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Förord
En åtgärdsvalsstudie för Bergslagspendeln har genomförts under perioden hösten 2014
till hösten 2015. Åtgärdsvalsstudien omfattar järnvägen Bergslagspendeln mellan
Ludvika och Kolbäck samt anslutande del av Mälarbanan Kolbäck-Västerås.
Syftet med åtgärdsvalsstudien har varit att beskriva Bergslagspendelns framtida
funktion på kort och lång sikt utifrån ett lokalt, regionalt och nationellt perspektiv samt
identifiera vilka åtgärder som krävs för att uppnå denna funktion. Tidshorisonten för
studien har varit 2030 med utblick mot 2050. Behov och brister har analyserats utifrån
fyrstegsprincipen och ett transportslagsövergripande synsätt.
Resultatet från åtgärdsvalsstudien består av ett planeringsunderlag i form av åtgärder
som kan genomföras med olika tidshorisonter. Vissa åtgärder kan genomföras relativt
omgående medan andra åtgärder kan genomföras på längre sikt där 2030 utgör ett kort
perspektiv medan 2050 utgör det längre tidsperspektivet i studien. Åtgärderna
förväntas bidra till att utveckla och förbättra dagens situation samt möta framtida
behov. Resultatet skall utgöra underlag för Trafikverkets åtgärdsplanering,
Länsstyrelsen i Västmanlands läns och Region Dalarnas prioriteringar i länsplanerna för
den regionala transportinfrastrukturen.
Länsstyrelsen i Västmanland, Trafikverket Region Öst, Kollektivtrafikmyndigheten i
Västmanlands län samt Skinnskattebergs, Fagersta och Norbergs kommuner har tagit
initiativ till att starta åtgärdsvalsstudie för Bergslagspendeln. Åtgärdsvalsstudien
genomförs inom ramen för Trafikverkets utvecklingsprojekt ”Den attraktiva regionen”*.
Representanter från Trafikverket, Länsstyrelsen och Fagersta kommun har ingått i den
arbetsgrupp som arbetat med studien. Arbetsgruppen har samverkat med det lokala och
regionala näringslivet och organisationer som har lyft in sina behov och bidragit med
sina kunskaper.
Denna åtgärdsvalsstudie ger förslag till inriktning och rekommenderade åtgärder för det
fortsatta arbetet. Åtgärdsvalsstudien är ett underlag för beslut om fortsatt hantering.
För att målet med studien ska uppnås och åtgärder genomföras som ger synergier till
varandra krävs det ett fortsatt samarbete mellan huvudaktörerna .
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Sammanfattning
Bergslagspendeln är namnet på järnvägssträckan Ludvika-Fagersta-Kolbäck-Västerås.
Bergslagspendeln har en viktig roll som stomme i det regionala infrastruktursystemet.
Standarden på järnvägen är dock bristfällig, och medger inte kapacitet och restider för
attraktiv persontrafik eller effektiv godstrafik vilket hämmar den regionala utvecklingen.
Järnvägen har låg hastighetsstandard, vilket leder till långa res- och transporttider.
Järnvägen har kapacitetsbrist då mötesspår saknas på långa sträckor. Några av
mötesstationerna är för korta för att 650 m långa tåg ska kunna mötas. Signalsystemet är
ineffektivt vilket leder till både lägre hastighet än nödvändigt och onödigt långa
bomfällningstider. Bergslagspendeln har dessutom många plankorsningar med vägnätet,
vilket sänker hastigheten, ökar underhållskostnaderna och medför trafiksäkerhetsrisker. Det
löpande underhållet är eftersatt och banan har till stora delar nått sin tekniska livslängd.
Persontrafiken har glesa tidtabeller, och bristande samordning med anslutande tidtabeller
och trafikslag. Tåg och buss konkurrerar på vissa sträckor, då många turer har ungefär
samma avgångstider. Många plattformar är för korta för planerad framtida trafikering med
fyravagnars Reginatåg. Biljettsystemet uppfattas som komplext och biljetterna är dyra. Det
saknas möjlighet till tysta vagnar ombord på tågen. Stationsmiljöerna uppmuntrar inte till
resande. Det saknas bra anslutning mellan Norberg och övriga orter längs Bergslagspendeln.
Godstrafiken saknar utpekade stråk och noder för godsmottagning och omlastning mellan
väg/järnväg respektive järnväg/sjöfart. Bärigheten på järnvägen är låg.
Syftet med denna åtgärdsvalsstudie är att beskriva vilka funktioner Bergslagspendeln ska ha
på kort och lång sikt i det lokala, regionala och nationella perspektivet samt vilka åtgärder
som krävs på kort och lång sikt för att uppnå denna funktion.
Åtgärdsvalsstudien har vid tre workshops identifierat problem, enats om en bild av en
framtida funktion för Bergslagspendeln samt föreslagit och rekommenderat åtgärder.
Problembilden baseras förutom på diskussioner vid workshop även på kunskap från
underlagsdokument. Ett omfattande arbete har även utförts inom arbetsgruppen för studien
och avstämningar har gjorts med berörda organisationer. En mängd åtgärdsförslag har
framkommit under arbetet. Alla dessa har grupperats in i fyra olika åtgärdspaket, som har
utformats för att vara så kompletta som möjligt.
Rekommenderat paket, Åtgärdspaket B innehåller åtgärder som differentierad tidtabell (alla
tåg stannar inte vid alla stationer), åtgärder för industrianslutningar längs järnvägen,
minskat antal plankorsningar, förbättrad samordning med omgivande järnvägar och övriga
trafikslag samt förbättring av tillgänglighet och säkerhet vid stationer. Paketet innehåller
även optimerande åtgärder i signalsystemet, kortare uppehåll på vändstationerna, minskat
antal stationsuppehåll, ökad kapacitet genom förbättringar i signalsystemet och en
ny/förlängd mötesstation Ramnäs-Brattheden, fjärrstyrning av mötesstation Söderbärke
samt en växelförbindelse mellan Bergslagspendeln och spår 1 i Ludvika.
I den fortsatta processen föreslås att en handlingsplan och avsiktsförklaring tas fram med
berörda aktörer. Många av de föreslagna åtgärderna behöver utredas fördjupat och samlas
till åtgärdsbank samt åtgärdsplan/olika aktörers verksamhetsplaner.
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1. Inledning
Bergslagspendeln är en gammal järnväg, med både person- och godstrafik. År 1876
öppnades första delsträckan, Ramnäs – Ängelsberg, är 1899 öppnades delsträckan Kolbäck
– Ramnäs och år 1900 öppnades delsträckan Ängelsberg – Ludvika.
I november 1991 var det premiär för den nya pendeltågstrafiken under namnet
Bergslagspendeln på sträckan Västerås-Fagersta-Ludvika. Trafiken bedrevs ursprungligen
med motorvagnar typ X10 i Västmanlands Lokaltrafiks regi. Banan mellan Kolbäck och
Ramnäs rustades upp och elektrifierades för att tågen skulle kunna gå denna väg och inte via
Tillberga. Hallstahammar och Surahammar fick för första gången sedan 1965 persontrafik
med tåg och en ny hållplats i Ramnäs invigdes. I början stannade tågen i Kolbäck och bytte
där riktning för vidare färd mot Hallstahammar, men sedan 1993 finns ett triangelspår
utanför Kolbäck som gör det möjligt att köra direkt från Västerås. Banan mellan Tillberga
och Ramnäs förlorade däremot all trafik och är numera uppriven. Idag är persontrafiken en
del av Tåg i Bergslagen.

1.1.

Bakgrund

I november 2012 skrev kollektivtrafikmyndigheterna i sex län i östra Mellansverige under en
avsiktsförklaring om att skapa ett storregionalt tågsystem, kallat Trafikplan 2017. I samband
med framtagandet av den nationella transportplanen för perioden 2014-2025 har MÄLAB
tillsammans med Trafikverket identifierat ett antal åtgärdspaket för järnvägen i östra
Mellansverige som behöver genomföras för att Trafikplan 2017 ska kunna starta som
planerat. Inom ramen för detta har ett antal smärre trimningsåtgärder identifierats längs
Bergslagspendeln för att få kortare väntetider vid byte i Västerås mellan Bergslagspendeln
och framförallt tågen på Mälarbanan, vidare mot Stockholm.
Under hösten och vintern 2012-2013 genomfördes en åtgärdsvalsstudie för transportsystemet i norra Västmanland. Syftet var ta reda på vilka åtgärder som behövde vidtas i
transportsystemet om gruvbrytning skulle starta i Riddarhyttan och Skinnskatteberg.
Resultatet av åtgärdsvalsstudien skulle också utgöra planeringsunderlag för den regionala
och nationella åtgärdsplaneringen 2014-2025.
Vid genomförandet av åtgärdsvalsstudien pekades Bergslagspendeln mellan Ludvika och
Västerås ut som en viktig bana för arbetspendling. Bergslagspendeln har även potential som
funktionellt dubbelspår för att hantera behovet av gruvtransporter till och från gruvorna i
Ludvika och Grängesberg samt som en viktig förbindelselänk mellan två utpekade nationella
godsstråk och mellan två gruvområden i Bergslagen. Näringslivet längs banan signalerade
också att de hade ett behov av både gods- och persontransporter längs Bergslagspendeln.
Länsstyrelsen i Västmanland, Trafikverket region öst, Kollektivtrafikmyndigheten i
Västmanlands län samt Skinnskattebergs, Fagersta och Norbergs kommuner har tagit
initiativ till att starta en åtgärdsvalsstudie för Bergslagspendeln. Den sträcker sig från
Kolbäck strax väster om Västerås till Ludvika i Dalarnas län. Parterna arbetar tillsammans i
ett av sex pilotprojekt i Trafikverkets utvecklingsprojekt ”Den attraktiva regionen”, DAR och
åtgärdsvalsstudien genomförs inom ramen för detta pilotprojekt.
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1.2.

Syfte

Åtgärdsvalsstudien ska beskriva vilken funktion Bergslagspendeln ska ha på kort och lång
sikt i det lokala, regionala och nationella perspektivet samt vilka åtgärder som krävs på kort
och lång sikt för att uppnå denna funktion. Åtgärdsvalsstudien ska kunna utgöra
planeringsunderlag för lokal, regional och nationell planering och ligga till grund för
planering av åtgärder på kort och lång sikt.

1.3.

