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Allmänt
MTR NORDIC AB
Samrådssvar - Avvikelsemeddelande 11 för JNB 2017 och avvikelsemeddelande 4 för JNB 2018
MTR Nordic AB har tagit del av samrådsunderlagen for ovanstående avvikelsemeddelanden och har
inga synpunkter på dessa.

Bilaga 3 G – Övrig tillgänglighetspåverkan
Avsnitt 1.3 Sträckor med risk för särskilda förutsättningar
JÖNKÖPINGS LÄNSTRAFIK
Yttrande avvikelsemeddelande 4 JNB 2018
Jönköpings Länstraﬁk har tagit del avvikelsemeddelande 4 för Järnvägsnätsbeskrivningen (JNB) 2018.
Ändringen innehåller ett antal förslag på ändringar av den fastställda JNB 2018.
Det är positivt att Trafikverket har gjort fördjupade analyser på bron över Storån i Forsheda med som
eliminerar risken att hastighetshetsnedsättningar faller ut. Önskvärt hade varit att även åtgärder för
övriga broar längs banan hade kunnat presenteras.
Jönköpings Länstraﬁk ser stor nytta med att Traﬁkverket har stärkt sin arbetsmetodik kring det
årstidsrelaterade underhållet. Med nya angreppssätt ökar möjligheterna till att kunna trafikera
infrastrukturen.
I övrigt finns inga vidare synpunkter på förändringarna.

Trafikverkets kommentar:
Jönköpings länstraﬁk önskar apropå elimineringen av risken för nedsättning av hastighet och/eller
bärighet för bron över Storån i Forsheda, att Traﬁkverket presenterar åtgärder för andra broar längs
samma bana.
Traﬁkverket kan därför meddela att det i nuläget på sträckan Nässjö - Halmstad endast är broarna i
Malmbäck som hyser nämnvärd risk för nedsättning. De är i nuläget planerade att bytas ut 2020, vilket
då skulle eliminera risken för nedsättning där.
Ytterligare fem brobyten är i nuläget planerade att ske fram till och med 2021 på samma sträcka
(Nässjö - Halmstad), bl.a. i Vaggeryd. Därutöver kommer andra omfattande livslängdsförlängande
åtgärder att utföras på tre andra broar.
Observera dock att den 4-åriga underhållsplanen fastställs strax efter årsskiftet, varje år. Nästa
fastställelse gäller alltså underhållsplanen 2018-2021, där samtliga ovan nämnda åtgärder beräknas
ingå. Men det är som sagt inte fastställt ännu.
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