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Beslut – införande av ny kapacitetsbegränsning
utanför ordinarie tidsfrister i tidtabell T22
Beslut
Trafikverket beslutar att lägga till en ny kapacitetsbegränsning i
banarbetsplanen för Tidtabell T22. Kapacitetsbegränsningen ingår i objekt
365083 och innebär förändring av begränsningspunkter och tid. Tid för obj
flyttat till Måndag 21:00-Torsdag 04:30
Strömlöst kolonibangården V.12 Måndag 21:00-05:00. Onsdag 23:30-04:30

Bakgrund
Sävenäs rangerbangård är i stort behov av reinvesteringsåtgärder och har i
flera avseenden uppnått sin tekniska livslängd, en större ombyggnad och
reinvestering planeras ca 2025.
Jernhusen AB och Västtrafik AB har för avsikt att utveckla sin verksamhet i
området och projekterar i detta nu en utbyggnad av sin motorvagnshall.
Initialt presenterade Jernhusen AB och Västtrafik AB en utbyggnad i enlighet
med ”Tillbyggnad 1” i bilaga 1. Utbyggnaden ryms inom Jernhusen ABs tomt
men skulle kräva en dispens från Trafikverket då utbyggnaden hamnar för
nära kontaktledningsanläggningen för Trafikverkets spår 51 som finns i nära
anslutning till motorvagnshallen i sydlig riktning och spåret och behöver
flyttas.

TMALL 0049 Beslut 4.0

I sent läge har projektet identifierat att tid i spår behöver justeras i
omfattning med nya begränsningspunkter samt strömlöst på
”kolonibangården”. Detta på grund av en förändring i projekteringen som inte
fanns med när tid i spår först söktes, denna projekteringsförändring kräver ett
visst produktionsgenomförande och då även en justering av tid i spår.
Denna konsekvens hade inte upptäckts i samband med att arbetet planerades
och det saknas därför tider i spår för detta.

Föredragande, samråd och sakgranskning
Möte med berörda har skett inom ramen för samrådet
Förslaget har samråtts externt under perioden 2022-02-16 till 2022-02-23.
SJ Götalandståg är den enda part som inkommit med samrådssvar och
motsätter sig inte Trafikverkets förslag. Ärendet har föredragits av Linn
Lundström, Kapacitetsoptimering Väst.

Trafikverket

Texttelefon: 010-123 50 50
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

BESLUT
Ärendenummer

Dokumentdatum

TRV 2019/7953

2022-02-24

2 (2)
Konfidentialitetsnivå
Beslutat av

Malou Klock Strömgren

-----------------------------------------------Malou Klock Strömgren

Dokumentegenskaper, Ärendenummer TRV 2019/7953, Motpartens ärendenummer [Motpartens ärendenummer], Dokumentdatum 2022-02-24, Beslutat av Malou Klock Strömgren Dokumenttyp
BESLUT

TMALL 0049 Beslut
TMALL4.0
0049 Beslut 4.0

Ovanstående textfält är endast avsett att läsas digitalt och får ej tas bort. Det innehåller uppgifter
från sidhuvudet och gör att dokumentets egenskaper blir tillgängliga enligt Lag (2018:1937) om
tillgänglighet till digital offentlig service.
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