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Förord
En åtgärdsvalsstudie för plankorsningen vid Högtorpsgatan i Hallsberg har genomförts
under perioden april 2014 till mars 2015. Den geografiska avgränsningen för studien är
östra delen av Hallsbergs tätort. Fokus ligger på problematik och brister vad gäller
möjligheter till passage tvärs över spårområdet liksom framkomligheten för
järnvägstrafiken förbi plankorsning vid Högtorpsgatan.
Syftet med studien har varit att öka kunskapen om vilka åtgärder vid befintlig
plankorsning vid Högtorpsgatan i Hallsberg som bäst bidrar till att uppfylla nationella,
regionala och lokala mål i transportsystemet. Åtgärdsvalsstudien visar på de problem,
behov och brister som finns och föreslår utifrån fyrstegsprincipen åtgärder för att lösa
dessa.
Trafikverket har haft huvudansvaret för åtgärdsvalsstudien och arbetet har skett i en
arbetsgrupp tillsammans med Hallsbergs kommun och Region Örebro Län. Studien har
genomförts i samverkan i första hand mellan offentliga samhällsplanerare,
räddningstjänst men även näringsliv har involverats i workshop.
Åtgärdsvalsstudien ger förslag till inriktning och rekommenderade åtgärder för aktörer,
och det fortsatta arbetet. Studien utgör underlag för kommande planering såväl
nationellt, regionalt och lokalt. Resultatet vägleder Hallsbergs kommun i beslut om
åtgärder i samband med översikts och detaljplanering i Hallsbergs tätort.

Eskilstuna

2015-05-04
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Sammanfattning
Bakgrund
Hallsberg är med sitt geografiska läge en central järnvägsknut i Sverige. Ett stort antal
persontåg angör Hallsberg varje år samtidigt som Hallsberg rangerbangård hanterar
stora mängder gods ca 300 000 vagnar/år. Västra stambanan och Godsstråket genom
Bergslagen möts här vilket gör Hallsberg till en av de största järnvägsnoderna i Sverige.
Järnvägen utgör en stor barriär i Hallsberg, då den delar upp tätorten i en nordlig och en
sydlig del. Befintliga korsningsmöjligheter är få, varav en är plankorsningen vid
Högtorpsgatan. Framkomligheten vid denna plankorsning är begränsad på grund av att
det passerar nästan ca 270 tåg/dygn(år 2014) vilket leder till att bommarna ligger nere
stora delar av dygnet (upp till 12 timmar per dygn). Denna situation begränsar
möjligheterna att ta sig mellan norra och södra delarna av Hallsbergs tätort. En
funktionell planskild förbindelse för biltrafik inkl gång och cykel finns i centrala delarna,
Samzeliviadukten. Vilket leder till att nyttjandet av den är stor. En planskild korsning för
gång och cykel finns även i anslutning till järnvägsstationen.
Syfte och mål
Syftet med denna åtgärdsvalsstudie är att öka kunskapen om vilka åtgärder vid befintlig
plankorsning vid Högtorpsgatan i Hallsberg som bäst bidrar till att uppfylla nationella,
regionala och lokala mål i transportsystemet.
För arbetet med denna åtgärdsvalsstudie har följande mål och målkonkretiseringar
arbetats fram. Målhorisonten är år 2030 och målen har prioriterats inbördes enligt
nedan.



Minskade störningar i transportsystemet (väg och järnväg) och
effektiva långväga resor och transporter (tillgänglighet, risk och
sårbarhet, robusthet)



Minskad barriäreffekt och effektiva kortväga resor och
transporter



Ökad trafiksäkerhet
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Geografisk avgränsning
Fokus på åtgärder ska ligga inom den geografiska avgränsningen från Samzeliiviadukten
och till en punkt öster om plankorsningen Högtorpsgatan, se figur 1.

Figur 1. Geografisk avgränsning för denna åtgärdsvalsstudie.
Nollalternativ – vad händer om inget görs?
Utan åtgärder inom utredningsområdet kommer troligtvis de ökade etableringarna på
båda sidor av järnvägen, i kombination med befolkningsökning i Hallsberg, att leda till
fler störningar vid Högtorpsgatan för boende och företag i kommunen. En förväntad
ökning av järnvägstrafiken genom Hallsberg kommer att försvåra situationen ytterligare.
Förslag till inriktning och rekommenderade åtgärder
Utifrån uppställda mål, önskade funktioner, den problem- och behovsbild som
identifierats, genomförda workshops och den samlade effektbedömningen föreslås
åtgärder enligt ”Åtgärdspaket Högtorpsgatan, Hallsberg”. Åtgärdspaketet innehåller
åtgärder inom samtliga steg i fyrstegsprincipen.
Förslag på åtgärderna inom steg 1 och 2 omfattar bl.a.:


Skyltning för omledning av trafik



Kommunikationsåtgärder mellan räddningstjänst och trafikledning



Utbyte/optimering av befintligt säkerhetssystem/hinderdetektering på järnvägen
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Utveckling av parkeringsplatser vid resecentrum



Bättre vändplats på södra sidan av järnvägen vid korsningen vid Högtorpsgatan

Förslag på åtgärder inom steg 3 och 4 omfattar bl.a.:


Urspårnings- och påkörningsskydd vid Samzeliibron



Öka utrymmet vid korsningen mellan järnvägen och Högtorpsgatan



Stängning av plankorsning och bygge av bro över järnvägen vid Högtorpsgatan

Huvudansvaret för genomförandet av åtgärder ligger hos Trafikverket, Hallsbergs
kommun, Räddningstjänsten och näringslivet, se tabell 5.1.
Potentiella effekter och konsekvenser
Effekter och konsekvenser av ”Åtgärdspaket Högtorpsgatan, Hallsberg” har bedömts utan
stöd av kalkylmodell.
”Åtgärdspaket Högtorpsgatan, Hallsberg” bedöms, enligt den samlade
effektbedömningen (SEB), totalt ge svaga positiva effekter. Effekter för järnvägens
förutsättningar/trafikering bedöms som viktiga, då robustheten i systemet ökar. Dessa
effekter är dock svårvärderade. Effekterna på miljön vad gäller klimatpåverkan bedöms
bli försämrade. Paketet bedöms inte bidra till samhällsekonomisk hållbarhet avseende
ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet eller social hållbarhet.
Bedömd kostnad och samhällsekonomiskt resultat
En kostnadsuppskattning har genomförts för ”Åtgärdspaket Högtorpsgatan, Hallsberg”.
Den är gjord utifrån prisnivå 2013-06. I den samlade effektbedömningen ingår även en
översiktlig bedömning av det samhällsekonomiska resultatet för åtgärdspaketet, se tabell
2 och bilaga 1.


