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Sammanfattning  

Under 1991 genomfördes en stor bangårdsombyggnad i Örebro som på grund av 
begränsade ekonomiska ramar inte kunde tillgodose alla önskade funktionsmål. Flera 
brister kvarstår och kommer sannolikt att förvärras, då såväl persontrafiken som 
godstrafiken kommer att utvecklas. Åtgärdsvalsstudien behandlar nuvarande och 
framtida funktionsbrister i och kring järnvägssystemet i Örebro med avgränsning i 
geografi mellan Svampenterminalen i norr och Gustafsvik i söder.   

Syftet med åtgärdsvalsstudien är att säkerställa en väl fungerande och attraktiv järnvägs-
anläggning genom och i Örebro för person- och godstrafik med bäring på att klara kapa-
citet för ett 2050 scenario. Flera trafikutövare som trafikerar Örebro bedömer att 
persontrafiken kommer öka mer än vad basprognoser anger. Det finns dock 
begränsningar i omkringliggande infrastruktur i Trafikverksregion Öst för att tillmötesgå 
trafikutövares framtidsplaner på utökad trafik.  

Mål för järnvägsanläggningen 

Under arbetet med åtgärdsvalsstudien har mål identifierats som dels rör järnvägsan-
läggningen och dels har anknytning till järnvägsanläggningen. Följande har identifierats 
som rör järnvägsanläggningen: 

•  Effektivare dubbelspårsfunktion 

• Minskat växelslitage och lägre bullernivå 

• Fler plattformslägen 

• Längre plattformslägen 

• Ökade möjligheter att vända tåg 

• Minimera antalet korsande tågvägar 

• Öka tillgängligheten till kraftvärmeverket och en möjlig persontågsdepå 

• Effektiv anslutning till godsbangården, kombiterminalen och CV-området 

• Ökad kapacitet för genomgående tåg 

• Ökad trafiksäkerhet vid Örebro södra 

• Ökad möjlighet till uppställning av persontåg, sk omloppsnära tjänster. 
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Den kommunala fördjupade översiktsplan som arbetas fram hanterar fortsatt ett antal 
mål och utvecklingsområden för staden i anslutning till järnvägsanläggningen.  

Studerade åtgärdspaket och deras funktioner 

I arbetet med åtgärdsvalsstudien har tidigare studier varit en naturlig del av 
underlagsmaterialet. Nya åtgärdspaket är framtagna och anpassade utifrån nuvarande 
och identifierade behov (se bilaga 8 ”Åtgärdspaket från tidigare utförda studier”).  

Åtgärdspaket 1a och 1b omfattar två spår över Svartån med och utan plattformar vid 
Örebro södra. Åtgärdspaket 2a och 2b omfattar tre spår över Svartån med och utan platt-
formar vid Örebro södra. Samtliga av dessa paket innebär en effektivare dubbelspårs-
funktion där upp- och nedspår kan trafikeras oberoende av varandra samt en spårfigure-
ring som gör att upp- och nedspår inte passerar grenspår vilket de gör idag. Hastigheten 
för genomgåendetåg kan höjas från 80 km/h till 100 km/h. 

De nya åtgärdspaketen innebär också fler plattformslägen, ökad möjlighet att vända tåg, 
högre kapacitet för genomgående tåg samt effektiv anslutning till EON(kraftvärmeverk) 
och till en ev persontågsdepå på Aspholmen. 

Åtgärdspaketen innebär att mer mark måste tas i anspråk i jämförelse med dagens 
järnvägsanläggning. Markanspråket omfattar en mindre yta söder om Örebro C på den 
västra sidan av dagens järnvägsanläggning.  

För plattformslängderna så tillämpas minimikrav på 120 respektive 255 meter.  

 

Utifrån den samlade bild som arbetet med åtgärdsvalsstudien gett, föreslås 
att berörda aktörer skapar förutsättningar för genomförande av 
åtgärdspaket 1a. Valet av åtgärdspaket 1a är dels behovet av Örebro södra som på- och 
avstigningsstation och dels att tre spår över Svartån inte bedöms kunna ge effekter som 
eftersträvas. 

Exempel på effekter som föreslaget åtgärdspaket genererar är: 

• Minskade utsläpp då åtgärderna möjliggör överflyttning av transporter från väg 
till järnväg 

• Förbättrat trafikutbud och minskad risk för förseningar för tågresenärer 

• Ökad trafiksäkerhet 

• Fortsatt trafikering med persontåg till Örebro södra station 

Åtgärder som rör identifierade behov i stadens anslutning till järnvägsanläggningen 
hanteras fortsatt i arbete i enlighet med den fördjupade översiktsplan för aktuellt område 
i Örebro kommun.  
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1. Bakgrund 

1.1 Översiktligt om problem och aktualitet 

Under 1991 genomfördes en stor bangårdsombyggnad i Örebro som på grund av 
begränsade ekonomiska ramar inte tillgodosetts. Flera brister kvarstår och nya har 
tillkommit, bl. a på grund av att såväl persontrafiken som godstrafiken har utvecklats. 
Örebro kan ses som ett nav där långväga och regional persontrafik knyts ihop. Vad gäller 
godstrafiken är Godsstråket genom Bergslagen, som passerar genom Örebro, ett 
betydande godsstråk genom landet och klassat som riksintresse.  

Åtgärdsvalsstudien ska hantera nuvarande och framtida funktionsbrister i 
utredningsområdet för järnvägssystemet i Örebro. 

1.2 Arbetsprocessen och organisering av arbetet  

Arbetet med åtgärdsvalsstudien har bedrivits i följande steg: 
• Initiera 
• Förstå situationen 
• Pröva tänkbara lösningar 
• Forma inriktning och rekommendera åtgärder 

Åtgärdsvalsstudien finansieras av Trafikverket och Örebro kommun. I initieringsskedet 
formulerade de två parterna ett övergripande ändamål och ett syfte med åtgärdsvals-
studien. 

Under fasen ”Förstå situationen” har två workshops anordnats. Vid den första work-
shopen diskuterades problembilder och målbilder på och kring Örebro bangård på en 
översiktlig nivå. Diskussionerna kring dessa problem- och målbilder fördjupades sedan 
varvid olika konfliktpunkter framkom inom och mellan de olika målbilderna.  

De fördjupade problem- och målbilderna diskuterades med berörda aktörer under work-
shop 2. Dessutom diskuterades prioritering av olika funktionsmål som skulle utgöra en 
grund för de åtgärdspaket som senare togs fram. Vid workshop 2 konstaterades att man 
behöver använda så kallade steg 3-åtgärder, dvs. ombyggnation, för att uppnå de olika 
målbilderna.  

”Förstå situationen-fasen” följdes av fasen” Pröva tänkbara lösningar”. I detta skede togs 
olika åtgärdspaket fram utifrån de diskussioner som förts under Workshop 2.  Åtgärds-
paketen stämdes av under workshop 3. Under workshop 3 gjordes även ett omtag gällande 
frågan om det finns steg 1-2-åtgärder som kan bidra till de olika målbilderna. 

En samlad effektbedömning har genomförts av föreslagna åtgärdspaket, bilaga 3. Innan 
ett ställningstagande och rekommendation för fortsatt arbete med aktiviteter gjordes, kap 
4-5 och bilaga 2. 

 
En kommunal fördjupade översiktsplan har parallellt framtagits för utredningsområdet 
och dess delar som kopplar till järnvägsanläggningen och det område staden ämnar 
omgestalta/förtäta.   
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1.3 Tidigare utredningar  

Nedan angivna studier har beaktats i åtgärdsvalsstudien. Redogörelse för dessa studier 
och relevans för dagens behov redovisas i bilaga 6. 

Förstudie, Bangårdsombyggnad av Örebro Södra, Banverket 2001 
Syftet med förstudien är att beskriva de problem och lösningar som en ombyggnad av 
Örebro södra kan innebära. Fyra utredningsalternativ har studerats. Förstudien utgår 
dels från ett helhetsperspektiv, där Örebro södra knyts ihop med Örebro C, och dels från 
önskemål om en bättre funktion på Örebro södra. Standarden på Örebro södra är idag 
mycket låg, då såväl den smala mellanplattformen som plankorsningen har bristande 
säkerhet.  

Resecentrum och järnvägen genom Örebro, Örebro kommun 2010 
Med utgångspunkt från Banverkets basprognos för år 2020 och Länstrafikens antaganden 
om tillkommande trafikupplägg har förslag på åtgärder på kort, medellång och lång sikt 
tagits fram. Åtgärderna syftar till att förbättra linjekapaciteten eller möjliggöra nya trafik-
eringsupplägg kring Örebro. 

Behovsanalys Örebro resecentrum, Trafikverket och Örebro kommun 2011 
Syftet med studien är att beskriva problem, brister och behov och att pröva tänkbara 
lösningar för Örebros resecentrum och stationer. Beskrivningen utgör ett underlag för att 
kunna ta ställning till hur Örebro C och Örebro södra ska utvecklas för att uppfylla över-
siktsplanens intentioner och klara lokala, regionala och nationella mål om en stor ökning 
av kollektivtrafikresandet. Studien fokuserar framför allt på resecentrums förutsättningar 
för tågtrafik och resande med gång, cykel, buss, taxi och bil - idag och i framtiden, men 
även resecentrums samband med staden har studerats. I studien presenteras åtgärds-
förslag på kort sikt som omfattar ombyggnader av Örebro södra och Örebro C. Olika 
åtgärder på längre sikt har också översiktligt studeras. Dessa omfattar förslag på en upp-
höjd resp. en nedsänkt järnväg. Man har även studerat fördelar och nackdelar med ett 
resp. två stationslägen i Örebro. 

Trafikstudie Örebro terminal, Trafikverket 2011  
Trafikstudien syftar till att beskriva hur trafik med godståg kan utföras till och från Örebro 
terminal med hänsyn till rådande kapacitetssituation i området. Förutom en översiktlig 
beskrivning av den person- och godstrafik som passerar Örebro beskrivs även trafiken till 
och från terminalen. 

Örebro – framtida utformning av järnvägen, Trafikverket 2012 
Syftet med utredningen är att förbereda och utforma järnvägsanläggningen så att den 
bättre fungerar för dagens trafik samt ger en mer flexibel funktion för framtida trafik-
upplägg. Ett åtgärdsförslag har tagits fram som syftar till att den genomgående gods-
trafiken i så stor utsträckning som möjligt ska gå i rakspår genom Örebro C och S för att 
minska buller och slitage på spårväxlarna, ge fler plattformslägen, ge ökade möjligheter 
för att vända tåg, minimerat antalet korsande tågvägar, ge fler uppställningsspår samt ge 
en ökad tillgänglighet till kraftvärmeverket och MÄLAB:s nya depå i Örebro södra. 

1.4 Anknytande planering  
Parallellt med åtgärdsvalsstudien arbetar Örebro kommun med en fördjupad översikts-
plan för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik. Följande punkter tas bl a upp 
i FÖP för området:  
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• Ökat behov av angöring till resecentrum med bil, buss och taxi, gäller i första hand 

Örebro C  
• Behov av fler parkeringsplatser och bättre (tryggare) cykelparkering  

• Behov av fler gång- och cykelstråk till resecentrum och plattformar 

• Behov av att förändra stadsmiljön kring järnvägen med cityhandel och service. 

• Behov av att knyta ihop resecentrum 

• Behov av att knyta ihop staden och minska barriäreffekter 

 

Vidare tar Trafikverket fram en översiktlig AKJ (Anläggningskrav järnväg) för Örebro 
bangård i anslutning till arbetet med åtgärdsvalsstudien. 

I MÄLAB:s regi tas en fördjupad depåutredning fram för området Aspholmen i Örebro. 
Örebro anses som en strategiskt viktig ort i både MÄLAB:s och TiB:s trafiknät. Då det idag 
saknas depåkapacitet i Örebro är MÄLAB och TiB överens om att se över en etablering av 
en kompletterande depåkapacitet här för att möta behoven av dagligt trafiknära under-
håll, skyddad uppställning samt utökade underhållsvolymer av nya fordon, inklusive den 
framtida fordonsleverantörens nollställnings- och garantiarbeten.  

1.5 Övergripande syfte  

Syftet med åtgärdsvalsstudien är att säkerställa en väl fungerande och attraktiv järnvägs-
anläggning genom och i Örebro för person- och godstrafik med bäring på att klara 
kapacitet för ett 2050-scenario. 

1.6 Avgränsning  

Åtgärdsvalsstudien omfattar målbilder och problembilder i och kring den befintliga järn-
vägsanläggningen i Örebro från den sk Svampenterminalen(Örebro kombiterminal) i norr 
till stadsdelen Gustafsvik i söder(se kartbild nedan). För målbilder som rör den befintliga 
järnvägsanläggningen har olika åtgärdspaket tagits fram. Övriga målbilder som rör 
funktioner kring järnvägen tas upp till vissa delar i föreslagen aktivitetsplan som tagits 
fram för kommande arbete (se bilaga 2). I övrigt hänvisas till den fördjupade 
översiktsplan som parallellt framtagits för området och dess kommande 
detaljplanearbeten. 

De åtgärdspaket som tagits fram i arbetet med åtgärdsvalsstudien har haft Trafikverkets 
prognos för järnvägstrafik genom Örebro år 2050 som utgångspunkt (se bilaga 9). 

Under arbetet med åtgärdsvalsstudien har en eventuell framtida höghastighetsbana 
diskuterats. Åtgärdsvalsstudiens studerade förslag för järnvägsanläggningen omfattar ej 
en höghastighetsbana genom Örebro, men möjliga antagna effekter och konfliktpunkter 
genom Örebro vid eventuella höghastighetsbana genom Örebro redovisas.  
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Figur 1.1. Järnvägen genom Örebro. Orange bakgrund anger järnvägsområde. Kartan 
bearbetad av Ramböll. Kartägare: Örebro Kommun 

2. Förutsättningar och mål 

2.1 Befintliga förhållanden  

Örebro bangård ligger längs Godsstråket genom Bergslagen som sträcker sig från Storvik 
i norr till Mjölby i söder. Delen Frövi-Hallsberg utgörs av dubbelspår. I Frövi ansluter 
Bergslagsbanan till Godsstråket genom Bergslagen och i Hovsta, ca 9 km norr om Örebro 
C, ansluter Mälarbanan från Arboga. Vid Ervalla ca 16 km norr om Örebro, ansluter järn-
vägen från Nora som idag är museijärnväg. I Hallsberg söder om Örebro ansluter Västra 
Stambanan som sträcker sig mellan Stockholm och Göteborg. Se figur 2.1. 
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Figur 2.1. Godsstråket genom Bergslagen sträcker sig från Storvik till Mjölby via Örebro 

Örebro bangård omfattar två stationslägen med resandeuppehåll, Örebro Central och 
Örebro södra. Kring Örebro Central och Örebro södra finns ett antal anslutande industri-
spår, bland annat till Huvudverkstaden(CV), pappersbruket Mondi samt till 
Aspholmen/Bista. Industrispåret till Aspholmen/Bista förgrenar sig till flera 
industrifastigheter men det är endast transporter till E.ON:s kraftvärmeverk som 
trafikerar spåret i nuläget. Vid Aspholmen planerar MÄLAB att eventuellt anlägga en ny 
depå för regionaltåg. På CV-området har Euromaint en lokverkstad och Funkwerk en 
växelbyggnadsanläggning. I direkt anslutning till och norr om Örebro C ligger Örebro 
godsbangård. Norr om godsbangården är Örebro kombiterminal belägen. Se figur 1.1 och 
figur 2.2. 