Metod i denna åtgärdsvalsstudie

Tre workshops har genomförts i åtgärdsvalsstudien. Workshop 1 genomfördes den 21
oktober 2014, Workshop 2 den 28 januari 2015 och workshop 3 den 28 maj. Företrädare för
de kommuner som Bergslagspendeln genomkorsar, större lokala företag, samt lokala och
regionala organisationer och myndigheter har deltagit i arbetet, se bilaga 1 för
deltagarförteckning. Ett omfattande arbete har även utförts inom arbetsgruppen för studien
och avstämningar har gjorts med berörda organisationer. Arbetsgruppen består av deltagare
från Trafikverket, Länsstyrelsen i Västmanland och Fagersta kommun.
Syftet med Workshop 1 var att skapa en samsyn mellan olika aktörer om Bergslagspendelns
funktion, identifiera brister och behov längs banan kopplat till funktionen. Vid den första
workshopen uppmärksammades att nulägesbeskrivningen och underlagsmaterialet var
bristande. Inför workshop 2 gjordes ett omtag i processen, med fördjupad
nulägesbeskrivning. Ett kompletterande arbete gjordes också genom telefonintervjuer med
näringslivet i regionen, där de fick svara för sina behov av godstransporter idag och i
framtiden. Under detta arbete har extra avstämningar gjorts internt inom Trafikverket och
med planupprättarna i respektive län.
Fokus på workshop 2 var, efter genomgången av den fördjupade nulägesbeskrivningen, att
föreslå lämpliga åtgärder för att lösa de problem, brister och behov som kom fram under
workshop 1, för att nå eftersträvade funktioner och mål. Vid arbetet med åtgärdsförslag
lades fokus på att hitta åtgärder ur fyrstegsprincipens samtliga steg.
Syftet med workshop 3 var att forma en inriktning, rekommendera åtgärder samt nå
konsensus om ansvaret för planerande, genomförande och finansiering av åtgärder.

1.4.

Avgränsning

Geografisk avgränsning: Under hösten och vintern 2012-2013 genomfördes en
åtgärdsvalsstudie för transportsystemet i norra Västmanland. Vid genomförandet av
åtgärdsvalsstudien pekades Bergslagspendeln mellan Ludvika och Västerås ut som en viktig
bana för arbetspendling och vissa av näringslivets transporter.
Åtgärdsvalsstudien omfattar därmed järnvägen Bergslagspendeln mellan Ludvika och
Kolbäck samt anslutande del av Mälarbanan Kolbäck – Västerås.
Tidshorisont: Åtgärdsvalsstudien ska beskriva vilken funktion Bergslagspendeln ska ha på
kort och lång sikt i det lokala, regionala och nationella perspektivet samt vilka åtgärder som
krävs på kort och lång sikt för att uppnå denna funktion.
Åtgärdsvalsstudien tolkar kort sikt som åtgärder som kan genomföras eller funktioner som
kan uppnås inom 3-5 år och lång sikt avser tidshorisonten 2030 med utblick mot 2050.
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1.5.

Ramar för åtgärdskostnad

Studien drivs i tidigt skede och ska ge förslag till inriktning för det fortsatta arbetet. Det
finns därför inga fastslagna ramar.

1.6.

Angränsande projekt

Åtgärdsvalsstudie för stråket Eskilstuna – Västerås genomförs samtidigt som denna studie.
Stråket Eskilstuna - Västerås har sträckan Kolbäck-Västerås gemensam med denna studie.
För mer information se rapport Åtgärdsvalsstudie Eskilstuna-Västerås.
En åtgärdsvalsstudie för malmtransporter från Bergslagen startar i september 2015. Denna
ska utreda hur malm kan fraktas från Bergslagen till olika hamnar. Denna studie är kopplad
till det behov som tidigare lyfts avseende Bergslagspendelns potential som möjlig bana för
transporter kopplat till gruvbrytning och malmtransporter. Studien kommer att tydliggöra
behov av godstransporter på olika banor däribland Bergslagspendeln och inriktningen kan
därmed skilja sig åt mot åtgärdsvalsstudien för Bergslagspendeln.

1.7.

Underlagsmaterial

Ett antal befintliga utredningar och studier, pågående och avslutade samarbeten och nätverk
samt nationella, regionala och kommunala planeringsdokument har legat till grund för den
bakomliggande förutsättningsanalysen och förståelsen för stråket. I arbetet med
åtgärdsvalsstudien har hänsyn tagits till dessa kunskapsunderlag. Relevanta delar ur
underlagsmaterialet redovisas i kapitel 2 Förutsättningar samt i kapitel 5
Problembild. Se även kapitel 9 Källor.
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2. Förutsättningar
2.1.

Befolkning och pendling

Åtgärdsvalsstudien berör främst kommunerna Ludvika, Smedjebacken, Fagersta,
Surahammar, Hallstahammar och Västerås. Mellan år 2008 och 2013 har befolkningen i
kommunerna ökat med totalt ca 8 000 personer vilket motsvarar 3,8 %. Under samma
period har befolkningen i Sverige ökat med 4,2%.
Även tätortsbefolkningen växer. Störst tillväxt under perioden 2005-2010 hade Västerås
med en tillväxt på ca 3 800 personer. Dingtuna har högst tillväxt procentuellt sett.
Kommun

Befolkning 2008

Befolkning 2013

Ökning

Ludvika

25 522

25 712

+0,7%

Smedjebacken

10 734

10 691

-0,4%

Fagersta

12 267

12 872

+4,9%

Surahammar

10 602

9 834

-7,2%

Hallstahammar

15 014

15 524

+3,4%

Västerås

134 684

142 131

+5,5%

Dalarna

275 867

277 349

+0,5%

Västmanland

249 974

259 054

+3,6%

Sverige

9 256 347

9 644 864

+4,2%

Tabell 2.1 Kommunbefolkning i utredningsområdet. Befokningsuppgift avser 31/12 respektive år. Källa
SCB.

Tätort

Befolkning 2005

Befolkning 2010

Ökning

Ludvika

14 018

14 498

+3,4%

Smedjebacken

5 121

5 100

-0,4%

Söderbärke

939

924

-1,6%

Vad

302

308

+2,0%

Fagersta

10 898

11 130

+2,1%

Ängelsberg

144

138

-4,2%

Virsbo

1 587

1 517

+0,5%

Ramnäs

1 489

1 465

-1,6%

Surahammar

6 276

6 179

-1,5%

Hallstahammar

10 300

10 478

+1,7%

Dingtuna

959

1 005

+4,8%

Västerås

107 005

110 877

+3,6%

Tabell 2.2 Tätortsbefolkning i utredningsområdet. Statistiken per tätort uppdateras endast vart femte
år. Källa SCB.

Arbetspendlingen i regionen framgår översiktligt i kartbild på nästa sida. Västerås
framträder som en kommun med omfattande arbetspendlingsutbyte med kringliggande
kommuner. Den förhållandevis omfattande pendlingen mellan Ludvika och Smedjebacken
framgår inte i denna bild.
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Figur 2.1. Mellankommunal arbetspendling år 2012. Källa SCB, RAMS 2012, bearbetning av
ÅF/Infraplan.

Bostadskommun

Arbetskommun

Arbetspendling

Ludvika

Smedjebacken

417

Ludvika

Fagersta

46

Ludvika

Västerås

56

Smedjebacken

Ludvika

1353

Smedjebacken

Fagersta

423

Smedjebacken

Västerås

36

Fagersta

Ludvika

38

Fagersta

Smedjebacken

50

Fagersta

Surahammar

84

Fagersta

Västerås

214

Surahammar

Fagersta

91

Surahammar

Hallstahammar

206

Surahammar

Västerås

1512

Hallstahammar

Fagersta

21

Hallstahammar

Surahammar

144

Hallstahammar

Västerås

2226

Västerås

Ludvika

80

Västerås

Fagersta

189

Västerås

Surahammar

424

Västerås

Hallstahammar

849

Tabell 2.3 Mellankommunal arbetspendling 2012. Källa SCB.
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Bostadskommun

Pendlare

Ludvika-Smedjebacken

2 000

Smedjebacken-Fagersta

750

Fagersta-Surahammar

800

SurahammarHallstahammar
Hallstahammar-

2 900
5 600

Västerås
Tabell
2.4 Aggregerad arbetspendling per delsträcka. Källa SCB.
Tabellen avser totalt antal pendlare, både exempelvis en pendlare Ludvika-Fagersta och en
pendlare Fagersta-Ludvika. För det totala antalet pendlingsresor behöver värdena i tabellen
fördubblas. En pendlare Ludvika-Västerås redovisas i samtliga delsträckor. Tabellen visar
endast arbetspendling, oavsett val av färdsätt till och från arbetet och redovisar inte
studiependling, tjänsteresor eller fritidsresor.

2.2.
2.2.1.

Järnvägsnätet
Bergslagspendeln

Bergslagspendeln går genom Ludvika, Smedjebacken, Fagersta, Surahammar,
Hallstahammar kommuner och ansluter via Mälarbanan till Västerås kommun.
Bergslagspendeln består av ca 20 mil enkelspårig järnväg. Anslutande järnvägar är
Godsstråket genom Bergslagen, Mälarbanan och Bergslagsbanan. Dessa beskrivs närmare i
avsnitt 2.2.2.

Figur 2.2 Järnvägsnätet

Banstandard
Banstandarden på Bergslagspendeln varierar mellan olika delsträckor. Sträckan FagerstaLudvika består av ett slitet skarvspår som endast tillåter 80-90 km/h. Banan är i stort behov
av byte av slipers och räls. Stukade skarvar kan delvis åtgärdas med inläggning av passbitar,
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men eftersom befintlig rälstyp inte finns på lager så är byte till ny rälstyp är att föredra. De
slitna skarvarna medför att hastigheter över 40 km/tim medför arbetsmiljöproblem för
lokförarna. Hälften av de slitna skarvarna har åtgärdats under 2014, men ännu återstår ca
500 skarvlägen samt en hel del uttjänta sliprar. Fagersta-Ludvika är dock en så kallad
lågtrafikerad bana, som inte finns med i någon spårbytesplan.
På sträckan Fagersta-Ludvika saknas ett fjärrstyrt trafikstyrningssystem vilket begränsar
kapaciteten på enkelspåret. Trafikeringssystemet baseras på att linjen manuellt övervakas av
två tågklarerare utan hjälp av linjeblockering eller radioblockering. Driftsplatserna
övervakas manuellt med stöd av enkla signalställverk.
Den bristande standarden på sträckan Fagersta-Ludvika medför att största tillåtna hastighet
(STH) med stor sannolikhet inom kort sänks från 90 km/tim till 70 km/tim.
En funktionsutredning för hastighetshöjning på Bergslagspendeln genomfördes år 2013
eftersom tågoperatörerna länge har velat minska sina gångtider på Bergslagspendeln. Detta
skulle i sin tur leda till ökad turtäthet under rusningstid. Delar av banan har nått sin
tekniska livslängd och behöver totalrenoveras. Befintligt underhåll är dock av avhjälpande
karaktär. Reinvesteringar har gjorts, men ännu har inte hastigheten kunnat höjas.
Funktionsutredningen studerar i första hand signalåtgärder och plankorsningsåtgärder för
att möjliggöra högre hastighet på banan. Det finns även förslag på åtgärder i rapporten
Effektiviseringsmöjligheter på Bergslagspendeln, som Tåg i Bergslagen tog fram år 2011.
Sträckan Kolbäck-Fagersta har förhållandevis god banstandard och är utrustad med
fullständiga signalställverk på driftsplatserna och linjeblockering på linjen. Dock saknas
hjälpkraft, vilket gör signalsystemet sårbart. Sträckan Brattheden-Fagersta har bristande
banunderbyggnad och många plankorsningar.

