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Åtgärdsvalsstudiens problemområde
Nedanstående karta illustrerar det aktuella problemområdet för denna åtgärdsvalsstudie.

Figur 1: Berörd sträcka av Mälarbanan mellan Örebro C och Västerås C.
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Förord

Järnvägssträckan Örebro C – Hovsta – Västerås C är en del av Mälarbanan. Efterfrågan på nya tåg-
lägen ökar och med rådande utveckling av regionaltågstrafiken framkommer även nya krav på en
effektivare trafikering med snabba tågsättsvändningar och bra anslutningar i noderna för person-
trafiken. Trafikverket genomför därför denna åtgärdsvalsstudie (ÅVS) som underlag för fortsatt
planering av lämpliga åtgärder.

Åtgärdsvalsstudien har tagits fram av en projektgrupp bestående av tjänstemän från Trafikverket,
Region Örebro län, Region Västmanland och deltagande konsultföretag. Den för en åtgärdsvalsstudie
fastställda metodiken har följts och de aktuella åtgärdsalternativen har prövats enligt fyrstegs-
principen.

Intressenter i form av det lokala och regionala näringslivet, berörda kommuner, större tågoperatörer
och andra berörda organisationer har deltagit i olika samrådsmöten och har där givits möjlighet att
förmedla sin bild av problem och brister. Intressenterna har även deltagit i diskussioner om lämpliga
åtgärdsförslag.

Studien ger förslag på inriktning och rekommenderade åtgärder för det fortsatta arbetet på både
kort och lång sikt och kommer att vara ett underlag för beslut om fortsatt hantering. Trafikverket
kommer att arbeta vidare med att ta fram en handlingsplan och avsiktsförklaring i samarbete med
berörda aktörer.

Einar Schuch

Regional direktör Planering, Region Öst

Trafikverket Region Öst
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Förkortningar

Bergslagsbanan Sträcker sig från Gävle via Borlänge till Frövi resp. Kil. Förkortas ofta med
BJ som står för Bergslagens Järnvägar. BJ var ett enskilt järnvägsbolag som
under 1870-talet byggde järnvägslinjen Göteborg C–Kil–Falun C.

bg Bangård
Dsp Dubbelspår
ERTMS European Rail Traffic Management System är ett EU-gemensamt (signal-)

system för tågtrafikstyrning.
FU Funktionsutredning
GKI Grov kostnadsindikation
Headway1 Anger för en viss sträcka, utifrån signalsystemets egenskaper, den minsta

möjliga tidsskillnaden mellan två på varandra följande tåg som färdas i
samma riktning.

HHB Höghastighetsbana
Hsa Stationsförkortning för Hovsta
NTL Nationell tågledning. Med ett nytt trafikledningssystem Nationell tågledning

(NTL) ska man uppnå ett likartat arbetssätt över hela landet.
Rälsförhöjning  För att minska påverkan av centrifugalkraften i en kurva ges spåret även en

lutning i sidled - rälsförhöjning.
SEB Samlad effektbedömning (förkortas SEB) är ett beslutsunderlag med syfte

att utgöra ett stöd för planering, beslut och uppföljning av infrastruktur-
investeringar.

STH Största tillåtna hastighet
STAX Största tillåtna axellast
TAM Tåganmälan
GgB Godsstråket genom Bergslagen
Uppspår Om t.ex. dubbelspår, det spår som normalt används av tåg i riktning norrut.

Nedspår betecknar då det spår som används i riktning söderut. Observera att
den svenska järnvägen tillämpar ”vänstertrafik”.

Vå C Stationsförkortning för Västerås Central
Ör C Stationsförkortning för Örebro Central

1 Notera att detta är en ungefärlig, principiell beskrivning av begreppet ”Headway”.
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Sammanfattning

Stråket Mälarbanan mellan Stockholm och Örebro via Västerås är transportintensivt och mycket talar
för en fortsatt och förhållandevis snabb tillväxt av både person- och godstransporter. Inom järnvägs-
systemet finns kapacitetsproblem - och därmed problem med punktligheten - samt stora tillgäng-
lighetsbrister som bland annat visar sig genom långa restider med tåg mellan ändpunkterna
Stockholm och Örebro samt på flera av de regionala delmarknaderna som t.ex. sträckan Västerås-
Örebro. En fortsatt utveckling av transporter och resande inom befintlig infrastruktur bedöms inte
vara förenlig med de transportpolitiska målen och de mål om kraftigt sänkta utsläpp av klimatgaser
som gäller. För att möta framtida utveckling behövs därför åtgärder i syfte att stärka transport-
systemets kapacitet och tillgänglighet och samtidigt begränsa dess påverkan på miljö och klimat.

Det finns en efterfrågan på utökad trafik på Mälarbanan och ny persontrafik planeras genom utök-
ning av regionaltrafiken. Sju län i Mälardalsregionen samarbetar sedan flera år tillbaka i infrastruktur-
och transportfrågor under begreppet ”En Bättre Sits”. Inom ramen för denna process finns planer på
implementering av ett nytt och förbättrat regionalt tågtrafiksystem vilket också inkluderar en ny-
anskaffning av moderna, tillgänglighetsanpassade tågfordon.

Samtidigt behöver förutsättningarna för godstrafiken förbättras och utökas. Mälarbanan är viktig för
både den nationella och den regionala godstrafiken. Godstrafiken förväntas öka och tågen blir längre.
Det kan också i en nära framtid bli aktuellt med malmtransporter från Bergslagen till lämpliga utskep-
pningshamnar. Förutsättningarna för intermodala transporter kommer att förbättras efter det att
Mälarprojektet genomförts och bidrar i så fall till en ökad godstrafik. Förutsättningarna för omlast-
ning och ökad godstrafik vid noder, terminaler och hamnar behöver därför också ses över.

Mot bakgrund av ovanstående har Trafikverket därför med stöd av Region Västmanland och Region
Örebro län initierat denna åtgärdsvalsstudie som geografiskt har avgränsats till Mälarbanan mellan
Örebro C och Västerås C, inklusive dess anslutningar till Västerås hamn respektive Köpings hamn.

Syftet med åtgärdsvalsstudien har varit att i dialog med aktuella intressenter öka kunskapen om vilka
åtgärder som – på kort respektive lång sikt - bäst bidrar till att tillräckligt öka kapaciteten för person-
och godstransporter på järnvägssträckan Örebro-Västerås på Mälarbanan.

Den inventering av behov, brister och problem som utfördes som en del av den första fasen lade
grunden för en första generering av ett antal förslag på åtgärder. Dessa åtgärdsförslag diskuterades
och bearbetades sedan utifrån fyrstegsprincipen för att så småningom fastställas i form av en preli-
minär uppsättning åtgärdspaket. Fokus var på åtgärder som bidrar till minskade restider, högre
kapacitet och ökad robusthet samt på åtgärder som är relevanta att överväga för övriga uppdagade
problem och brister. Mål för problemlösningen har varit att föreslå åtgärder som direkt eller indirekt
bidrar till att öka kapaciteten på järnvägssträckan Örebro-Västerås och därmed bidrar till att lösa de
aktuella problemen och/eller uppfylla de framkomna behoven. Baserade på dessa åtgärdspaket
gjordes sedan en avstämning, dels inom ramen för projektets arbetsgrupp och dels med viktiga
intressenter vid en workshop.