 

Figur 2.2. Principskiss över Örebro bangård 

Bergslagsbanan 

Mälarbanan 

Västra Stambanan 
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Örebro C 

På Örebro C finns tre plattformsspår och fyra plattformslägen. Plattformen på spår 1 är 
mellanhög och är totalt 387 m lång, varav plattformsläge 1a är ca 160 m och plattformsläge 
1b är ca 170 m. Plattformen mellan spår 3 och spår 4 är mellanhög och 447 m lång. 

Spår 2 är ett genomgående spår utan plattformar och används i huvudsak av godståg. Tåg 
kan via spår 2 angöra plattformsläge 1b och godsbangården utan att passera plattforms-
läge 1a. Spår 5 saknar plattform och nyttjas för passerande godståg samt för uppställning 
av persontåg.  Högsta tillåtna hastighet för genomgående tåg förbi Örebro C är 80 km/h. 

Via godsbangården nås Örebro kombiterminal och industrispår i öster. 

Örebro södra 

På Örebro södra finns tre plattformsspår. Längs spår 1 finns en ca 190 m lång sidoplatt-
form som är låg och mellanhög och mellan spår 2 och 3 finns en ca 200 m lång mittplatt-
form som är mellanhög. 

Via Örebro södra nås industrispår i sydväst. Spår 30 används för att vända och ställa upp 
tåg. 

Spår 31-33 har tidigare använts vid godshantering men används inte alls idag. 

Godsbangården och kombiterminalen 

Godsbangården vid Örebro C består av: 

• 3 signalreglerade tågspår med utdrag- och rundgångsmöjlighet (spår 29, 28 och 
27, varav 27 även används för uppställning)  

• 5 uppställningsspår (spår 22-26)  
• ett spår till CV-området (spår 21)  

Kombiterminalen består av 2 långa lastspår (spår 41 och 42) samt ett antal kortare spår.  

Det är främst Green Cargo, TMRail och InfraNord som nyttjar godsbangården. Tåg-
kompaniet använder dock ett av spåren för uppställning av persontåg på natten. 

2.2 Trafikförutsättningar  

2.2.1 Dagens trafik 

Örebro bangård trafikeras i dagsläget av knappt 120 persontåg och drygt 90 godståg per 
dygn. Persontrafiken är i princip uteslutande av regionaltågskaraktär och Örebros läge i 
landet gör att många regionaltågsupplägg överlappar varandra här. Godstrafiken är till 
största delen genomgående. 
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Persontrafik 

I nuläget trafikeras Örebro av Tåg i Bergslagen, SJ, Värmlandstrafik, Västtrafik och 
Skandinaviska Jernbanor AB. Se tabell 2.1 och figur 2.3. 

I tabellen nedan visas antal dubbelturer per trafikupplägg dels totalt över dygnet samt i 
rusningstrafik:

 

 
Tabell 2.1. Antal persontåg (dubbelturer) per vardagsmedeldygn 2014 
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Figur 2.3. Principskiss över den mest betydande persontrafiken som berör Örebro C och Örebro 
södra 

Tåg i Bergslagen står för den största delen av trafiken genom Örebro. Trafiken kan 
grovt delas upp på tre linjer: 

• Mjölby-Hallsberg-Örebro-Borlänge-Gävle 
• Hallsberg-Örebro-Fagersta-Gävle 
• Laxå-Hallsberg-Örebro 

SJ kör från Örebro till Stockholm både via Västerås och enstaka turer via Eskilstuna, dvs 
följande linjer:  

• Stockholm-Västerås-Arboga-Örebro-Hallsberg-(Göteborg) 
• Stockholm-Eskilstuna-Arboga-Örebro 

Västtrafik vänder några tåg per dag från Kinnekullebanan i Örebro i relationerna: 

• Göteborg/Lidköping/Mariestad/Lidköping-Örebro 

Värmlandstrafik vänder några tåg per dag på linjen Värmlandsbanan. 

• Charlottenberg-Arvika-Karlstad-Kristinehamn-Degerfors-Örebro 

 
Tabell 2.2. Antal persontåg per dygn till/från och genom Örebro 

Genomgående persontåg 69 

Vändande persontåg i Örebro från norr* 12 

Vändande persontåg i Örebro från söder* 35 
*Avser summan av persontåg som börjar eller slutar i Örebro och har destination norr 
respektive söder om Örebro 
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Godstrafik 

Godstrafiken är till största delen genomgående. Utav de ca 90 godstågen per dygn som 
trafikerar Örebro är det 5-6 tåg som har en trafikuppgift i Örebro. Dessa tåg har främst 
kombiterminalen, pappersbruket Mondi och E.ON:s kraftvärmeverk som start- och 
målpunkter. Dessutom tillkommer ett antal ensamma lok som körs upp från Hallsberg för 
underhåll i Örebro. Godstrafiken är relativt jämnt fördelad över dygnet men något mer tät 
under natten och mindre frekvent under persontrafikens morgonrusning. 

Pappersbruket Mondi 

Godstrafiken till pappersbruket Mondi bedrivs av Green Cargo. Trafiken består av 
matartåg till och från Hallsberg. Till Mondi växlas 5 vagnar varje dag, vilket är den 
anläggningens maximala kapacitet. I de fall fler än 5 vagnar ankommer ställs de upp i 
Örebro eller Hallsberg, det händer att de har behov av uppställning av upp till ca 20 
vagnar. Från Mondi sker leveranser med lastbil till kombiterminalen där de lastas för 
vidare transport på järnväg. För att klara hanteringen av transporter till/från Örebro 
bedömer de ett behov de 3 till 4 av uppställningsspåren, idag har de dock 5 spår bokade 
större delen av tiden. Spåren fungerar också som en reserv om Hallsberg blir överbelastat. 

Kombiterminalen 

TMRail kör ett kombitåg varje dag mellan Göteborg och Stockholm via Örebro, där halva 
tåget lämnas och växlas in på kombiterminalen. 

E.ON Kraftvärmeverk 

Green Cargo samt Hector Rail kör transporterna till E.ON:s värmeverk i sydvästra Örebro 
som tar emot en del av sitt bränsle via tågtransporter. Behovet är koncentrerat till vintern 
då två heltåg á 480 meter körs per vecka, vilka anländer till värmeverket via Örebro södra 
alternativt via godsbangården vid Örevro C. Dessa tåg hanteras alltså inte vanligtvis vid 
Godsbangården i Örebro C, det kan dock hända att det finns behov att ställa upp tåg av 
omloppstekniska skäl ibland.  

CV-området 

Euromaints lokverkstad har fasta leveranser av lok med en tidtabellslagd ankomst 
respektive avgång varje dygn till Hagalund (SJ) respektive Hallsberg (Green Cargo). 
Utöver detta görs också testturer vissa dagar. Loken ankommer tidig morgon innan 
persontrafiksrusningen från Hallsberg och mitt på dagen från Hagalund. Avgångarna sker 
mitt på dagen respektive tidig kväll. 

InfraNord kör dagligen ca 10 arbetsfordon till/från verkstaden på CV-området, dessa 
transporter kan komma/avgå mot hela landet. Utöver detta har de ett svets-fordon som 
är stationerat på CV-området och åker på uppdrag varje natt.  

Green Cargo hämtar växlar på området ca 2 gånger per dag. Vissa av dessa ingår sedan i 
matartransporterna till Hallsberg medan andra körs på egna uppdrag. 

Material till verkstäderna kommer i första hand från Hallsberg. 

Övrig trafik 

Green Cargo kör också gods åt flera kunder (bl.a. Elon och IL recycling) till Örebro från 
Mosås.  
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2.2.2 Framtida trafik 

Hur trafiken utvecklas till 2030 och därefter är naturligtvis inte helt lätt att sia om. Sam-
tidigt är järnvägstrafik ett stelt system och strukturen i trafiken kan förväntas vara relativt 
stabil. I och med den nationella planen 2014-2025 går det också att ha en relativt god bild 
över hur infrastrukturen kan förväntas utvecklas till dess. De största infrastruktur-
investeringar med bäring på trafiken i Örebro som finns utpekade där gäller dubbel-
spårsutbyggnaden på Godsstråket genom Bergslagen på sträckan Degerön – Hallsberg 

Persontrafik 

Trafikutvecklingen genom Örebro kan komma att öka kraftigt framöver. Flera 
länstrafikupplägg, Tåg i Bergslagen, MÄLAB, vill öka trafiken till Örebro och har också 
Örebro som logisk slutpunkt. Redan den trafikutveckling som kan ske på den 
infrastruktur vi kan se till 2020 gör Örebro till en flaskhals. I viss mån kan 
regionaltågslinjer bindas ihop för att minska belastningen av vändande tåg i Örebro, 
samtidigt skapar det väldigt långa linjer som risker bli mycket störningskänsliga. 
Utvecklingen som önskas fram emot 2030 och vidare kan definitivt inte hanteras i Örebro 
som det ser ut nu, men utvecklingen begränsas förmodligen även av andra flaskhalsar som 
förmodligen inte är bortbyggda till dess. 

 
Tabell 2.1. Antal persontåg (dubbelturer) per vardagsmedeldygn 2030 (TRV plan) och 2030+ 
(operatörernas önskemål) 

  

Flera trafikutövare samt den Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Örebro län m fl 
bedömer att persontrafiken kommer öka mer än vad Basprognosen (Plan 2030) anger. 
Från 2017 kommer MÄLAB ta ett samlat ansvar för regionaltågstrafiken i Mälardalen. De 
kommer reglera ett basutbud som de på vissa linjer trafikerar i egen regi och på några 
linjer avtalar med andra operatörer. Utöver det reglerade basutbudet kan ytterligare 
utbud tillkomma på kommersiella grunder.  

All regionaltågstrafik i Mälardalen ska hanteras i samma biljettsystem och förmodligen 
kommer överenskommelser att finnas med Tåg i Bergslagen, Västtrafik och Värmlands-
trafiken.  

Tåg i Bergslagen ser underlag för ytterligare någon avgång Hallsberg-Örebro och även 
norr om Örebro till Lindesberg. Något enstaka tågpar kan tillkomma mot Fagersta. En 
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annan stor förändring blir timmestrafik på linjen Stockholm-Eskilstuna-Örebro. Även 
Västtrafik och Värmlandstrafik har ambitioner att öka trafiken till Örebro. 

Den stora osäkerheten och eventuella förändringen är huruvida Norabanan rustas upp för 
pendeltrafik. Örebro län driver frågan med målsättning att trafikeringen Nora-Örebro ska 
vara igång innan 2020. Önskan är i så fall timmestrafik över dygnet med förstärkning till 
halvtimmestrafik i högtrafik. Om Norabanan elektrifieras är det troligt att stomtrafiken 
till Nora kan kopplas samman med linjen Laxå-Örebro vilket skulle undvika vändningar i 
Örebro och därmed spara kapacitet på bangården. Trafikverket har i en tidigare utredning 
(se bilaga 10) förordat en utökad satsning med buss på sträckan Nora-Örebro. 

Hur trafiken kommer att utvecklas åren 2030-2050 är det svårt att sia om. Det finns en 
ambition från trafikhuvudmännen att öka trafiken ytterligare utöver vad som beskrivits 
ovan. Den trafik som trafikbolagen önskar köra ryms dock inte på med den infrastruktur 
som är föreslagen i den nationella transportplanen för åren 2014-2025. Det medför att 
önskade trafikökningar sannolikt kan dra ut över tiden.  

Godstrafik 

Hur godstrafiken utvecklas på sikt är beroende av en mängd faktorer, Trafikverkets bas-
prognos för 2030 visar dock enbart en svag uppgång för den genomgående trafiken. Vad 
gäller godshanteringen som sker i Örebro är den beroende av de verksamheter som finns 
i området idag. Godsbangården är svår att krympa så länge det är aktivitet på CV-området. 

Den lokala godstrafiken i Örebro bedöms kunna öka till viss del. EON ser en potential av 
upp till fördubblat antal transporter på järnvägen de närmaste åren, men att 25 % ökning 
förmodligen är mer realistiskt. Mondi ser att tågtransporterna troligen kommer att öka 
och att man då kommer att köra fler vagnar per tåg. Vad gäller kombiterminalen är det 
osäkert om den kommer ligga kvar i samma läge i framtiden eller eventuellt flyttas till 
Törsjö strax söder om Örebro. 

2.3 Brister och problembeskrivning  

Då den bangårdsombyggnad som utfördes på 90-talet aldrig blev färdigbyggd kvarstår 
flera begräsningar och brister för tågtrafiken. När bangården byggdes om fanns det planer 
på att skapa en trespårslösning mellan Örebro södra och Örebro C. Brofundamenten i 
Svartån byggdes men inte själva bron. Nuvarande bangård saknar ett genomgående 
huvudtågspår för vardera trafikriktningen på sträckan Örebro södra – Örebro C – Örebro 
godsbangård.  

Dagens utformning av bangården är orationell och utgör en flaskhals för trafiken på Gods-
stråket genom Bergslagen. Norrgående persontåg måste trafikera spår 2 för färd mellan 
Örebro södra och Örebro C. För att kunna nyttja dubbelspårsfunktionen genom Örebro 
måste södergående tåg växla in på spår 1 norr om Örebro C, vilket endast fungerar då det 
inte står tåg inne på spår 1a eller 1b. Att det saknas raka tågvägar genom Örebro C gör att 
tung godstrafik passerar genom växelkurvor vilket medför stort slitage och ökat buller för 
närboende. 

