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Samrådsunderlag
Förändring av begränsningspunkter.
Strömlöst kolonibangården i obj 365083
v.2212 M 21:00 – 05:00. O 23:30-04:30
Samrådsunderlag publiceras på hemsida 2022-02-16
Samrådsperiod från 2022-02-16 – 2022-02-23
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Allmän information
 Enligt SERA bilaga VII punkt 14 får Infrastrukturförvaltaren frångå de normala tidsfrister som gäller för
kapacitetsbegränsningar under vissa omständigheter. I det fall vi frångår våra normala tidsfrister skall
vi som infrastrukturförvaltare inleda ett samråd med berörda.

 Nytt behov av förändring av begränsningspunkter strömlöst kolonibangården Göteborgs
Ställverksområde skulle om det inte genomförs resultera i mycket stora ekonomiska konsekvenser.
 Med hänvisning till de ekonomiska konsekvenserna beslutar Trafikverket att lyfta detta behov enligt
SERA bilaga 7 punkt 14 och inleda samråd med berörda.
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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.


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.
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Behov

 Det nya behovet är att objektet utökas och Kolonibangården ingår i obj 365083
V.2212 M 21:00 – 05:00. O 23:30-04:30.Avstängningen medför Strömlöst med strömavtagare
nere. Berörda JF : Västtrafik, SJAB, MTR, och FlixTrain.
Dock kommer tågvärmeposter att fungera

2021-03-30
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Samrådsperiod
 Samrådsperiod varar 2022-02-16 till 2022-02-23 och samrådssvar lämnas på blankett
till banarbetsplaneringen.vast@trafikverket.se.
 Blankett och underlag finns tillgängliga på https://www.trafikverket.se/for-dig-ibranschen/jarnvag/tagplan-att-skapa-tidtabeller-for-tag/tagplan2022/trafikpaverkanande-atgarder/

 För frågor eller behov av dialog under samrådsperioden vänd er till
banarbetsplaneringen.vast@trafikverket.se.