Figur 2.3 Järnvägsstandard på Bergslagspendeln
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Delsträckan Västerås – Kolbäck (Mälarbanan) har hög hastighetsstandard och fram till
Kolbäck dubbelspår. Resterande järnvägssträckor är enkelspåriga.
Hastigheten på Bergslagspendeln är ursprungligen anpassad för tågtypen X10 som
användes till regionaltrafiken innan Reginatågen togs i bruk. Fagersta-Ludvika har en något
sämre spårgeometri än det övriga stråket men det är spårets låga standard som begränsar
hastigheten denna sträcka. Banan tillåter idag axellaster (STAX) upp till 22,5 ton och
lastprofil A. Stråket är bitvis kuperad med många lutningar på 10-12 ‰. Lutningarna
innebär dock inga direkta begränsningar vad gäller tillåtna tågvikter. På sträckan KolbäckFagersta är tillåten vagnvikt med ett RC-lok 1600 ton. För Fagersta-Ludvika gäller 1400 ton.
Från Ramnäs och norrut får godstrafiken endast köras i cirka 70 km/tim.
Olyckor
Bergslagspendeln har på sträckan Ludvika-Kolbäck totalt 90 plankorsningar, varav 47
oskyddade. Under perioden 2004-01-01 – 2014-10-13 har det inträffat 35
plankorsningsolyckor. Av dessa har 3 haft dödlig utgång. Under samma period har det vid
112 tillfällen varit obehöriga som vistats i spåret. Detta har lett till 12 dödsolyckor. Efter
denna statistik sammanställts har flera allvarliga olyckor inträffat, varav några med dödlig
utgång.
Mötesstationer
Mellan Kolbäck och Ludvika finns det åtta mötesstationer. Av dessa används endast sju, då
bemanning och därmed trafikering på Söderbärke station har upphört. Det innebär i
praktiken att det är en sträcka på totalt 32,8 km som saknar mötesmöjlighet mellan Fagersta
C och Smedjebacken. Optimalt avstånd mellan mötesstationer är ca 10 km.
Att en station har ”samtidig infart” innebär att två tåg kan köra in på stationen samtidigt,
vilket medför snabbare tågmöten. I annat fall måste det första tåget stanna på
mötesstationen innan det andra tåget kan köra in.
Mötesstation

Hinderfri längd

Samtidig infart

Avstånd mellan
stationer

Kolbäck

659 m

Ja

-

Hallstahammar

239 m

Ja

6,2 km

Surahammar

723 m

Ja

10,8 km

Brattheden

673 m

Ja

9,7 km

Virsbo

667 m

Ja

11,1 km

Ängelsberg

681 m

Ja

10,6 km

Fagersta C

673 m

Nej

13,4 km

(Söderbärke)

(610 m)

(Nej)

(21,6 km)

Smedjebacken

617 m

Nej

11,2 km

Ludvika

421 m

Nej

16,2 km
(32,8 km)

Tabell 2.5 Informartion om mötesstationer på Bergslagspendeln
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En förstudie avseende nytt mötesspår på sträckan Ramnäs-Brattheden har genomförts. Det
finns ett önskemål att sänka restiden mellan Västerås och Fagersta från 60 minuter till 50
minuter. Järnvägen kan enligt förstudien inte trimmas mer för att åstadkomma 30minuterstrafik mot dagens 60-minuterstrafik. För att öka kapaciteten krävs ytterligare
förbättringar och förstudien föreslår nytt/förlängt mötesspår i Ramnäs-Brattheden. Om
restiden på sträckan Fagersta Västerås kortas till 49-50 min sparas, med i övrigt oförändrat
utbud, ett helt fordonsomlopp, d.v.s. samma trafikering kan utföras med ett tåg mindre.

Figur 2.4 Mötesstationer på Bergslagspendeln. Inga möten sker på Söderbärke station.

Trafikering
Trafiken domineras av regionaltågstrafiken Västerås-Ludvika. Mer än hälften av tågen
trafikerar enbart sträckan Västerås-Fagersta. Ludvika-Fagersta trafikeras av 7 dubbelturer
per dag. På sträckan Fagersta-Västerås kompletteras trafiken av ytterligare nio dubbelturer
så att denna sträcka trafikeras av timmestrafik. Resandeutbyte sker i Ludvika,
Smedjebacken, Söderbärke, Vad, Fagersta Norra, Fagersta C, Ängelsberg, Virsbo, Ramnäs,
Surahammar, Hallstahammar, Dingtuna och Västerås.
Godstrafiken som bedrivs består av tre till fyra tågpar per dag, främst till/från Surahammar
och Smedjebacken. Godsstråket genom Bergslagen dominerar godsflödena i regionen, följt
av Bergslagsbanan och Dalabanan som tillsammans har ungefär lika många godståg per dag
som Godsstråket.
På sträckan Kolbäck-Västerås uppgår trafiken till totalt 60 dubbelturer per dag.
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2.2.2.

Omgivande järnvägar

Figur 2.5 Järnvägsnätet med omgivande järnvägar

Godsstråket genom Bergslagen
Godsstråket genom Bergslagen går mellan Storvik och Mjölby. Godstrafiken dominerar på
banan, förutom på sträckan Hallsberg-Frövi där persontrafiken är intensiv. En stor del av
Södra stambanans trafik går via Mjölby till Hallsbergs bangård. Därifrån går en stor del av
godstrafiken mot Norrland via godsstråket till Storvik och vidare på Norra stambanan.
Största tillåtna axellast (STAX) på Godsstråket genom Bergslagen är 25 ton på delsträckorna
Storvik – Frövi (som korsar Bergslagspendeln) och på delsträckan Motala - Mjölby. På
delsträckan Frövi – Motala råder STAX 22,5 ton.
Bergslagsbanan
Bergslagsbanan går mellan Gävle och Kil, samt mellan Ställdalen och Frövi. Godstrafiken är
betydande och består av timmer- och massatransporter och transporter av stålämnen i
särskilda tåg från Oxelösund respektive Luleå. Godshantering förekommer i Borlänge,
Hällefors, Forsbacka, Frövi, Ludvika, Falun, Hofors och Sandviken. Persontrafik
förekommer på sträckorna Gävle-Falun-Ställdalen-Frövi och Ludvika–Ställdalen–Nykroppa
(– Kristinehamn). Mellan Nykroppa och Kil körs endast godstrafik. Persontrafik sker i form
av TiB:s trafik Laxå-Hallsberg-Gävle och SJ:s trafik Stockholm-Falun. Trafiken är
intensivast på sträckan Falun-Borlänge. Största tillåtna axellast på Bergslagsbanan är 25
ton.
Dalabanan
Dalabanan går mellan Uppsala och Mora, via Sala, Avesta och Borlänge. Banan förbinder
Dalarna med Västmanland, Uppland och Stockholmsregionen. Dalabanan är enkelspårig
och trafikeras av regionaltåg, fjärrtåg och godstrafik. Dalabanan har STAX 25 ton på
sträckan Mora - Avesta Krylbo och STAX 22,5 ton på delsträckan Avesta Krylbo – Uppsala.
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Mälarbanan
Mälarbanan, som sträcker sig mellan Stockholm och Örebro, har till största del hög standard
och fungerar som en länk mellan Stockholm och Örebro och de orter som ligger längs med
banan. Banan är dubbelspårig med undantag av sträckan Valskog-Kolbäck samt väster om
Arboga. Persontrafiken är omfattande och består av genomgående tåg Stockholm-Göteborg,
regionaltåg Stockholm-Västerås/Örebro och SL:s pendeltåg. Godstrafik förekommer i form
av vagnslasttåg Tomteboda-Hallsberg och trafik från banan Oxelösund-Kolbäck/Valskog.
Godsstationer finns i Sundbyberg (bilar, torv), Spånga, Bro, Bålsta, Västerås och Köping.
Mälarbanan har största tillåtna axellast 22,5 ton.
Citybanan
Citybanan är en 6 km lång pendeltågstunnel i Stockholm, som frigör spårkapacitet vid
infarten till Stockholm Central. Citybanan kommer att vara klar för trafik år 2017.
Tillsammans med fler spår på Mälarbanan som planeras och byggs i etapper ökar
kapaciteten på järnväg in mot Stockholm. Detta skapar möjligheter även för orterna längs
Bergslagspendeln att få ökat utbyte med Stockholmsregionen. Kommunerna längs
Bergslagspendeln har varit med och finansierat Citybanan. För att full nytta ska komma
kommunerna tillgodo krävs det kompletterande satsningar även på Bergslagspendeln.

2.3.

Vägnätet

Längs med Bergslagspendeln går väg 66 som på sträckan Ludvika-Fagersta är vanlig
landsväg och på sträckan Fagersta-Västerås är mötesfri 2+1 väg. E18 är
motorväg/motortrafikled. Väg 66 är rekommenderad primär väg för farligt gods. Väg 252
Ramnäs-Kolbäck är rekommenderad sekundär väg för farligt gods.

Figur 2.6 Vägnätet längs Bergslagspendeln
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Hastighetsstandarden mellan Ludvika och Fagersta är 90 km/tim, förutom en kort sträcka
söder om Fagersta som är 80 km/tim. Sträckan Fagersta-Västerås har hastighetsstandarden
100 km/tim och på E18 råder 110 km/tim.
Snitt

Total trafik

Tung trafik

Ludvika-Smedjebacken

6 390

550 (9%)

Smedjebacken-Söderbärke

4 120

500 (12%)

Söderbärke-Fagersta

2 860

360 (13%)

Norberg-Fagersta

5 400

790 (15%)

Fagersta-Virsbo

3 010

360 (12%)

Virsbo-Surahammar

3 380

400 (12%)

Surahammar

5 000

450 (9%)

Surahammar-Västerås

9 070

690 (8%)

Tabell 2.6 Trafikflöden i årsmedeldygnstrafik, ÅDT, vid några snitt. Andelen tung trafik är normal för
den här typen av vägar. Källa Trafikverket, Trafikflödeskartan.