Med utgångspunkt i tidigare planering och de översiktliga analyser som gjorts inom ramen för denna
åtgärdsvalsstudie har en samlad rekommendation av åtgärder på kort, medellång respektive lång sikt
tagits fram. Dessa redovisas närmare i avsnitt 6.1 och 6.2. Den slutliga versionen av de studerade
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åtgärderna presenteras kortfattat nedan fördelade på de olika åtgärdspaketen. Det är då viktigt att
notera att de här presenterade åtgärdspaketen bygger på varandra och är tänkta att genomföras i sin
helhet i princip inom respektive tidsperiod. Åtgärdspaket på Kort sikt innehåller de åtgärder som
bedömts som viktiga och möjliga att genomföra på kort sikt. Dessa åtgärder ger sedan en god grund
för de åtgärder som föreslås i Åtgärdspaket på Medellång sikt. Detta paket innehåller de åtgärder
som innebär ett första steg mot att Mälarbanan blir dubbelspårig hela vägen från Örebro till Västerås
samt andra viktiga större åtgärder som de båda överlämningsbangårdarna. Dessa åtgärder ger sedan,
tillsammans med de ”kortsiktiga åtgärderna”, en god grund för de åtgärder som föreslås i Åtgärds-
paket på Lång sikt. Detta paket innehåller de åtgärder som innebär att dubbelspåret förfärdigas samt
att Örebro C byggs om och anpassas enligt de förutsättningar som då gäller. Det är i sammanhanget
också viktigt att nämna att de föreslagna åtgärderna inte analyserats avseende hur stora effekter de
ger eller om de är de optimala åtgärderna. Notera också att de flesta av de föreslagna åtgärderna bör
inledas med en funktions- och/eller fördjupad utredning där nödvändiga preciseringar och trafik-
analyser görs.

Åtgärdspaket på kort sikt (5–10 år)

I det kortsiktiga åtgärdspaket är åtgärder samlade som är angelägna och möjliga att genomföra inom
en relativt snar framtid. Det omfattar framförallt steg 2- och steg 3-åtgärder enligt fyrstegsprincipen,
där vissa av åtgärderna är tänkbara som rena ”trimningsåtgärder”. Åtgärdspaketet fokuserar på
framför allt åtgärder på bangårdarna men innehåller även åtgärder för hastighetshöjningar.

Åtgärden ”Sex plattformslägen vid Örebro C” är prioriterad och relativt omfattande. Fortsatt utred-
ning bör därför genomföras så snart som möjligt under 2018.

Plattformsförlängning och nytt vänd- uppställningsspår vid Arboga bangård samt Uppställnings-
spår/depåfunktioner för persontåg vid Västerås Västra bör utredas under 2018.

Följande åtgärder bör sedan genomföras snarast möjligt:

 Magasineringsspår infart Hovsta som behöver analyseras avseende effekter på trafiken.
 Modernisering av Köping station som bör utredas i samarbete med region Västmanland och

Köpings kommun.
 Åtgärderna för hastighetshöjningar Valskog – Kolbäck, etapp 1.
 Slopning av rangerställverket Västerås V.

Åtgärder på medellång sikt (10–20 år)

Fokus i detta paket är att stärka kapaciteten på sträckan mellan Hovsta och Arboga med en ny mötes-
station och dubbelspårsutbyggnad mellan Ökna och Arboga. De föreslagna åtgärderna gällande
denna sträckning bygger på varandra på så sätt att en ny mötesstation Hovsta-Alväng och förläng-
ningen av uppspåret västerut i Arboga skall genomföras först och då vara anpassade för fortsatta
dubbelspårsutbyggnader. Dessa åtgärder ger då en första kapacitetsökning innan dubbelspårs-
utbyggnaderna sedan kommer igång och blir slutförda.

Paketet innebär också en satsning på godstrafiken i form av två överlämningsbangårdar, dels i södra
delen av Köping och dels vid Hacksta i Västerås samt fortsatta åtgärder för hastighetshöjning mellan
Valskog och Kolbäck samt mellan Valskog och Kolbäck.
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Åtgärder på lång sikt (20 år och framåt)

Den framtida trafiken på Mälarbanan Örebro-Västerås är avhängig den övriga samhällsutvecklingen i
såväl de aktuella regionerna som i övriga landet. Det pågår i dagsläget en upprustning och kapacitets-
höjning på Värmlandsbanan, byggnation av dubbelspåret från Hallsberg till Degerön på Godsstråket
genom Bergslagen och en översyn av bangårdarna i Hallsberg och Västerås. Dessutom har en över-
siktlig ÅVS gällande stråket Stockholm-Värmland-Oslo nyligen avslutats, i vilken en framtida omfat-
tande tågtrafik Oslo-Stockholm via Mälarbanan och en Nobelbana mellan Karlstad och Örebro om-
nämns och diskuteras. Sammantaget innebär detta att transportbehovet på längre sikt kan komma
att öka i en relativt stor skala.  Det bör således finnas en beredskap för att, beroende på den lång-
siktiga utvecklingen, genomföra ytterligare kapacitetshöjande investeringar.

För Mälarbanans del bör målet på lång sikt vara att den blir dubbelspårig hela vägen från Stockholm
till Örebro, vilket åtgärdsförslagen i detta paket också bidrar med. En dubbelspårsutbyggnad Hovsta-
Alväng och Valskog-Kolbäck ger tillsammans med tidigare föreslagna åtgärderna en fullständigt
dubbelspårig Mälarbana. De övriga föreslagna åtgärderna kan ses som kompletteringar till dubbel-
spårsutbyggnaden. Planskildheten i Hovsta behövs för att inte en utökad trafik på Mälarbanan ska bli
alltför störande för godstrafiken på Godsstråket genom Bergslagen. Förlängningen av mötesspår i
Munktorp är slutligen en mindre åtgärd som ”standardiserar” Munktorp för möten (förbigångar)
även mellan långa godståg.

För Örebro C föreslås framtagande av en funktionsutredning och situationsritning. Utredningen skall
också beskriva hur godstrafiken ska framföras mellan Hovsta och Hallsberg. Vidare behöver utred-
ningen beskriva hur en ”Nobelbana”, Karlstad – Örebro C, skall utformas och trafikeras, varvid en
kapacitets- och trafikanalys genomförs för effektbeskrivning och lämplig etapputbyggnad.

Samtliga ovanstående åtgärdspaket är översiktligt analyserade vad gäller deras bidrag till Trafik-
verkets leveranskvalitéer2. Dessutom har kostnadsbedömningar gjorts för de utbyggnader som finns
föreslagna. Kostnaderna är beräknade utifrån generaliserade antaganden och ska därför ses som
förhållandevis grova indikationer.

Sammantaget ger denna studie förslag på inriktning och rekommenderade åtgärder för det fortsatta
arbetet på både kort och lång sikt och den kommer att vara ett underlag för beslut om fortsatt
hantering. Trafikverket kommer att arbeta vidare med att ta fram en handlingsplan och avsikts-
förklaring i samarbete med berörda aktörer.

2 Leveranskvaliteterna ska beskriva transportinfrastrukturens status och utveckling över tid och kan ses som en
konkretisering av Trafikverkets bidrag till de transportpolitiska målen.
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1. Bakgrund

Järnvägen mellan Örebro C och Västerås C tillhör Mälarbanan. Järnvägen är elektrifierad och till stora
delar enkelspårig, men vissa delsträckor har dubbelspår, se figur 1.1. Hastigheten på banan varierar
mellan 140 – 200 km/h. Passagerarutbyte sker idag vid Örebro C, Arboga, Köping, Kolbäck, (Dingtuna)
och Västerås C. Godsstråket genom Bergslagen och stråken Sala-Oxelösund, Svealandsbanan och
Bergslagspendeln ansluter till Mälarbanan på den berörda sträckan.

Figur 1:1. Mälarbanan mellan Örebro C och Västerås C med anslutande banor.

Varför behövs åtgärder? Varför just nu?
Mälarbanan är redan idag förhållandevis transportintensiv och det mesta talar för en fortsatt och
förhållandevis snabb tillväxt av både person- och godstransporter. Inom järnvägssystemet finns
kapacitetsproblem och därmed problem med punktligheten samt stora tillgänglighetsbrister som
bland annat visar sig genom långa restider med tåg på den regionala delmarknaden. Åtgärdsbehoven
bedöms som stora inom järnvägssystemet.

