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7.5 Teknik 

7.5.1 Signalsystem

hallsbergs signalsystem styrs av tre ställverk 
av modell 85. ställverksdatorerna har endast 
lite plats för tillkommande objekt såsom växlar 
och signaler. ställverk modell 85 tillverkas inte 
längre och det råder viss brist på reservdelar 
och de ”byggklossar” som behövs för att bygga 
ut ställverken. ett eller flera ställverksdatorer 
behöver bytas ut mot den moderna modellen 
95 när järnvägsanläggningen ska byggas ut, 
vilket innebär en stor kostnad. detta gäller för 
båda korridorerna. ombyggnad till ställverk 
95 är en förutsättning för kunna genomföra 
dubbelspårsutbyggnad på godsstråket enligt 
denna förstudie. 

Norra korridoren:
detta alternativ innebär att ett stort antal in-
fartsväxlar till verksamheterna behöver kopp-
las in i signalsystemet med tillhörande signaler. 
det kan inte genomföras i de befintliga signal-
ställverken.

Södra korridoren:
detta alternativ innebär ett mindre antal nya 
växlar och signaler. det kan inte genomföras i 
de befintliga signalställverken.

7.5.2 Byggnadstekniska förutsättningar

detta avser främst geo- och bergtekniska 
förutsättningar samt byggnadskonstruktioner. 
dessa bedöms inte vara alternativskiljande.

7.6 Produktion (byggskede)

7.6.1 Byggbarhet under befintlig trafik

i båda korridorerna gäller att byggnation 
kommer att ske under pågående trafik. 
däremot är det stor skillnad på typ av trafik 
mellan korridorerna.

Norra korridoren:
dagens trafik i den norra korridoren präglas 
av växlingsrörelser med relativt låg hastighet. 
lok med ett mindre antal vagnar eller helt utan 
vagnar.

Byggnation kommer sannolikt att störa trafiken 
till/från verksamheterna och i viss mån 
kombiterminalen. däremot blir störningar på 
godsstråket marginella.

Södra korridoren:
dagens trafik i den södra korridoren präglas av 
hög hastighet på västra stambanan och medel-
hög hastighet på godsstråket, dessutom blan-
das detta i viss mån med rangertrafik.

Byggnation av detta alternativ kan komma 
att störa trafiken på den högprioriterade 
västra stambanan. dessutom kan 
byggnationen komma att ske inklämt mellan 
rangerverksamhet, godsstråket och västra 
stambanan.

7.6.2 Arbetsmiljö

arbetsmiljöfrågorna i byggskedet är i detta 
projekt främst kopplade till den pågående 
tågtrafiken intill byggarbetsplatsen. 

Norra korridoren:
Byggarbetsplatsen blir sannolikt belägen mitt i 
en bangårdsmiljö med pågående trafik på alla 
sidor. det blir svårt att skärma av på grund av 
stort antal växlar. arbetsmiljöfrågorna är svåra 
i denna miljö.

Södra korridoren:
Byggarbetsplatsen hamnar sannolikt mellan 
högtrafikerade spår med höga hastigheter. 
dock förefaller det finnas goda möjligheter att 
skärma av arbetsplatsen från de trafikerade 
spåren.
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7.7 Driftskede

7.7.1 Underhåll

Norra korridoren:
korridoren innehåller ett stort antal växlar 
och andra komponenter vilket kräver relativt 
mycket underhåll.

Södra korridoren:
korridoren innehåller ett begränsat antal 
växlar och andra komponenter vilket också ger 
begränsat underhåll.

7.7.2 Lokförarbyte

ett stort antal tåg byter lokförare i hallsberg. 
en särskild plats för detta har efterlysts. detta 
anses inte vara alternativskiljande och har inte 
studerats vidare i förstudien.

7.7.3 Arbetsmiljö och säkerhet

Norra korridoren:
sannolikt uppstår en arbetsmiljö som präglas 
av mycket och svårförutsägbar trafik eftersom 
det troligen uppstår en typisk bangårdsmiljö 
med många växlar och högfrekvent trafik. det 
bildas spår med hög hastighet på båda sidor om 
rangerfunktionen (godsstråket respektive västra 
stambanan).

godsstråkets nya spår behöver stängslas in för 
att få en säker arbetsmiljö för de som arbetar på 
rangerbangården och andra verksamheter nära 
det nya spåret, om kravet på 80 km/h ska kunna 
uppnås på godsstråket. instängslingen, och 
därmed en säker arbetsmiljö, försvåras av det stora 
antalet anslutningsväxlar. staket bör även finnas 
mellan rangerbangård och godsstråkets befintliga 
spår. rangerverksamhetens arbetsmiljö kommer 
sannolikt att försämras på grund av det nya spåret.

utrymningsvägarna vid brand, gasläcka eller 
annan olycka på rangerbangården begränsas av 
att rangerbangården omges av genomgående 
spår med relativt hög hastighet och instängsling 
av det nya spåret. också tillgängligheten för 
räddningstjänsten hindras av instängslingen och 
spårets barriäreffekt. 