Trafiken på väg 66 är mest omfattande nära Ludvika och Västerås. Många pendlar med bil
längs Bergslagspendelns stråk. Detta betyder att om restiderna och turtätheten på järnvägen
blir tillräckligt attraktiva finns det en stor potential för överflyttning av resenärer från bil till
järnväg.

2.4.

Resor med väg och järnväg

Snabbaste resan med buss Ludvika-Fagersta tar 2 tim 25 min, och kräver byte till tåg i
Fagersta. Snabbaste restid med bara buss tar 3 tim 40 min och kräver tre byten.
Ludvika-Fagersta respektive Fagersta-Västerås kan sägas ha fungerande avstånd för
dagspendling. Busstrafik finns på delsträckor. Skillnaden i restid mellan bil och tåg är
mycket liten, vilket oftast innebär att bilen i ett hela resan-perspektiv, dvs från dörr till dörr,
har en betydligt kortare restid.
Restid bil

Restid tåg

Biljettpris

Ludvika-Fagersta

43 min

41 min

127 kr

Fagersta-Västerås

1 tim

55 min

127 kr

Ludvika-Västerås

1 tim 40 min

1 tim 38 min

259 kr

Tabell 2.7 Restider i minuter med bil respektive tåg.

Ludvika-Fagersta trafikeras med ett tåg varannan timme och Fagersta-Västerås med
timmestrafik hela dagen.
Restid buss

Restid tåg

Hallstahammar-Västerås

30 min

15 min

Surahammar-Västerås

32 min

22 min

Ludvika-Smedjebacken

37 min

13 min

Ludvika-Västerås

1 tim 40 min

1 tim 38 min

Tabell 2.8 Restider i minuter med buss respektive tåg.
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Hallstahammar-Västerås trafikeras med 15 minuterstrafik med buss och timmestrafik med
tåg. Surahammar-Västerås trafikeras med 20 minuterstrafik med buss och timmestrafik
med tåg. Ludvika-Smedjebacken trafikeras med en ojämn tidtabell för busstrafiken och med
ett tåg varannan timme. Ludvika-Västerås trafikeras med en avgång per dag, linje 861
Nettbuss/Bus4You med destination Arlanda. Att resa med länstrafiken kräver ett stort antal
byten och medför en restid på 3,5 timmar eller längre. Boende i Dalarna använder oftast
omgivande järnvägar, exempelvis Dalabanan för resor till/från Stockholm.

2.5.

Godsflöden

Det har tidigare saknats information om godstransporter på regional nivå. Projektet
Godsflöden i Östra Mellansverige, ÖMS, som genomfördes 2013 syftade till att bidra till en
ökad kunskap om godstransporter i regionen och att vidareutveckla en metod för att
möjliggöra analyser på regional nivå. I ÖMS går mycket gods på väg. När det gäller järnväg
är Godsstråket genom Bergslagen störst, följt av Västra respektive Södra stambanan. På
regional nivå transporteras mycket lite gods i Bergslagspendeln-stråket.
Det finns ett intresse att starta gruvbrytning i Norberg och Skinnskatteberg. Detta
förutsätter en infrastruktur som kan hantera såväl gods- som persontransporter.
Transportsystemet i området riskerar att inte kunna möta detta ökade transportbehov.
Prognosticerade produktionsvolymer beräknas ge upphov till 8 tåg/dygn eller 416
lastbilar/dygn enligt Åtgärdsvalsstudie för transportsystemet i Norra Västmanland, 2013. I
åtgärdsvalsstudien har fem olika hamnar studerats, och till respektive hamn olika färdvägar.
Syftet med studien är att ta reda på vilka åtgärder som kan behöva vidtas på transportnätet
om gruvbrytning startar. Brytning beräknas starta tidigast år 2020.
Bergslagspendeln föreslås som transportväg för alternativ transportled vid utskeppning av
malm från Oxelösunds hamn eller Västerås/Köpings hamn. Studien har studerat olika
åtgärder för att öka kapaciteten, öka bärigheten och minska transporttiderna. Åtgärder som
föreslås är mötesspår mellan Fagersta och Söderbärke och triangelspår i Ludvika, nytt
mötesspår mellan Fagersta och Ängelsberg, Ängelsberg utökas till tre spår samt mötesspår
Brattheden.
En åtgärdsvalsstudie för malmtransporter från Bergslagen startar i september 2015. Denna
ska utreda hur malm kan fraktas från Bergslagen till olika hamnar. Denna studie är kopplad
till det behov som tidigare lyfts avseende Bergslagspendelns potential som möjlig bana för
transporter kopplat till gruvbrytning och malmtransporter. Studien kommer att tydliggöra
behov av godstransporter på olika banor däribland Bergslagspendeln och inriktningen kan
därmed skilja sig åt mot åtgärdsvalsstudien för Bergslagspendeln.

2.6.

Näringslivets behov

Som en del i den fördjupning av nulägesbeskrivning som gjordes efter workshop 1
genomfördes en kortare telefonavstämning med utvalda företag i Bergslagspendelns
upptagningsområde. Det är främst företag inom basindustrin som beskrivs, då det är dessa
företag som står för den absoluta majoriteten av godsvolymerna.

21

2.6.1.

ABB, Västerås och Ludvika

ABB använder inte Bergslagspendeln alls. Däremot används Bergslagsbanan. Man
transporterar transformatorer som väger 100-400 ton/styck på en specialbyggd vagn som i
sig väger 200 ton. Dessa skickas uteslutande på järnväg, då vägnätet inte klarar så tunga
transporter. STAX är inget problem då man har 32 axlar på vagnen, däremot blir
metervikten för stor. Nästan allt skickas till hamn i Norrköping, som har en kran som lyfter
350 ton. Man kör Bergslagsbanan via Frövi och Hallsberg, Västra Stambanan och Södra
stambanan. ABB har ett tågläge per helg. Även returtransporter av tomma vagnar sker på
Bergslagsbanan. Bergslagspendeln är inget alternativ för returtransporter, dels då vagnen är
för tung och dels därför att den är 73 meter lång och inte klarar av att passera Fagersta då en
plattform skulle vara i vägen.
Inkommande råvaror kommer nästan uteslutande per bil från Europa. 1 transport av plåt
från Polen per vecka kommer på järnväg. Allt skulle kunna komma via båt till Västerås och
sedan tåg om det bara var billigare än bil och järnvägen skulle klara transporterna i fråga om
bärighet och kapacitet.

2.6.2.

Ramnäs bruk, Ramnäs

Ramnäs skickar nästan uteslutande utgående transporter med järnväg. Ramnäs producerar
kätting, och en kätting väger totalt sett 400 ton. Vid transport fördelas den på 8
specialbyggda tågvagnar. Transporter går uteslutande till hamn, mestadels till Gävle, men
transporter förekommer även till Uddevalla. Man har minst en utgående transport per
vecka, och köper till extra vid behov. Transporter, och returer av tomvagnar, hanteras av
Green Cargo. Inkommande gods, i form av stålstänger, kommer nästan enbart med bil. Man
överväger att anlita en leverantör i Italien som gärna transporterar per järnväg. Ovaco
Smedjebacken är en närbelägen producent av stålämnen. Ramnäs köper i dagsläget
ingenting av Ovaco, då deras stålämnen är av fel kvalitet för kättingproduktionen. Ramnäs
utreder dock möjligheten att köpa vissa detaljer till kättingen från Smedjebacken, vilket
skulle kunna innebära uppemot 1000 ton per år i tillkommande lokala godstransporter med
järnväg.

2.6.3.

Seco Tools, Fagersta

Transporterar i huvudsak med flygfrakt. Använder näst intill aldrig järnväg. Ibland
importeras råmaterial från USA/Kina via Göteborgs hamn och fraktas med container till
Fagersta. Uppskattningsvis 5 containers per år. Genomsnittlig transport till kund väger 700
gram och det gör att det inte är rimligt att transportera på tåg.

2.6.4.

Atlas Copco, Fagersta

Atlas Copco har mycket små volymer på järnväg, det mesta fraktas med lastbil till Arlanda
(högvärdigt gods, små produkter) eller med lastbil till Göteborg (tyngre varor). Man har
även ett distributionsnät för inrikes transporter, och nästan allt går med bil. Speditören
(exempelvis DHL) packar in i container som ofta delas med andra leverantörer för vidare
transport till slutdestination. Atlas Copco exporterar till ett 100-tal länder, och varje
transport har relativt små volymer vilket gör det svårt att uppnå effektiva tågtransporter.
Ledtider och snabba transporter är viktigt. Transporten lämnar Fagersta samma dag som
den ska vidare från Göteborg eller Arlanda. Fabriken ligger direkt vid järnvägen i Fagersta,
men man saknar anslutningsspår. USA/Kanada skulle kunna vara aktuella för
tågtransporter liksom Kina, då man till dessa destinationer fyller en container per vecka.
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Omlastning skulle då kunna ske vid den lilla terminalen i Fagersta alternativt i Eskilstuna.
Transporter till Kina omlastas då i Tyskland eller Polen.

2.6.5.

Ovaco Bar AB, Smedjebacken

Ovaco tar in 350-400 000 ton skrot per år. Inkommande gods kommer uteslutande med
järnväg, och består av skrot som bearbetas till ämnen. Hälften av ämnena transporteras
vidare till Boxholm på järnväg, med Stålpendeln som är ett trafikupplägg för tunga
metalltransporter, och tillverkas till stänger. Andra hälften av ämnena bearbetas i
Smedjebacken till stänger. Utgående gods från Smedjebacken går med bil till kunder i
närområdet, men ofta med järnväg till kunder längre bort, särskilt om kunden har tillgång
till järnväg och transporten är tillräckligt omfattande. Ovaco har en ökande trend när det
gäller järnvägstransporter, men kan inte ange hur stor andel som går på järnväg.

2.6.6.

Stena Recycling, Hallstahammar

Stenas verksamhet är indelad i två olika delområden, filialer och fragmentering. Filialerna
köper in skrotmaterial, som sorteras, förbehandlas, bearbetas, klipps, packas etc. Materialet
kommer exempelvis från återvinningsstationer. Rent material, ca 20-25% av inkommande,
kan skickas direkt till smältning, exempelvis hos Ovaco i Smedjebacken eller mindre
gjuterier. Resterande, mer sammansatta material behöver ytterligare bearbetning, så dessa
går i stället till fragmenteringen. Det finns ca 100 filialer i Sverige i ett rikstäckande nät.
Fragmenteringen finns på betydligt färre ställen. I Hallstahammar ligger både filial och
fragmentering. Till fragmenteringen kommer material från filialer i Norrland per järnväg.
Största flödet är från Virsbo med ca 2 leveranser per vecka. Exportflöden från
fragmenteringen går med järnväg till hamn i Malmö eller Stockholm. Av totalt 10 000 –
20 000 ton utleveranser går 6 000 ton med järnväg på export per år. Godset packas i
container och skickas iväg. Filialen skickar väldigt lite på järnväg, merparten går med bil.