Totala uppskattad åtgärdskostnad ca 70 Mkr (varav ca 55 Mkr omfattar åtgärden att
stänga plankorsningen och bygga en ny bro)



Samhällsekonomisk åtgärdskostnad motsvarar ca 91 Mkr (inklusive skattefaktor)

Tabell 2. Översiktlig bedömning av samhällsekonomiskt resultat för ”Åtgärdspaket
Högtorpsgatan, Hallsberg”.
Miljöeffekter
Kalkylresultat:
som ej
Nettonuvärde,
värderats i
Mkr
+
kalkylen
-91

Negativt

Övriga
effekter som
ej värderats i
+
kalkylen
Positivt

=>

Sammanvägd
Samhällsekonomisk
lönsamhet
Olönsam - endast bedömd
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Ställningstagande och fortsatt hantering
Rekommenderat åtgärdspaket enligt kapitel 5 och dess ingående åtgärder ligger till grund
för ett ställningstagande och eller ett beslut om fortsatt inriktning hos respektive part.
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1.

Bakgrund

1.1

Varför behövs åtgärder?
Hallsberg är med sitt geografiska läge en central järnvägsknut i Sverige. Ett stort antal
persontåg angör Hallsberg varje år samtidigt som Hallsberg rangerbangård hanterar
stora mängder gods. Västra stambanan och Godsstråket genom Bergslagen möts här
vilket gör Hallsberg till en av de största järnvägsnoderna i Sverige. Järnvägen utgör en
stor barriär i Hallsberg, då den delar upp tätorten i en nordlig och en sydlig del. Befintliga
korsningsmöjligheter är få, varav en är plankorsningen vid Högtorpsgatan.
Framkomligheten vid denna plankorsning är begränsad på grund av att det passerar
nästan 300 tåg/dygn vilket leder till att bommarna ligger nere stora delar av dygnet (upp
till 12 timmar per dygn). Denna situation begränsar möjligheterna att ta sig mellan norra
och södra delarna av Hallsbergs tätort. Samtidigt som utnyttjandet av den centrala
planskilda korsningen Samzeliiviadukten är stor.

Figur 1.1. Hallsberg i regionen.
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1.2

Övergripande syfte
Syftet med denna åtgärdsvalsstudie är att öka kunskapen om vilka åtgärder vid befintlig
plankorsning vid Högtorpsgatan i Hallsberg som bäst bidrar till att uppfylla nationella,
regionala och lokala mål i transportsystemet.

1.3

Mål
För arbetet med denna åtgärdsvalsstudie har följande mål och målpreciseringar/
målkonkretiseringar arbetats fram. Målhorisonten är år 2030 och målen har prioriterats
inbördes enligt nedan.

Prioritet 1:

Prioritet 2:

Minskade störningar i transportsystemet (väg och järnväg) och
effektiva långväga resor och transporter (tillgänglighet, risk och
sårbarhet, robusthet)


Inga störningar på järnväg orsakade av korsningspunkt med väg



Minskad stopptid på järnväg



Minskade förseningar till följd av färre antal registreringar i
säkerhetssystem vid korsningspunkt



Större och effektivare arbetsmarknadsregioner



Förbättrad kvalitet/tillgänglighet för näringslivets transporter

Minskad barriäreffekt och effektiva kortväga resor och transporter


Minskad barriäreffekt av järnvägen i Hallsbergs tätort



Minskade insatstider inom Hallsbergs tätort



Gena och snabba pendlarresor till och kring resecentrum

Minskade störningar, buller och vibrationer samt utsläpp av koldioxid

Prioritet 3:



Minskat antal start och stopp för trafiken i centrala
Hallsberg/Storgatan (leder till minskade CO2 utsläpp och buller)



Ingen tung trafik i centrala Hallsberg/minskad andel tung trafik i
centrala Hallsberg

Ökad trafiksäkerhet



Inga korsningsrelaterade olyckor mellan väg-/gång-/cykeltrafik och
järnvägstrafik
Minskat spårspring
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1.4

Arbetsprocessen
Tre workshops har genomförts i åtgärdsvalsstudien. Syftet med workshop 1 var att
stämma av syfte och målbild för åtgärdsvalsstudien samt skapa en gemensam bild av
dagens och framtida förutsättningar och funktioner. Dessutom identifierades problem,
brister och behov i dagens transportsystem. Fokus på workshop 2 var att föreslå lämpliga
åtgärder för att lösa de problem, brister och behov som kommit fram samt nå
eftersträvade funktioner och mål. I workshop 1 och 2 deltog politiker och tjänstemän från
Hallsbergs kommun, större lokala företag, samt lokala och regionala organisationer och
myndigheter deltagit.
Workshop 3 handlade om att föreslå en inriktning för det fortsatta arbetet, efter
åtgärdsvalsstudiens slutförande. I workshop 3 deltog de organisationer som kan komma
att bli ansvariga för genomförandet av åtgärder.
Deltagande organisationer i workshop 1 och 2:


Räddningstjänsten



Green Cargo



Hallsbergs kommun, Teknik- och plannämnden



Hallsbergs kommun, Teknik- och planförvaltningen



Hallsbergs kommun, Kommunstyrelsen



Regionförbundet Örebro



Trafikverket, Underhåll



Trafikverket, Samhälle



Trafikverket, Produktion



Trafikverket, Trafikledning

Deltagande organisationer i workshop 3:


Hallsbergs kommun, Teknik- och planförvaltningen



Trafikverket, Samhälle



Trafikverket, Trafikledning



Regionförbundet Örebro (Fom 20150101, Region Örebro)
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1.5

Tidigare utredningar och anknytande planering

Följande utredningar och planeringsdokument berör det aktuella utredningsområdet.


Översiktsplan Hallsbergs kommun 2010-2020 (antagen 2011-05-16)
I översiktsplanen reserveras mark för dubbelspårsutbyggnad på Godsstråket genom
Bergslagen och sträckan Hallsberg-Motala samt utbyggnad av en planskild korsning med
järnvägen vid bl.a. Högtorpsgatan.
I översiktsplanen redovisas strategiska områden för utbyggnad av ”Logistikcentrum
Hallsberg” och ”Verkstadscentrum Hallsberg”. I planen redovisas också
Bangårdsområdet genom Hallsberg. Bangårdsområdet säkerställs för de spår och den
järnvägstrafik som ska passera Hallsberg eller angöra Hallsbergs logistikcentrum och
verkstadscentrum eller resecentrum.



Idéstudie för planskild korsning i Högtorpsgatan i Hallsberg, 2004
Syfte med studien var att skapa underlag till dåvarande Banverkets prioriteringar av
utbyggnader av planskildheter i Östra banregionen. Studien redovisar och beskriver
plankorsningen och föreslår tänkbara åtgärder och dess konsekvenser. Bland annat
föreslås den s.k. Brunnskulleleden som en alternativ vägbro över järnvägen, som är tänkt
att bli en del av en ny väg genom tätorten, norr om centrum, se figur 1.2 och på så vis
avlasta bl.a. Östra Storgatan från trafik. Parallellt med Brunnskulleleden anläggs en gångoch cykelbana.