En fortsatt utveckling av transporter och resande inom befintlig infrastruktur bedöms inte vara
förenlig med de transportpolitiska målen och de mål om kraftigt sänkta utsläpp av klimatgaser som
nu gäller. För att möta framtida utveckling behövs därför åtgärder i syfte att stärka transport-
systemets kapacitet och tillgänglighet och samtidigt begränsa dess påverkan på miljö och klimat.

Det finns i dagsläget en efterfrågan på utökad trafik på Mälarbanan och ny persontrafik planeras
genom utökning av regionaltrafiken. Sju län3 samarbetar sedan flera år tillbaka i infrastruktur- och
transportfrågor under begreppet ”En Bättre Sits”. Inom ramen för denna process finns, genom det
gemensamma bolaget Mälardalstrafik AB (MÄLAB), planer på implementering av ett nytt och
förbättrat regionalt tågtrafiksystem vilket också inkluderar en nyanskaffning av moderna,

3 De sju länen är Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro, Södermanlands, Östergötlands och Gotlands län.
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tillgänglighetsanpassade tågfordon. För detta regionala tågtrafiksystem har man som mål en jämn
tidtabell över trafikdygnet (06-23) samt stomtrafik med fasta linjesträckningar och enhetlig
uppehållsbild samt en taxa utformad för att attrahera fler resenärer samtidigt som den ger en
acceptabel kostnadstäckning.

Samtidigt behöver förutsättningarna för godstrafiken förbättras och utökas. Mälarbanan är viktig för
både den nationella och den regionala godstrafiken. Godstrafiken förväntas öka och tågen blir längre
(från idag 650 m till ca 750 m). Det kan i framtiden också bli aktuellt med malmtransporter från
Bergslagen till lämpliga utskeppningshamnar. Trafikverket har t.ex. studerat förutsättningarna för
malmtrafik för sträckan Ludvika – Frövi – Valskog – Oxelösund.

Förutsättningarna för intermodala transporter4 kommer att förbättras efter det att Mälarprojektet5

genomförts och bidrar i så fall till en ökad godstrafik. Förutsättningarna för omlastning och ökad
godstrafik vid noder, terminaler och hamnar behöver därför också ses över.

Mot bakgrund av ovanstående har Trafikverket i samarbete med Region Örebro län och Region
Västmanland beslutat att genomföra denna åtgärdsvalsstudie.

Arbetsprocessen och organisering av arbetet
Syftet med denna åtgärdsvalsstudie har varit identifiera de åtgärder som är lämpligast att utveckla
utifrån gods- och persontrafikens behov på kort respektive lång sikt.

Åtgärdsvalsmetodiken

Den fysiska planeringen av infrastrukturåtgärder på det statliga väg- och järnvägsnätet ska genom-
föras som en sammanhållen process med utpekade åtgärder enligt metoden för en åtgärdsvals-
studie. Den här åtgärdsvalsstudien följer handledningen ”Åtgärdsvalsstudier – nytt steg i planering av
transportlösningar” 2015:171, utgiven av Trafikverket, Sveriges kommuner och landsting samt
Boverket.

Åtgärdsval ska tillämpas för att utreda och definiera den egentliga anledningen till att en åtgärd
behövs genomföras. Tanken är att möjliga lösningar ska prövas och de mest effektiva ska gallras fram
i dialog med berörda aktörer och intressenter. Det handlar om ett vidare synsätt och närmare
samspel mellan flera aktörer och intressen. I princip ska alla typer av åtgärder (fyrstegsprincipen) och
alla trafikslag finnas med när möjliga lösningar studeras.

Fyrstegsprincipen

Fyrstegsprincipen innebär att åtgärder ska analyseras i följande steg:

4 ”En transport av en godsenhet som sker med utnyttjande av flera transportsätt. Godsenheterna utgörs
vanligen av containers, växelflak, semitrailers eller hela lastbilar varvid transportsätten är tåg, lastbil eller i vissa
fall hela färjor.” Källa alvex.se.
5 Mälarprojektet innebär en fördjupning och breddning av de allmänna farlederna till Västerås och Köpings
hamnar samt uppgradering av Södertälje kanal och sluss. Projektet planeras vara klart för driftsättning
årsskiftet 2019/2020.
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Figur 1:2. Fyrstegsprincipen

Med åtgärdsvalsmetoden delas arbetet in i fyra faser, se figur 1:3 nedan. Första fasen handlar om att
initiera och starta projektet. Andra fasen handlar om att förstå situationen genom att identifiera mål
och behov och ringa in en problembild. Därefter prövas och analyseras alternativa åtgärder och
åtgärdskombinationer utifrån fyrstegsprincipen. Alternativa lösningar gallras ut och deras effekter,
konsekvenser, måluppfyllelse och kostnader bedöms. Utifrån de bästa alternativen formas sedan en
övergripande inriktning och förslag till rekommenderade åtgärder.

Figur 1:3. Åtgärdsvalsprocessen

Arbetsprocessen

Arbetet med åtgärdsvalsstudien har bedrivits av en arbetsgrupp med deltagare från Trafikverket,
Region Örebro län, Region Västmanland och aktuellt konsultföretag. Samråd har genomförts med
både interna och externa aktörer, både i form av workshops och fördjupade dialoger.

Aktuell och framtida problematik på sträckan Örebro C till Västerås C har identifierats samtidigt som
en inventering gjorts av vilka åtgärder som kan vara nödvändiga för att uppnå högre kapacitet och
framtida turtäthets- och restidsmål.

Deltagande konsultföretag har ansvarat för ledningen av studien samt genomfört utredningarbetet
och ansvarat för de workshoppar och samrådsmöten med viktiga intressenter som ingått i projektet.
Konsulterna har också tagit fram den första versionen av slutrapporten. Arbetsprocessen i projektet
kan med utgångspunkt i metodiken förenklat beskrivas utifrån följande modell:

Initiera Förstå
situationen

Pröva
tänkbara
lösningar

Forma
inriktning och

rekommendera
åtgärder

Åtgärdsvalsstudie

Fysisk
Planläggnings-
process

Steg 1. Tänk om, dvs. överväg åtgärder som kan
påverka efterfrågan på resor och transporter
samt val av transportsätt.

Steg 2. Optimera, genomför effektiviserande åtgärder
för det befintliga transportsystemet.

Steg 3. Bygg om, åtgärder i form av begränsade
ombyggnader.

Steg 4. Bygg nytt, nyinvesteringar eller större
ombyggnadsåtgärder.
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1. Förstå situationen
Nulägesinventering och Workshop 1. Fokus på problem och brister idag samt nödvändiga
framtida funktioner och lämpliga målsättningar.

2. Pröva tänkbara lösningar
Samrådsmöten med viktiga intressenter. Generering av lämpliga åtgärdsförslag och en första
grov utvärdering av dessa.

3. Forma inriktning och rekommendera åtgärder
Workshop 2 för avstämning av de preliminära åtgärdsförslagen. Grova kostnadsindikationer
(GKI) och effektbedömningar.

4. Slutrapport

Genomförandet

Vid startmötet i april 2017 samlades representanter från Trafikverket och Tyréns för att gå igenom
grundförutsättningarna och tidplan för projektet samt de övergripande geografiska och innehålls-
mässiga avgränsningarna. I samband med startmötet fördes även en dialog kring tidigare material
och utredningar och aktuella projekt som kan relateras till denna åtgärdsvalsstudie.

I den första fasen Förstå situationen låg fokus på problem och brister idag samt framtida behov.
Under tiden som arbetsgruppen utförde en nulägesinventering utifrån tidigare material och
rapporter (funktionsutredningar, ÅVSer, systemanalyser etc.) genomfördes också Workshop 1 den 16
juni 2017. Vid denna deltog både interna och externa aktörer. Fokus var problem och brister idag
samt nödvändiga framtida funktioner. Lämpliga målsättningar för infrastrukturanläggningen och
trafiken på sträckan diskuterades också. Resultatet av diskussionerna dokumenterades och
strukturerades sedan i efterhand. Efter workshop 1 sammanställdes resultatet på ett strukturerat
sätt och skickades ut till deltagarna, detta material redovisas i Bilaga 2.