2.6.7.

Kollektivtrafikmyndigheten Västmanland

En ny upphandling är på gång för den trafik som ska gälla från 1/12-16. I det trafikupplägget
ingår ingen utökad trafik. Den genomgående linjen från Ludvika ner till Stockholm som går
på helgerna har många resenärer. Sträckan Ludvika-Fagersta har så många och dåliga
spårskarvar att det inte går att arbeta ombord på tåget. Det går inte att arbeta med dator på
tåget på grund av skakningarna. Pågående utveckling inom skolsystemet gör att man kan
vänta sig fler och fler ungdomar som åker tåg eller buss till sina utbildningar.
Det finns ett framtida restidsmål, för trafikering 2030 på 45 minuter Fagersta-Västerås.
Kollektivtrafikmyndigheten har påbörjat ett arbete med Trafikplan 2030 där
mälardalstrafiken och bergslagstrafiken ska samordnas i högre grad.

2.6.8.

Slutsatser

En slutsats av de genomförda intervjuerna är att de företag som använder järnvägen för
transporter inte ställer särskilt stora krav på hastighet eller bärighet. Med ökad hastighet
och bärighet förbättras möjligheten för järnvägen att erbjuda kostnadsfördelar gentemot
vägen. Kostnad och tid är det som i högst grad styr valet av transportalternativ i de fall där
det finns ett val mellan väg och järnväg. De intervjuade företagen uttrycker en önskan att
transportera mer på järnväg, men flaskhalsarna finns ofta på andra ställen än på
Bergslagspendeln, exempelvis om kunden har nära till järnväg, omlastningsstationer längs
transportkedjan, kapacitet i hamnar etc.
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3. Mål
3.1.

Åtgärdsvalsstudiens mål

I detta kapitel redovisas det mål som tagits fram i samband med åtgärdsvalsstudien.
Målformuleringen utgår ifrån den överenskommelse om genomförande av åtgärdsvalsstudie
för Bergslagspendeln, daterad 2014-06-10, som slöts mellan Trafikverket Region Öst,
Länsstyrelsen i Västmanland, Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanlands län, Norbergs
kommun, Skinnskattebergs kommun samt Fagersta kommun. Nedan redovisade mål har
använts vid framtagandet av åtgärder samt vid prioritering och urval av åtgärder och
åtgärdspaket.

Åtgärdsvalsstudiens mål:
Skapa en samsyn mellan olika aktörer och intressenter
om Bergslagspendelns funktion.
Identifiera effektiva och långsiktigt hållbara lösningar
som bidrar till att skapa en säker, robust och tillgänglig
järnvägsinfrastruktur.

De överenskomna målen har därefter konkretiserats i avsnitt 4, framtida önskade
funktioner, för att säkerställa att alla parter var överens om målens innebörd och för att
bedömningen av åtgärdernas måluppfyllelse skulle vara enklare att genomföra.

3.2.

De transportpolitiska målen

I åtgärdsvalsstudieprocessen har även åtgärdspaketen värderats mot de transportpolitiska
målen i samband med genomförandet av den samlade effektbedömningen, se avsnitt 6.3.
De transportpolitiska målen:
Funktionsmålet
Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och gods.
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till
utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet vara jämställt, det vill säga
likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
Hänsynsmålet
Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. De är viktiga aspekter som ett hållbart
transportsystem måste ta hänsyn till. Transportsystemets utformning, funktion och
användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra
till det övergripande generationsmålet för miljö och att miljökvalitetsmålen uppnås, samt
bidra till förbättrad hälsa.
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4. Framtida funktioner år 2030 med utblick 2050
I tabell 4.1 listas de framtida önskade funktioner för Bergslagspendeln. Funktionerna ska ses
som en konkretisering av åtgärdsvalsstudiens mål, se kapitel 3. Funktionerna används
senare för att bedöma föreslagna åtgärders måluppfyllelse. Den önskade framtida
funktionen har diskuterats och förankrats vid workshops och med särskilda avstämningar
mellan arbetsgruppen och berörda organisationer.
1

Bergslagspendeln är en bana som fungerar för både persontrafik och
godstransporter.

2

Bergslagspendeln är en bana som bidrar till att knyta samman länen till en
fungerande, samordnad arbetsmarknadsregion.

3

Säkerheten på väg och järnväg längs Bergslagspendeln är hög.

4

Sträckan Ludvika – Västerås trafikeras med timmestrafik senast år 2030.

5

Sträckan Ludvika – Västerås ska möjliggöra en trafikering med
halvtimmestrafik senast år 2050.

6

Sträckan Fagersta – Västerås trafikeras med halvtimmestrafik år senast
2030.

7

Sträckan Fagersta – Västerås ska möjliggöra en trafikering med 20minuterstrafik senast år 2050.

8

Restiden med tåg Ludvika – Fagersta har minskat till 30 minuter.

9

Restiden med tåg Fagersta – Västerås har minskat till 45 minuter.

10

Stationerna längs banan är attraktiva och tillgängliga kollektivtrafiknoder,
där det är lätt att byta mellan olika trafikslag. Tågen har hög komfort och
servicenivå.

11

Tågtiderna på Bergslagspendeln är samordnade med omgivande tåg- och
busstrafikupplägg.

Tabell 4.1 Framtida funktion för Bergslagspendeln.
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5. Problembild
Problembilden baseras på kunskap från underlagsdokument, se kap 9 Källor, och
gruppdiskussioner i workshop 1. Dessa har sedan kompletterats och bearbetats av
åtgärdsvalsstudiens arbetsgrupp.

5.1.

Gemensamt för person-och godstrafik

Standardmässigt kan man dela in banan i två delsträckor, Kolbäck-Fagersta och FagerstaLudvika. Standarden på sträckan Ludvika-Smedjebacken-Fagersta har för låg kvalitet för
såväl effektiv godstrafik som attraktiv persontrafik, vilket hämmar den regionala
utvecklingen. Sträckan saknar ett fjärrstyrt trafikstyrningssystem vilket begränsar
kapaciteten på enkelspåret. Banan består av ett slitet skarvspår som endast tillåter
hastigheter omkring 80-90 km/h.
Sträckan Kolbäck-Fagersta har jämförelsevis god standard och är utrustad med
fjärrblockering och ATC2. Spåret är helsvetsat och tillåter en högsta hastighet på (STH) på
140 km/h.
Den låga hastighetsstandarden leder till långa res- och transporttider. Järnvägen har
kapacitetsbrist och mötesspår saknas på långa sträckor och några stationer är för korta för
att 650 m långa tåg ska kunna mötas.
Signalsystemet är ineffektivt med brister i exempelvis vägskyddsanläggningar och placering
av baliser. Det leder till både lägre hastighet än nödvändigt och onödigt långa
bomfällningstider.
Bergslagspendeln har många plankorsningar med vägnätet. Det löpande underhåller är
eftersatt och banan har till stora delar nått sin tekniska livslängd.

5.2.

Specifikt för persontrafik

Persontrafiken har glesa tidtabeller och bristande samordning med anslutande tidtabeller
och trafikslag. Tåg och buss konkurrerar på vissa sträckor, då många turer har ungefär
samma avgångstider. Biljettsystemet uppfattas som komplext och biljetterna är dyra.
Det saknas möjlighet till tysta vagnar ombord på tågen, vilket gör det svårt att arbeta under
resan. De bristande stationsmiljöerna uppmuntrar inte till resande. Många plattformar är
för korta för planerad framtida trafikering med fyravagnars Reginatåg. Det saknas bra
anslutning till Norberg.

5.3.

Specifikt för godstrafik

Det saknas utpekade stråk och noder för godsmottagning och omlastning mellan
väg/järnväg respektive järnväg/sjöfart. Det saknas samordning mellan de olika
transportslagen. Industrier längs järnvägen saknar anslutningsspår.
Bärigheten på järnvägen är låg och den låga hastigheten medför långa transporttider.

26

6. Förslag till åtgärder och åtgärdspaket
Under arbetet med åtgärdsvalsstudien har en mängd åtgärdsförslag kommit fram. Alla utom
ett av dessa har sorterats och delats in i fyra åtgärdspaket, vilka presenteras i detta avsnitt.
Ett triangelspår i Ludvika har lämnats utanför paketeringen av åtgärder då det är trångt på
den föreslagna platsen och förslaget kan anses vara kontroversiellt.

6.1.

Nollalternativet

Om inga åtgärder genomförs för att avhjälpa de identifierade bristerna i transportsystemet
och den regionala samordningen fortsätter Dalarnas och Västmanlands sin utveckling utan
regional samordning. Trafiksäkerheten förbättras inte, det kommer inte att vara möjligt med
timmestrafik och det kommer fortfarande att vara för långa restider för en fungerande
arbets- och studiependling med tåg. Detta scenario inverkar negativt på orterna i stråket, var
för sig och tillsammans liksom deras närregion. Detta innebär att de identifierade
problemen består.

6.2.

Tänkbara åtgärder och åtgärdspaket

Under arbetet med åtgärdsvalsstudien har en mängd förslag på åtgärder kommit fram. De
föreslagna åtgärderna har sammanställts i fyra åtgärdspaket. Paketen har utformats så att
de ska vara så kompletta som möjligt och endast innehålla åtgärder som bidrar till
måluppfyllelse. Nedan beskrivs de fyra olika åtgärdspaketen kortfattat. Samtliga föreslagna
åtgärder redovisas i bilaga 2, 3, 4 och 5.

6.2.1.

Baspaketet

Åtgärdspaket Bas innehåller huvudsakligen mindre åtgärder enligt fyrstegsprincipens Steg 1
och Steg 2. Åtgärderna i detta paket återfinns i samtliga resterande paket. Åtgärdspaket Bas
innehåller exempelvis åtgärder för industrianslutningar längs järnvägen, minskat antal
plankorsningar, förbättrad samordning med omgivande järnvägar och övriga trafikslag samt
förbättring av tillgänglighet och säkerhet vid stationer.

Figur 6.1 Exempel på ingående åtgärder i Åtgärdspaket Bas.Samtliga föreslagna åtgärder återfinns i
bilaga 2.
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Åtgärderna i Bas-paketet ingår även i de följande åtgärdspaket A, B och C. De ingående
åtgärderna i Bas-paketet utgör en förutsättning för att skapa de synergieffekter som kan
uppkomma i de andra åtgärdspaketen. Synergieffekter kan uppkomma exempelvis av
kombinationen plankorsningsåtgärder och signalsystemåtgärder, som tillsammans kan höja
hastigheten på järnvägen mer än summan av varje åtgärd för sig.

6.2.2.