Figur 1.2. Illustration över Brunskulleleden genom Hallsbergs tätort (Källa: Idéstudie för
planskild korsning i Högtorpsgatan i Hallsberg).
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Detaljplan för Brunnskulleleden (Östra Storgatan-Långgatan), 1998
Detaljplanen syftade till att möjliggöra en planskild korsning över järnvägen vid
Högtorpsgatan. Planen innefattade miljökonsekvensbeskrivning, geoteknisk
undersökning, bro- och vägutredning, trafikflödesutredning och bullerutredning.



1.6

Trafikverkets planering i och omkring Hallsberg med bäring på Högtorpsgatan


Åtgärder för att minska personpåkörningar på Godsstråket genom Bergslagen
Hallsberg – Frövi



Konvertering av signalställverk i Hallsberg



Hallsberg – Degerön, dubbelspår, etapp 1 (2014-2019)



Godsstråket Hallsberg – Åsbro, dubbelspår (2020-2025)

Överenskommelse om åtgärdsvalsstudie
Det finns en överenskommelse mellan Trafikverket, Hallsbergs kommun och
Regionförbundet i Örebro län om att genomföra en åtgärdsvalsstudie för Högtorpsgatan.
Av överenskommelsen framgår att resultatet av åtgärdsvalsstudien ska vara samstämmigt
med kommande program för översiktsplan för Hallsbergs kommun samt att en
avsiktsförklaring om fortsatt hantering och fortsatta åtaganden ska tecknas mellan
parterna efter åtgärdsvalsstudiens färdigställande. Åtgärdsvalsstudien påbörjades i april
2014 och färdigställdes under våren 2015.

1.7

Ramar för åtgärdskostnad
Efter att åtgärder har tagits fram i denna åtgärdsvalsstudie får en prioritering av dessa
göras. De åtgärder som bedöms aktuella att genomföra får prövas i fortsatt
planeringsprocess.

13

2.

Avgränsningar

2.1

Geografisk avgränsning
Fokus på åtgärder ska ligga inom den geografiska avgränsningen från Samzeliiviadukten
och till en punkt öster om plankorsningen Högtorpsgatan, se figur 2.1.

Figur 2.1. Geografisk avgränsning för denna åtgärdsvalsstudie.

2.2

Avgränsning av innehåll och omfattning
Åtgärdsvalsstudien är avgränsad till östra delen av Hallsbergs tätort. Fokus ligger på den
problematik och de brister som finns när det gäller att passera tvärs över spårområdet
liksom framkomligheten för järnvägstrafiken förbi plankorsning vid Högtorpsgatan.
Möjligheten att bygga ut spårområdet med fler spår på platsen ska beaktas.
Åtgärder som endast berör Hallsbergs tätort, utan att behandla varken passager tvärs
järnvägen eller det nationella eller regionala väg- och järnvägsnätet ingår inte i denna
studie.
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2.3

Tidshorisont för åtgärders genomförande
När åtgärder föreslås inom denna åtgärdsvalsstudie kommer ett tidsperspektiv att
användas. Enklare åtgärder kan genomföras snabbare men mer komplexa förslag kräver
planering och längre framförhållning. Därför har två tidsperspektiv på föreslagna
åtgärder tagits fram, på kort sikt (inom 5 år) och på lång sikt (bortom 5 år).

15

3.

Förutsättningar

3.1

Problem, brister och behov
Detta kapitel redovisar problem, brister och behov med fokus på korsningen vid
Högtorpsgatan samt väg- och järnvägsinfrastruktur i dess närhet i Hallsbergs tätort, se
figur 2.1. Problem, brister och behov redovisas även för andra platser och områden inom
åtgärdsvalsstudieområdet.

Korsningen vid Högtorpsgatan
Vid korsningen upplevs problem med spårspring och långa bomfällningstider liksom
brist på ytor att vända trafiksäkert söder om korsningen. På grund av så kallad
rälsförhöjning i korsningen upplevs vägbanan som ojämn, det finns även risk för fordon
att fastna mellan de två spårområden som finns i korsningen. Detta leder till att bilister
ibland chansar och kör mot rött för att hinna över innan bomfällningen. På grund av de
långa bomfällningstiderna är det även begränsad framkomlighet för räddningstjänst, se
figur 3.1.

Figur 3.1. Väntande bilar vid bomfällning, plankorsningen vid Högtorpsgatan, vy norrut
(Foto: Lars Nord, Ramböll).
En upplevd brist är att det saknas en funktionell gång- och cykelförbindelse tvärs
järnvägen vid Högtorpsgatan och angränsande gator, för att på ett trafiksäkert sätt ta sig
mellan norra och södra sidan av järnvägen.
Den snäva 90-graderskurvan på norra sidan direkt innan korsningen begränsar stora
fordons möjligheter att färdas genom korsningen. En del tunga fordon, österifrån på
Östra Storgatan, (från Sannahed) väljer trots det att åka Högtorpsgatan. Det finns ett
behov av en väg utanför Hallsbergs centrum dimensionerad för dispenstrafik (fordon
över 60 ton), med tillräcklig bärighet och svängradie.
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Nationella och regionala väg- och järnvägsnätet i Hallsbergs tätort
Generellt finns en bristande kapacitet, robusthet, punktlighet och tillgänglighet för
tågtrafiken liksom brist på framkomlighet, t.ex. ofrivilliga tågstopp pga. bristande
funktion i hinderdetektorer som styr bomanläggningen.
Det finns ett behov av en förbättrad tillgänglighet till och från Hallsberg för att
godstransporter ska fungera effektivt. Det ställs stora krav på godstrafikens anslutningar
till viktiga knutpunkter i stråket för omlastning och vidare distribution.
Om en olycka skulle inträffa som skadar Samzeliiviadukten kan tågtrafiken komma att
påverkas eller stoppas helt. Sidoförflyttningar på genomfartsspåren innebär risker för
påkörning av Samzeliiviadukten, som helt saknar påkörningsskydd.
Spårspring som förekommer vid Högtorpsgatan och på andra ställen är ett
arbetsmiljöproblem för lokförare.
Det inträffar stopp i tågtrafiken in mot Hallsberg österifrån på grund av osäker funktion
hos bomanläggningen, vilket medför störningar för tågtrafiken. Det finns även en risk att
tågtrafiken in till stationen blockerar för vägtrafiken så att denna inte kan ta sig tvärs
järnvägen vid Högtorpsgatan (mindre än 700 m mellan korsning och station).
Det finns inte plats för ytterligare spår på insidan av kurvan vid Högtorpsgatan och i
anslutning till det blivande området för Train Alliance. Etablering av Train Alliance
kommer att skapa fler tågrörelser som i sin tur kommer att ge längre bomfällningstider i
framtiden.
Övrigt
Genom Hallsberg färdas många transporter med farligt gods på järnvägen, vilket är ett
problem om en olycka skulle inträffa. Störst risk finns på rangerbangården även om
problemet berör hela Hallsberg.
Hallsbergs tätort har inga genomgående nationella vägar, det finns dock vägar som är
viktiga för den lokala trafiken. Däribland väg 529 (Västra Storgatan-Samzeeligatan), väg
629 (Esplanaden), väg 632 (Långgatan-Högtorpsgatan), väg 641 (Östra Storgatan) och
väg 631 (Tisarvägen), se figur 2.1.
På väg 52, som passerar norr om Hallsbergs tätort (se figur 1.1), är det begränsad fri höjd
där vägen passerar under gång- och cykelbron mellan Sannahed och Kumla. Detta kan
tvinga höga transporter att istället köra genom centrala Hallsberg.
I övrigt finns få effektiva planskilda korsningar tvärs järnvägen i tätorten. Den enda med
fri höjd är Samzeliiviadukten. I västra Hallsberg, i anslutning till rangerbangården, finns
en tunnel under järnvägen med begränsad fri höjd och inte anpassad för gång- och
cykeltrafik.
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3.2