Parallellt med nämnda arbete utförde Trafikverket internt också en trafikeringsstudie gällande både
Mälar- och Svealandsbanan samt påbörjade en funktionsutredning med fokus på den här aktuella
järnvägssträckan. Se avsnitt 1.3.

Nästa fas Pröva tänkbara lösningar genomfördes under hösten 2017. I denna låg fokus på enskilda
samrådsmöten i form av så kallade ”Fördjupade intervjuer” med ett antal intressenter. Dessa
utgjordes av aktuella regioner och kommuner samt järnvägsoperatörer på både persontrafik- och
godstrafiksidan. Utifrån resultaten från workshop 1 diskuterades vid dessa möten aktuella problem,
brister, behov och framtidsplaner mer i detalj. Även olika tänkbara åtgärdsförslag kom då ofrånkom-
ligen upp till diskussion. Arbetsgruppen tog sedan fram en preliminär åtgärdslista utifrån de tänkbara
lösningarna.

Under den tredje fasen Forma inriktning och rekommendera åtgärder presenterades och
diskuterades åtgärderna i listan vid workshop 2 den 25 oktober 2017. Deltagare och resultat från
denna workshop redovisas i bilaga 3. Därefter preciserades och paketerades åtgärdsförslagen.
Slutligen analyserades åtgärdspaketen med avseende på kostnader, effekter och måluppfyllelse och
dokumenterades i denna slutrapport.
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Anknytande planering och tidigare planeringsarbete
Som underlag till denna ÅVS har Trafikverket tagit fram en funktionsutredning och en trafik- och
kapacitetsstudie för Mälarbanan. Delvis parallellt med denna ÅVS har också en ÅVS Stockholm-Oslo
genomförts.

- Funktionsutredning Mälarbanan Ör – Hsa – Vå (pågående)

Funktionsutredningen syftar till att kartlägga och inventera nuläget anläggningsmässigt på sträckan
Örebro - Västerås och fungerar som underlag för att diskutera fram lämpliga åtgärder i denna ÅVS.
Brister i anläggning tydliggörs och reinvesteringsåtgärder i underhållsplan och behov av att återställa
underhållsskuld beskrivs.

- Trafik- och kapacitetsstudie över Mälarbanan och Svealandsbanan (se bilaga 5)

I Trafik- och kapacitetsstudien redogörs för nuvarande trafikering, förslag på framtida trafikering och
åtgärdsförslag för att klara trafikprognoserna.

- Åtgärdsvalsstudie, Förbättrad tillgänglighet inom stråket Stockholm–Oslo, Slutrapport,
november 2017, TRV 2017/14854

Den aktuella delen av Mälarbanan är också en del av transportsystemet i stråket mellan Stockholm
och Oslo som är viktigt för de expansiva huvudstäderna och för kopplingen till internationella resor
och transporter, men också för de som lever och verkar i de städer och regioner som finns i stråket.
Infrastrukturen i stråket Stockholm-Oslo har idag brister både vad gäller person- och godstransporter
och finns av det skälet omnämnt i Sveriges nationella transportplan för åren 2014-2025. För att ut-
reda stråket mer i detalj har Trafikverket därför genomfört en Åtgärdsvalsstudie Stockholm-Oslo
tillsammans med berörda parter. ÅVS Stockholm-Oslo har delvis löpt parallellt med denna, men
påbörjades tidigare. I den studien studerades förutsättningar för förbättringar av resor och
transporter mellan Stockholm och Oslo och på olika delsträckor inom detta stråk. Efter slutförandet
av de båda ÅVS:erna kommer en styrgrupp på Trafikverket göra sammanvägning av resultaten och
forma den fortsatta inriktningen på arbetet.

Övriga aktuella anknytande utredningar

- Storregional systemanalys 2016, En Bättre Sits (EBS), 01-07-16

Sju län i Stockholm-Mälarregionen står eniga bakom ”En Bättre Sits – storregional
systemanalys 2016”, en gemensam plan för framtida infrastruktur och transporter som
innehåller konkreta förslag för hur regionen fram till år 2030 ska kunna möta ökad
befolkningstillväxt och arbetsmarknadens krav. Det är Mälardalsrådet6 som står bakom En
Bättre Sits.

- ÅVS Örebro bangård, Trafikverket, TrV 2014/38790

Det övergripande syftet med åtgärdsvalsstudien är att effektivisera anläggningen för ökad
framkomlighet, ökad trafiksäkerhet och bättre miljö genom ökade förutsättningar att
trafikera såväl resecentrum som Godsstråket genom Bergslagen. Örebro resecentrum

6 Mälardalsrådets medlemmar är 57 kommuner och 5 landsting/regioner i Stockholm-Mälarregionen. Dess roll
är att vara en storregional aktör för frågor inom regional utveckling och mötesplatsen för politik, akademi och
näringsliv.
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trafikeras av fler vändande tåg med ett ökat behov av dels fler plattformslägen men också
längre plattformslägen. Åtgärdsvalsstudien visar på de problem, behov och brister som finns
på bangården och föreslår utifrån fyrstegsprincipen ett åtgärdspaket med ett antal åtgärder
för att lösa de trafikproblem och brister som identifierats.

- ÅVS Örebro C och Örebro S, Trafikverket, Trv 2014/38790, 15-02-20

Syftet med åtgärdsvalsstudien är att säkerställa en väl fungerande och attraktiv järnvägs-
anläggning genom Örebro för både person- och godstrafik med bäring på att klara de
kapacitetskrav som förväntas i ett 2030-2050-perspektiv. Studien redovisar att ytterligare
spår genom Örebro centrala delar kan vara möjligt i en framtid. De åtgärdspaket som föreslås
innebär en effektivare dubbelspårsfunktion genom Örebro där upp- och nedspår går rakt
igenom stationen (utan att gå igenom växlar) samt en hastighetshöjning till 100 km/h (från
dagens 80 km/h). Åtgärdspaketen innebär också fler plattformslägen och bättre vänd-
möjligheter än i dagsläget samt effektiva anslutningar till EON respektive en persontågsdepå i
Aspholmen.

- ÅVS för järnvägen i Västerås, Trafikverket, 13-05-16

Syftet med åtgärdsvalsstudien är att säkerställa en väl fungerande och attraktiv järnvägs-
anläggning genom Västerås för person- och godstrafik med bäring på att klara kapacitet för
ett 2050-scenario. Studien resulterade i förslag till inriktning vilket innebär att planera för en
framtida personbangård motsvarande 6-spårsalternativet med avseende på markanvändning
vilket möjliggör en utveckling av resecentrum till en fungerande kollektivtrafikbytesnod med
en sammanhållen bussterminal på norra sidan av spårområdet.

- ÅVS Malmtransporter Bergslagen, Trafikverket, 15-11-24

Åtgärdsvalsstudien utreder problem, brister och behov när det gäller malmtransporter från
Bergslagen. Åtgärdsvalsstudien föreslår lämpliga framtida stråk för transporter av malm och
visar på möjliga åtgärder på kort och på lång sikt utifrån fyrstegsprincipen där hänsyn tagits
till att trafikefterfrågan successivt förväntas öka.

- Åtgärdsvalsstudie för transportsystemet i Norra Västmanland, Trafikverket, 13-07-15

Gruvnäringen har intresse av att starta gruvbrytning i Norberg och Skinnskatteberg i norra
Västmanland. I ÅVS:n studeras förslag på transportvägar mellan bland annat gruvområdena
och utskeppningshamnarna i Västerås resp. Köping. Föreslagna åtgärder är bland annat
dubbelspår mellan Jädersbruk och Arboga och förbigångs- alternativt magasinsspår mellan
Arboga och Västerås.

