer om planeringsprocessen hittar du både 
text och film på Hallsberg–Degeröns webbplats. Här 
finns också nyheter om järnvägsbygget, bland annat vårt 
senaste informationsblad.
www.trafikverket.se/dunsjo-jakobshyttan
www.trafikverket.se/hallsberg-degeron

Trafikverket
Box 1140
631 80 Eskilstuna
Trafikverkets kundtjänst: 0771- 921 921
www.trafikverket.se

Projektledare  
Dunsjö−Jakobshyttan
Jakobshyttan−Degerön
Linda Lindberg
Telefon: 010-123 70 35
linda.lindberg@trafikverket.se

Vi bygger dubbelspårig järnväg Dunsjö–Jakobshyttan

Har du frågor? 
Kontakta Linda Lindberg, projektledare 
Tel: 010-123 70 35 
e-post: linda.lindberg@trafikverket.se
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