Intressenter
Olika företag och organisationer har deltagit i denna åtgärdsvalsstudie. Lokala företag,
intresseföreningar, kollektivtrafikutförare och myndigheter fanns med bland de
intressenter som bjöds in för att delta i de tre workshops som genomförts. Inbjudan till
workshop gick bland annat till Hallsbergs kommun, Trafikverket, Räddningstjänsten,
Green Cargo, Tåg i Bergslagen, Tågkompaniet, Regionförbundet Örebro,
Branschföreningen Trafikoperatörerna, DLC och SJ. Se även avsnitt 1.4.
Trafikverket, Hallsbergs kommun och Regionförbundet Örebro är de intressenter som
har haft representanter i åtgärdsvalsstudiens arbetsgrupp.

3.3

Befintliga förhållanden och utveckling

Hallsbergs utveckling
Hallsberg är en av det svenska järnvägsnätets viktigaste knutpunkter. Här möts
järnvägslinjerna Stockholm-Göteborg (Västra stambanan), Stockholm-Karlstad-Oslo,
Gävle-Avesta Krylbo-Mjölby-Malmö (Godsstråket genom Bergslagen) samt slutstation för
Kinnekulletåg från Mariestad-Lidköping-Göteborg.
I kommunen bor 15 316 personer (31 dec 2014) varav ungefär hälften bor i
kommunhuvudorten. Befolkningsmängden i tätorten har under perioden 1990-2010
minskat med drygt 600 personer till 7 122 invånare. I fördjupningen av översiktsplanen
antas befolkningen under perioden fram till år 2015 öka i tätorten till knappa 7 300
invånare.
Näringslivet i Hallsberg har en varierad sammansättning. Bland de större arbetsställena
kan nämnas Volvo, SJ, Trafikverket, Ahlsell AB och Green Cargo samt den kommunala
verksamheten med skola, barn- och äldreomsorg. Hallsbergsterminalen som på kort tid
blivit en av de tre största kombiterminalerna i Sverige, oräknat de som finns i
hamnområden, innebär en god grund för nyetablering av verksamheter med inriktning på
lager och distribution. I översiktsplanen redovisas hur ett logistikcentrum kan utvecklas
samtidigt som ett verkstadscentrum för underhåll och reparation av lok och vagnar kan
etableras, se figur 3.2.
Sedan 1990 har det skett en dramatisk förändring i pendlingsmönstret. Från att ha varit
en tätort där man bor men varifrån arbetstagarna pendlar till jobb i andra kommuner (så
kallat ”negativt pendlingsnetto”) har tätorten blivit en ort dit inpendling sker, med en
idag ”positiv” nettopendling. Detta innebär att fler arbetstagare bor i andra kommuner
(främst Örebro) och pendlar in till arbete i Hallsberg, än de som bor här och reser till
arbete utanför tätorten.
Av fördjupningen i översiktsplanen framgår att nya bostäder kommer att byggas i den
takt som efterfrågan motiverar. Mark finns planlagd för detta ändamål. I figur 3.3 går att
utläsa den planerade markanvändningen i Hallsbergs tätort.
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Figur 3.2. Strukturplan för en samtidig utveckling av logistikrelaterad verksamhet i
Hallsbergs kommun (Källa: Översiktsplan – kommunomfattande markanvändningsplan).

Högtorpsgatan

Figur 3.3. Utdrag ur markanvändningskarta för Hallsbergs tätort (Källa: Översiktsplan
Hallsbergs kommun 2010-2020).
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Målpunkter
I Hallsberg finns service, handel och skolor främst på södra sidan av järnvägen, se figur
3.4. På norra sidan ligger de flesta industrierna och etableringsområden, bortsett från de
järnvägsanknutna verksamheterna som till stor del finns längre västerut längs järnvägen.
Bostäder och rekreationsområden finns på flera ställen i tätorten, vilket innebär att
många anspråk finns bland boende att korsa järnvägen på flera skilda ställen i tätorten.

Figur 3.4. Målpunkter i Hallsbergs tätort.

Korsningar med järnvägen
Inom det studerade området finns två planskilda korsningar och två korsningar i plan
med järnvägen (varav en är en dubbel korsning). Därtill finns en planskild passage endast
för gång- och cykeltrafik, se figur 3.5.


Samzeliiviadukten utgörs av en bro över järnvägen. På östra sidan körbanan finns en
trottoar delvis separerad från biltrafiken med en refug. På västra sidan körbanan finns två
enkelriktade gång- och cykelbanor separerade från biltrafiken med ett metallräcke och en
refug.
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Gång- och cykelbron över järnvägen vid resecentrum är väderskyddad och förbinder
norra och södra sidan av järnvägen med perrongerna vid resecentrum. På vardera sidan
finns ramper för gång- och cykeltrafik samt trappor upp på bron. Till perrongerna leder
trappor och rulltrappor.



Högtorpsgatan är en korsning i plan med både Godsstråket genom Bergslagen och
Västra Stambanan, med totalt sex järnvägsspår. Möjlighet finns att stanna med bil
mellan de båda järnvägsstråken. Korsningen är en helbomsanläggning med 150 km/h
som möjlig hastighet för järnvägstrafik och 50 km/h för vägtrafik. Gång-och cykeltrafik
får använda sig av biltrafikens körbana.



Långängsspåret/Östra Storgatan är en korsning i plan med Långängsspåret. På norra
sidan körbanan finns en trottoar, på södra sidan finns en gång- och cykelbana.



Västra stambanan/Östra Storgatan är en bro över järnvägen för biltrafik, med
separerad gång- och cykelväg (södra sidan) samt trottoar (norra sidan).