- Åtgärdsvalsstudie Stråket Eskilstuna-Västerås, Trafikverket, 15-11-03

Syftet med åtgärdsvalsstudien är att identifiera åtgärder för att nå effektiva och hållbara
pendlings- och transportmöjligheter mellan Eskilstuna och Västerås. Åtgärdsvalsstudien
förordar bland annat utredning av behov av tåg-/spårkapacitet och utbyggnad på rese-
centrum i Västerås samt en nysträckning av järnvägen mellan Eskilstuna och Västerås.

-
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- Funktionsutredning Arboga plattformsförlängning, Trafikverket, Trv 2014/25642, 15-01-16

I Arboga finns behov av att dels kunna mötas med två långa persontåg (upp till ca 240 m) och
dels att kunna vända tåg i Arboga som är också är upp till 240 meter. I funktionsutredningen
rekommenderas att ett antal åtgärder utförs, dels plattformsförlängning och dels att ett nytt
vänd- och uppställningsspår anläggs.

- Funktionsutredning Hacksta ny överlämnandebangård, Trafikverket, 13-09-08

I Västerås och Hackstaområdet ser man en stor potential inom transportsektorn i framtiden.
Mälarhamnar AB ser ökande möjligheter för båttransporter med bl.a. malmgods för Västerås
hamn och Västerås stad kommunicerar med andra företag om etableringsmöjligheter i
området. Utredningen förordar utredningsalternativ nr 1 vilket är utformat så att en
påbyggnad av ytterligare spår är möjliga där det sista uppställningsspåret (spår 5) är 750
meter. Utredningsalternativ nr 4-8 ses som pusselbitar och är påbyggnader till över-
lämnandebangården för att få en mer optimal logistiklösning..

- Trafik- och kapacitetsutredning Hovsta, Trafikverket, 15-08-03

Utredningen rekommenderar att ett nytt förbigångsspår/slusspår byggs på västra sidan om
befintligt huvudtågspår i Hovsta. Detta förbättrar kapaciteten och möjliggör att störningar
kan hanteras på ett tillfredställande sätt även med de trafikökningar som förväntas ske.
Alternativet är dessutom möjligt att bygga ut till en planskildhet när det behovet uppstår.

- Mälarprojektet

Mälarprojektet innebär en säkrare och mer tillgänglig sjöfart genom Södertälje kanal och på
Mälaren. Därför kommer Södertälje kanal att breddas och muddras, slussen byggas om och
förlängas och farlederna i Mälaren muddras. Syftet med Mälarprojektet är att förbättra
sjösäkerheten och tillgängligheten i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal och
Mälaren. Genom att förbättra infrastrukturen för sjöfarten på Mälaren kan järnvägen och
vägnätet, som båda är hårt belastade, avlastas. Det handlar om att hamnarna i främst Köping
och Västerås ska kunna ta emot längre och bredare fartyg.
Arbetena i Södertälje kanal påbörjades hösten 2016. När det gäller muddringsarbetena i
Södertälje kanal och Mälaren är planen att de ska genomföras under hösten 2019. Projektet
planeras vara klart för driftsättning årsskiftet 2019/2020.

Övergripande syfte med de lösningar/åtgärder som studerats
Syftet med åtgärdsvalsstudien har varit att i dialog med aktuella intressenter öka kunskapen om vilka
åtgärder som – på kort respektive lång sikt - bäst bidrar till att tillräckligt öka kapaciteten för person-
och godstransporter på järnvägssträckan Örebro-Västerås på Mälarbanan. Målet är att säkerställa
Mälarbanan som en väl fungerande och attraktiv järnvägsanläggning för både person- och godstrafik.

Det övergripande syftet med de lösningar/åtgärder som studerats är att de framförallt ska bidra till
en högre kapacitet på den aktuella delen av Mälarbanan. För att möta framtida utveckling behövs
åtgärder i syfte att stärka transportsystemets kapacitet och tillgänglighet och samtidigt begränsa dess
påverkan på miljö och klimat.
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2. Intressenter

De viktigaste intressenterna i denna åtgärdsvalsstudie är Trafikverket, Region Örebro län, Region
Västmanland, direkt berörda kommuner (Örebro, Arboga, Köping, Västerås) och Mälab Mälardals-
trafik AB7. Trafikverket främst i sin roll som infrastrukturförvaltare och som ansvarig för kapacitet och
tillgänglighet i det svenska järnvägsnätet. Mälardalstrafik Mälab AB som ska samordna, effektivisera
och utveckla kollektivtrafiken för ”sina” län. Även kommunerna längs den aktuella sträckan har stort
intresse av möjligheterna att utveckla kollektivtrafiken på Mälarbanan.

Andra viktiga intressenter är naturligtvis tågoperatörerna och transportköparna på både person- och
godssidan. Idag aktuella tågoperatörer är SJ, Green Cargo, Hector Rail, Branschföreningen Tåg-
operatörerna m.fl. Viktiga transportköpare är t.ex. ABB, Tåg i Bergslagen m.fl.

7 MÄLAB ägs gemensamt av Stockholms läns landsting, Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafik-
myndighet, Landstinget i Uppsala län, Landstinget Västmanland, Region Örebro län och Region Östergötland.
MÄLAB’s uppdrag är förvaltning och utveckling av regional tågtrafik i Mälardalsregionen. Trafiken utförs idag av
SJ. Från våren 2019 kommer trafiken på fyra av sju linjer byta namn till Mälartåg i samband med att nya tåg
sätts i trafik.
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3. Avgränsningar.

Geografisk avgränsning

Figur 3.1: Mälarbanan mellan Örebro och Västerås idag (blå linje).

Denna åtgärdsvalsstudie har geografiskt fokuserats på Mälarbanan mellan Örebro C och Västerås C
inkl. dess anslutningar till Västerås hamn och Köpings hamn. För Västerås C pågår redan ett arbete
inom Trafikverket, i samarbete med Västerås kommun, med att planera lämpliga åtgärder efter
tidigare genomförd ÅVS. Därför har åtgärder beträffande Västerås C inte tagits upp i denna ÅVS.
Örebro C (men inte delen Örebro södra) har dock beaktats i denna ÅVS trots att det tidigare genom-
förts en ÅVS gällande denna bangård. Orsakerna är flera, dels rapporteras det om stora problem med
plattformskapaciteten redan i dagsläget och dels pågår diskussioner om hur bangården och vid-
hängande spårområden skall hanteras på sikt.

Avgränsning av innehåll och omfattning
Denna ÅVS har huvudsakligen varit avgränsad till transporter på järnväg. Det har också funnits ett
sjöfartsperspektiv så till vida att Mälarbanans anslutningar till Köpings hamn respektive Västerås
hamn också beaktats. Detta mot bakgrund av de förhoppningar gällande framtida godstransporter
genom Mälaren som Mälarprojektet skapat (se avsnitt 1.3).

Tidshorisont för åtgärders genomförande
Den tidshorisont för åtgärders genomförande som slutligen valdes var följande:

 Kort sikt, 5-10 år

 Medellång sikt, 10-20 år

 Lång sikt, 20+ år
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Inledningsvis användes för tydlighetens skull endast tidshorisonterna kort resp. lång sikt enligt ovan,
men i samband med den slutliga åtgärdspaketeringen framkom behov av även den ”medellånga
sikten” som då lades till.

4. Mål

Koppling till transportpolitiska mål
Trafikverket ska tillsammans med andra aktörer i samhället verka för att de transportpolitiska målen
uppnås. Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. De över-
gripande målen är uppdelade på Funktionsmål för tillgänglighet och Hänsynsmål för säkerhet, miljö
och hälsa. De beskrivs till fullo inkl. preciseringar i Bilaga 1a, De transportpolitiska målen, inkl.
preciseringar.