Åtgärdspaket A

Åtgärdspaket A har i första hand fokus på persontrafiken och den södra delen av banan,
Fagersta-Västerås.
Åtgärdspaket A innehåller förutom de åtgärder som ingår i Bas-paketet även optimerande
åtgärder i signalsystemet för kortare bomfällningstider, kortare uppehåll på
vändstationerna, minskat antal stationsuppehåll, ökad kapacitet genom förbättringar i
signalsystemet för att medge samtidiga tågmöten på mötesstationer och en ny/förlängd
mötesstation Ramnäs-Brattheden samt en växelförbindelse mellan Bergslagspendeln och
spår 1 i Ludvika.

Figur 6.2 Exempel på ingående åtgärder i Åtgärdspaket A. Samtliga föreslagna åtgärder återfinns i
bilaga 2 och 4.
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6.2.3.

Åtgärdspaket B

Åtgärdspaket B har i första hand fokus på persontrafiken och den södra delen av banan,
Fagersta-Västerås. Skillnaden mellan paket A och paket B är att åtgärder på Söderbärke
mötesstation ingår i paket B.
Åtgärdspaket B innehåller förutom de åtgärder som ingår i Bas-paketet även optimerande
åtgärder i signalsystemet för kortare bomfällningstider, kortare uppehåll på
vändstationerna, minskat antal stationsuppehåll, ökad kapacitet genom förbättringar i
signalsystemet för att medge samtidiga tågmöten på mötesstationer och en ny/förlängd
mötesstation Ramnäs-Brattheden, fjärrstyrning av mötesstation Söderbärke samt en
växelförbindelse mellan Bergslagspendeln och spår 1 i Ludvika

Figur 6.3 Exempel på ingående åtgärder i Åtgärdspaket B. Samtliga föreslagna åtgärder återfinns i
bilaga 2 och 3.
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6.2.4.

Åtgärdspaket C

Åtgärdspaket C fokuserar med sina omfattande åtgärder på norra bandelen på hela
Bergslagspendeln, Ludvika-Västerås. Banan rustas även för att klara förhållandevis
omfattande godstransporter.
Åtgärdspaket C innehåller förutom de åtgärder som ingår i Bas-paketet även upprustning av
järnvägen med byte av spår, kontaktledning och signalsystem på sträckan Ludvika-Fagersta,
förbättrad järnvägsstandard Fagersta-Kolbäck, ökad bärighet, förlängda mötesstationer och
åtgärder för samtidig infart vid samtliga mötesstationer samt en växelförbindelse mellan
Bergslagspendeln och spår 1 i Ludvika.

Figur 6.4 Exempel på ingående åtgärder i Åtgärdspaket C. Samtliga föreslagna åtgärder återfinns i
bilaga 2 och 5.
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6.3.
6.3.1.

Potentiella effekter och konsekvenser
Samlad effektbedömning

De fyra paketen har jämförts i en Samlad effektbedömning, SEB. En Samlad
effektbedömning ska beskriva en åtgärds effekt ur tre beslutsperspektiv. I en
samhällsekonomisk analys med prissatta och ej prissatta effekter. De ej prissatta
effekterna beskrivs och dess påverkan på den samhällsekonomiska lönsamheten bedöms. I
en transportpolitisk målanalys sker en utvärdering och bedömning av hur de
transportpolitiska målen påverkas av åtgärden. I en fördelningsanalys sker en
bedömning av hur nyttorna (och eventuella nackdelar) fördelar sig mellan olika grupper.
För denna ÅVS har vi uppskattade investeringskostnader för de olika paketen, men inga
beräknade, prissatta effekter för exempelvis tidsvinster för resenärer och gods eftersom
prognoser för resande och transporter inte har genomförts. Vi har heller inte genomfört
trafiksäkerhetsanalyser av föreslagna åtgärder, eller andra analyser av effektsamband som
hade kunnat ge uppgifter om förväntat minskat antal trafikskadade, klimateffekter,
hälsoeffekter etc. Det finns därför ingen Samhällsekonomisk analys. Åtgärdsvalsanalysen
har genomförts på en övergripande systemnivå, där många föreslagna åtgärder föranleder
nya och mer avgränsade samt detaljerade åtgärdsvalsstudier där det blir möjligt att för var
och en av dessa bedöma samhällsekonomisk nytta på ett bättre sätt än vad som är möjligt
och rimligt i detta tidiga skede.

6.3.2.

Transportpolitisk målanalys

Den transportpolitiska målanalysen genomförs för samtliga paket genom att varje åtgärd
eller åtgärdspaket bedöms utifrån vilket bidrag åtgärden ger till uppfyllelse av de
transportpolitiska målen, fördelade på olika delmål inom funktion och hänsyn.
Bedömningarna görs i den grova skalan Positivt bidrag/Negativt bidrag/Inget bidrag samt
Bedöms inte/Ej relevant.
Åtgärdspaketen i denna åtgärdsvalsstudie har satts samman för att vara kompletta, med
uppfyllande av samtliga funktioner. Detta, tillsammans med att åtgärdsvalsstudien sker på
systemnivå, gör att den transportpolitiska målanalysen liksom den samlade
effektbedömningen i helhet blir ett mycket trubbigt verktyg. En ansats till att skilja de olika
paketen kan göras genom den verbala beskrivningen av åtgärdens effekt. Nedan
sammanfattas detta genom olika antal plus eller minustecken i de olika cellerna i tabell 6.1
och tabell 6.2.
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Tabell 6.1 Transportpolitisk målanalys, de olika paketens bidrag till funktionsmålet

Beskrivning av åtgärdernas effekter och bidrag till funktionsmålet
Funktionsmål: Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och
bekvämlighet.
Bidrag till funktionsmål: Tillförlitligheten förbättras genom ökad kapacitet och ökad
robusthet. Trygghet och bekvämlighet förbättras genom ökad tillgänglighet och trygghet i
stationsmiljöer.
Funktionsmål: Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och den internationella
konkurrenskraften stärks.
Bidrag till funktionsmål: Tillförlitligheten förbättras genom ökad kapacitet på järnvägen.
Funktionsmål: Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige
och andra länder.
Bidrag till funktionsmål: Möjligheten till pendling förbättras genom bättre samordning i
kollektivtrafiken och minskade restider. Tillgänglighet till storstad och interregionala resmål
genom bättre samordning mellan tidtabeller och trafikupplägg.
Funktionsmål: Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken
medverkar till ett jämställt samhälle.
Bidrag till funktionsmål: Jämställdheten genom lika möjlighet att utforma sitt liv förbättras
genom ökat kollektivreseutbud och minskat beroende av bilen, fler kan resa. Ett stationsråd
ökar möjligheten att påverka.
Funktionsmål: Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med
funktionsnedsättning.
Bidrag till funktionsmål: Kollektivtrafiknätets användbarhet förbättras för
funktionshindrade genom ökad tillgänglighet och trygghet i stationsmiljöer.
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Funktionsmål: Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet,
och vistas i trafikmiljöer, ökar.
Bidrag till funktionsmål: Paketen innehåller inga åtgärder som bidrar till detta mål.
Funktionsmål: Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras.
Bidrag till funktionsmål: Andelen kollektivtrafik ökar genom förbättrad tillgänglighet till
stationer.

Tabell 6.2 Transportpolitisk målanalys, de olika paketens bidrag till hänsynsmålet

Beskrivning av åtgärdernas effekter och bidrag till hänsynsmålet
Hänsynsmål: Transportsektor bidrar till miljökvalitetsmålet.
Bidrag till hänsynsmål: Påverkan på mängden personbils- och lastbilstrafik i
fordonskilometer och påverkan på energianvändningen per fordonskilometer förbättras
genom avlastning av vägtrafiken. Påverkan på energianvändning vid byggande, drift och
underhåll av infrastruktur förbättras genom att modernisering av väg och järnväg minskar
behovet av löpande underhållsåtgärder.
Hänsynsmål: Transportsektorn bidrar till att övriga miljömål nås och till minskad ohälsa.
Bidrag till hänsynsmål: Fysisk aktivitet i transportsystemet förbättras genom ökad
tillgänglighet till stationer eftersom fler kan gå och cykla till tåget i stället för att ta bilen.
Barns, funktionshindrades och äldres möjlighet att på egen hand ta sig fram till sina mål
förbättras genom ökad tillgänglighet och trygghet i stationsmiljöer. Vägtransportsystemets
totala emissioner av kväveoxider och partiklar minskar genom överflyttning av resor och
transporter från väg till järnväg.
Hänsynsmål: Landskap.
Bidrag till hänsynsmål: Paketen innehåller inga större nybyggnadsåtgärder som
påverkarlandskapets värden. Järnvägen underhålls och säkras för framtida funktion.
Hänsynsmål: Trafiksäkerhet.
Bidrag till hänsynsmål: Antalet omkomna och allvarligt skadade i trafiken väntas minska
genom färre antal plankorsningar på sträckan.
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6.3.3.

Fördelningsanalys

Den traditionella samhällsekonomiska analysen tar inte hänsyn till vem som får nyttan eller
drabbas av kostnaderna, vem som vinner och vem som förlorar på en åtgärd. Därför kan den
samhällsekonomiska analysen kompletteras med information om fördelningseffekterna av
den analyserade åtgärden. En sådan analys visar hur nyttan och kostnaderna av den
aktuella åtgärden fördelar sig på olika grupper av medborgare, till exempel för kvinnor och
män, för olika ålders- och inkomstgrupper, för olika samhällssektorer/näringsgrenar eller
för olika delar av landet.
I denna fördelningsanalys redovisas hur direkta förändringar av nyttan (fördelar eller
intäkter respektive nackdelar eller kostnader) fördelar sig på olika grupper och kategorier.
De slutliga fördelningskonsekvenserna är ofta mycket svåra att fastställa eftersom de
påverkas även av indirekta effekter som kan uppstå till exempel genom
marknadsförändringar och ändringar i skatte- och transfereringssystem. Det är möjligt att
komplettera fördelningsanalysen med en fördjupad fördelningsanalys, men detta har inte
gjorts i denna åtgärdsvalsstudie.
Nedan redovisas fördelningsanalysen för samtliga åtgärdspaket.
Aspekt

Störts nytta

Näst störst nytta

Motivering

Kön

Kvinnor

Män

Kollektivtrafikresande gynnar
kvinnor

Geografiskt
perspektiv

Regionalt

Lokalt

Pendling och
studie/besöksresor av
regional/lokal karaktär
dominerar

Län

Västmanland

Dalarna

Resor inom Västmanland och
till/från Stockholm och till/från
Dalarna

Kommun

Kommunerna
längs banan

Ej bedömt

Resor inom Västmanland och
till/från Stockholm

Berörda

Resenärer

Godstransporter

Det går mest persontrafik på
banan

Näringsgren

Tjänste och
service

Allmän industri

Tjänstesektorn nyttiggörs
främst

Trafikslag

Järnväg,
persontrafik

Järnväg,
godstrafik

Resenärer på tåg och
godstransporter

Åldersgrupp

Vuxna, 18-65
år

Ej bedömt

Arbetsför ålder dominerar, följt
av studier/utbildning

Tabell 6.3 Fördelningsanalys för de olika åtgärdspaketen.