Figur 3.5. Korsningar och passager förbi järnvägen.
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Trafikflöden och hastigheter
Järnvägstrafik
Vid plankorsningen vid Högtorpsgatan passerar nästan 300 tåg per dygn, se tabell 3.1 och
figur 3.6. 200 av dessa går på Godsstråket genom Bergslagen norr om Hallsberg och
resterande på Västra stambanan öster om Hallsberg. Av de 300 tågen är ungefär 200
persontåg och 100 godståg. Hösten 2013 var kapacitetsutnyttjandet av de ovan nämnda
järnvägssträckningarna under 60 procent, vilket bedömdes som att de hade små eller
inga kapacitetsbegränsningar.
Högsta hastighet vid Högtorpsgatan är 150 km/h för järnvägstrafik.
Tabell 3.1. Antal persontåg och godståg som passerar Hallsberg per dygn, mätning från
hösten 2013. (Källa: Trafikverket1)
Järnvägstrafik

Antal persontåg
i båda riktningar
per dygn

Antal godståg i
båda riktningar
per dygn

Summa
antal
tåg

HallsbergKatrineholm

84

18

102

Hallsberg-Laxå

112

62

174

Hallsberg-Örebro

110

82

192

Hallsberg-Degerön

36

68

104

Vägtrafik
Det största vägtrafikflödet är i stråket Samzeliigatan-Samzeliiviadukten, med ett max på
över 10 000 fordon per årsmedeldygn på Samzeliiviadukten, se figur 3.6. Längs Västra
och Östra Storgatan genom centrum passerar cirka 4 000 fordon per dygn. Genom
Brunnskullens industriområde går ungefär 800 fordon per dygn medan det på
Högtorpsgatan går endast 260 fordon per dygn.
Andelen tung trafik i tätorten varierar mellan 6 och 11 procent. På Högtorpsgatan, där
den totala trafikmängden är mycket låg (260 fordon/dygn), är andelen tung trafik 11
procent. Över Samzeliiviadukten skiljer mätvärdena för andelen tung trafik stort mellan
mättillfällena
(4 respektive 24 procent).

Järnvägens kapacitetsutnyttjande och kapacitetsbegränsningar 2013 – Underlag till Årsredovisning
2013 (Trafikverket)
1
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Figur 3.6. Trafikflöden på järnväg och väg (Källa: Trafikverket2 (järnvägstrafik) och
Hallsbergs kommun (vägtrafik)).
Skyltad hastighet är 50 km/h för flera av de aktuella gatorna i åtgärdsvalstudieområdet.
För de mest centrala delarna av Västra och Östra Storgatan genom centrum är
hastigheten
30 km/h, bland annat förbi resecentrum. Där gång- och cykelbron över järnvägen vid
resecentrum ansluter till Långgatan på norra sidan järnvägen finns en rekommenderad
hastighet om 30 km/h på Långgatan.
Gång och cykel
Separerade gång- och cykelvägar finns längs de flesta av åtgärdsvalsstudieområdets
större gator, däribland Samzeliigatan/Samzeliiviadukten, Långgatan, Västra Storgatan,
Östra Storgatan samt i anslutning till resecentrum, se figur 3.7. Längs Högtorpsgatan
finns ingen särskild gång- och cykelväg utan fotgängare och cyklister får samsas om
samma utrymme som biltrafiken.

Järnvägens kapacitetsutnyttjande och kapacitetsbegränsningar 2013 – Underlag till Årsredovisning
2013 (Trafikverket)
2
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Högtorpsgatan
Samzeliiviadukten

Resecentrum

Figur 3.7. Cykelvägar i centrala Hallsberg (Källa: Hallsbergs kommun, www.hallsberg.se).

Trafiksäkerhet
Under perioden år 2004-2013 skedde en olycka i anslutning till en plankorsning
(Långängsspåret/Östra Storgatan), se figur 3.8. Vid det tillfället var det mellan två bilar (bil
som stannat vid bomfällning som blivit påkörd bakifrån av annan bil). I övrigt har
övervägande andel av olyckorna inom åtgärdsvalsstudieområdet skett längs Västra och Östra
Storgatan samt på Samzeliigatan, och det har då rört sig om framför allt lindrigt skadade.
Under perioden har inga dödsolyckor inträffat. Ingen uppgift finns heller om olyckor med
skadade i anslutning till plankorsningen vid Högtorpsgatan.
Uppgifter från STRADA3 bygger på inrapporterade olyckor från både polis och sjukvård.

3

Swedish Traffic Accident Data Acquisition
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Figur 3.8. Olyckor med personskador under perioden 2004-2013 inom området för
åtgärdsvalsstudien (Källa: STRADA – Swedish Traffic Accident Data Acquisition).

Prognos för trafikutveckling för person- och godstrafik
Enligt Trafikverkets prognos kommer trafikarbetet med personbil (räknat i antalet
fordonskilometer) att öka med 23 procent fram till år 2030 i östra Örebro län och 7
procent i västra Örebro län.4
Godstrafiken på väg bedöms öka med 32 procent till år 2030 för Örebro län. På järnvägen
bedöms godstrafiken öka relativt marginellt i södra Sverige, den största ökningen sker i
norra Sverige till följd av den utökade gruvbrytningen.5
Nollalternativ – vad händer om inget görs?
Utan åtgärder inom utredningsområdet kommer troligtvis de ökade etableringarna på
båda sidor av järnvägen, i kombination med befolkningsökning i Hallsberg, att leda till
fler störningar vid Högtorpsgatan för boende och företag i kommunen. En förväntad
ökning av järnvägstrafiken genom Hallsberg kommer att försvåra situationen ytterligare.

4
5

Prognos för personresor 2030 - Trafikverkets basprognos 2014 (2014:071, Trafikverket)
Prognos för godstransporter 2030 – Trafikverkets basprognos 2014 (2014:066, Trafikverket)
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3.4

Funktion
I arbetet med åtgärdsvalsstudien har den önskade framtida funktionen år 2030 för
korsningen vid Högtorpsgatan och för det nationella och regionala väg- och järnvägsnätet
genom Hallsbergs tätort diskuterats på arbetsgruppsmöten och workshops.
Framtida önskade funktionen för korsningen vid Högtorpsgatan:


Korsningen nyttjas i stor utsträckning för lokal pendling mellan nya bostadsområden,
arbetsplatser och service liksom för personbilspassage till handel. Möjlighet finns att
angöra kollektivtrafik (buss) även på norra sidan av resecentrum



Korsningen utgör en alternativ utryckningsförbindelse för räddningstjänsten tvärs
järnvägen utöver Samzeliiviadukten



Korsningen möjliggör att dispenstransporter över s.k. fri höjd kan ledas utanför
centrala delarna av staden.



Korsningen utgör en tydlig och gen förbindelse mellan norra och södra sidan av
järnvägen för lokala resor (bil, gång och cykel) och för den delvis långväga biltrafiken
och tunga vägtrafiken



Korsningen är trygg och säker för gång- och cykeltrafikanter och används i stor
utsträckning som gång- och cykelstråk på grund av. ökade arbetstillfällen och
bostadsexploateringar i de östra tätortsdelarna

För det nationella och regionala väg- och järnvägsnätet i Hallsbergs tätort har den
framtida önskade funktionen bedömts vara:


Järnvägen används i stor utsträckning för arbets- och studieresor



Persontåg kan passera Högtorpsgatan i 200 km/h och godståg i högre hastighet än
dagens 100 km/h. Tåglängden ska kunna vara 1 000 m. Inga begränsningar ska
finnas i lastprofil för järnvägstrafik



En robust järnvägstrafik utan några störningar mellan vägtrafik och järnvägstrafik
eller inom respektive trafikslag

De konflikter som har identifierats är att det visserligen blir bättre för järnvägstrafiken om
plankorsningen vid Högtorpsgatan stängs men att det samtidigt missgynnar förbindelserna
inom Hallsbergs tätort. Om passagen vid Högtorpsgatan å andra sidan förbättras kan
trafikflödena på andra närliggande gator i området öka, bl.a. på Långgatan förbi
bostadsområdet Brunnskullen. Att öka framkomligheten för biltrafiken kan generellt leda till
ökad biltrafik i Hallsberg, vilket ses som negativt.