I anslutning till de transportpolitiska målen anges också Trafikverkets leveranskvaliteter. Dessa ska
beskriva transportinfrastrukturens status och utveckling över tid och kan ses som en konkretisering
av Trafikverkets bidrag till de transportpolitiska målen. De sex verksamhetsövergripande leverans-
kvaliteterna är:

- Res- och transporttider8. Transportsystemets förmåga att uppfylla eller leverera planerade
res- och transporttider samt förmågan att snabbt tillhandahålla rätt information vid
störningar.

- Kapacitet. Transportsystemets förmåga att hantera trafikerad volym av resor och
transporter.

- Robusthet. Transportsystemets förmåga att stå emot och hantera störningar.

- Användbarhet. Transportsystemets förmåga att hantera kundgruppernas behov av transport-
möjligheter.

- Säkerhet. Transportsystemets förmåga att minimera antalet omkomna och allvarligt skadade.

- Miljö och hälsa. Transportsystemets förmåga att minimera negativ påverkan på klimat,
landskap och hälsa samt förmågan att främja den positiva utvecklingen av dessa.

Åtgärderna som prioriteras i planeringen ska bidra till att uppfylla de transportpolitiska målen genom
att de bland annat ska vara samhällsekonomiskt effektiva, bidra till begränsad klimatpåverkan och
bidra till optimal användning av transportsystemet. Så långt det är möjligt ska leveranskvaliteterna
användas för att beskriva transportinfrastrukturens tillstånd och utveckling över tiden, vilka insatser
som är nödvändiga och vilka effekter insatserna leder till.

8 Benämningen av denna leveranskvalitet har ändrats (från Punktlighet). Troligen för att skapa någon form av
logik i det hela.
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Målet med åtgärdsvalsstudien är att föreslå åtgärder som möjliggör att järnvägssträckan Örebro C -
Västerås C i framtiden ska ha tillräcklig kapacitet etc. för att kunna möta kommande behov av resor
och transporter.

Gällande kvaliteter i transportsystemet är en fungerande Mälarbana en grundläggande förutsättning
för både den nationella och regionala tågtrafiken. Mälarbanan har också viktiga anslutningar till
andra banor som Bergslagsbanan (i Frövi), Godsstråket genom Bergslagen (sträckan Hovsta-Örebro),
Svealandsbanan (Valskog) samt stråken Sala-Oxelösund (sträckan Västerås-Kolbäck) och Bergslags-
pendeln (sträckan Västerås-(Kolbäck)) som måste beaktas.

Viktiga regionala och lokala mål i sammanhanget
I En Bättre Sits (EBS) samarbetar sju län – Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Södermanland,
Östergötland och Gotland – sedan flera år tillbaka för att rätt nationella infrastruktursatsningar ska
göras fram till 2030. Inom ramen för ”En Bättre Sits” har en regional systemanalys tagits fram. Syftet
med denna är att ta fram en politiskt genomarbetad och förankrad utvecklingsstrategi för regionens
transportsystem där politiker och tjänstemän från länen tillsammans har mejslat fram gemensamma
prioriteringar och finansieringslösningar i syfte att stärka utvecklingen i Stockholm-Mälarregionen.
Enligt systemanalysen behövs åtgärder på Mälarbanan och Svealandsbanan för att hantera en utökad
regionaltågstrafik samt en utökad interregional tågtrafik till Oslo och Göteborg. För kommande
infrastrukturperiod vill Stockholm-Mälarregionen särskilt lyfta följande behov:

 Kapacitet för utökad trafik på sträckan Arboga-Hovsta.
 Ombyggnad av spårområdet på Örebro central och Västerås central för att klara en utökad

persontrafik och frigöra kapacitet för gods.

De regionala målen beskrivs ytterligare i Bilaga 1b De regionala och kommunala målen.

Mål för problemlösning
Utifrån den probleminventering och workshop som genomfördes under den första fasen ”Förstå
situationen” fastställdes nedanstående översiktliga mål för problemlösningen under arbetet med
Åtgärdsvalsstudien. Det skall dock betonas att dessa mål endast varit vägledanande ”riktmärken” för
arbetet och inte följts upp i detalj. En av anledningarna till det är bland annat att inga analyser görs
inom ramen för en åtgärdsvalsstudie varför det inte är möjligt att t.ex. mäta måluppfyllelse eller att
jämföra effekterna av olika åtgärdsförslag annat än i översiktliga, beskrivande ordalag.

Mål för järnvägssträckan Örebro-Västerås på Lång sikt (20+ år)

Samhälle
 Integrerad bostads- och arbetsmarknad för regionerna

o som möjliggör sysselsättning och kompetensförsörjning
 Tågresors marknadsandel minst 50%

o av kollektivtrafikresorna

Persontrafik
 Bra resandemiljö på stationerna
 Tillräckliga plattformslängder (kapacitet)
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 God tillgänglighet till stationer

Godstrafik
 Effektiva anslutningar till hamnarna och terminaler
 Tåglägen för godståg dagtid (även i högtrafik)
 Mötesspår för 750 m långa tåg

o på alla mötesstationer och godsterminaler, -bangårdar
 Tillräcklig kapacitet för säkra, snabba godstransporter

o Eventuell Malmtrafik

Trafikering och kapacitet

Turtäthet9 (högtrafik)

 3 tåg/h, Örebro-Västerås (-Sthlm)
 2 tåg/h Örebro-(Eskilstuna-Sthlm)
 1 godståg/h Örebro-Västerås

Restider

 max 45 minuters restid10,11 Örebro-Västerås
o samt bytesfria resor

Robusthet/Punktlighet

 Nuvarande underhållsskuld avklarad
 En attraktiv punktlighet för både resenärer och gods
 Tillräcklig kapacitet för Regional- och fjärrtrafik för både gods- och persontrafik
 Bra och effektiva anslutningar till andra banor

Säkerhet
 Förbättrad säkerhet
 Nollvision gällande spårspring

Mål för järnvägssträckan Örebro-Västerås på kort sikt (5-10 år)

Samhälle
 Tågresors marknadsandel minst 30%

o av kollektivtrafikresorna

Persontrafik
 Förbättrad resandemiljö på stationerna
 Tillräckliga plattformslängder (kapacitet)

9 Baserat på Trafikstudiens (se bilaga 5) förslag på framtida trafikering.
10 Mål för restid mellan angränsande nodstäder i järnvägsstråken enligt En bättre sits.
11 Under arbetet användes Region Örebros vision: Örebro-Västerås: 0,5 h (eller strax över) och
Örebro-Stockholm: 1 h (eller strax över). Men det konstaterades att dessa restider knappast är realistiska utan
en helt ny bana med ny sträckning.
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 Förbättrad tillgänglighet till stationer
 Tillräckligt med vänd- och uppställningsspår
 Förbättrade bytestider

o Trimning av anslutningsmöjligheterna

Godstrafik
 Förbättrade anslutningar till hamnarna och terminaler
 Tåglägen för godståg dagtid

Trafikering och kapacitet

Turtäthet12 (högtrafik)

 2 tåg/h Örebro-Västerås (-Sthlm)
 2 tåg/h Örebro-(Eskilstuna-Sthlm)
 1 godståg/h Örebro-Västerås

Restider

 40 minuters restid Örebro-Västerås
o Örebro- Stockholm: 01:40 (hh:mm)

Robusthet/Punktlighet

 Åtgärdat dagens generella underhållsskuld på delar av banan
 Bankapacitet tillräcklig för robusthet (punktlighet)
 Förbättrade anslutningar till andra banor

12 Baserat på Trafik- och kapacitetsstudiens förslag på framtida trafikering
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5. Problembeskrivning, förhållanden, förutsättningar

Befintliga förhållanden
Järnvägen mellan Örebro C och Västerås C tillhör stråket Mälarbanan men berör även godsstråket
genom Bergslagen och stråken Sala-Oxelösund, Svealandsbanan och Bergslagspendeln.