Södra korridoren:
arbetsmiljön präglas av flertal parallella spår 
med tågtrafik i hög hastighet. Tågtrafiken är 
dock relativt väl förutsägbar på grund av raka 
sträckor med ett fåtal växlar.
 
staket bör finnas mellan rangerbangård 
och godsstråket på grund av hastigheten på 
godsstråket för att få en säker arbetsmiljö 

för de som arbetar på rangerbangården. 
rangerverksamhetens arbetsmiljö försämras 
sannolikt inte jämfört med dagens situation.

utrymningsvägar vid olyckor och tillgänglighet 
för räddningstjänsten försämras inte jämfört 
med dagens situation.

7.8 Ekonomi

7.8.1 Anläggningskostnad

kostnaderna nedan inkluderar provisorier 
under byggtiden och etapplösningar. 
däremot ingår inte kostnader för eventuella 
åtgärder på signalställverken såsom byte av 
ställverksdatorer till modell 95. kalkylen 
förutsätter att de tillkommande objekten, 
till exempel signaler, kan kopplas in i de 
signalställverk som finns i hallsberg vid 
byggstart.

Norra korridoren:
en översiktlig kalkyl har tagits fram för de 
anläggningskostnader som finns knutet till det 
norra alternativet. kalkylen visar på en total 
anläggningskostnad på cirka 640 Mkr (50% 
sannolikhet enligt successiv kalkyl), prisnivå 
2011.
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Södra korridoren:
kalkylen för det södra alternativet visar på en 
bedömd anläggningskostnad på cirka 660Mkr 
(50% sannolikhet enligt successiv kalkyl), 
prisnivå 2011. 

7.8.2 Samhällsekonomi

samhällsekonomin för sträckan genom 
hallsberg har inte studerats för sig. däremot 
har ett åtgärdspaket för hela sträckan 
hallsberg – degerön studerats tidigare och 
visats ha en positiv samhällsekonomi. detta 
paket omfattar bland annat dubbelspår genom 
hallsberg.

samhällsekonomin förefaller inte vara alterna-
tivskiljande mellan norra och södra korridoren.

7.9 Miljö

Norra korridoren:
ett mindre antal industrier ligger belägna inom 
och längs den norra korridoren. vid schaktning 
i dess närhet kan markföroreningar spridas 
till grundvattnet om inte lämpliga försiktig-
hetsåtgärder vidtas. Både hallsbergsåsens och 
närkeslättens vattenförekomster kan komma 
att skadas om oönskade läckage uppstår.

inga särskilda utpekade naturvärden påverkas 
negativt av en utbyggnad inom den norra 
korridoren.

ett nytt spår medger mer trafik och kan leda till 
en ökning av buller inom utredningsområdet. 
För de boende längs lokvägen kommer 
den norra korridoren öka risken för 
vibrationsstörningar från tågtrafiken.

en utbyggd järnväg medger överflyttning 
av godstrafik från väg till järnväg vilket 
bidrar positivt till minskade utsläpp av 
klimatpåverkande gaser. 

Södra korridoren:
längs den södra korridoren finns en 
bensinmack och en bilverkstad belägna. dessa 
är potentiella källor till markföroreningar. 
vid schaktning i dess närhet kan 
markföroreningar spridas till grundvattnet 
om inte lämpliga försiktighetsåtgärder vidtas. 
Både hallsbergsåsens och närkeslättens 
vattenförekomster kan komma att skadas om 
oönskade läckage uppstår.

inga särskilda utpekade naturvärden påverkas 
negativt av en utbyggnad inom den södra 
korridoren.

ett nytt spår medger mer trafik och kan leda till 
en ökning av buller inom utredningsområdet. 
den södra korridoren ökar risken för att 
närbelägna byggnader söder om spåren kan 
drabbas av ökade vibrationsstörningar från 
tågtrafiken.

en utbyggd järnväg medger överflyttning 
av godstrafik från väg till järnväg vilket 
bidrar positivt till minskade utsläpp av 
klimatpåverkande gaser.
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8. Risk och säkerhet
i en förstudie görs en robusthets- och 
säkerhetshänsyn som är inriktad på att 
identifiera risker inom förstudieområdet. vid 
en riskidentifiering undersöks var allvarliga 
skadehändelser kan inträffa (riskobjekt), 
vilken typ av skadehändelser som kan 
inträffa (riskslag) samt vad som kan drabbas 
(skadeobjekt). 