Vid Örebro C är det brist på plattformslägen samtidigt som befintliga plattformslägen är 
ineffektiva. T ex går det inte att nå plattformsläge 1a från norr utan att passera plattforms-
läge 1B. Plattformsläge 1a är också kortare än andra plattformslägen. Det finns endast ett 
plattformsläge vid spår 3 respektive spår 4. Det finns även för få uppställnings- och 
vändspår. 
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Med den osymmetriska trafikeringen som bangårdsutformningen innebär uppstår många 
korsande tågvägar. De korsande tågvägarna begränsar kapaciteten både för den trafik som 
stannar på bangården men också för den genomgående trafiken. Konflikter uppstår 
mellan bangårdens olika delar. Det går inte att nå godsbangården utan att köra via 
plattformsläge 1b. 

Dagens utformning av Örebro södra innebär en bristande säkerhet för resande och 
gående. Mellanplattformen kan bara nås för gående genom att i plan korsa flera spår, 
vilket skapar en mycket osäker korsning för resenärerna. Sidoplattformen på östra sidan 
är delvis låg och för kort medan plattformen mellan spår 1 och 2 är för smal för att vara 
säker för rådande trafik samt för kort. 

Spåranläggningen på Örebro södra har dessutom låg spårstandard och låga tillåtna 
hastigheter i spårväxlar. I södra änden av Örebro södra är spårväxlarna utslitna och måste 
bytas. Två av växlarna kommer att bytas 2015. 

 

 

Figur 2.4. Principskiss Örebro bangård 

Brister och behov kopplat till järnvägsanläggningens funktion som effektiv bytespunkt 
och en naturlig del av staden är att fortsatt utveckla effektiva angöringar av andra 
trafikslag och stärka kopplingar till övriga staden från de stationslägen som i huvudsak 
inte enkelt förändras. En tydligare entre i söder (Örebro C) kopplat till centrala delarna 
av Örebro är ett exempel. Förbindelser till gång- och cykelvägnätet och kollektivtrafiken, 
såväl på länstrafiksidan som lokaltrafiken är viktigt. Örebro S har bristen på en säker 
passage av spår, såväl till plattformar som för att passera spårområdet mellan östra och 
västra stadsdelarna. 

2.4 Mål  

Utifrån identifierade brister och behov har mål för Örebro bangård preciserats. Nedan 
redovisas både de mål som rör järnvägsanläggningen och mål i anslutning till 
järnvägsanläggningen. 

2.4.1 Målbilder som rör järnvägsanläggningen 

Vid den första workshopen identifierades behov för Örebro 
bangård(utredningsområdet) som vid workshop 2 preciserades ytterligare. Dessa 
behov ligger till grund för följande målbilder: 
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• Effektivare dubbelspårsfunktion 
Tågtrafiken ska på ett effektivt sätt köra till, från och genom Örebro utan att 
hamna i konflikt med tåg i motsatt riktning.  

• Minskat växelslitage och lägre buller 
Genom att skapa raka tågvägar genom Örebro C passerar godstrafiken genom 
färre växelkurvor vilket leder till minskat växelslitage och lägre bullernivåer i 
centrala Örebro. 

• Fler plattformslägen 
För att kunna möta en framtida trafikökning och förbättra möjligheten till 
tågbyten behövs fler plattformslägen. Fler plattformslägen höjer också 
kapaciteten på bangården då fler plattformslägen per riktning minskar risken 
för korsande tågvägar. 

• Längre plattformslägen 
För att kunna möta framtida trafikbehov med längre tåg behövs fler långa 
plattformslägen och en utformning så att plattformarna ska kunna användas 
flexibelt. 

• Ökade möjligheter att vända tåg 
Eftersom det flera tåglinjer från både norr och söder vänder eller planerar att 
vända i Örebro behöver bangårdens utformning vara flexibel med goda 
möjligheter att vända tåg. 

• Minimera antalet korsande tågvägar 
I nuläget begränsar korsande tågvägar dubbelspårsfunktionen vilket gör 
bangården ineffektiv. Genom att minska konflikter mellan tåg i form av färre 
korsande tågvägar höjs kapaciteten på bangården och risken för förseningar 
minskar. 

• Öka tillgängligheten till kraftvärmeverket och den planerade depån 
En god tillgänglighet till kraftvärmeverket och depån minskar risken för 
förseningar samt avlastar Örebro södra. 

• Effektiv anslutning till godsbangården, kombiterminalen och CV-
området 
En framtida utformning av bangården bör ha en effektiv anslutning till 
godsbangården, kombiterminalen och CV-området som inte medför en konflikt 
med persontrafik vid plattformspår. 

• Ökad kapacitet för genomgående tåg 
Genomgående tåg ska kunna passera Örebro utan nedsatt hastighet, dvs. 100 
km/h. Bangården bör utformas så att tåg vid plattformar inte begränsar 
framkomligheten för genomgående godstrafik. 

• Ökad trafiksäkerhet vid Örebro södra 
Plattformar och plattformsförbindelser vid Örebro södra ska utformas så att hög 
säkerhet och tillgänglighet uppnås för både resenärer och gående. 
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2.4.2 Målbilder i anslutning till järnvägsanläggningen 

Vid den första workshopen framkom även följande behov i anslutning till 
järnvägsanläggningen, vilka hanteras i fortsatt arbete med detaljplanering i anslutning 
till spårområdet(kommunal detaljplanering): 

• Ökat behov av angöring till resecentrum med bil, buss och taxi, gäller i första 
hand Örebro C  

• Behov av fler parkeringsplatser och bättre (tryggare) cykelparkering  

• Behov av fler gång- och cykelstråk till resecentrum och plattformar 

• Behov av att förändra stadsmiljön kring järnvägen med cityhandel och service. 

• Behov av att knyta ihop resecentrum 

• Behov av att knyta ihop staden och minska barriäreffekter 
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3. Nollalternativ och alternativa lösningar  

3.1 Nollalternativ  

Nollalternativet innebär att befintlig utformning av Örebro C och Örebro södra behålls. 
Endast löpande drift- och underhållsåtgärder samt erforderliga reinvesteringar genom-
förs. 

Nollalternativet medför att Örebro bangårds funktion bibehålls och att dagens brister 
kvarstår och i flera fall förvärras med en ökad trafik. Med befintlig utformning och ökad 
trafik till och från Örebro kommer plattformsbristen medföra att det blir svårare att 
tillgodose bra anslutningar mellan olika tåglinjer. Effektiviteten på bangården kommer 
även i fortsättningen att begränsas av den orationella utformningen med många korsande 
tågvägar och avsaknad av full dubbelspårsfunktion genom bangården. Med en ökad trafik 
kommer Örebro bangård att utgöra en flaskhals för trafiken på Godsstråket genom Berg-
slagen. Nollalternativet bidrar inte positivt till uppställda hänsyns- eller 
tillgänglighetsmål på sikt. 

3.2 Tänkbara åtgärdstyper 

Åtgärdsanalysen i detta arbete är utförd enligt fyrstegsprincipen. Avsikten med fyrstegs-
principen är att inrikta planeringsarbetet mot ett brett angreppssätt, där åtgärdspaket för 
att lösa identifierade brister ska hittas. Efter att ha gått igenom de fyra stegen kan bedöm-
ningar göras om vilka åtgärder som tillsammans löser det aktuella problem. Ofta krävs 
det kombinationer av de olika stegen för att uppnå önskad funktion och erhålla synergier.  
  

22 



Under arbetet med åtgärdsvalsstudien har olika åtgärder prövats utifrån hur de leder till 
att man uppfyller de olika målbilder som tagits fram för järnvägsanläggningen i Örebro.   

3.3 Redovisning av studerade åtgärdspaket  

Med anledning av att förutsättningar och behov har förändrats sedan tidigare 
utredningar, se kapitel 1.3, har det i samband med åtgärdsvalsstudien tagits fram nya 
åtgärdspaket som är anpassade utifrån nuvarande behov vad gäller funktioner på 
bangården som ex vis en fordonsdepå på Aspholmen. 

I detta kapitel redogörs för de åtgärdspaket som tagits fram i samband denna åtgärdsvals-
studie. 

3.3.1 Åtgärdspaket 1a 

Åtgärdspaket 1a är en vidareutveckling av åtgärdspaketet i ”Örebro – framtida utformning 
av järnvägen, Trafikverket, 2012-12-31”, utifrån nytillkomna förutsättningar. 

Åtgärdspaket 1a innebär en ny spårkonfiguration i Örebro som syftar till att skapa raka 
tågvägar genom Örebro C utan att genomgående tåg behöver gå genom grenspår i växlar 
samt att skapa ett vändspår (spår 3) mellan upp- och nedspår. En ny plattform byggs vid 
spår 5 på Örebro C och spår 3 förses med nya mittsignaler för att uppnå två plattforms-
lägen, 3A och 3B.  

Örebro södra anpassas för att skapa en god tillgänglighet till kraftvärmeverket och till 
Aspholmen och eventuell depå eller uppställning. Plattformarna förlängs och 
mittplattformen breddas. En planskild access till plattformarna byggs med anslutning 
mot bägge sidorna utanför spårområdet (västra och östra sidan). 

 

Figur 3.4. Principskiss av utformning enligt Åtgärdspaket 1a 

Bidrag till måluppfyllelse 

1. Effektivare dubbelspårsfunktion. Genomgående tåg behöver ej gå genom 
grenspår i växlar. Upp- och nedspår kan användas oberoende av varandra och 
oberoende om tåg står inne på plattformsläge 1a eller 1b. Nedspåret passerar inte 
plattform på Örebro C. Största tillåtna hastighet höjs från 80 km/h till 100 km/h. 

2. Minskat växelslitage och lägre bullernivåer.  Spårens nya konfiguration minskar 
slitaget på växlarna när passerande godståg inte behöver gå i grenspår. Detta 
medför lägre underhållskostnader och mindre buller för de närboende. Högre 
hastigheter genom Örebro minskar behovet av inbromsning för genomgående 
godståg vilket leder till lägre bullernivåer.  

3. Fler plattformslägen. Dagens fyra plattformslägen på Örebro C ökar till sex. På 
Örebro C finns två korta och ett längre plattformsläge i varje riktning. 
Plattformsläge 1a från kan angöras från norr utan att plattformsläge 1b passeras. 
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4. Längre plattformslägen. Utformningen ger förlängda befintliga plattformslägen. 
Dessutom tillkommer ytterligare plattformslägen, se punkt 3. Utformningen 
uppfyller de önskemål om plattformslängder som framkommit under arbetet med 
åtgärdsvalsstudien, dvs det bör finnas ett längre plattformsläge per riktning med 
en längd på ca 255 meter samt två kortare plattformslägen i varje riktning med en 
längd på ca 115 meter.  

5. Ökad möjlighet att vända tåg. Lösningen är flexibel, bl. a till följd av vändspåret 
mellan de två genomgående spåren på Örebro C. Fler vändtåg kan således 
hanteras på Örebro C, både norrifrån och söderifrån.  

6. Minskat antal korsande tågvägar. Antalet korsande tågvägar minskar betydligt 
med nya och bättre placerade växlar. Upp- och nedspår kan användas oberoende 
av varandra och oberoende om tåg står inne på plattformsläge 1a eller 1b. 
Tågrörelser i relationen depå och uppställningsspår på Örebro C innebär 
konflikter med genomgående tåg.  

7. Ökad tillgänglighet till kraftvärmeverket och MÄLAB:s nya depå. Utformningen 
ger en god tillgänglighet till kraftvärmeverket och till depån.  

8. Effektiv anslutning till godsbangården, kombiterminal och cv-spåren. I arbetet 
med åtgärdsvalsstudien har det tagits fram ett separat åtgärdsförslag med en ny 
anslutning till godsbangården från spår 2, se kapitel 3.3.5.  

9. Ökad kapacitet för genomgående tåg. Genomgående tåg behöver ej gå genom 
grenspår i växlar. Upp- och nedspår kan användas oberoende av varandra och 
oberoende om tåg står inne på plattformsläge 1a eller 1b. Nedspåret passerar inte 
plattform på Örebro C. Största tillåtna hastighet höjs från 80 km/h till 100 km/h. 
Sammantaget gör detta att anläggningen kommer att kunna hantera utökad 
trafik, både på person- och godstrafiksidan.  

10. Ökad trafiksäkerhet vid Örebro södra. En bredare mellanplattform ökar säker-
heten och en planskild plattformförbindelse byggs.  

Övriga kommentarer 

11. Ingen ny järnvägsbro behöver byggas över Svartån. 

12. Behovet av förbigångsspår i närområdet kan minska då hastigheten höjs för 
passerande tåg genom Örebro. 

3.3.2 Åtgärdspaket 1b 
 
Bidrag till måluppfyllelse 

Åtgärdspaket 1b är lika som Åtgärdspaket 1a förutom att plattformarna vid Örebro södra 
har tagits bort och att alla resandeuppehåll därmed sker vid Örebro C. 

 
Figur 3.5. Principskiss av utformning enligt Åtgärdspaket 1b 
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Bidraget till måluppfyllelse är detsamma som för Åtgärdspaket 1a förutom att det inte 
genomförs några plattformsåtgärder eller någon plattformsförbindelse vid Örebro södra. 
Kapaciteten för genomgående tåg blir också något högre i Åtgärdspaket 1b jämfört med 
1a då det inte sker något uppehåll vid Örebro södra. Om möjligheten till resandeuppehåll 
tas bort vid Örebro södra kommer antalet av- och påstigande att öka vid Örebro C. 
Åtgärdspaketet kan påverka hur framtida tågtrafikupplägg kommer att se ut och var tågen 
kommer att vända. 

3.3.3 Åtgärdspaket 2a 

Åtgärdspaket 2a är en vidareutveckling av åtgärdspaketet i ”Örebro – framtida utform-
ning av järnvägen, Trafikverket, 2012-12-31”, utifrån nytillkomna förutsättningar. 

Åtgärdspaket 2a innebär en ny spårkonfiguration i Örebro som syftar till att skapa raka 
tågvägar genom Örebro C utan att genomgående tåg behöver gå genom grenspår i växlar. 
Till skillnad från Åtgärdspaket 1a och 1b bygger Åtgärdspaket 2a på en spårlösning med 3 
spår över Svartån. En ny plattform byggs vid spår 5 på Örebro C och spår 3 förses med 
nya mittsignaler för att uppnå två plattformslägen, 3A och 3B. Örebro södra anpassas för 
att skapa en god tillgänglighet till kraftvärmeverket och till MÄLAB:s nya depå. Det finns 
ingen möjlighet att nyttja vändspåret från plattformarna vid Örebro södra. Nyttan av att 
förlänga mittspåret jämfört med Åtgärdspaket 1a består främst av att en högre kapacitet 
erhålls på bangården. 