Figur 5.1: Järnvägstrafiken (antal tåg/dygn) längs sträckan Örebro – Västerås år 2017

Örebro C är ett av naven för den regionala trafiken i Närke, Västmanland och Sörmland. Trafiken
genom Örebro är omfattande med både person- och godstrafik. Örebro ligger utmed godsstråket
genom Bergslagen och här passerar merparten av godstrafik från Norrland som ska vidare väster- och
söderut.

Örebro S ligger knappt 1 km söder om Örebro C och är i järnvägstekniska termer ett så kallat håll-
ställe. Samtliga persontåg gör där uppehåll för resandeutbyte, dvs. alla tåg har två uppehåll i Örebro i
dagsläget.

Sträckan Örebro C till Hovsta är dubbelspårig och ingår i Godsstråket genom Bergslagen. Person-
trafiken utförs av Tåg i Bergslagen (med SJ som operatör) som trafikerar Gävle-Borlänge-Örebro-
Mjölby och Gävle-Avesta-Fagersta-Frövi-Örebro-Mjölby samt SJ AB som trafikerar (Göteborg)-
Hallsberg-Stockholm.

I Hovsta ansluter Mälarbanan. Korsande tågvägar uppstår då korsningen inte är planskild mellan
norrgående Örebro-Arboga och sydgående tåg Frövi-Örebro.

Sträckan Hovsta till Arboga byggdes i slutet på 1990-talet uteslutande för att trafikeras med person-
tåg och har därför kraftiga lutningar på upp till ca 25 promille vilka begränsar möjligheterna att köra
tunga godståg. Sträckan är i huvudsak enkelspårig med en största tillåtna hastighet på 200 km/h.
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Mellan Alväng och Ökna finns ett 10 km långt, partiellt, dubbelspår. I Jädersbruk ansluter den gamla
banan från Frövi som trafikeras av främst godståg. Samtliga persontåg har uppehåll i Arboga.

Öster om Arboga är sträckan mot Valskog dubbelspårig med en största tillåtna hastighet av 160
km/h. I Valskog ansluter Svealandsbanan från Eskilstuna. En stor del av tågen från Stockholm via
Svealandsbanan vänder idag i Arboga. Godstrafiken på sträckan utgörs bland annat av södra stål-
pendeln, Green Cargo’s vagnslast- och kombitåg.

Mellan Valskog och Kolbäck är banan enkelspårig med låg största tillåtna hastighet och många
kurvor. I Köping finns en trespårsstation och ett hamnspår med godstrafik från Hallsberg. Samtliga
persontåg har uppehåll i Köping. Mellan Köping och Kolbäck finns det en mötesstation, Munktorp. I
Kolbäck ansluter banan från Fagersta (stråket Bergslagspendeln) och Eskilstuna (stråket Sala-Oxelö-
sund).

Sträckan Kolbäck till Västerås C är dubbelspårig med hög standard, största tillåtna hastighet är 200
km/h. Strax innan Västerås C ligger Västerås V, en äldre godsbangård som utnyttjas i relativt liten
utsträckning i nuläget.

Trafikering

Förutom SJ-tågen (Göteborg-) Hallsberg-Stockholm tillkommer Tåg i Bergslagen med tågen till
Fagersta/Ludvika och den s k ”UVEN” som trafikerar sträckan Sala-Västerås-Eskilstuna-Flen-
Katrineholm-Linköping. I Kolbäck gör UVEN uppehåll och i Dingtuna stannar tågen som går mellan
Västerås och Ludvika.

Kapacitet

Kapacitetsutnyttjandet mellan Örebro och Västerås 2016 betecknas i nuläget som relativt lågt. Detta
beror till stor del på att trafiken är jämt fördelad över hela dygnet och att Trafikverkets metoder för
att beräkna kapacitetsutnyttjandet inte riktigt passar en bana av denna karaktär.

Enligt tågoperatörerna fungerar det i praktiken så att man inte söker tåglägen då man vet att det inte
finns tillräcklig kapacitet.

Figur 5.2: Kapacitetsutnyttjande år 2016.
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Framtida utveckling
Följande uppskattningar av den framtida trafikeringen i ”maxtimmarna” baseras på den Trafik- och
kapacitetsstudie som gjordes av Trafikverket inför starten av denna ÅVS.

Trafikering

Tabellen nedan redovisar Trafikverkets basprognos för tågtrafiken år 2040:

Sträcka Infrastruktur Persontåg Godståg
Örebro-Hovsta Dubbelspår 110 (105) 103 (92)
Hovsta-Arboga Enkelspår 64 (50) 7 (2)
Arboga-Valskog Dubbelspår 96 (62) 41 (40)
Valskog-Kolbäck Enkelspår 62 (35) 18 (20)
Kolbäck-Västerås Dubbelspår 152 (115) 18 (18)

Södertälje-Eskilstuna Partiellt dubbelspår 66 (38) 8(6)
Eskilstuna-Rekarne Partiellt dubbelspår 84(65) 30(25)

Rekarne-Valskog Enkelspår 36(28) 8(12)
Rekarne-Kolbäck Enkelspår 48(38) 14(2)

Tabell 5.1: Basprognos för tågtrafiken år 2040, antal tåg per dygn. Sifforna inom parentes redovisar
dagens trafikutbud (2017).

Trafikverkets basprognos innehåller endast den trafik som prognosticeras på befintlig och beslutad
infrastruktur, den innefattar således inga eventuella behov av trafikutveckling som genereras av
andra omständigheter såsom regionförstoringar och ökad arbetspendling.

I rapporten ”En bättre sits – Storregional systemanalys (EBS)” beskriver regionerna hur de ser på den
tänkta tågtrafiken år 2030, se figur 5.3 nedan.
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Figur 5.3: Trafikering år 2030 enligt En bättre sits – Storregional systemanalys (EBS). Antal avgångar
per timme i högtrafik.

I Trafikverkets trafik- och kapacitetsstudie (se bilaga 5) görs bedömningen att framtida trafikering
enligt EBS är något blygsam, i synnerhet under högtrafik. Dessutom saknas där den kommersiella
interregionala persontrafiken. Trafik- och kapacitetsstudien innehåller därför en sammanvägd
bedömning av trafikutvecklingen som ”dock förutsätter vissa utbyggnader i infrastrukturen, både
planerade och sådana som endast är i utredningsskedet”.

I denna ÅVS redovisas en tänkt trafikering på kort och lång sikt för sträckan Örebro – Västerås, se
nedanstående figurer. Detta förslag har utarbetats i dialog med projektgruppen och baseras på
motsvarande underlag i Trafik- och kapacitetsstudien.
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Figur 5.4: Trafikering antal tåglägen13 per dygn och riktning.

 Figur 5.5: Trafikering antal tåglägen5 per dygn och riktning.

13 Notera att antal tåglägen (i stället för antal tåg) används här. Det gäller främst godstågen för vilka det bör
finnas tåglägen även i högtrafik.
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Enligt trafik- och kapacitetsstudien har godstrafiken en stor potential för ökad trafik på järnväg. Flera
godsterminaler finns, som t.ex. Nykvarn och Folkesta. Stora hamnar finns i Köping, Västerås och
Södertälje. Trafiken är dock i dagsläget av lokal karaktär, där Eskilstuna godsbangård just nu är en
”hubb” för godstrafiken i Mälardalen.

Kapacitetsbegränsningar de närmsta åren

Det finns inga investeringar i den aktuella nationella planen gällande sträckan Örebro-Västerås,
däremot pågår bygget av fyrspår på sträckan Tomteboda-Kallhäll som också är en del av Mälarbanan.
Hela utbyggnaden Tomteboda-Kallhäll är klar tidigast 2028.