8.1 Riskobjekt 
identifierade riskobjekt utgörs framförallt av 
bangården, plankorsning (högtorpsgatan), 
översvämningsrisk hallsbergs tätort samt 
grundvattentäkten under bangården. 
Transport av farligt gods sker på järnvägen 
genom hallsberg. järnvägen ligger inom den 
primära skyddszonen för vattenskyddsområdet. 
På vissa sträckor går järnvägen även genom den 
sekundära skyddszonen. 

inga vägar inom förstudieområdet är 
primärleder för farligt gods. det är förbjudet 
att transportera farligt gods genom hallsberg. 
Förbudet gäller dock inte transporter för lastning 
eller lossning inom förbudsområdet eller för 
transporter till och från terminal eller liknande.

8.2 Skadeobjekt
vattenskyddsområdet utgör det primära 
skadeobjektet. andra skadeobjekt är 
samzeliibron, samhällsfunktioner, tekniska 
installationer, ställverk, resenärer, människor 
som bor, arbetar och vistas i närområdet.

8.3 Riskslag

8.3.1 Översvämning 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
har tagit fram en översiktig kartläggning av 
områden som kan översvämmas utmed landets 
vattendrag. vattendrag i och runt hallsbergs 
tätort är inte karterade av myndigheten. inom 
hallsbergs kommun pågår en utredning 
avseende hallsbergs reservvattentäkter samt 
en bedömning av översvämningsrisker och 
grundvattennivåer i hallsbergs tätort. söder 
om rörsättersbäcken förekommer det höga 
grundvattennivåer. 

8.3.2 Urspårning
På bangården är sannolikheten för 
urspårning förhöjd till följd av ett större antal 
växlingsrörelser än på övriga banan. 

8.3.3 Läckage och spridning av skadliga 
ämnen
vid en olycka med farligt gods på järnvägen 
finns risk att grundvattentäkten förorenas 
då hela bangården ligger inom den primära 
skyddszonen för vattenskyddsområdet. vid 
och på bangården har olika verksamheter 
funnits genom åren. i samband med 
anläggningsarbeten finns det risk för spridning 
av befintliga föroreningar som kan förorena 
grundvattentäkten. 

8.3.4 Kollision vid plankorsning 
Högtorpsgatan
Befintlig plankorsning vid högtorpsgatan 
ingår i Trafikverkets sammanställning av 
de tio farligaste plankorsningarna i östra 
Banregionen.

8.3.5 Påkörning av bropelare
en urspårning eller en kollision under eller vid 
samzeliibron, kan orsaka att lok och vagnar 
krockar med bropelare. detta kan medföra 
konsekvenser som till exempel att bron rasar. i 
dag finns det endast en planskild förbindelse 
med bangårdsområdet, samzeliibron. om 
vägtrafiken stoppas, som en följd av att bron 
skadas, hinder på vägen eller en olycka kan inte 
räddningsfordon nå hallsbergs centrum annat 
än via riksväg 50 och e20. 
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9. Utvärdering
i detta kapitel görs en jämförelsen mellan 
båda korridorerna utifrån de olika parametrar 
som identifierats som centrala för att uppnå 
projektets mål och de transportpolitiska målen, 
se tabell 4. kapitlet avslutas med en samlad 
bedömning och förslag till fortsatt arbete.

9.1 Uppfyllelse av målen
Båda utredningsalternativen bidrar 
till funktionsmålet i form av en ökad 
transportkvalitet och tillgänglighet till 
järnvägstransporter, samt regional utveckling. 
den ökade kapaciteten bidrar till att 
punktligheten kan öka och sårbarheten 
i järnvägssystemet minska. den södra 
korridoren har väsentligt bättre förutsättningar 
och kan öka kapaciteten i betydligt större grad 
än den norra korridoren.
vidare bidrar båda utredningsalternativen till 
hänsynsmålet då miljöbelastningen minskar 
tillföljd av att fler godstransporter kan flyttas 
till järnväg.