 

Figur 3.6. Principskiss av utformning enligt Åtgärdspaket 2a 

Bidraget till måluppfyllelse är detsamma som för åtgärdspaket 1a förutom att kapaciteten 
för genomgående tåg blir något högre i åtgärdspaket 2b i och med mittspåret. 

3.3.4 Åtgärdspaket 2b 
 
Bidrag till måluppfyllelse 

Åtgärdspaket 2b är lika som Åtgärdspaket 2a förutom att plattformarna vid Örebro södra 
har tagits bort och att alla resandeuppehåll därmed sker vid Örebro C. Det har dessutom 
lags till två ytterligare växelförbindelser från mittspåret mot depåspåren. Kapaciteten på 
bangården ökar i och med det tredje spåret över Svartån. 

 

Figur 3.7. Principskiss av utformning enligt Åtgärdspaket 2b 
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Bidraget till måluppfyllelse är detsamma som för Åtgärdspaket 2a förutom att det inte 
genomförs några plattformsåtgärder eller någon plattformsförbindelse vid Örebro södra. 
Kapaciteten för genomgående tåg blir också något högre i Åtgärdspaket 2b jämfört med 
2a då det inte sker något uppehåll vid Örebro södra. Om möjligheten till resandeuppehåll 
tas bort vid Örebro södra kommer antalet av- och påstigande att öka vid Örebro C. 
Åtgärdspaketet kan påverka hur framtida tågtrafikupplägg kommer att se ut och var tågen 
kommer att vända. 

3.3.5 Ny anslutning till godsbangården 

Nedan redogörs en möjlig anslutning till godsbangården norr om Örbero C som 
Åtgärdspaket 1a, 1b, 2a och 2b kan kompletteras med. 

Med dagens utformning av bangården går det inte att nå godsbangården utan att köra via 
plattformsläge 1b. Det medför att konflikter uppstår mellan bangårdens olika delar. En ny 
anslutning till godsbangården via spår 2 enligt förslaget nedan, gör att konflikter med tåg 
som står vid plattformsläge 1b upphör.   
 

 

Figur 3.8. Anslutning till godsbangården direkt från Nedspår (spår 2) 

3.4 Kalkylerade kostnader för åtgärdspaketen 

Förutsättning: 

Kalkylen är baserad på ofullständiga underlag varför redovisade prisbilder bör behandlas/ 
hanteras med detta i åtanke. Prisbilden har baserats på erfarenheter från likande referens-
projekt samt omfattande antaganden gällande mängder/ åtgärder/ utformning. 

Uppskattade bruttokostnader med 50 % sannolikhet; 

• Alternativ 1a: 380-400 Mkr 

• Alternativ 1b: 340-360 Mkr 

• Alternativ 2a: 420-440 Mkr 

• Alternativ 2b: 380-400 Mkr 

• Extra rundgångsspår för EON i alternativ 1a: 13-15 Mkr 

• Extra rundgångsspår för EON i alternativ 1b: 12-14 Mkr 

• Extra växlar i Örebro S i alternativ 2b: 15-20 Mkr 

EJ ingående kostnader 
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• Spår med tillhörande växlar mot Mondo 

• Fyra spår med tillhörande växlar för förslag för omloppsnära tjänster (Örebro C 
norra delen) 

• Ny växelförbindelse mellan upp- och ner-spår vid Södra Vägen 

• Eventuella saneringskostnader 

3.5 Potentiella effekter och konsekvenser  

I nedanstående kapitel beskrivs potentiella effekter och konsekvenser av studerade 
åtgärdspaket. 

3.5.1 Trafikkonsekvenser 

Samtliga åtgärdspaket leder i olika utsträckning till en effektivare järnvägsanläggning i 
Örebro. Detta leder sannolikt till en överflyttning av resenärer och gods från väg till 
järnväg. Åtgärdspaketen utan plattformar vid Örebro södra leder dock sannolikt till att 
pendlingsresor med tåg blir något lägre till förmån för buss och bil. Långväga resande med 
tåg påverkas sannolikt i mindre utsträckning. 

3.5.2 Miljökonsekvenser  

Effektivare järnvägsanläggning i Örebro leder sannolikt till att såväl resenärer som gods-
transportköpare i större utsträckning väljer järnvägstransporter framför vägtransporter. 
Detta leder i sin tur till minskade utsläpp. 

3.5.3 Konsekvenser för lokalsamhälle, stad och regional utveckling 

En effektivare järnvägsanläggning leder sannolikt till en positiv utveckling av lokal-
samhälle, stad och region då tillgängligheten ökar och restid/transporttid minskar. Om 
tågstopp i Örebro södra tas bort påverkas sannolikt den lokala utvecklingen negativt p g a 
att resandeutbytet idag sker kopplat till city och arbetsplatser söder om svartån. 

3.5.4 Konsekvenser för användare (grupper av näringsliv och medborgare, 
kvinnor och män) 

Effektivare anslutning till värmeverket, planerad depå samt till godsbangården förbättrar 
förutsättningarna för berörda företag. Åtgärdspaketen leder generellt till förbättrade 
förutsättningar förs såväl män som kvinnor. 

3.5.5 Konsekvenser i byggskedet 

Ombyggnader av bangården påverkar såväl den genomgående trafiken som tåg som 
stannar i Örebro eller ska till/från de lokala företagen. Byggnationen leder till ökat buller 
och neddamning. Spårutformningar med tre spår över Svartån leder till byggnation nära 
vatten vilket måste hanteras i särskild ordning.  

3.5.6 Konsekvenser för infrastrukturhållare m.fl. parter, omfördelning av ansvar, 
kostnader mm. 

Ägarförhållanden t ex vad gäller industrispår, depåspår etc. måste fastställas. 

3.5.7 Riskfrågor 

Risk för trafikstörningar och för ökat buller och neddamning under byggskedet. 
Hållfastheten på bron över Hagatunneln måste utredas vidare innan man kan säkerställa 
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att den klarar fyra spår. Eventuell ny bro över Svartån kräver vattendom vilket medför 
risk för fördröjningar. Risk för utsläpp i Svartån vid ny bro. 

3.6 Utvärdering  
Sammantaget kan sägas att de nya åtgärdspaketen är utvecklade versioner av tidigare 
åtgärdspaket men som i större utsträckning uppfyller de olika målbilderna. Åtgärdspaket 
1a och 1b omfattar 2 spår över Svartån med respektive utan plattformar vid Örebro södra. 
Åtgärdspaket 2a och 2b omfattar tre spår över Svartån med respektive utan plattformar 
vid Örebro södra. Samtliga av dessa åtgärdspaket innebär en effektivare dubbelspårs-
funktion där upp- och nedspår kan trafikeras oberoende av varandra samt en spår-
figurering som gör att upp- och nedspår inte passerar grenspår vilket de gör idag. 
Hastigheten för genomgåendetåg kan höjas från 80 km/h till 100 km/h. 

De nya åtgärdspaketen innebär också fler plattformslägen, ökad möjlighet att vända tåg, 
högre kapacitet för genomgående tåg samt, beroende på anslutningsutformning från 
söder mot EON spåret, en effektiv anslutning till E.ON och till den planerade depån.  

Åtgärdspaket 1a och 1b innebär att mer mark måste tas i anspråk jämfört med dagens 
järnvägsanläggning. Markanspråket omfattar mindre ytor söder om Örebro C vid gång- 
och cykeltunneln.  

Vad gäller plattformslängderna så kan ett minimikrav för plattformsläge 1a och 1b vara 
120 respektive 225 meter. För Örebro C kan en förlängning norrut kan endast möjliggöras 
om anslutningen till godsbangården flyttas längre norrut. En förlängning söderut är 
möjlig om trappen till den befintliga tunneln tas bort, om plattformsförlängningen kan 
anslutas till befintlig brokant samt att den befintliga växeln till spår 1 byts ut till en växel 
med lägre hastighet som därmed kräver mindre utrymme. 

De nya åtgärdspaketen 1a, 1b, 2a och 2b bedöms klara av prognostiserad trafik för år 2030 
och 2050. Trafikökningarna kan dock begränsas av omgivande infrastruktur ifall 
erforderliga infrastrukturinvesteringar ej genomförs.  

På omstående sida följer en matris där de olika åtgärdspaketens måluppfyllelse 
redovisas. 
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Som matrisen på föregående sida visar är det endast de nya åtgärdspaketen, 1a, 1b, 2a och 
2b som bidrar till samtliga identifierade målbilder. Det beror till viss del på att tidigare 
åtgärdspaket inte är anpassade utifrån nuvarande behov vad gäller t ex spår till kraft-
värmeverket och den planerade depån. 

3.7 Samhällsekonomisk nytta av åtgärdspaketen 

I en samhällsekonomisk kalkyl vägs investeringskostnaden samt de negativa effekterna 
som åtgärden genererar mot de positiva effekter som åtgärden genererar. Någon sådan 
sammanvägning är inte gjord i denna åtgärdsvalsstudie. För att göra en bedömning av 
den samhällsekonomiska effektiviteten ska investeringskostnaderna för respektive 
åtgärdspaket ställas mot effekterna som paketen genererar.   

Exempel på effekter för Åtgärdspaket 1a och 2a är:  

• Minskade utsläpp då åtgärderna möjliggör överflyttning av transporter från väg 
till järnväg 

• Förbättrat trafikutbud och minskad risk för förseningar för tågresenärer 

• Ökad trafiksäkerhet 

Exempel på ej kvantifierade effekter för Åtgärdspaket 1b och 2b är:  

• Ökade utsläpp då ett upphörande av resandeutbyte vid Örebro södra försämrar 
möjligheten att resa med tåg, vilket leder till en överflyttning från järnväg till väg 

• Minskat persontrafiksresande på järnväg då ett upphörande av resandeutbyte vid 
Örebro södra försämrar möjligheten att resa med tåg 

• Minskad risk för förseningar, högre tillåten hastighet  

• Eventuell förbättrad tillgänglighet till kraftvärmeverket beroende på spårlösning 

• Ökad trafiksäkerhet 

Åtgärdspaketen bedöms ha liten eller begränsad negativ ekologisk påverkan lokalt, och 
gynnar främst val av ekologiskt hållbara transporter. Vidare bedöms åtgärdspaketen ha 
begränsad påverkan vad gäller social hållbarhet. 

I de samlade effektbedömningarna som har genomförts för de olika åtgärdspaketen har 
transportpolitisk måluppfyllelse för respektive åtgärdspaket översiktligt bedömts, se 
tabell 3.4 och 3.5.  

Tabell 3.4. Sammanfattning av transportpolitisk måluppfyllelse för Åtgärdspaket 1a och 2a. För 
fullständig bedömning av transportpolitisk måluppfyllelse, se bilaga 2 (för 1a) och bilaga 4 (för 2a) 

Bidrag till  
FUNKTIONSMÅLET 

Medborgarnas resor 
Tillförlitlighet Positivt bidrag 

Tryggt & bekvämt Positivt bidrag 

Näringslivets transporter 
Tillförlitlighet Positivt bidrag 

Nöjdhet & kvalitet Positivt bidrag 

Tillgänglighet regionalt/ länder 

Pendling Positivt bidrag 

Tillgänglighet storstad Positivt bidrag 

Interregionalt Positivt bidrag 

Jämställdhet 
Jämställdhet transport Inget bidrag. 

Lika möjlighet Inget bidrag. 

Funktionshindrade Kollektivtrafiknätet Positivt bidrag 

Barn och unga Skolväg Positivt bidrag 
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Kollektivtrafik, gång och cykel 
Gång & cykel, andel Positivt bidrag 

Kollektivtrafik, andel Positivt bidrag 

Bidrag till  
HÄNSYNSMÅLET 

Klimat 

Överflyttning transportslag Positivt bidrag 

Energi: transportsystemet Positivt bidrag 

Energi: fordon Inget bidrag. 

Energi: infrastrukturhållning Inget bidrag. 

Hälsa 

Människors hälsa Inget bidrag 

Befolkning Positivt 

Luft Positivt 

Vatten Inget bidrag 

Mark Inget bidrag 

Materiella tillgångar Inget bidrag 

Landskap 

Landskap Inget bidrag 

Biologisk mångfald, växtliv, djurliv Inget bidrag 

Forn- och Kulturlämningar, Annat 
kulturarv, Bebyggelse Inget bidrag 

Trafiksäkerhet Döda & svårt skadade Positivt bidrag 

Tabell 3.5. Sammanfattning av transportpolitisk måluppfyllelse för Åtgärdspaket 1b och 2b. För 
fullständig bedömning av transportpolitisk måluppfyllelse, se bilaga 3 (för 1b) och bilaga 5 (för 2b) 

Bidrag till  
FUNKTIONSMÅLET 

Medborgarnas resor 
Tillförlitlighet Positivt bidrag 

Tryggt & bekvämt Negativt bidrag 

Näringslivets transporter 
Tillförlitlighet Positivt bidrag 

Nöjdhet & kvalitet Positivt bidrag 

Tillgänglighet regionalt/ länder 

Pendling Negativt bidrag 

Tillgänglighet storstad Positivt bidrag 

Interregionalt Negativt bidrag 

Jämställdhet 
Jämställdhet transport Inget bidrag. 

Lika möjlighet Inget bidrag. 

Funktionshindrade Kollektivtrafiknätet Negativt bidrag 

Barn och unga Skolväg Positivt bidrag 

Kollektivtrafik, gång och cykel 
Gång & cykel, andel Positivt bidrag 

Kollektivtrafik, andel Negativt bidrag 

Bidrag till  
HÄNSYNSMÅLET 

Klimat 

Överflyttning transportslag Negativt bidrag 

Energi: transportsystemet Negativt bidrag 

Energi: fordon Inget bidrag. 

Energi: infrastrukturhållning Positivt bidrag 

Hälsa 

Människors hälsa Inget bidrag 

Befolkning Negativt 

Luft Negativt 

Vatten Inget bidrag 

Mark Inget bidrag 

Materiella tillgångar Inget bidrag 

Landskap 

Landskap Inget bidrag 

Biologisk mångfald, växtliv, djurliv Inget bidrag 

Forn- och Kulturlämningar, Annat 
kulturarv, Bebyggelse Inget bidrag 

Trafiksäkerhet Döda & svårt skadade Positivt bidrag 
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3.8 Möjlighet till fortsatt utveckling av järnvägsanläggningen genom 
Örebro 

Regionförbundet i Örebro, Örebro kommun m.fl. arbetar för en utvecklad järnvägsför-
bindelse mellan Stockholm och Oslo. Antaganden i detta mycket tidigt skede skulle vara 
att, förutsatt järnvägsförbindelse genom centrala Örebro, ytterligare 1-2 spår behövs för 
trafikering med pendeltåg, godståg, snabbtåg. Med anledning därav har en mycket över-
siktlig studie avseende eventuella ytterligare spår genom Örebro utförts. Utformning på 
spårens möjliga läge har mycket övergripande skisserats i markplan, i tunnel och dels på 
bro. Vardera utformningen har olika konsekvenser med avseende på markintrång, 
korsande stråk och anslutande spår mot industrier eller depåer.  