34

6.3.4.

Funktionsuppfyllelse

Då den samlade effektbedömning inte ger önskvärt synliggörande av skillnader mellan
paketen, har paketen utvärderats genom bedömning av uppfyllande av de önskade
funktionerna för stråket. Denna bedömning har gjorts i en tregradig skala, om åtgärder inte,
delvis eller helt uppfyller de uppställda funktionskraven på stråket. Det kan konstateras att
endast åtgärdspaket C helt medför funktionsuppfyllelse.

Tabell 6.4 Bedömning av de olika paketens funktionsuppfyllelse

Beskrivning av funktionsuppfyllelse
Baspaketet innehåller inga åtgärder för att öka hastighet eller kapacitet på
Bergslagspendeln. Paket A ökar kapaciteten i viss grad genom optimeringar i signalsystemet
och utbyggnad av mötesstation Ramnäs-Brattheden. Åtgärdspaket B ökar kapaciteten i
något högre grad då även fjärrstyrning av Söderbärke mötesstation ingår i paketet. Det är
dock först med paket C som Bergslagspendelns kapacitet och standard kan sägas säkra att
banan ska fungera för både persontrafik och godstransporter fullt ut.
Med paket A och B minskar restiderna något, och åtgärderna avser främst den södra delen
av banan. Med de omfattande åtgärder som ingår i åtgärdspaket C kan Bergslagspendeln
bidra till att knyta samman länen till en fungerande, samordnad arbetsmarknadsregion.
Samtliga paket innehåller åtgärder för att minska antalet plankorsningar och öka säkerheten
på järnvägen.
Funktionen att Ludvika-Västerås trafikeras med timmestrafik senast år 2030 nås endast
med paket B och paket C. Funktionen att Ludvika-Västerås trafikeras med halvtimmestrafik
senast år 2050 nås endast med paket C.
Funktionen att Fagersta-Västerås trafikeras med halvtimmestrafik senast år 2030 nås med
paket A, B och C. Funktionen att Fagersta -Västerås trafikeras med 20-minuterstrafik senast
år 2050 nås med paket B och C.
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Funktionen Ludvika-Fagersta 30 minuter nås endast med paket C. Funktionen FagerstaVästerås nås med paket C. Detaljerade studier av effekterna på restiden av paket A och paket
B har inte kunnat göras inom ramen för denna åtgärdsvalsstudie. Det verkar dock rimligt att
funktionen 45 minuter Fagersta-Västerås kan nås. Optimeringsåtgärder i signalsystemet
väntas ge ca 4 minuter, slopat uppehåll i Dingtuna kan ge 2-3 minuter, Ramnäs-Brattheden
kan ge 2-5 minuter beroende på trafikupplägg, totalt 8-12 minuter. För att restidsmålet ska
nås behövs en restidsvinst på minst 10 minuter.
Åtgärder för förbättrad tillgänglighet på stationerna och ökad samordning mellan andra tågoch busstrafikupplägg ingår i samtliga åtgärdspaket.

6.4.

Uppskattning av kostnader

Kostnaderna för att genomföra de olika åtgärdspaketen har översiktligt bedömts, se bilaga
6 för sammanställning av kalkyl per föreslagen åtgärd. Det är inte möjligt att utan
detaljerade utredningar och projekteringar av respektive åtgärd med stor precision slå fast
hur mycket varje åtgärd kostar. Åtgärderna har bedömts med hjälp av erfarenhetsvärden på
schablonnivå, exempelvis kr per meter förlängning av mötesstation eller ny kontaktledning.
Bedömd kostnad
Åtgärdspaket Bas

60 – 100 milj. kr

Åtgärdspaket A

300 – 400 milj. kr

Åtgärdspaket B

400 – 500 milj. kr

Åtgärdspaket C

1 000 – 1 400 milj. kr

Tabell 6.5 Uppskattning av kostnader per åtgärdspaket

6.5.

Bedömd samhällsekonomisk nytta

Eftersom beräknade, prissatta effekter för exempelvis tidsvinster för resenärer och gods,
minskat antal trafikskadade, klimateffekter, hälsoeffekter etc. saknas går det inte att
beräkna den samhällsekonomiska nyttan av respektive åtgärdspaket. Samtliga paket medför
positiva effekter för miljöeffekter och övriga effekter som inte värderas i
samhällsekonomiska analyser. Den sammanvägda samhällsekonomiska effekten för
samtliga paket bedöms dock vara olönsam. Enstaka åtgärder inom respektive paket kan
sannolikt förväntas vara samhällsekonomiskt lönsamma, men inga sådana studier har
gjorts.
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6.6.

Sammanfattad utvärdering av åtgärdspaketen

Tabell 6.6 Sammanfattad utvärdering av de olika åtgärdspaketen

Den samlade effektbedömningen visar att samtliga åtgärdspaket utom baspaketet medför
positivt bidrag till de transportpolitiska målen. Skillnaden på systemnivå är dock mycket
liten. Skillnaden i funktionsuppfyllelse är tydligare. Uppdelningen i elva mindre kolumner
inom respektive paket representerar de elva önskade funktionerna för Bergslagspendeln,
som också redovisas som rader i tabell 6.4. En enkel summering visar att baspaketet inte
medför funktionsuppfyllelse, åtgärdspaket A och B delvis medför funktionsuppfyllelse samt
att det endast är åtgärdspaket C som helt bidrar till att uppfylla mål och önskade framtida
funktioner.
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7. Förslag till inriktning och rekommenderade
åtgärder
7.1.

Beskrivning av övergripande inriktning

Utifrån bedömningarna i avsnitt 6.3 det vid workshop 3 med samstämmighet beslutats att
åtgärdspaket B är särskilt intressant att arbeta vidare med.
Åtgärdspaket C har bäst måluppfyllelse men har samtidigt för hög investeringskostnad. Vid
workshoparna har det framkommit att den södra delen av Bergslagspendeln är den mest
prioriterade. Eftersom den norra delen inte prioriteras lika högt uppnår åtgärdspaket B
tillräckligt hög funktionsuppfyllelse i förhållande till investeringskostnad.
Rekommendationen baseras på att Bergslagspendeln i huvudsak trafikeras av persontrafik
samt av lättare godstrafik i begränsad omfattning, även om tyngre godstransporter
förekommer. De tyngsta godsflödena trafikerar i huvudsak omgivande banor. Satsningar på
gruvnäringen är inte aktuell just nu (2015) och en dialog med det lokala näringslivet visar
att det är viktigt med möjlighet till godstransporter på Bergslagspendeln, men det finns
inget uttalat behov av tillkommande omfattande tunga transporter. Kostnad och tid är det
som i högst grad styr valet av transportalternativ i de fall där det finns ett val mellan väg och
järnväg. De intervjuade företagen uttrycker en önskan att transportera mer på järnväg, men
flaskhalsarna finns ofta på andra ställen än på Bergslagspendeln.
Av denna anledning prioriteras åtgärder som syftar till att förbättra förutsättningarna för
persontrafiken och därmed öka antalet resenärer med tåg i regionen. Dessa åtgärder medför
även att befintlig godstrafik kan vidmakthållas och öka i begränsad omfattning.
Åtgärdspaket B innehåller åtgärder som differentierad tidtabell (alla tåg stannar inte vid alla
stationer), åtgärder för industrianslutningar längs järnvägen, minskat antal plankorsningar,
förbättrad samordning med omgivande järnvägar och övriga trafikslag samt förbättring av
tillgänglighet och säkerhet vid stationer. Paketet innehåller även optimerande åtgärder i
signalsystemet, kortare uppehåll på vändstationerna, minskat antal stationsuppehåll, ökad
kapacitet genom förbättringar i signalsystemet och en ny/förlängd mötesstation RamnäsBrattheden, fjärrstyrning av mötesstation Söderbärke samt en växelförbindelse mellan
Bergslagspendeln och spår 1 i Ludvika.
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Figur 7.1 Exempel på ingående åtgärder i Åtgärdspaket B.

För en komplett lista av ingående åtgärder i åtgärdspaket B, med förslag på ansvarig för
respektive åtgärd och förslag på tidshorisont för genomförande, se bilaga 2 och 3.
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7.2.

Effekter och konsekvenser av rekommenderade åtgärder

Åtgärdspaket B bidrar helt eller delvis till att:
•

Bergslagspendeln är en bana som fungerar för både persontrafik och
godstransporter.

•

Bergslagspendeln är en bana som bidrar till att knyta samman länen till en
fungerande, samordnad arbetsmarknadsregion.

•

Säkerheten på väg och järnväg längs Bergslagspendeln är hög.

•

Sträckan Ludvika – Västerås trafikeras med timmestrafik senast år 2030.

•

Sträckan Fagersta – Västerås trafikeras med halvtimmestrafik år senast 2030.

•

Sträckan Fagersta – Västerås ska möjliggöra en trafikering med 20-minuterstrafik
senast år 2050

•

Restiden med tåg Fagersta – Västerås har minskat till 45 minuter.

•

Stationerna längs banan är attraktiva och tillgängliga kollektivtrafiknoder, där det
är lätt att byta mellan olika trafikslag. Tågen har hög komfort och servicenivå.

•

Tågtiderna på Bergslagspendeln är samordnade med omgivande tåg- och
busstrafikupplägg.

Åtgärdspaket B uppfyller dock inte de önskade funktionerna:
•

Sträckan Ludvika – Västerås ska möjliggöra en trafikering med halvtimmestrafik
senast år 2050.

•

Restiden med tåg Ludvika – Fagersta har minskat till 30 minuter.