För dubbelspårsutbyggnad på godsstråket 
genom Bergslagen gäller ett hastighetskrav på 
minst 80 km/h. detta krav kan inte uppnås 

fullt ut i den norra korridoren medan den södra 
korridoren har goda förutsättningar för att 
uppnå hastigheter över 80 km/h. 

9.2 Samlad bedömning
endast åtgärder enligt fyrstegsprincipens 
fjärde steg kan bidra till att uppnå 
projektmålen. i ett större perspektiv och med 
tanke på de investeringar som görs på olika 
banavsnitt längs godsstråket är det centralt för 
hela banan att en dubbelspårsfunktion skapas 
genom hallsberg som annars riskerar att bli en 
flaskhals för hela regionen.

jämförelse av båda utredningsalternativ visar 
att den södra korridoren väsentligen bättre 
bidrar till att uppfylla projektmålen och 
skapar förutsättningar för en mycket mer 
framtidssäkrad lösning.
 
en utbyggnad inom den norra korridoren 
skapar en barriär genom området med 
rangerbangården på ena sidan och bl.a. 
kombiterminalen och det planerade 
verkstadsområdet i rala på andra sidan. detta 
leder till konflikter med växlingsrörelser 
mellan bangården och verksamheterna. 
Barriären kan förhindra både stora och mindre 

successiva utbyggnader av rangerbangården, 
alternativt kräver flytt av befintliga 
verksamheter för att kunna genomföras. 
arbetsmiljö och säkerhet riskerar att bli 
lidande när arbete måste ske i närhet av ett 
tågspår avsett för hög hastighet.

en utbyggnad inom den södra korridoren 
påverkar inte framtida utbyggnadsmöjligheter 
och leder inte till konflikter med 
växlingsrörelser. däremot kan västra 
stambanan behöva flyttas något i sidled 
och kan störningar på denna uppstå under 
byggtiden. arbetsmiljö och säkerhet på 
rangerbangården under driftskedet påverkas 
heller inte av utbyggnad inom den södra 
korridoren. i den södra korridoren kan en 
gynnsammare spårgeometri åstadkommas än 
i den norra korridoren. den södra korridoren 
ger bättre förutsättningar för rala-området att 
uppnå den trafikering som önskas och skapar 
bättre förutsättningar för kombiterminalen och 
det logistikområde som kommunen planerar. 
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Parameter Norra korridoren Södra korridoren
Trafikering en utbyggnad inom den norra korridoren skapar en barriär 

genom området med rangerbangården på ena sidan och 
bl.a. kombiterminalen och rala på andra sidan. en stor 
mängd växlingsrörelser (interna tågrörelser) behöver korsa 
godsstråket vilket skapar konflikter och trafiksäkerhetsrisker 
samt minskar kapaciteten. hastighetsmålet på 80 km/h kan 
inte uppfyllas i hela korridoren. infart från linjen till i-grupp 
och utfart från u-grupp till linjen kan ske utan att korsa 
något genomgående spår.

den stora mängden växlingsrörelser (interna 
tågrörelser) sker helt utanför godsstråket och 
påverkar varken kapaciteten eller trafiksäkerheten. 
hastighetsmålet på 80 km/h förväntas kunna 
överträffas. infart från linjen till i-grupp österifrån 
och utfart från u-grupp till linjen västerut kräver att 
det andra genomgående spåret korsas. utbyggnad 
i den södra korridoren är fördelaktigare för 
fortsättningen söderut mot åsbro, både med befintlig 
infrastruktur och med det framtida dubbelspåret.

Framtida utbyggnadsbehov en utbyggnad inom den norra korridoren ianspråktar mark 
som har angetts som viktig för att i framtiden kunna bygga 
ut bangården. detta avser både stora och mindre successiva 
utbyggnader. För att minimera eller senarelägga konflikten 
skulle det nya spåret behöva placeras i den norra utkanten av 
korridoren vilket kräver flytt av befintliga verksamheter.

den södra korridoren påverkar inte förutsättningarna 
för rangerbangårdens framtida utveckling. utbyggnad 
till dubbelspår här är inte i konflikt med den 
utbyggnad för 750m långa godståg som tidigare 
studerats.

resande, tillgänglighet och 
regional utveckling

kapaciteten för gods- och persontågtrafik ökar, men i mindre 
grad än i den södra korridoren. detta beror på lägre hastighet 
och fler konflikter med växlingsrörelser. de långsiktiga 
begränsningarna i utbyggnad av bangården har en negativ 
eller begränsande effekt på framtida regional utveckling.

i den södra korridoren kan goda förutsättningar 
skapas för ett ökat resande och fler godstransporter 
med järnväg utan att inskränka på framtida 
utvecklingsmöjligheter. detta ökar tillgängligheten 
och bidrar till en fortsatt regional utveckling.