Utredning och analys av en fortsatt utveckling med fler spår genom Örebro är en tids-
mässigt lång process. Denna åtgärdsvalsstudie konstaterar att en framtida lösning med 
fler spår genom Örebro inte omöjliggörs i de åtgärdspaket som utretts och som föreslås.  
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4. Förslag till inriktning och rekommenderade 
åtgärder  

4.1 Beskrivning av övergripande inriktning  
Den övergripande inriktningen är en fortsatt utveckling av järnvägen i Örebro och dess 
funktioner med avseende på såväl gods- som persontrafik. Örebro södra är en station av 
lokalt och regionalt intresse medan Örebro C är mer av nationellt intresse. Örebro C ska 
fortsatt vara huvudbytespunkten mellan olika trafikslag i Örebro, dvs. ett Resecentrum.  

Inriktningen för fortsatt arbete med utformning av spårlösning är två spår över Svartån, 
men mark avsätts för ett möjligt tredje spår över Svartån i framtiden. Örebro södra ska 
vara en station med möjligheter att stanna tåg för på- och avstigning. Passage mellan östra 
och västra stadsdelarna för gående och cyklister bör samordnas med modernisering av 
plattform och förbindelser från båda sidor av spårområdet, bland annat för att minska 
barriäreffekten och öka säkerheten. 

Vid Örebro södra möjliggörs anslutning för godshantering till och från industrispår mot 
fjärrvärmekraftverk och en eventuell utbyggnad av depå vid Aspholmen. 

 

Fortsatt planerings- och utredningsarbete för järnvägsanläggningen bör ske i samverkan 
med projekt för Örebro resecentrum och Örebro kommuns arbete med Fördjupad 
Översiktsplan och de detaljplanearbeten som är följd av detta.  

4.2 Rekommenderade åtgärder  

Utifrån de målbilder och transportpolitiska mål och kostnader förordas att järnvägens 
fortsatta utveckling följer föreslaget åtgärdspaket 1a. Valet av åtgärdspaket 1a är dels 
behovet av Örebro södra som på- och avstigningsstation och dels att tre spår över Svartån 
inte bedöms kunna ge full effekt i förhållande till insats. Den största anledningen till två 
spår är att kapaciteten inte ökar med 33 % utan snarare med 0-5 %. Ett skäl är att på 
järnväg så planeras all trafik in i minutexakta tidtabeller. Det medför att det tredje spåret 
ska planeras för en sorts trafik ett år innan. Att som på en 2+1-väg anpassa trafiken till 
rusningsriktningen fungerar illa i Örebro då det inte finns någon tydlig rusningsriktning. 
Man kan definiera det tredje spåret som ett drift-, upp- eller nedspår. Vilken definition 
man än väljer så blir det i praktiken bara ett extra ”bra att ha spår”. När man projekterade 
trespårslösningen på 80-talet så var utgångspunkten två nedspår och ett uppspår. Ett skäl 
var att man trodde att ett godståg skulle hinna passera ett persontåg som gör uppehåll i 
Örebro C och Örebro S. Så är inte behovet idag med nästan lika många persontåg som 
godståg.  

Eftersom grundprojekteringen utgick från två nedspår så är det svårt att nu justera 
förslaget till ett nytt uppspår eller ett driftspår. Oavsett vad, så går inte lösningen att 
motivera m.h.t en kapacitetsökning då det endast ger en ytterst marginell kapacitets-
ökning. 

Inom åtgärdsvalsstudien har förslag till aktiviteter för fortsatt arbete tagits fram, se bilaga 
2. I förslaget framgår hur ansvaret för fortsatta utredningar och aktiviteter fördelas. 

Förslag på andra åtgärder som utreds vidare; 

• Behov av uppställningsspår  

• Framtida transportbehov Stockholm-Oslo 
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• Behov av utveckla järnväg Karlstad-Örebro  

• Markreservation för ”Nobelbanan” genom Örebro kommun  

• Förändra huvudmannaskapet för spår till CV-området 

• Behov och omfattning av industrispår i Örebro  

• Stationhusens läge vid Örebro resecentrum och Örebro S 

• Fastställa markbehov för järnvägsanläggningen, precisera riksintresset 

• Fastställa utformning, ansvarsfördelning, finansiering av passage över/under 
järnväg samt till/från plattformar vid Örebro södra genom ett 
genomförandeavtal.  

4.3 Avfärdade alternativ  

Örebro – framtida utformning av järnvägen, Trafikverket, 2012-12-31 

Detta åtgärdspaket utgör grunden för de nya åtgärdspaket som tagits fram inom 
Åtgärdsvalsstudiearbetet. Såväl 1a som 1b utgår utifrån detta förslag. Även 2a och 2b 
bygger i mycket stor utsträckning på detta förslag. I arbetet med åtgärdsvalsstudien har 
åtgärdspaketet förfinats och kompletterats framför allt vad gäller spårutformningen vid 
Örebro södra. Detta då den planerade depån ändrat förutsättningarna för en effektiv 
spårutformning i Örebro södra.  

Detta medför att detta åtgärdspaket avfärdas och att åtgärdsvalsstudien istället förordar 
åtgärdspaket 1a, 1b, 2a samt 2b. 

Behovsanalys Örebro resecentrum, Trafikverket och Örebro kommun, 2011-
09-13 

Detta åtgärdspaket leder delvis till uppfyllelse av några av de identifierade målbilderna. 
Eftersom upp- och nedspår med detta spårförslag även fortsättningsvis går genom 
grenspår och att hastigheten för genomgående tåg inte höjs från dagens 80 km/h avfärdas 
förslaget. Förslaget bygger inte heller på att en ny depå byggs vid Örebro södra. 

Resecentrum och järnvägen genom Örebro, Örebro kommun, 2010-01-25 

Detta åtgärdspaket leder delvis till uppfyllelse av några av de identifierade målbilderna. 
Eftersom upp- och nedspår med detta spårförslag även fortsättningsvis går genom gren-
spår och att hastigheten för genomgående tåg inte höjs från dagens 80 km/h avfärdas 
förslaget. Förslaget bygger inte heller på att en ny depå byggs vid Örebro södra. 

Förstudie, Bangårdsombyggnad av Örebro Södra, Banverket, 2001-09-01 

Dessa åtgärdspaket riktar sig helt till en ny spårlösning vid Örebro södra. Då den 
planerade depån vid Örebro södra inte var en förutsättning då spårförslagen togs fram är 
spårförslagen inte längre aktuella. 

Plankorsning Örebro Södra 

Det har i olika sammanhang framkommit förslag på att öka trafiksäkerheten vid Örebro 
södra med bomanläggning i plan vid korsning mellan gångstråk och järnväg i plan. 
Trafikverket avfärdar en sådan lösning eftersom den inte anses tillräckligt säker och 
förordar istället planskilda förbindelser. 
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Åtgärdspaket 1b och 2b 

Åtgärdspaketet 1b och 2b är utformade med på- och avstigning endast vid Örebro C vilket 
innebär att Örebro södra tas bort som station.  

Örebro södra har en betydelse för den regionala trafiken med ett geografiskt läge nära 
stadscentrum med skolor, kontor och affärscentrum samt målpunkter som Conventum 
och Aspholmen. Åtgärdspaketen 1b och 2b avfärdas då Örebro södra beslutats vara kvar 
som station av lokalt och regionalt intresse.  

Åtgärdspaket 2a och 2b 

Åtgärdspaket 1a och 1b omfattar två spår över Svartån medan åtgärdspaket 2a och 2b 
omfattar tre spår över Svartån. Då det tredje spåret över Svartån inte förväntas ge effekter 
motsvarande den extra kostnad som det medför avfärdas åtgärdspaketen 2a och 2b. 
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5. Ställningstagande och fortsatt hantering 
Trafikverket förordar att det fortsatta arbetet med järnvägsanläggningen i Örebro sker 
utifrån föreslagna aktiviteter i åtgärdsvalsstudien med utgångpunkt i utrednings-
alternativ 1a enlig denna rapport. En dialog mellan berörda parter kring tidplaner 
och åtgärder bör ske fortlöpande med målet att skapa en järnvägsanläggning och en 
resandemiljö som uppfyller funktionalitet i kapacitet, flexibilitet, trygghet och säkerhet 
med denna studie som en av utgångspunkterna. Se separat ställningstagande TRV 
2014/38790.  
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6.2 Bilaga 2, Föreslagna aktiviteter utifrån åtgärdspaket 1a  
 

 

 

Nr Steg

Åtgärd

Ansvar Medverkande Tidsperspektiv

1

2 Fastställa infrastrukturgränser för järnväg vid Örebro S (depå, 
överlämningsspår, Industrispår mm)

Trafikverket Örebro kommun 2014-2018

2

2 Se över fortsatt godshantering vid Svampenterminalen Örebro kommun Trafikverket, 
Terminaloperatör,  
Regionförbund mfl

2014-2025

3 Utred Utreda plats för uppställning och omloppsnära tjänster i 
anslutning till en ny depå eller annan lösning

Trafikverket Örebro kommun 2014-2025

4

Utred Utreda spårområde vid gamla postterminalen (ej spår 41 och 42)

5

Utred Utreda framtida transportbehov Oslo-Stockholm Trafikverket 2015-2018

6

Utred Utreda behov av framtida järnväg Karlstad-Örebro Regionförbundet Örebro kommun, Örebro 
län, Trafikverket mfl

2014-2018

7

Utred Utreda reservat för Nobelbanan i Örebro kommun Örebro kommun Karlskoga, Lekeberg, 
Regionförundet och 
Trafikverket 

2014-2018

8

3 Ombyggnad för passage av godstrafik på rakspår genom Örebro 
med syfte att minska buller och erhålla dubbelspårseffekt 
genom Örebro

Trafikverket Örebro kommun 2014-2025

9

2 Förändring av huvudmannaskap spår till CV-området Trafikverket Örebro kommun

10

Utred Utreda behov av omfattning av industrispår i Örebro vid 
revidering av översiktsplan

Örebro kommun Trafikverket, regionala 
företag

2015-2018

11

2 Utföra trimningsåtgärder (ex signalåtgärder med syfte att 
effektivisera bla repeterbaliser och mellanblock)

Trafikverket 2014-2025

12

4 Etappvis ombyggnad spåranläggning enligt spårförslag 1a Trafikverket 2014-2025-

13

Utred Besluta om stationens läge vid Örebro resecentrum Örebro kommun Trafikverket 2014-2025

14

Utred Fastställa markbehov för järnvägsanläggningen Trafikverket 2015-2018

15

Utred Utreda och fastställa utforming, ansvarsfördelning, finansiering 
och genomförande av passage över/under järnväg samt till/från 
plattformar vid Örebro södra genom ett genomförandeavtal

Trafikverket Örebro kommun, 
Regionförbundet

2015-2018

16

Utred Ökad funktionalitet för gång och cykel genom Hagatunneln 
(dubbelriktad cykelbana)

Örebro kommun Trafikverket 2014-2025-

17

Utred Utreda möjlig passsage under järnvägen vid norra änden av 
Resecentrum genom befintlig tunnel (ej öppen för allmänhet 
idag)

Örebro kommun Trafikverket 2014-2025-

18

Utred Utreda behov av angöring till resecentrum med bil, buss och 
taxi. Fler parkeringsplatser och tryggare cykelparkering.

Örebro kommun Jernhusen m fl 2014-2025-

19

Utred Utreda behov av fler gång- och cykelstråk till resecentrum och 
plattformar

Örebro kommun Trafikverket 2014-2025-

20

Utred Utreda behov av vistelseytor vid resecentrum samt service Örebro kommun Jernhusen m fl 2014-2025-

21

Utred Utreda behov av att förändra stadsmiljön kring järnvägen med 
cityhandel och service

Örebro kommun Jernhusen m fl 2014-2025-

22

Utred Utreda behov av att knyta ihop resecentrum med staden Örebro Kommun 2014-2025-

23

Utred Utreda bussterminal med god service för alla bussresenärer i 
funktionell bytesnod

Örebro kommun, RKTM Regionförbund, 
Trafikverket, RKTM

2014-2025-
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6.3 Bilaga 3, Transportpolitisk måluppfyllelse åtgärdspaket 1a 

  Mål Kvalitativ beskrivning av 
bidraget till måluppfyllelse 

Bedömt av (namn, 
kompetensområde) 

Funktionsmålet1 

Medborgarnas resor. 
Medborgarnas resor förbättras 
genom ökad tillförlitlighet, 
trygghet och bekvämlighet. 

Tillförlitlighet 

Positivt bidrag: Ökad 
kapacitet ger minskad risk för 
förseningar samt ökad 
återställningsförmåga. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Trygghet & bekvämlighet Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Näringslivets transporter. 
Kvaliteten för näringslivets 
transporter förbättras och 
stärker den internationella 
konkurrenskraften. 

Tillförlitlighet 

Positivt bidrag: Ökad 
kapacitet ger minskad risk för 
förseningar samt ökad 
återställningsförmåga. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Kvalitet 

Positivt bidrag: Förbättrad 
tillgänglighet till 
kraftvärmeverket. Högre 
största tillåtna hastighet 
genom Örebro minskar 
transporttiderna för 
genomgående godståg. 
Effektivare 
dubbelspårsfunktion ger en 
förbättrad transportkvalitet. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Tillgänglighet regionalt och 
mellan länder. Tillgängligheten 
förbättras inom och mellan 
regioner samt mellan Sverige 
och andra länder. 

Pendling 

Positivt bidrag: Fler och 
längre plattformslägen samt 
bättre möjlighet att vända tåg 
medger ett ökat tågutbud 
med attraktiva anslutningar. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Tillgänglighet storstad 

Positivt bidrag: Fler och 
längre plattformslägen samt 
bättre möjlighet att vända tåg 
medger ett ökat tågutbud 
med attraktiva anslutningar. 
Detta ger en ökad 
tillgänglighet till storstäder. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 
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Tillgänglighet till interregionala resmål 

Positivt bidrag: Fler och 
längre plattformslägen samt 
bättre möjlighet att vända tåg 
medger ett ökat tågutbud 
med attraktiva anslutningar. 
Detta ger en ökad 
tillgänglighet till interregional 
resmål. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Jämställdhet. Arbetsformerna, 
genomförandet och resultaten 
av transportpolitiken medverkar 
till ett jämställt samhälle. 