Sammantaget medför åtgärdspaketet att Bergslagspendeln är en bana som bidrar till att
knyta samman länen till en fungerande, samordnad arbetsmarknadsregion.
Bergslagspendeln fungerar i första hand för persontrafik, men även för det lokala
näringslivets godstransporter.
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8. Fortsatt process
Nästa steg är att ta fram en handlingsplan och sedan en avsiktsförklaring kring åtgärderna
baserad på handlingsplanen. Enkla åtgärder kan utföras relativt omgående. Mer omfattande
åtgärder måste utredas fördjupat och samlas till åtgärdsbank samt åtgärdsplan/olika
aktörers verksamhetsplaner. Åtgärdspaketen bygger på synergieffekter av samordnade
insatser från olika aktörer.
Rekommenderade åtgärder blir inte automatiskt genomförda, men rekommendationen är
en förutsättning för att de ska komma med i åtgärdsplaneringen.
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Bilaga 2 Föreslagna åtgärder i åtgärdspaket Bas (ingår i övriga paket)
Åtgärd

Ansvarig

Förslag
på tidshorisont

Se över och åtgärda Stena Recyclings
anslutning av stickspår så att Stenas
växlingsrörelser inte behöver genomföras på
Bergslagspendeln.
Bygg anslutningsspår till Atlas Copco i
Fagersta.
Se över möjligheten att samlokalisera
plankorsningar och bygg ersättningsvägar.
Utred och bygg planskilda korsningar,
exempelvis i Surahammar.
Utred och åtgärda smitvägar både längs med
banan och inne på stationsområdena.
Utred och åtgärda säkerhet på stationer
(exempelvis spårpassage till plattform).
Trafikera Bergslagspendeln med platseffektiva tåg.
Förbättra kopplingarna till hamnarna i Köping
och Västerås så att godset kan köras på tåg
och vidare på båt.
Skapa en gemensam målbild för
Bergslagspendelns funktion, med ett tydligt
och gemensamt koncept för person- och
godstrafik. Dialog krävs mellan Dalarna och
Västmanland och intresseorganisationer, ex
BiG (Bergslagspendelns Intressegrupp).
Utöka trafikeringen så att tåg från Ludvika
kör direkt vidare mot Stockholm även på
vardagar, något tåg per dag.
Samordna tågtrafiken med övriga trafikslag.

Stena Recycling

Medellång
sikt

Atlas Copco
Trafikverket, kommunerna

Medellång
sikt
Lång sikt

Trafikverket, kommunerna

Lång sikt

Trafikverket

Löpande

Trafikverket

Nu

Regionala kollektivtrafikmyndigheten
Trafikverket, länsstyrelsen,
Mälarhamnar,
Sjöfartsverket
Region Dalarna,
Länsstyrelsen
Västmanland, Trafikverket,
Kommunerna

Lång sikt

Regionala kollektivtrafikmyndigheten

Kort sikt

Regionala kollektivtrafikmyndigheten
Regionala kollektivtrafikmyndigheten

Kort sikt

Regionala kollektivtrafikmyndigheten

Lång sikt

Regionala kollektivtrafikmyndigheten, Trafikverket,
Kommunerna

Lång sikt

Trafikverket

Kort sikt

Samordna tidtabeller med trafikeringen på
omgivande banor (med byten i Ludvika,
Fagersta och Västerås).
Vid inköp av nya tåg, välj tåg med hög
komfort och servicegrad som gör det möjligt
att arbeta ombord på tågen, med tysta
vagnar, wi-fi, elanslutningar etc.
Inventera stationsmiljöer, ta fram
gemensamt koncept med åtgärder för att
förbättra standarden. Gör stationerna
tillgängliga för alla trafikslag (bil, buss,
cykel).
Bygg planskild spårförbindelse i Fagersta C.
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Medellång
sikt
Nu

Pågår

Bilaga 3 Föreslagna åtgärder i åtgärdspaket B
Åtgärd

Ansvarig

Förslag
på tidshorisont

Genomför optimeringsåtgärder i
signalsystemet enligt Funktionsutredning
hastighetshöjning Bergslagspendeln.

Trafikverket

Medellång
sikt

Optimera uppehållen på vändstation –
åtgärder i tågens operativsystem.
Se över antalet stationsuppehåll enligt
trafikförsörjningsprogrammet och skapa
differentierat utbud, alla tåg stannar inte på
alla stationer med alla avgångar.
Genomför förändringar i signalsystemet så
att samtidighet i tågmöten kan ske på
befintliga mötesbangårdar utan
bangårdsförlängning.
Bygg ny mötesstation, Ramnäs-Brattheden.

Regionala kollektivtrafikmyndigheten
Regionala kollektivtrafikmyndigheten

Kort sikt

Trafikverket

Lång sikt

Trafikverket + Regionala
kollektivtrafikmyndigheten
Trafikverket

Medellång
sikt
Lång sikt

Trafikverket

Medellång
sikt
Medellång
sikt

Åtgärda mötesstation Söderbärke och gör så
att 750 m långa tåg kan mötas.
Förläng de plattformar som är för korta för
planerad trafikering.
Skapa en växelförbindelse i Ludvika från
Bergslagspendeln direkt till spår 1 så att
inkommande tåg på Bergslagspendeln inte
behöver trafikera Bergslagsbanans spår.
Utred behov av godstransporter och framtida
potential.

Trafikverket

Trafikverket

Kort sikt

Kort sikt
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Bilaga 4 Föreslagna åtgärder i åtgärdspaket A
Åtgärd
Genomför optimeringsåtgärder i signalsystemet enligt Funktionsutredning
hastighetshöjning Bergslagspendeln.
Optimera uppehållen på vändstation – åtgärder i tågens operativsystem.
Se över antalet stationsuppehåll enligt trafikförsörjningsprogrammet och skapa
differentierat utbud, alla tåg stannar inte på alla stationer med alla avgångar.
Genomför förändringar i signalsystemet så att samtidighet i tågmöten kan ske på
befintliga mötesbangårdar utan bangårdsförlängning.
Bygg ny mötesstation, Ramnäs-Brattheden.
Förläng de plattformar som är för korta för planerad trafikering.
Skapa en växelförbindelse i Ludvika från Bergslagspendeln direkt till spår 1 så att
inkommande tåg på Bergslagspendeln inte behöver trafikera Bergslagsbanans spår.
Utred behov av godstransporter och framtida potential.

46

Bilaga 5 Föreslagna åtgärder i åtgärdspaket C
Åtgärd
Förbättra järnvägsstandarden mellan Ludvika-Fagersta genom exempelvis spårbyte,
nytt signalsystem (fjärrstyrning), byte av kontaktledning och ställverk i Smedjebacken
Förbättra järnvägsstandarden mellan Fagersta-Kolbäck
Nytt ställverk
Ökad bärighet för järnvägen, det är särskilt dålig bärighet norr om Ramnäs och vid
infarten till Fagersta från Ängelsberg
Förbättrad bärighet på broarna
Förläng mötesbangårdarna och åtgärda signalsystemet så att möten med samtidig
infart kan ske med minst 750 m långa tåg.
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Bilaga 6 Resultat av kalkyler
Kostnaden per åtgärdspaket är i denna sammanställning skenbart exakt. I själva verket är
kostnaderna grovt uppskattade och baserade på enkla nyckeltal. Osäkerheten är stor och
tabellen i rapporten redovisas med förhållandevis stora intervall.

Åtgärdspaket Bas, förslag på åtgärder

Kostnad, kr

Se över och åtgärda Stena Recyclings anslutningsspår

3 840 000

Bygg anslutningsspår till Atlas Copco i Fagersta

3 600 000

Samlokalisera plankorsningar och bygg ersättningsvägar

10 000 000

Utred och bygg planskilda korsningar, exempelvis i Surahammar

2 800 000

Åtgärda smitvägar både längs med banan och inne på stationsområdena

6 000 000

Utred och åtgärda säkerhet på stationer

1 500 000

Trafikera Bergslagspendeln med plats-effektiva tåg

-

Förbättra kopplingarna till hamnarna i Köping och Västerås

12 000 000

Skapa en gemensam målbild för Bergslagspendelns funktion

2 000 000*

Tåg från Ludvika kör direkt vidare mot Stockholm

-

Samordna tågtrafiken med övriga trafikslag

-

Samordna tidtabeller med trafikeringen på omgivande banor

-

Vid inköp av nya tåg, välj tåg med hög komfort

-

Inventera stationsmiljöer, ta fram gemensamt koncept för att förbättra standarden

2 000 000*

Gör stationerna tillgängliga för alla trafikslag

10 000 000

Bygg planskild spårförbindelse i Fagersta C

10 000 000

Förenkla och samordna biljettsystemet med angränsande tåg- och busslinjer

1 000 000

Summa föreslagna åtgärder

68 miljoner kr

*) utredningskostnader

Åtgärdspaket A, förslag på åtgärder

Kostnad, kr

Åtgärder enligt Baspaketet

68 000 000

Genomför optimeringsåtgärder i signalsystemet enligt Funktionsutredning

30 000 000

hastighetshöjning
Bergslagspendeln
Optimera uppehållen
på vändstation – åtgärder i tågens operativsystem

500 000*

Se över antalet stationsuppehåll enligt trafikförsörjningsprogrammet

1 000 000*

Genomför förändringar i signalsystemet så att samtidighet i tågmöten kan ske

6 650 000

Bygg ny mötesstation, Ramnäs-Brattheden

200 000 000

Förläng de plattformar som är för korta för planerad trafikering

8 000 000

Skapa en växelförbindelse i Ludvika från Bergslagspendeln direkt till spår 1

3 000 000

Utred behov av godstransporter och framtida potential

500 000

Summa föreslagna åtgärder

317 miljoner kr

*) utredningskostnader
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Åtgärdspaket B, förslag på åtgärder

Kostnad, kr

Åtgärder enligt Baspaketet

68 000 000

Genomför optimeringsåtgärder i signalsystemet enligt Funktionsutredning

30 000 000

hastighetshöjning
Bergslagspendeln
Optimera uppehållen
på vändstation – åtgärder i tågens operativsystem

500 000*

Se över antalet stationsuppehåll enligt trafikförsörjningsprogrammet

1 000 000*

Genomför förändringar i signalsystemet så att samtidighet i tågmöten kan ske

6 650 000

Bygg ny mötesstation, Ramnäs-Brattheden

200 000 000

Åtgärda mötesstation Söderbärke och gör så att 750 m långa tåg kan mötas

70 000 000

Förläng de plattformar som är för korta för planerad trafikering

8 000 000

Skapa en växelförbindelse i Ludvika från Bergslagspendeln direkt till spår 1

3 000 000

Utred behov av godstransporter och framtida potential

500 000

Summa föreslagna åtgärder

387 miljoner kr

*) utredningskostnader
Åtgärdspaket C, förslag på åtgärder

Kostnad, kr

Åtgärder enligt Baspaketet

68 000 000

Förbättrad järnvägsstandard mellan Ludvika-Fagersta

515 000 000

Nytt ställverk

40 000 000

Förbättra järnvägsstandarden mellan Fagersta-Kolbäck

234 000 000

Ökad bärighet för järnvägen

50 000 000

Förbättrad bärighet på broarna

50 000 000

Förläng mötesbangårdarna och åtgärda signalsystemet för samtidiga tågmöten

22 500 000

Summa föreslagna åtgärder

980 miljoner kr
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Postadress: Box 186, 871 24 Härnösand
E-post: trafikverket@trafikverket.se
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se