4.

Alternativa lösningar

4.1

Förslag till tänkbara åtgärder och åtgärdstyper
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Förslag till åtgärder togs fram under workshop 2 med stöd av fyrstegsprincipen. Vid
denna workshop var uppgiften att föreslå lösningar och åtgärder som kan bidra till att
lösa de problem och brister som identifierats. Dessa två frågeställningar diskuterades
under workshop 2:


Hur kan dagens trafiksystem användas effektivare? (Steg 1-2 åtgärder)



Hur kan dagens trafiksystem kompletteras och byggas ut? (Steg 3-4 åtgärder)

Fyrstegsprincipen
Fyrstegsprincipen är ett förhållningssätt för planering inom vägtransportsystemet som innebär att
möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis.
1. Tänk om
Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka behovet av
transporter och resor samt valet av transportsätt.
2. Optimera
Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den
befintliga infrastrukturen.
3. Bygg om
Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer.
4. Bygg nytt
Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det betyder
nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.

Metod – Samlad effektbedömning

4.2

För samtliga åtgärdspaket har en effektbedömning av åtgärdspaketen enligt Trafikverkets
mall för samlad effektbedömning (SEB) genomförts. I den samlade effektbedömningen
bedömdes åtgärdspaketens bidrag till hållbar utveckling utifrån kriterier för ekologiska,
ekonomiska och sociala aspekter, transportpolitisk måluppfyllelse samt bidrag till
regionala och lokala mål. Dessa sammanvägdes sedan till en sammanfattande
samhällsekonomisk analys. Effekter och konsekvenser har bedömts utan stöd av
kalkylmodell.

4.3

Tre initiala åtgärdspaket
De föreslagna åtgärderna sammanställdes och kategoriserades i tre initiala åtgärdspaket.


Åtgärdspaket 1 innebär att plankorsningen Högtorpsgatan blir kvar men att
säkerhets- och trimningsåtgärder utförs.



Åtgärdspaket 2 innebär att plankorsningen stängs men att den kan öppnas för
dispenstrafik och som katastrof-överfart.



Åtgärdspaket 3 innebär att plankorsningen stängs, en planskildhet byggs samt att
mindre åtgärder utförs till dess.
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Potentiella effekter och konsekvenser
För att bedöma de tre åtgärdspaketens effekter och konsekvenser genomfördes en samlad
effektbedömning (SEB) för respektive åtgärder. Nedan sammanfattas den samlade
effektbedömningen för åtgärdspaket 1-3, se tabell 4.1.

Tabell 4.1. Utdrag ur sammanfattningen av genomförd Samlad effektbedömning för
åtgärdspaketen 1, 2 och 3.

Åtgärdspaket

1

Bidrag till en samhällsekonomisk effektiv och
långsiktig hållbar transportförsörjning

Försumbar påverkan av dagens funktion och situation.

Målkonflikt

Inga kända målkonflikter

Nuvarande problem kommer fortsättningsvis kvarstå
avseende robustheten (svag) i järnvägstrafiken, risk för
störningar kvarstår därmed.

2

Ej angett

Barriäreffekten påverkas negativt
samtidigt som transportsystemet
(järnväg) och säkerheten förbättras

3

Bidrar inte till samhällsekonomiskt hållbarhet avseende

Lokala målkonflikten om Miljö

ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet eller social

respektive Övriga målbeskrivningar;

hållbarhet. Bedömningen baseras på dels hög

Intrång i bostads och grönområde,

åtgärdskostnad (paket 3), samt svaga positiva effekter i

kontra säkerhet, barriär (järnväg)

förhållande till försämrade gröna värden. Effekter för

samt störningar i transportsystemet

järnvägens förutsättningar/trafikering bedöms som
marginell.
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Bedömd kostnad och samhällsekonomiskt resultat
I tabell 4.2 framgår bedömd kostnad för åtgärdspaketen 1, 2 och 3. I den samlade
effektbedömningen redovisas även samhällsekonomiskt resultat för åtgärdspaketen, se
tabell 4.3.

Tabell 4.2 Översiktlig bedömning av kostnad och samhällsekonomisk för initiala
åtgärdspaketen 1, 2 och 3.
Åtgärdspaket

Bedömd
kostnad

Åtgärdspaket 1
Plankorsningen Högtorpsgatan blir kvar men säkerhetsoch trimningsåtgärder utförs

ca 6 MKR

Åtgärdspaket 2
Plankorsningen stängs men den kan öppnas för
dispenstrafik och som katastroföverfart

ca 3,6 MKR

Åtgärdspaket 3
Plankorsningen stängs, en planskildhet byggs samt
mindre omfattande åtgärder utförs till dess

ca 54 MKR

Tabell 4.3. Översiktlig bedömning av samhällsekonomiskt resultat för de initiala
åtgärdspaketen 1, 2 och 3.
Åtgärdspaket Kalkylresultat:
Nettonuvärde,
Mkr
1
2
3

Miljöeffekter
som ej
värderats i
+ kalkylen

Övriga
Sammanvägd
effekter som
Samhällsekonomisk
ej värderats
lönsamhet
+ i kalkylen
=>

-7

Försumbart

Positivt

Olönsam - endast
bedömd

-5

Försumbart

Försumbart

Ej bedömt

-70

Försumbart

Positivt

Olönsam - endast
bedömd
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4.4

Slutligt åtgärdspaket - ”Åtgärdspaket Högtorpsgatan, Hallsberg”
Workshop 3, ”Forma en inriktning”, genomfördes utifrån de tre initiala åtgärdspaketeten.
Resultatet var ett samlat åtgärdspaket, ”Åtgärdspaket Högtorpsgatan, Hallsberg”, som
utgick från åtgärdspaket 1 och 3. ”Åtgärdspaket Högtorpsgatan, Hallsberg” innehåller
åtgärder som dels kan bidra till att lösa de mest akuta problemen i korsningen och dels
åtgärder som åstadkommer en långsiktig lösning, se tabell 4.4.
Åtgärdspaket 2 valdes bort eftersom det ansågs begränsa tillgängligheten och den lokala
rörligheten.

Tabell 4.4. Föreslagna åtgärder i ”Åtgärdspaket Högtorpsgatan, Hallsberg”.