Jämställdhet - lika möjlighet att utforma 
sina liv (valmöjlighet) Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 

effektbedömning 

Lika påverkansmöjlighet Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Funktionshindrade. 
Transportsystemet utformas så 
att det är användbart för 
personer med 
funktionsnedsättning. 

Kollektivtrafiknätetets användbarhet för 
funktionshindrade 

Positivt bidrag: En planskild 
förbindelse till plattformarna 
vid Örebro södra förbättrar 
tillgängligheten. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Barn & unga. Barns möjligheter 
att själva på ett säkert sätt 
använda transportsystemet, och 
vistas i trafikmiljöer, ökar.                         

Skolväg - gå eller cykla på egen hand 

Positivt bidrag: En planskild 
förbindelse till plattformarna 
vid Örebro södra förbättrar 
tillgängligheten. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Kollektivtrafik, gång & cykel. 
Förutsättningarna för att välja 
kollektivtrafik, gång och cykel 
förbättras. 

Andel gång- & cykelresor av totala 
kortväga 

Inget bidrag: Objektet 
bedöms inte ha någon 
påverkan på andelen gång- 
och cykelresor. Utformning 
av resecentrum avseende 
tillgänglighet för gång- och 
cykeltrafikanter kan dock 
främja detta resande. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Andel kollektivtrafik av alla resor 
(exklusive gång och cykel) 

Positivt bidrag: Åtgärden 
möjliggör ett ökat trafikutbud 
samt förbättrar 
tillgängligheten vilket leder till 
ett ökat kollektivt resande. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 
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Hänsynsmål2 

Klimat. Transportsektorn bidrar 
till miljökvalitetsmålet. 
Begränsad klimatpåverkan nås 
genom en stegvis ökad 
energieffektivitet i 
transportsystemet och ett brutet 
beroende av fossila bränslen. År 
2030 bör Sverige ha en 
fordonsflotta som är oberoende 
av fossila bränslen. 

Betydelse för mängden personbils- och 
lastbilstrafik, samt gång-, cykel-och 
kollektivtrafik. (GC/Koll, se Befolkning) 

Positivt bidrag: Ökad 
tillgänglighet och möjlighet till 
förbättrat tågutbud leder till 
överflyttning av resenärer 
från väg till järnväg.  

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydelse för energieffektiv användning 
av transportsystemet . 

Positivt bidrag: Ökad 
tillgänglighet och möjlighet till 
förbättrat tågutbud leder till 
överflyttning av resenärer 
från väg till järnväg. 
Järnvägstrafik är mer 
energieffektivt än trafik på 
väg. En ökad största tillåtna 
hastighet genom Örebro 
medför att godståg inte 
behöver retardera och 
accelerera då de passerar 
genom Örebro, vilket minskar 
energiförbrukningen. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydelse för energieffektivisering av 
fordon, fartyg och flygplan samt 
främjande av ökad andel förnybar energi. 

Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydelse för energianvändning i 
infrastrukturhållningen. Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 

effektbedömning 

Hälsa. 
Transportsektorn 

bidrar till att övriga 
miljökvalitetsmål nås 

och till minskad 
ohälsa. Prioritet ges 
till de miljöpolitiska 

delmål där 
transportsystemets 
utveckling är av stor 

betydelse för 
möjligheterna att nå 

uppsatta mål.         

M
än

ni
sk

or
s 

hä
ls

a 

Antalet personer exponerade för 
bullernivåer högre än riktvärden för buller  

Inget bidrag: Högre hastighet 
ger enligt Trafikverkets 
beräkningsmodeller högre 
buller. Moderna växlar bör 
dock generera lägre 
bullernivåer. Den högre 
genomfartshastigheten leder 
till att godståg inte behöver 
bromsa in då de passerar 
Örebro vilket leder till lägre 
bullernivåer. Att 
genomgående godståg inte 
passerar grenspår bör leda 
till lägre bullernivåer. 
Utredning krävs för att 
kartlägga förändrade 
bullernivåer. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 
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Antalet exponerade för höga 
bullernivåer, det vill säga bullernivåer 
högre än 10 dBA över riktvärdena 

Inget bidrag: Högre hastighet 
ger enligt Trafikverkets 
beräkningsmodeller högre 
buller. Moderna växlar bör 
dock generera lägre 
bullernivåer. Den högre 
genomfartshastigheten leder 
till att godståg inte behöver 
bromsa in då de passerar 
Örebro vilket leder till lägre 
bullernivåer. Att 
genomgående godståg inte 
passerar grenspår bör leda 
till lägre bullernivåer. 
Utredning krävs för att 
kartlägga förändrade 
bullernivåer. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydelse för förekomst av områden 
med hög ljudmiljökvalitet  Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 

effektbedömning 

Fysisk aktivitet i transportsystemet Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

B
ef

ol
kn

in
g 

Barns, funktionshindrades och äldres 
möjlighet att på egen hand ta sig fram till 
sina mål 

Positivt bidrag: En planskild 
förbindelse till plattformarna 
vid Örebro södra förbättrar 
tillgängligheten. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Tillgängligheten med kollektivtrafik till 
fots och med cykel till utbud och 
aktiviteter  

Inget bidrag: Objektet 
bedöms inte ha någon 
påverkan på andelen gång- 
och cykelresor. Utformning 
av resecentrum avseende 
tillgänglighet för gång- och 
cykeltrafikanter kan dock 
främja detta resande. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 
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Lu
ft 

Vägtransportsystemets totala emissioner 
av kväveoxider (NOx) och partiklar 
(PM10). 

Positivt bidrag: Ökad 
tillgänglighet och möjlighet till 
förbättrat tågutbud leder till 
överflyttning av resenärer 
från väg till järnväg.  

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Halter av kvävedioxid (NO2) och 
inandningsbara partiklar (PM10), i 
tätorter med åtgärdsprogram för 
miljökvalitetsnormer, samt i tätorter där 
övre utvärderings-tröskeln överskrids.  

Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Antalet personer exponerade för halter 
över MKN. Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 

effektbedömning 

Va
tte

n 

Kvalitet på vatten ur hälsoperspektiv  Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Kvalitet på vatten och 
vattenförhållandena ur ekologisk 
synpunkt 

Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

M
ar

k 

Betydlese för förorenade områden Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydlese för skyddsvärda områden Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydlese för bakgrundshalt metaller Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydlese för bakgrundshalt sulfidjordar Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydlese för skyddsvärda områden 
under driftskede Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 

effektbedömning 

M
at

er
ie

lla
 ti

llg
ån

ga
r Betydelse för areella näringar. Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 

effektbedömning 

      

Betydelse för uppkomsten och 
hanteringen av avfall. Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 

effektbedömning 
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Landskap 

La
nd

sk
ap

 Betydelse för upprätthållande och 
utveckling av landskapets utmärkande 
karaktär och kvaliteter – avseende 
delaspekterna skala, struktur eller visuell 
karaktär. 

Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

B
io

lo
gi

sk
 m

ån
gf

al
d,

 v
äx

tli
v 

sa
m

t d
ju

rli
v Betydelse för mortalitet Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 

effektbedömning 

Betydelse för barriärer Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydelse för störning Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydelse för förekomst av livsmiljöer. Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydelse för att värna den naturliga, 
inhemska biologiska mångfalden.  Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 

effektbedömning 

Fo
rn

- o
ch

 k
ul

tu
rlä

m
ni

ng
ar

, a
nn

at
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ul
tu
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Betydelse för utpekade värdeområden. Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydelse för strukturomvandling. Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydelse för möjligheten att avläsa 
karaktär och samband  

Ingår i "Betydelse för 
upprätthållande och/eller 
utveckling av landskapets 
utmärkande karaktär och 
kvaliteter - avseende 
delaspekterna skala, struktur 
eller visuell karaktär" 

Ska ej bedömas här 

Betydelse för förfall av infrastrukturens 
egna kulturmiljövärden respektive god 
skötsel av dessa värden. 

Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydelse för utradering Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Trafiksäkerhet Döda & allvarligt skadade. Minskat 
antal omkomna och allvarligt skadade.3 

Positivt bidrag: En bredare 
mellanplattform och en 
planskild plattformförbindelse 
byggs vid Örebro södra. 
Detta leder till ökad säkerhet.   

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 
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6.4 Bilaga 4, Transportpolitisk måluppfyllelse åtgärdspaket 1b 

  Mål Kvalitativ beskrivning av 
bidraget till måluppfyllelse 

Bedömt av (namn, 
kompetensområde) 

Funktionsmålet1 

Medborgarnas resor. 
Medborgarnas resor förbättras 
genom ökad tillförlitlighet, 
trygghet och bekvämlighet. 

Tillförlitlighet 

Positivt bidrag: Ökad 
kapacitet ger minskad risk för 
förseningar samt ökad 
återställningsförmåga. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Trygghet & bekvämlighet 
Negativt bidrag: Möjlighet till 
resandeutbyte vid Örebro 
södra upphör. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Näringslivets transporter. 
Kvaliteten för näringslivets 
transporter förbättras och stärker 
den internationella 
konkurrenskraften. 

Tillförlitlighet 

Positivt bidrag: Ökad 
kapacitet ger minskad risk för 
förseningar samt ökad 
återställningsförmåga. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Kvalitet 

Positivt bidrag: Förbättrad 
tillgänglighet till 
kraftvärmeverket. Högre 
största tillåtna hastighet 
genom Örebro minskar 
transporttiderna för 
genomgående godståg. 
Effektivare 
dubbelspårsfunktion ger en 
förbättrad transportkvalitet. 
Ökad kapacitet uppnås med 
ett extra driftspår mellan 
Örebro C och S.  

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Tillgänglighet regionalt och 
mellan länder. Tillgängligheten 
förbättras inom och mellan 
regioner samt mellan Sverige 
och andra länder. 

Pendling 

Negativt bidrag: Möjlighet till 
resandeutbyte vid Örebro 
södra upphör. Fler och 
längre plattformslägen samt 
bättre möjlighet att vända tåg 
medger ett ökat tågutbud 
med attraktiva anslutningar 
vid Örebro C. Totalt sett 
bedöms dock bidraget vara 
negativt. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 
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Tillgänglighet storstad 

Positivt bidrag: Fler och 
längre plattformslägen samt 
bättre möjlighet att vända tåg 
vid Örebro C medger ett ökat 
tågutbud med attraktiva 
anslutningar. I framtiden 
bedöms Örebro C vara av 
nationell betydelse medan 
Örebro södra bedöms vara 
av mer regional betydelse. 
Möjlighet till resandeutbyte 
på Örebro södra upphör i och 
med detta objekt. 
Sammantaget bedöms 
åtgärderna ge en ökad 
tillgänglighet till storstäder. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Tillgänglighet till interregionala resmål 

Negativt bidrag: Möjlighet till 
resandeutbyte vid Örebro 
södra upphör. Fler och 
längre plattformslägen samt 
bättre möjlighet att vända tåg 
medger ett ökat tågutbud 
med attraktiva anslutningar 
vid Örebro C. Totalt sett 
bedöms dock bidraget vara 
negativt. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Jämställdhet. Arbetsformerna, 
genomförandet och resultaten av 
transportpolitiken medverkar till 
ett jämställt samhälle. 

Jämställdhet - lika möjlighet att utforma 
sina liv (valmöjlighet) Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 

effektbedömning 

Lika påverkansmöjlighet Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Funktionshindrade. 
Transportsystemet utformas så 
att det är användbart för 
personer med 
funktionsnedsättning. 

Kollektivtrafiknätetets användbarhet för 
funktionshindrade 

Negativt bidrag: Att en 
station för resandutbyte tas 
bort minskar tillgängligheten i 
kollektivtrafiknätet. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Barn & unga. Barns möjligheter 
att själva på ett säkert sätt 
använda transportsystemet, och 
vistas i trafikmiljöer, ökar.                         

Skolväg - gå eller cykla på egen hand Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 
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Kollektivtrafik, gång & cykel. 
Förutsättningarna för att välja 
kollektivtrafik, gång och cykel 
förbättras. 

Andel gång- & cykelresor av totala 
kortväga 

Negativt bidrag: Färre 
stationer med 
resandeuppehåll minskar 
möjligheterna till kortväga 
gång- och cykelresor. 
Utformning av resecentrum 
avseende tillgänglighet för 
gång- och cykeltrafikanter 
kan dock främja detta 
resande. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Andel kollektivtrafik av alla resor 
(exklusive gång och cykel) 

Negativt bidrag: Möjlighet till 
resandeutbyte vid Örebro 
södra upphör. Fler och 
längre plattformslägen samt 
bättre möjlighet att vända tåg 
medger ett ökat tågutbud 
med attraktiva anslutningar 
vid Örebro C. Totalt sett 
bedöms dock bidraget vara 
negativt. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Hänsynsmål2 

Klimat. Transportsektorn bidrar 
till miljökvalitetsmålet. Begränsad 
klimatpåverkan nås genom en 
stegvis ökad energieffektivitet i 
transportsystemet och ett brutet 
beroende av fossila bränslen. År 
2030 bör Sverige ha en 
fordonsflotta som är oberoende 
av fossila bränslen. 

Betydelse för mängden personbils- och 
lastbilstrafik, samt gång-, cykel-och 
kollektivtrafik. (GC/Koll, se Befolkning) 

Negativt bidrag: Möjlighet till 
resandeutbyte vid Örebro 
södra upphör vilket leder till 
minskat tågresande och ökat 
resande på väg. Fler och 
längre plattformslägen samt 
bättre möjlighet att vända tåg 
medger ett ökat tågutbud 
med attraktiva anslutningar 
vid Örebro C. Totalt sett 
bedöms dock bidraget vara 
negativt. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 
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Betydelse för energieffektiv användning 
av transportsystemet . 

Negativt bidrag: Möjlighet till 
resandeutbyte vid Örebro 
södra upphör vilket leder till 
minskat tågresande och ökat 
resande på väg. Trafik på 
väg är mindre energieffektivt 
än trafik på järnväg. En ökad 
största tillåtna hastighet 
genom Örebro medför att 
godståg inte behöver 
retardera och accelerera då 
de passerar genom Örebro, 
vilket minskar 
energiförbrukningen. Totalt 
sett bedöms dock bidraget 
vara negativt. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydelse för energieffektivisering av 
fordon, fartyg och flygplan samt 
främjande av ökad andel förnybar 
energi. 

Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydelse för energianvändning i 
infrastrukturhållningen. 

Positivt bidrag: 
Energianvändningen minskar 
pga Örebro södra tas ur drift. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Hälsa. 
Transportsektorn 

bidrar till att övriga 
miljökvalitetsmål nås 

och till minskad 
ohälsa. Prioritet ges 
till de miljöpolitiska 

delmål där 
transportsystemets 
utveckling är av stor 

betydelse för 
möjligheterna att nå 

uppsatta mål.         

M
än

ni
sk

or
s 

hä
ls

a 

Antalet personer exponerade för 
bullernivåer högre än riktvärden för 
buller  

Inget bidrag: Högre hastighet 
ger enligt Trafikverkets 
beräkningsmodeller högre 
buller. Moderna växlar bör 
dock generera lägre 
bullernivåer. Den högre 
genomfartshastigheten leder 
till att godståg inte behöver 
bromsa in då de passerar 
Örebro vilket leder till lägre 
bullernivåer. Att 
genomgående godståg inte 
passerar grenspår bör leda 
till lägre bullernivåer. Antalet 
inbromsningar kommer att 
minska då resandeuppehåll 
vid Örebro södra upphör. 
Utredning krävs för att 
kartlägga förändrade 
bullernivåer. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 
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Antalet exponerade för höga 
bullernivåer, det vill säga bullernivåer 
högre än 10 dBA över riktvärdena 

Inget bidrag: Högre hastighet 
ger enligt Trafikverkets 
beräkningsmodeller högre 
buller. Moderna växlar bör 
dock generera lägre 
bullernivåer. Den högre 
genomfartshastigheten leder 
till att godståg inte behöver 
bromsa in då de passerar 
Örebro vilket leder till lägre 
bullernivåer. Att 
genomgående godståg inte 
passerar grenspår bör leda 
till lägre bullernivåer. Antalet 
inbromsningar kommer att 
minska då resandeuppehåll 
vid Örebro södra upphör. 
Utredning krävs för att 
kartlägga förändrade 
bullernivåer. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydelse för förekomst av områden 
med hög ljudmiljökvalitet  Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 

effektbedömning 

Fysisk aktivitet i transportsystemet Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

B
ef

ol
kn

in
g 

Barns, funktionshindrades och äldres 
möjlighet att på egen hand ta sig fram till 
sina mål 

Negativt bidrag: Att en 
station för resandutbyte tas 
bort minskar tillgängligheten i 
kollektivtrafiknätet. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Tillgängligheten med kollektivtrafik till 
fots och med cykel till utbud och 
aktiviteter  

Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 
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Lu
ft 

Vägtransportsystemets totala emissioner 
av kväveoxider (NOx) och partiklar 
(PM10). 

Negativt bidrag: Negativt 
bidrag: Möjlighet till 
resandeutbyte vid Örebro 
södra upphör vilket leder till 
minskat tågresande och ökat 
resande på väg. Trafik på 
väg ger mer emissioner än 
trafik på järnväg.  

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Halter av kvävedioxid (NO2) och 
inandningsbara partiklar (PM10), i 
tätorter med åtgärdsprogram för 
miljökvalitetsnormer, samt i tätorter där 
övre utvärderings-tröskeln överskrids.  

Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Antalet personer exponerade för halter 
över MKN. Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 

effektbedömning 

Va
tte

n 

Kvalitet på vatten ur hälsoperspektiv  Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Kvalitet på vatten och 
vattenförhållandena ur ekologisk 
synpunkt 

Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

M
ar

k 

Betydlese för förorenade områden Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydlese för skyddsvärda områden Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydlese för bakgrundshalt metaller Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydlese för bakgrundshalt sulfidjordar Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydlese för skyddsvärda områden 
under driftskede Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 

effektbedömning 

M
at

er
ie

lla
 ti

llg
ån

ga
r Betydelse för areella näringar. Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 

effektbedömning 

      

Betydelse för uppkomsten och 
hanteringen av avfall. Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 

effektbedömning 
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Landskap 

La
nd

sk
ap

 Betydelse för upprätthållande och 
utveckling av landskapets utmärkande 
karaktär och kvaliteter – avseende 
delaspekterna skala, struktur eller visuell 
karaktär. 

Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

B
io

lo
gi

sk
 m

ån
gf

al
d,

 v
äx

tli
v 

sa
m

t d
ju

rli
v Betydelse för mortalitet Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 

effektbedömning 

Betydelse för barriärer Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydelse för störning Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydelse för förekomst av livsmiljöer. Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydelse för att värna den naturliga, 
inhemska biologiska mångfalden.  Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 

effektbedömning 

Fo
rn

- o
ch

 k
ul

tu
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Betydelse för utpekade värdeområden. Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydelse för strukturomvandling. Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydelse för möjligheten att avläsa 
karaktär och samband  

Ingår i "Betydelse för 
upprätthållande och/eller 
utveckling av landskapets 
utmärkande karaktär och 
kvaliteter - avseende 
delaspekterna skala, struktur 
eller visuell karaktär" 

Ska ej bedömas här 

Betydelse för förfall av infrastrukturens 
egna kulturmiljövärden respektive god 
skötsel av dessa värden. 

Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydelse för utradering Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Trafiksäkerhet Döda & allvarligt skadade. Minskat 
antal omkomna och allvarligt skadade.3 

Positivt bidrag: 
Plattformsförbindelsen i plan 
på Örebro södra tas bort. 
Problemet med den smala 
plattformen vid Örebro södra 
försvinner i samband med att 
resandeuppehållen där 
upphör. Detta leder till ökad 
säkerhet. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 
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6.5 Bilaga 5, Transportpolitisk måluppfyllelse åtgärdspaket 2a 

  Mål Kvalitativ beskrivning av 
bidraget till måluppfyllelse 

Bedömt av (namn, 
kompetensområde) 

Funktionsmålet1 

Medborgarnas resor. 
Medborgarnas resor förbättras 
genom ökad tillförlitlighet, 
trygghet och bekvämlighet. 

Tillförlitlighet 

Positivt bidrag: Ökad 
kapacitet uppnås bland annat 
med ett extra driftspår mellan 
Örebro C och S. Ökad 
kapacitet ger minskad risk för 
förseningar samt ökad 
återställningsförmåga. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Trygghet & bekvämlighet Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Näringslivets transporter. 
Kvaliteten för näringslivets 
transporter förbättras och 
stärker den internationella 
konkurrenskraften. 

Tillförlitlighet 

Positivt bidrag: Positivt 
bidrag: Ökad kapacitet 
uppnås bland annat med ett 
extra driftspår mellan Örebro 
C och S. Ökad kapacitet ger 
minskad risk för förseningar 
samt ökad 
återställningsförmåga. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Kvalitet 

Positivt bidrag: Förbättrad 
tillgänglighet till 
kraftvärmeverket. Högre 
största tillåtna hastighet 
genom Örebro minskar 
transporttiderna för 
genomgående godståg. 
Effektivare 
dubbelspårsfunktion ger en 
förbättrad transportkvalitet. 
Ökad kapacitet uppnås med 
ett extra driftspår mellan 
Örebro C och S.  

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Tillgänglighet regionalt och 
mellan länder. Tillgängligheten 
förbättras inom och mellan 
regioner samt mellan Sverige 
och andra länder. 

Pendling 

Positivt bidrag: Fler och 
längre plattformslägen samt 
bättre möjlighet att vända tåg 
medger ett ökat tågutbud 
med attraktiva anslutningar. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 
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Tillgänglighet storstad 

Positivt bidrag: Fler och 
längre plattformslägen samt 
bättre möjlighet att vända tåg 
medger ett ökat tågutbud 
med attraktiva anslutningar. 
Detta ger en ökad 
tillgänglighet till storstäder. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Tillgänglighet till interregionala resmål 

Positivt bidrag: Fler och 
längre plattformslägen samt 
bättre möjlighet att vända tåg 
medger ett ökat tågutbud 
med attraktiva anslutningar. 
Detta ger en ökad 
tillgänglighet till interregional 
resmål. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Jämställdhet. Arbetsformerna, 
genomförandet och resultaten 
av transportpolitiken medverkar 
till ett jämställt samhälle. 

Jämställdhet - lika möjlighet att utforma 
sina liv (valmöjlighet) Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 

effektbedömning 

Lika påverkansmöjlighet Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Funktionshindrade. 
Transportsystemet utformas så 
att det är användbart för 
personer med 
funktionsnedsättning. 

Kollektivtrafiknätetets användbarhet för 
funktionshindrade 

Positivt bidrag: En planskild 
förbindelse till plattformarna 
vid Örebro södra förbättrar 
tillgängligheten. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Barn & unga. Barns möjligheter 
att själva på ett säkert sätt 
använda transportsystemet, och 
vistas i trafikmiljöer, ökar.                         

Skolväg - gå eller cykla på egen hand 

Positivt bidrag: En planskild 
förbindelse till plattformarna 
vid Örebro södra förbättrar 
tillgängligheten. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Kollektivtrafik, gång & cykel. 
Förutsättningarna för att välja 
kollektivtrafik, gång och cykel 
förbättras. 

Andel gång- & cykelresor av totala 
kortväga 

Inget bidrag: Objektet 
bedöms inte ha någon 
påverkan på andelen gång- 
och cykelresor. Utformning 
av resecentrum avseende 
tillgänglighet för gång- och 
cykeltrafikanter kan dock 
främja detta resande. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

53 



Andel kollektivtrafik av alla resor 
(exklusive gång och cykel) 

Positivt bidrag: Åtgärden 
möjliggör ett ökat trafikutbud 
samt förbättrar 
tillgängligheten vilket leder till 
ett ökat kollektivt resande. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Hänsynsmål2 

Klimat. Transportsektorn bidrar 
till miljökvalitetsmålet. 
Begränsad klimatpåverkan nås 
genom en stegvis ökad 
energieffektivitet i 
transportsystemet och ett brutet 
beroende av fossila bränslen. År 
2030 bör Sverige ha en 
fordonsflotta som är oberoende 
av fossila bränslen. 

Betydelse för mängden personbils- och 
lastbilstrafik, samt gång-, cykel-och 
kollektivtrafik. (GC/Koll, se Befolkning) 

Positivt bidrag: Ökad 
tillgänglighet och möjlighet till 
förbättrat tågutbud leder till 
överflyttning av resenärer 
från väg till järnväg.  

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydelse för energieffektiv användning 
av transportsystemet . 

Positivt bidrag: Ökad 
tillgänglighet och möjlighet till 
förbättrat tågutbud leder till 
överflyttning av resenärer 
från väg till järnväg. 
Järnvägstrafik är mer 
energieffektivt än trafik på 
väg. En ökad största tillåtna 
hastighet genom Örebro 
medför att godståg inte 
behöver retardera och 
accelerera då de passerar 
genom Örebro, vilket minskar 
energiförbrukningen. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydelse för energieffektivisering av 
fordon, fartyg och flygplan samt 
främjande av ökad andel förnybar energi. 

Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydelse för energianvändning i 
infrastrukturhållningen. Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 

effektbedömning 
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Hälsa. 
Transportsektorn 

bidrar till att övriga 
miljökvalitetsmål nås 

och till minskad 
ohälsa. Prioritet ges 
till de miljöpolitiska 

delmål där 
transportsystemets 
utveckling är av stor 

betydelse för 
möjligheterna att nå 

uppsatta mål.         

M
än

ni
sk

or
s 

hä
ls

a 
Antalet personer exponerade för 
bullernivåer högre än riktvärden för buller  

Inget bidrag: Högre hastighet 
ger enligt Trafikverkets 
beräkningsmodeller högre 
buller. Moderna växlar bör 
dock generera lägre 
bullernivåer. Den högre 
genomfartshastigheten leder 
till att godståg inte behöver 
bromsa in då de passerar 
Örebro vilket leder till lägre 
bullernivåer. Att 
genomgående godståg inte 
passerar grenspår bör leda 
till lägre bullernivåer. 
Utredning krävs för att 
kartlägga förändrade 
bullernivåer. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Antalet exponerade för höga 
bullernivåer, det vill säga bullernivåer 
högre än 10 dBA över riktvärdena 

Inget bidrag: Högre hastighet 
ger enligt Trafikverkets 
beräkningsmodeller högre 
buller. Moderna växlar bör 
dock generera lägre 
bullernivåer. Den högre 
genomfartshastigheten leder 
till att godståg inte behöver 
bromsa in då de passerar 
Örebro vilket leder till lägre 
bullernivåer. Att 
genomgående godståg inte 
passerar grenspår bör leda 
till lägre bullernivåer. 
Utredning krävs för att 
kartlägga förändrade 
bullernivåer. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydelse för förekomst av områden 
med hög ljudmiljökvalitet  Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 

effektbedömning 

Fysisk aktivitet i transportsystemet Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 
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B
ef

ol
kn

in
g 

Barns, funktionshindrades och äldres 
möjlighet att på egen hand ta sig fram till 
sina mål 

Positivt bidrag: En planskild 
förbindelse till plattformarna 
vid Örebro södra förbättrar 
tillgängligheten. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Tillgängligheten med kollektivtrafik till 
fots och med cykel till utbud och 
aktiviteter  

Inget bidrag: Objektet 
bedöms inte ha någon 
påverkan på andelen gång- 
och cykelresor. Utformning 
av resecentrum avseende 
tillgänglighet för gång- och 
cykeltrafikanter kan dock 
främja detta resande. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Lu
ft 

Vägtransportsystemets totala emissioner 
av kväveoxider (NOx) och partiklar 
(PM10). 

Positivt bidrag: Ökad 
tillgänglighet och möjlighet till 
förbättrat tågutbud leder till 
överflyttning av resenärer 
från väg till järnväg.  

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Halter av kvävedioxid (NO2) och 
inandningsbara partiklar (PM10), i 
tätorter med åtgärdsprogram för 
miljökvalitetsnormer, samt i tätorter där 
övre utvärderings-tröskeln överskrids.  

Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Antalet personer exponerade för halter 
över MKN. Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 

effektbedömning 

Va
tte

n 

Kvalitet på vatten ur hälsoperspektiv  Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Kvalitet på vatten och 
vattenförhållandena ur ekologisk 
synpunkt 

Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

M
ar

k 

Betydlese för förorenade områden Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydlese för skyddsvärda områden Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydlese för bakgrundshalt metaller Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 
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Betydlese för bakgrundshalt sulfidjordar Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydlese för skyddsvärda områden 
under driftskede Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 

effektbedömning 

M
at

er
ie

lla
 ti

llg
ån

ga
r Betydelse för areella näringar. Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 

effektbedömning 

      

Betydelse för uppkomsten och 
hanteringen av avfall. Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 

effektbedömning 

Landskap 

La
nd

sk
ap

 Betydelse för upprätthållande och 
utveckling av landskapets utmärkande 
karaktär och kvaliteter – avseende 
delaspekterna skala, struktur eller visuell 
karaktär. 

Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

B
io

lo
gi

sk
 m

ån
gf

al
d,

 v
äx

tli
v 

sa
m

t d
ju

rli
v Betydelse för mortalitet Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 

effektbedömning 

Betydelse för barriärer Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydelse för störning Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydelse för förekomst av livsmiljöer. Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydelse för att värna den naturliga, 
inhemska biologiska mångfalden.  Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 

effektbedömning 

Fo
rn

- o
ch

 k
ul

tu
rlä

m
ni

ng
ar

, a
nn

at
 k

ul
tu

ra
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yg
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Betydelse för utpekade värdeområden. Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydelse för strukturomvandling. Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydelse för möjligheten att avläsa 
karaktär och samband  

Ingår i "Betydelse för 
upprätthållande och/eller 
utveckling av landskapets 
utmärkande karaktär och 
kvaliteter - avseende 
delaspekterna skala, struktur 
eller visuell karaktär" 

Ska ej bedömas här 

Betydelse för förfall av infrastrukturens 
egna kulturmiljövärden respektive god 
skötsel av dessa värden. 

Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 
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Betydelse för utradering Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Trafiksäkerhet Döda & allvarligt skadade. Minskat 
antal omkomna och allvarligt skadade.3 

Positivt bidrag: En bredare 
mellanplattform och en 
planskild plattformförbindelse 
byggs vid Örebro södra.. 
Detta leder till ökad säkerhet.   

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 
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6.6 Bilaga 6, Transportpolitisk måluppfyllelse åtgärdspaket 2b 

  Mål Kvalitativ beskrivning av 
bidraget till måluppfyllelse 

Bedömt av (namn, 
kompetensområde) 

Funktionsmålet1 

Medborgarnas resor. 
Medborgarnas resor förbättras 
genom ökad tillförlitlighet, 
trygghet och bekvämlighet. 

Tillförlitlighet 

Positivt bidrag: Ökad 
kapacitet uppnås bland annat 
med ett extra driftspår mellan 
Örebro C och S. Ökad 
kapacitet ger minskad risk för 
förseningar samt ökad 
återställningsförmåga. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Trygghet & bekvämlighet 
Negativt bidrag: Möjlighet till 
resandeutbyte vid Örebro 
södra upphör. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Näringslivets transporter. 
Kvaliteten för näringslivets 
transporter förbättras och 
stärker den internationella 
konkurrenskraften. 

Tillförlitlighet 

Positivt bidrag: Ökad 
kapacitet uppnås bland annat 
med ett extra driftspår mellan 
Örebro C och S. Ökad 
kapacitet ger minskad risk för 
förseningar samt ökad 
återställningsförmåga. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Kvalitet 

Positivt bidrag: Förbättrad 
tillgänglighet till 
kraftvärmeverket. Högre 
största tillåtna hastighet 
genom Örebro minskar 
transporttiderna för 
genomgående godståg. 
Effektivare 
dubbelspårsfunktion ger en 
förbättrad transportkvalitet. 
Ökad kapacitet uppnås med 
ett extra driftspår mellan 
Örebro C och S.  

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 
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Tillgänglighet regionalt och 
mellan länder. Tillgängligheten 
förbättras inom och mellan 
regioner samt mellan Sverige 
och andra länder. 

Pendling 

Negativt bidrag: Möjlighet till 
resandeutbyte vid Örebro 
södra upphör. Fler och längre 
plattformslägen samt bättre 
möjlighet att vända tåg 
medger ett ökat tågutbud 
med attraktiva anslutningar 
vid Örebro C. Totalt sett 
bedöms dock bidraget vara 
negativt. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Tillgänglighet storstad 

Positivt bidrag: Fler och 
längre plattformslägen samt 
bättre möjlighet att vända tåg 
vid Örebro C medger ett ökat 
tågutbud med attraktiva 
anslutningar. I framtiden 
bedöms Örebro C vara av 
nationell betydelse medan 
Örebro södra bedöms vara 
av mer regional betydelse. 
Möjlighet till resandeutbyte 
på Örebro södra upphör i och 
med detta objekt. 
Sammantaget bedöms 
åtgärderna ge en ökad 
tillgänglighet till storstäder. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Tillgänglighet till interregionala resmål 

Negativt bidrag: Möjlighet till 
resandeutbyte vid Örebro 
södra upphör. Fler och längre 
plattformslägen samt bättre 
möjlighet att vända tåg 
medger ett ökat tågutbud 
med attraktiva anslutningar 
vid Örebro C. Totalt sett 
bedöms dock bidraget vara 
negativt. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Jämställdhet. Arbetsformerna, 
genomförandet och resultaten 
av transportpolitiken medverkar 
till ett jämställt samhälle. 

Jämställdhet - lika möjlighet att utforma 
sina liv (valmöjlighet) Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 

effektbedömning 

Lika påverkansmöjlighet Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 
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Funktionshindrade. 
Transportsystemet utformas så 
att det är användbart för 
personer med 
funktionsnedsättning. 

Kollektivtrafiknätetets användbarhet för 
funktionshindrade 

Negativt bidrag: Att en station 
för resandutbyte tas bort 
minskar tillgängligheten i 
kollektivtrafiknätet. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Barn & unga. Barns möjligheter 
att själva på ett säkert sätt 
använda transportsystemet, och 
vistas i trafikmiljöer, ökar.                         

Skolväg - gå eller cykla på egen hand Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Kollektivtrafik, gång & cykel. 
Förutsättningarna för att välja 
kollektivtrafik, gång och cykel 
förbättras. 

Andel gång- & cykelresor av totala 
kortväga 

Negativt bidrag: Färre 
stationer med 
resandeuppehåll minskar 
möjligheterna till kortväga 
gång- och cykelresor. 
Utformning av resecentrum 
avseende tillgänglighet för 
gång- och cykeltrafikanter 
kan dock främja detta 
resande. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Andel kollektivtrafik av alla resor 
(exklusive gång och cykel) 

Negativt bidrag: Möjlighet till 
resandeutbyte vid Örebro 
södra upphör. Fler och längre 
plattformslägen samt bättre 
möjlighet att vända tåg 
medger ett ökat tågutbud 
med attraktiva anslutningar 
vid Örebro C. Totalt sett 
bedöms dock bidraget vara 
negativt. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Hänsynsmål2 

Klimat. Transportsektorn bidrar 
till miljökvalitetsmålet. 
Begränsad klimatpåverkan nås 
genom en stegvis ökad 
energieffektivitet i 
transportsystemet och ett brutet 
beroende av fossila bränslen. År 
2030 bör Sverige ha en 
fordonsflotta som är oberoende 
av fossila bränslen. 

Betydelse för mängden personbils- och 
lastbilstrafik, samt gång-, cykel-och 
kollektivtrafik. (GC/Koll, se Befolkning) 

Negativt bidrag: Möjlighet till 
resandeutbyte vid Örebro 
södra upphör vilket leder till 
minskat tågresande och ökat 
resande på väg. Fler och 
längre plattformslägen samt 
bättre möjlighet att vända tåg 
medger ett ökat tågutbud 
med attraktiva anslutningar 
vid Örebro C. Totalt sett 
bedöms dock bidraget vara 
negativt. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 
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Betydelse för energieffektiv användning 
av transportsystemet . 

Negativt bidrag: Möjlighet till 
resandeutbyte vid Örebro 
södra upphör vilket leder till 
minskat tågresande och ökat 
resande på väg. Trafik på 
väg är mindre energieffektivt 
än trafik på järnväg. En ökad 
största tillåtna hastighet 
genom Örebro medför att 
godståg inte behöver 
retardera och accelerera då 
de passerar genom Örebro, 
vilket minskar 
energiförbrukningen. Totalt 
sett bedöms dock bidraget 
vara negativt. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydelse för energieffektivisering av 
fordon, fartyg och flygplan samt 
främjande av ökad andel förnybar energi. 

Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydelse för energianvändning i 
infrastrukturhållningen. 

Positivt bidrag: 
Energianvändningen minskar 
pga Örebro södra tas ur drift. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Hälsa. 
Transportsektorn 

bidrar till att övriga 
miljökvalitetsmål nås 

och till minskad 
ohälsa. Prioritet ges 
till de miljöpolitiska 

delmål där 
transportsystemets 
utveckling är av stor 

betydelse för 
möjligheterna att nå 

uppsatta mål.         

M
än

ni
sk

or
s 

hä
ls

a 

Antalet personer exponerade för 
bullernivåer högre än riktvärden för buller  

Inget bidrag: Högre hastighet 
ger enligt Trafikverkets 
beräkningsmodeller högre 
buller. Moderna växlar bör 
dock generera lägre 
bullernivåer. Den högre 
genomfartshastigheten leder 
till att godståg inte behöver 
bromsa in då de passerar 
Örebro vilket leder till lägre 
bullernivåer. Att 
genomgående godståg inte 
passerar grenspår bör leda 
till lägre bullernivåer. Antalet 
inbromsningar kommer att 
minska då resandeuppehåll 
vid Örebro södra upphör. 
Utredning krävs för att 
kartlägga förändrade 
bullernivåer. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 
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Antalet exponerade för höga 
bullernivåer, det vill säga bullernivåer 
högre än 10 dBA över riktvärdena 

Inget bidrag: Högre hastighet 
ger enligt Trafikverkets 
beräkningsmodeller högre 
buller. Moderna växlar bör 
dock generera lägre 
bullernivåer. Den högre 
genomfartshastigheten leder 
till att godståg inte behöver 
bromsa in då de passerar 
Örebro vilket leder till lägre 
bullernivåer. Att 
genomgående godståg inte 
passerar grenspår bör leda 
till lägre bullernivåer. Antalet 
inbromsningar kommer att 
minska då resandeuppehåll 
vid Örebro södra upphör. 
Utredning krävs för att 
kartlägga förändrade 
bullernivåer. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydelse för förekomst av områden 
med hög ljudmiljökvalitet  Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 

effektbedömning 

Fysisk aktivitet i transportsystemet Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

B
ef

ol
kn

in
g 

Barns, funktionshindrades och äldres 
möjlighet att på egen hand ta sig fram till 
sina mål 

Negativt bidrag: Att en station 
för resandutbyte tas bort 
minskar tillgängligheten i 
kollektivtrafiknätet. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Tillgängligheten med kollektivtrafik till 
fots och med cykel till utbud och 
aktiviteter  

Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 
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Lu
ft 

Vägtransportsystemets totala emissioner 
av kväveoxider (NOx) och partiklar 
(PM10). 

Negativt bidrag: Negativt 
bidrag: Möjlighet till 
resandeutbyte vid Örebro 
södra upphör vilket leder till 
minskat tågresande och ökat 
resande på väg. Trafik på 
väg ger mer emissioner än 
trafik på järnväg.  

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Halter av kvävedioxid (NO2) och 
inandningsbara partiklar (PM10), i 
tätorter med åtgärdsprogram för 
miljökvalitetsnormer, samt i tätorter där 
övre utvärderings-tröskeln överskrids.  

Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Antalet personer exponerade för halter 
över MKN. Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 

effektbedömning 

Va
tte

n 

Kvalitet på vatten ur hälsoperspektiv  Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Kvalitet på vatten och 
vattenförhållandena ur ekologisk 
synpunkt 

Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

M
ar

k 

Betydlese för förorenade områden Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydlese för skyddsvärda områden Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydlese för bakgrundshalt metaller Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydlese för bakgrundshalt sulfidjordar Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydlese för skyddsvärda områden 
under driftskede Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 

effektbedömning 

M
at

er
ie

lla
 ti

llg
ån

ga
r Betydelse för areella näringar. Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 

effektbedömning 

      

Betydelse för uppkomsten och 
hanteringen av avfall. Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 

effektbedömning 

64 



Landskap 

La
nd

sk
ap

 Betydelse för upprätthållande och 
utveckling av landskapets utmärkande 
karaktär och kvaliteter – avseende 
delaspekterna skala, struktur eller visuell 
karaktär. 

Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

B
io

lo
gi

sk
 m

ån
gf

al
d,

 v
äx

tli
v 

sa
m

t d
ju

rli
v Betydelse för mortalitet Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 

effektbedömning 

Betydelse för barriärer Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydelse för störning Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydelse för förekomst av livsmiljöer. Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydelse för att värna den naturliga, 
inhemska biologiska mångfalden.  Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 

effektbedömning 

Fo
rn

- o
ch

 k
ul

tu
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Betydelse för utpekade värdeområden. Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydelse för strukturomvandling. Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydelse för möjligheten att avläsa 
karaktär och samband  

Ingår i "Betydelse för 
upprätthållande och/eller 
utveckling av landskapets 
utmärkande karaktär och 
kvaliteter - avseende 
delaspekterna skala, struktur 
eller visuell karaktär" 

Ska ej bedömas här 

Betydelse för förfall av infrastrukturens 
egna kulturmiljövärden respektive god 
skötsel av dessa värden. 

Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Betydelse för utradering Inget bidrag. Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 

Trafiksäkerhet Döda & allvarligt skadade. Minskat 
antal omkomna och allvarligt skadade.3 

Positivt bidrag: 
Plattformsförbindelsen i plan 
på Örebro södra  tas bort. 
Problemet med den smala 
plattformen vid Örebro södra 
försvinner i samband med att 
resandeuppehållen där 
upphör. Detta leder till ökad 
säkerhet. 

Upprättaren av Samlad 
effektbedömning 
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6.7 Bilaga 7, Plattformslösningar 
1a: Plattformar på Örebro S, två spår över Svartån, uppspår på spår 4 på Örebro C. 

 

1b: Inga plattformar på Örebro S, två spår över Svartån, uppspår på spår 4 på Örebro C. 

 

2a: Plattformar på Örebro S, tre spår över Svartån, uppspår på spår 4 på Örebro C. 

2b: Inga plattformar på Örebro S, tre spår över Svartån, uppspår på spår 4 på Örebro C. 

 

Anslutning till godsbangården direkt från Nedspår(spår 2) 
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Övriga bilagor till denna rapport finns presenterade i särskilda 
dokument: 

 

6.8 Bilaga 8, Åtgärdspaket från tidigare utförda studier 

6.9 Bilaga 9, Trafikering genom Örebro 2013-2030 

6.10 Bilaga 10, Förstudie Nora-Örebro 2012 

6.11 Bilaga 11, Remissammanställning ÅVS Örebro C o S_2014-12-18 
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