Bebyggelse och 
kommunala planer

större delen av denna korridor ligger inom detaljplanelagd 
mark för järnvägsändamål. Med anledning av detta antas den 
kommunala planeringsprocessen gå snabbare. i det norra 
alternativet måste lokstallarna rivas.

vid en utbyggnad i den södra korridoren kommer 
markintrång att krävs söderut. eftersom denna mark 
är planlagd för andra ändamål kommer en längre 
kommunal planeringsprocess krävas jämfört med det 
norra alternativet.

Tabell 3. Jämförelse av det norra och södra alternativet
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Parameter Norra korridoren Södra korridoren
Teknik utbyggnad kan inte genomföras i de tre befintliga 

signalställverken av modell 85. Byte av ställverksdatorer till 
modell 95 är en förutsättning för all järnvägsutbyggnad i 
hallsberg.

också utbyggnad i den södra korridoren kräver byte 
av ställverksdatorer. de befintliga ställverken har 
platsbrist, det råder brist på reservdelar och denna 
ställverkstyp tillverkas inte längre.

Produktion ingen störning på västra stambanan och måttlig störning på 
godsstråket. däremot större störningar inom bangården och 
på anslutningarna till verksamheterna och kombiterminalen.

västra stambanan behöver flyttas i sidled vilket 
medför störningar på tågtrafiken under byggtiden. 
också godsstråket drabbas av störningar på 
tågtrafiken under byggtiden.

driftskede en mer tekniskt komplicerad anläggning skapar ett större 
behov av underhåll än i södra korridoren. kombinationen 
av genomgående tåg och lokala växlingsrörelser skapar 
trafiksäkerhetsrisker och försämrar arbetsmiljön. 
Tillgängligheten till bangården vid olyckor försämras.

Färre växlar, signaler, kontaktledning och andra 
komponenter än i den norra korridoren skapar ett 
mindre behov av underhåll. arbetsmiljön förväntas 
inte försämras jämfört med dagens situation 
eftersom inga konflikter finns med växlingsrörelser. 
Tillgängligheten påverkas inte heller.

ekonomi För dubbelspårsutbyggnad genom hallsberg har ingen 
separat kalkyl över samhällsekonomin gjorts. däremot finns 
en kalkyl för ett paket av åtgärder på sträckan hallsberg 

– degerön som visar på en positiv samhällsekonomi. 
anläggningskostnaden för norra alternativet är bedömt till 
640 Mkr, dvs. marginellt billigare än södra alternativet.

För dubbelspårsutbyggnad genom hallsberg har 
ingen separat kalkyl över samhällsekonomin gjorts. 
däremot finns en kalkyl för ett paket av åtgärder på 
sträckan hallsberg – degerön som visar på en positiv 
samhällsekonomi. anläggningskostnaden för södra 
alternativet är bedömt till 660 Mkr, dvs. marginellt 
dyrare än norra alternativet.

Miljö den ökade kapaciteten på järnvägen stärker dess 
konkurrenskraft som transportmedel för gods och 
personresor. i och med detta kan fler transporter flyttas 
från väg till järnväg vilket medför minskade utsläpp av 
klimatpåverkande gaser och bättre luftkvalitet. Med mer 
trafik på järnvägen kommer bullernivåerna att öka.

ökad kapacitet på järnvägen stärker dess För södra 
korridoren gäller samma som för norra korridoren.
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9.3 Fortsatt arbete
ambitionen är att gå direkt från förstudie till 
järnvägsplan/systemhandling. i det fortsatta 
planerings- och projekteringsarbetet är det 
viktigt att detaljstudera möjliga spårlägen 
inom den valda korridoren och utreda den 
omgivningspåverkan de skapar.

Fortsatta samråd med allmänheten ska hållas 
för att säkerställa att de synpunkter som 
framkommit under arbetet med förstudien 
beaktas.
 
i nästa skede ska en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 
viktiga frågor som ska belysas där är buller 
och vibrationer, risk och sårbarhet, vatten, 
förorenad mark, kulturmiljö samt vilka 
störningar som kan uppstå under byggskedet.
Plankorsningarna vid högtorpsgatan och en 
eventuell planskild lösning behöver studeras 
vidare. 
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10. Länsstyrelsens beslut om 
miljöpåverkan
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11. Trafikverkets 
ställningstagande
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