Förslag på åtgärder

Steg i fyrstegsprincipen

Nationella väg- och järnvägsnätet
Urspårnings- och påkörningsskydd Samzeliibron
(utreda/riskanalys inkl åtgärder)

3-4

Utbyte/optimering befintligt säkerhetssystem/hinderdetektering

1-2

Översyn omledning annan väg för tung trafik genom
skyltning/information

1-2

Mer aktiv trafikledning

1-2

Högtorpsgatan
Stänga plankorsningen och bygga en ny bro

3-4

Plan för inlösen av fastigheter på Brunnskullen

1-2

Bättre vändplats södra sidan

1-2

Översyn gällande detaljplan (byggrätt kontra vägområde)

1-2

Info-/varningsskyltning om korsning, beräknade bomliggtider,
maxlängd fordon och ojämn vägbana

1-2

Rekommendera annan väg för gång/cykel genom skyltning

1-2

Rekommendera annan väg för dispenstransporter genom
skyltning

1-2

Ökad användning av pylonbron vid resecentrum för gång/cykel
genom vägvisning

1-2

Bygg om för större utrymme i korsning

3-4

Bulleråtgärder

3-4

Övriga åtgärder
Bättre kommunikation mellan räddningstjänst och trafikledning

1-2

Skyltning/info om att det finns långtidsparkering vid resecentrum

1-2

Planera för fortsatt utveckling av parkeringsplatser norra sidan
resecentrum

1-2
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Potentiella effekter och konsekvenser
Effekter och konsekvenser av ”Åtgärdspaket Högtorpsgatan, Hallsberg” har bedömts utan
stöd av kalkylmodell.
”Åtgärdspaket Högtorpsgatan, Hallsberg” bedöms, enligt den samlade
effektbedömningen (SEB), totalt ge svaga positiva effekter. Effekter för järnvägens
förutsättningar/trafikering bedöms som viktiga, då robustheten i systemet ökar. Dessa
effekter är dock svårvärderade. Effekterna på miljön vad gäller klimatpåverkan bedöms
bli försämrade. Paketet bedöms inte bidra till samhällsekonomisk hållbarhet avseende
ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet eller social hållbarhet.
Åtgärdspaketets bidrag till de transportpolitiska, regionala och lokala målen har också
bedömts. Paketet bedöms bidra positivt till det transportpolitiska funktionsmålet
beträffande medborgarnas resor, näringslivets transporter, tillgänglighet (regional och
nationell), barn och ungas skolväg samt andelen gående och cyklister, se tabell 4.5. Det
bedöms bidra negativt till hänsynsmålets delmål klimat och landskap, men positivt till
trafiksäkerhet. Beträffande de regionala och lokala målen bedöms åtgärdspaketet ge
positivt bidrag till måluppfyllelse för minskade barriärer och störningar samt ökad
säkerhet, se tabell 4.6. Samtidigt som det inte ger något bidrag till målet för minskad
miljöpåverkan.

Utdrag ur sammanfattningen av genomförd Samlad effektbedömning för
”Åtgärdspaket Högtorpsgatan, Hallsberg”:
Åtgärdspaketets bidrag till en samhällsekonomisk effektiv och långsiktig
hållbar transportförsörjning
Bidrar till en social hållbarhet och negativ samhällsekonomiskt hållbarhet,
samtidigt som den ekologiska hållbarheten är osäkert negativ.
Bedömningen baseras på dels hög åtgärdskostnad samt svaga positiva effekter
i förhållande till försämrade gröna värden. I översiktsplanen framhålls betydelsen
av att utveckla Hallsbergs centralort för att upprätthålla tätortens funktion som
länsdelscentrum, samt att en utbyggnad av Brunnskulleleden gynnar en
utbyggnad av bostäder inom exempelvis Samsala och fritidsområdena vid sjön
Tisaren.
Effekter för järnvägens förutsättningar/trafikering bedöms som viktiga (robusthet
i systemet ökar) men svårvärderade. (Ett mervärde för Trafikverket finns i
minskade drift och underhållskostnader för befintliga plankorsningar, vilket
styrtekniskt är en av landets mest komplexa. En fördjupad utredning bör ske
innan SEB läggs fast.)
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Tabell 4.5. Transportpolitisk målanalys för ”Åtgärdspaket Högtorpsgatan, Hallsberg”.

Transportpolitiska målen
Övergripande
mål

Delmål
Medborgarnas resor

Näringslivets transporter

Tillgänglighet regionalt/ länder
Bidrag till
FUNKTIONSMÅLET

Måluppfyllelse

Tillförlitlighet

Positivt bidrag

Tryggt & bekvämt

Positivt bidrag

Tillförlitlighet

Positivt bidrag

Nöjdhet & kvalitet

Positivt bidrag

Pendling

Positivt bidrag

Tillgänglighet storstad

Positivt bidrag

Interregionalt

Positivt bidrag

Jämställdhet transport

Inget bidrag

Lika möjlighet

Inget bidrag

Funktionshindrade

Kollektivtrafiknätet

Inget bidrag

Barn och unga

Skolväg

Positivt bidrag

Gång & cykel, andel

Positivt bidrag

Kollektivtrafik, andel

Inget bidrag

Överflyttning transportslag

Inget bidrag

Jämställdhet

Kollektivtrafik, gång och cykel

Klimat

Bidrag till
HÄNSYNSMÅLET

Målkonkretisering

Hälsa

Energi: fordon

Negativt bidrag

Energi: infrastrukturhållning

Negativt bidrag

Människors hälsa

Ej bedömt

Befolkning

Ej bedömt

Luft

Ej bedömt

Vatten

Ej bedömt

Mark

Ej bedömt

Materiella tillgångar

Landskap

Landskap
Biologisk mångfald, växtliv,
djurliv
Forn- och Kulturlämningar,
Annat kulturarv, Bebyggelse

Trafiksäkerhet

Inget bidrag

Energi: transportsystemet

Döda & svårt skadade

Bedöms inte f.n.
Negativt
Negativt
Inget bidrag
Positivt bidrag
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Tabell 4.6. Målanalys regionala och lokala mål för ”Åtgärdspaket Högtorpsgatan,
Hallsberg”.

Regionala och lokala mål
Benämning
av mål

Bedömning av bidrag
till mål-uppfyllelse

Beskrivning av mål

Störningar

Minskade störningar i transportsystemet (väg och
järnväg) och effektiva långväga resor och transporter
(tillgänglighet, risk och sårbarhet, robusthet)

Positivt bidrag

Barriär

Minskad barriäreffekt och effektiva kortväga resor och
transporter

Positivt bidrag

Miljö

Minskade störningar, buller och vibrationer samt
utsläpp av koldioxid

Säkerhet

Ökad trafiksäkerhet

Inget bidrag

Positivt bidrag

Bedömd kostnad och samhällsekonomiskt resultat
En kostnadsuppskattning har genomförts för ”Åtgärdspaket Högtorpsgatan, Hallsberg”.
Den är gjord utifrån prisnivå 2013-06. I den samlade effektbedömningen ingår även en
översiktlig bedömning av det samhällsekonomiska resultatet för åtgärdspaketet, se tabell
4.7 och bilaga 1.


Totala uppskattad åtgärdskostnad ca 70 Mkr (varav ca 55 Mkr omfattar åtgärden att
stänga plankorsningen och bygga en ny bro)



Samhällsekonomisk åtgärdskostnad motsvarar ca 91 Mkr (inklusive skattefaktor)

Tabell 4.7. Översiktlig bedömning av samhällsekonomiskt resultat för ”Åtgärdspaket
Högtorpsgatan, Hallsberg”.
Miljöeffekter
Kalkylresultat:
som ej
Nettonuvärde,
värderats i
+
Mkr
kalkylen
-91

Negativt

Övriga
effekter som
ej värderats i
+
kalkylen
Positivt

=>

Sammanvägd
Samhällsekonomisk
lönsamhet
Olönsam - endast bedömd
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5.
Förslag till inriktning och rekommenderade
åtgärder
Utifrån uppställda mål, önskade funktioner, den problem- och behovsbild som
identifierats, genomförda workshops och den samlade effektbedömningen föreslås
åtgärder enligt ”Åtgärdspaket Högtorpsgatan, Hallsberg”. Paketet innehåller åtgärder
inom samtliga steg i fyrstegsprincipen.
Förslag på åtgärderna inom steg 1 och 2 omfattar bl.a.:


Skyltning för omledning av trafik



Kommunikationsåtgärder mellan räddningstjänst och trafikledning



Översyn av detaljplaner



Utbyte/optimering av befintligt säkerhetssystem/hinderdetektering på järnvägen



Utveckling av parkeringsplatser vid resecentrum



Bättre vändplats på södra sidan av järnvägen vid korsningen vid Högtorpsgatan

Förslag på åtgärder inom steg 3 och 4 omfattar bl.a.:


Bulleråtgärder



Urspårnings- och påkörningsskydd vid Samzeliibron



Öka utrymmet vid korsningen mellan järnvägen och Högtorpsgatan



Stängning av plankorsning och bygge av bro över järnvägen vid Högtorpsgatan

Huvudansvaret för genomförandet av åtgärder ligger hos Trafikverket, Hallsbergs
kommun, Räddningstjänsten, se tabell 5.1. I tabellen framgår även förslag på prioritering
av åtgärderna.
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Tabell 5.1 Föreslagna åtgärder i ”Åtgärdspaket Högtorpsgatan, Hallsberg” samt tid för
genomförande, prioritering (1 har högsta prioritet) och ansvarig för genomförande.

Förslag på åtgärder

Steg i fyrstegsprincipen

Ansvarig för
åtgärden

Prioritering

Åtgärder på kort sikt (Inom ramen för översyn av verksamhetsplanering)
Nationella väg- och järnvägsnätet:
Urspårnings- och påkörningsskydd Samzeliibron
(utreda/riskanalys inkl åtgärder)

3-4

Trafikverket

1

Högtorpsgatan:
Bättre vändplats södra sidan

1-2

Hallsbergs kommun
och Trafikverket

2

Högtorpsgatan:
Översyn gällande detaljplan (byggrätt kontra vägområde)

1-2

Hallsbergs kommun
och Trafikverket

3

Högtorpsgatan:
Info-/varningsskyltning om korsning, beräknade bomliggtider,
maxlängd fordon och ojämn vägbana

1-2

Trafikverket

3

Övriga åtgärder:
Bättre kommunikation mellan räddningstjänst och
trafikledning

1-2

Räddningstjänsten
och Trafikverket
(trafikledningen)

4

Högtorpsgatan:
Rekommendera annan väg för gång/cykel genom skyltning

1-2

Hallsbergs kommun

4

Högtorpsgatan:
Rekommendera annan väg för dispenstransporter genom
skyltning

1-2

Trafikverket

4

Högtorpsgatan:
Mer aktiv trafikledning

1-2

Trafikverket
(Trafikledningen)

5

Högtorpsgatan:
Ökad användning av pylonbron vid resecentrum för
gång/cykel genom vägvisning

1-2

Hallsbergs kommun

5

Nationella väg- och järnvägsnätet:
Utbyte/optimering befintligt
säkerhetssystem/hinderdetektering

1-2

Trafikverket

5

Övriga åtgärder:
Skyltning/info om att det finns långtidsparkering vid
resecentrum

1-2

Hallsbergs kommun
och Näringslivet ex
Jernhusen

5

Nationella väg- och järnvägsnätet:
Översyn omledning annan väg tung trafik genom
skyltning/information

1-2

Trafikverket

6

Övriga åtgärder:
Planera för fortsatt utveckling av parkeringsplatser norra
sidan resecentrum

1-2

Hallsbergs kommun
och Näringslivet ex
Jernhusen

6

Åtgärder på medellång och längre sikt (Planprocessarbete, åtgärder som kräver fördjupande
utredningar för kommande revidering av nationell plan)
Högtorpsgatan:
Stänga plankorsningen och bygga en ny bro

3-4

Hallsbergs kommun
och Trafikverket

1

Högtorpsgatan:
Plan för inlösen av fastigheter på Brunnskullen

1-2

Hallsbergs kommun

2

Högtorpsgatan:
Bulleråtgärder kopplade till en ev. byggnation av planskildhet

3-4

Hallsbergs kommun
och Trafikverket

3

Högtorpsgatan:
Bygg om för ökad svängradie i korsning norr om järnvägen.

3-4

Hallsbergs kommun
och Trafikverket

3
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5.1

Förslag till ställningstagande
Trafikverket föreslår att det fortsatta arbetet drivs vidare i enlighet med den inriktningen
som finns i ”Åtgärdspaket Högtorpsgatan, Hallsberg”. Innan beslut tas om produktion
och kostnadsfördelning i fråga om ny planskildhet och dess exakta läge ska hänsyn tas till
ny översiktsplan för Hallsbergs kommun och Trafikverkets bedömda nyttor med
stängning av plankorsningen, såväl med hänsyn till befintlig bom/signalanläggning som
minskad störning i järnvägstrafiken.

6.

Ställningstagande och fortsatt hantering
Utifrån rekommenderat åtgärdspaket och ingående åtgärder tar Trafikverket ett beslut
om fortsättningen. Hallsbergs kommun och Region Örebro Län delges detta beslut.
Beslutet skall ange rekommenderad fortsatt inriktning och ansvarsfördelning.
Beslutet ligger till grund för fortsatt regional och nationell planering av åtgärder såväl för
väg som järnväg.

Källor
Skriftliga källor:


Översiktsplan Hallsbergs kommun 2010-2020 (antagen 2011-05-16)



Översiktsplan Hallbergs kommun 2015-2025 (samrådsversion hösten 2014)



Prognos för personresor 2030 - Trafikverkets basprognos 2014 (2014:071,
Trafikverket)



Prognos för godstransporter 2030 – Trafikverkets basprognos 2014 (2014:066,
Trafikverket)



Åtgärdsvalsstudier – nytt steg i planering av transportlösningar, Handledning –
Trafikverket, SKL och Boverket, 2012

Internetbaserade källor:


STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition)



Hallsbergs kommuns hemsida
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