Enligt Trafikverkets trafik- och kapacitetsstudie (se bilaga 5) är för de närmsta åren kapacitets-
begränsningarna, under högtrafiktiden, framför allt relaterade till kapaciteten på enkelspårs-
sträckorna samt begränsningar vid vissa stationer, se nedanstående figur.

Figur 5.6: Bedömda kapacitetsbegränsningar i högtrafik de närmsta åren på Mälarbanan enligt
trafikeringsstudien.
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Problembeskrivning
Denna problembeskrivning omfattar framför allt problem och brister i dagsläget men i viss ut-
sträckning också behov inför framtiden, på kort respektive lång sikt. De framkomna framtida
behoven har också använts för att specificera målsättningarna, se avsnitt 4.3 Mål för problemlösning.

Figur 5.7: Mälarbanan mellan Örebro och Västerås idag (blå linje).

5.3.1 Beskrivning av problem, brister och behov utifrån intressenternas synpunkter
och tidigare material

Problem, brister och behov har diskuterats både inom projektgruppen och med övriga intressenter i
samband med första workshopen och den fördjupade dialogen. Notera dock att en del av de
beskrivna problemen är åsikter och inte är verifierade. Dessutom finns olika beroenden mellan
sträckan Örebro - Västerås och anslutande sträckor, dvs. vissa av de problem som upplevs på en
sträcka kan ha sin grund på anslutande sträckor och vice versa.

Den problembild som framkommit i de första faserna av åtgärdsvalsstudien återges kortfattat nedan.

Generella problem, brister och behov

- Restiderna behöver kortas ner.
- Högre turtäthet bör eftersträvas.
- Kapacitetsbrist i stråket kan uppkomma p g a trafik från flera anslutande banor, korsande

tågvägar samt en blandning av enkel- och dubbelspår.
- Underhållet är idag eftersatt.
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Örebro C

Örebro C har flera brister när det gäller kapacitet, för både gods- och persontåg. Den största bristen
är avsaknaden av ett funktionsdugligt dubbelspår genom bangården. Endast när spår 1 inte är upp-
taget har man en fungerande dubbelspårsfunktion.

Den andra stora bristen är avsaknad av plattformslägen. Ett flertal tåg vänder i Örebro och med
endast fyra plattformslägen blir då kapaciteten ansträngd. På sikt kan man anta en ökning av antalet
vändande tåg från Stockholm eftersom Örebro är en naturlig slutpunkt för regionaltågstrafiken som
förbinder städerna runt Mälaren.

Det saknas även tillräckligt med uppställningsspår för tåg som startat och slutar i Örebro.

Övriga problem, brister och behov som noterats gällande funktioner på Örebro C:

- Gods genom Örebro orsakar bullerproblem
- Spårspring som skapar störningar (barriäreffekter)
- Behov av ett tredje spår över Svartån i Örebro
- Mindre attraktiva resenärsmiljöer vid Örebro C

Ovanstående brister skapar problem med robusthet och redundans och att hålla tidtabeller.

Hovsta

Anslutningen i Hovsta mot Mälarbanan är en känslig punkt på sträckan. Korsande tågvägar uppstår
minst en gång i timmen då tåg mellan Örebro och Västerås/Stockholm/Eskilstuna måste korsa
godsstråkets nedspår. Det finns också lokala önskemål om framtida tågstopp i Hovsta men det saknas
i nuläget förutsättningar för att skapa stationsuppehåll i Hovsta.

Hovsta - Arboga

Enkelspårssträckan Hovsta och Alväng är ovanligt lång, ca 21 km, och därmed kapacitets-
begränsande. Det är också enkelspårssträckan Ökna-Jädersbruk-Arboga som är drygt 14 km lång.
Kommande trafikökningar kan begränsas av det långa enkelspåret mellan Hovsta och Alväng, men
framförallt av enkelspåret mellan Jädersbruk och Arboga där det också bedrivs godstrafik. På
sträckan mellan Jädersbruk och Arboga skapas en flaskhals genom att två enkelspåriga banor
sammanbinds till en enkelspårsträcka fram till Arboga. Vid Arboga övergår sedan banan till dubbel-
spår fram till Valskog.

Om man börjar köra malmtransporter kommer det att uppstå större kapacitetsbrister Arboga-
Jädersbruk och vid genomfarten i Arboga.

Arboga

Arboga station utnyttjas idag för trafikutbyte för Mälar- och Svealandsbanans genomgående person-
tåg samt som en vändstation för tågen på Svealandsbanan (Eskilstuna/Stockholm). I Arboga är spår 2
för kort för de längre tågens vändningar. Även plattformen vid spår 3 är för kort och klarar idag inte
tåg på 240 m. Således klarar inte dagens utformning ett möte mellan två långa persontåg (à 240 m).
Endast plattformen på spår 1 har tillräcklig längd för framtidens regionaltåg.
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MÄLAB har önskemål om att Arboga station ska utformas för att klara 240 m långa tåg, dvs. platt-
formslängden bör vara 255 m.

Arboga – Valskog

Från Arboga till Valskog är banan utrustad med dubbelspår redan idag. Hastigheten på denna sträcka
är trots det begränsad till 160 km/h.

Valskog – Köping – Kolbäck (sträckorna)

Denna sträcka karakteriseras av ett ”kurvigt” enkelspår med låg största hastighet (sth). Tågen kan
mötas i Köping resp. i Munktorp. Munktorp är en renodlad mötesstation och har inget trafikutbyte.
Den låga hastigheten på sträckan i kombination med endast två mötesstationer kan begränsa
möjligheterna till en trafikökning i framtiden.

Köping

Tågen kan mötas i Köping. I Köping finns ett mötesspår som är ca 700 m långt och möjliggör möten
mellan tåg, dock ej med samtidig infart. För västerifrån kommande godståg finns idag en direkt
förbindelse ner till hamnen, men för österifrån kommande godståg är hamnförbindelsen kapacitets-
hämmande. Dessa tåg måste köra ut på linjen söder om Köping och därifrån backa ner till hamnen.
Banans dragning genom Köping, med snäva kurvor i båda ändarna, bidrar till långa restider p g a låg
tillåten hastighet.

Resenärsmiljöerna i Köping är slitna och därmed mindre attraktiva.

Kolbäck

Kolbäck är en relativt stor grenstation med fyra utgående linjer och två tågspår med plattform. Trots
detta så är det relativt få tågstopp där. Det finns idag rapporter om en del problem med korsande
tågvägar i Kolbäck.

Dingtuna

Mellan Kolbäck och Västerås finns driftplatsen Dingtuna som har två sidoplattformar placerade invid
växelkrysset mellan upp- och nedspår. Ett problem som rapporterats är att vid enkelspårsdrift så
blockerar tåg som gör uppehåll både upp- och nedspåret.

Västerås V

Västerås Västra rangerbangård ligger i direkt anslutning till Västerås Hamn samt Hacksta industri-
område. Rangerbangården består av 14 spår varav fyra är signalreglerade. Det finns en anslutning till
Mälarbanan i båda ändarna av bangården.

Behovet av rangering vid Västerås Västra har minskat kraftigt de senaste åren och idag rangeras ett
till två kortare tåg per dag. Däremot kommer troligen behovet av att hantera gods på järnvägen till
och från Västerås hamn och intilliggande industrier att öka, bland annat i samband med ombyggna-
tionen av slussen i Södertälje samt farledsutbyggnaden i Mälaren. Storstockholms expansion ger
också indikationer om att Västerås kan få ökad betydelse för dess varudistribution.
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Utformningen samt tekniken i den befintliga bangårdsanläggningen utgör ett hinder för att möta det
förändrade framtida behovet. Rangerställverket har uppnått sin tekniska livslängd och måste
antingen rivas eller byggas om. Bangården behöver också anpassas för att hantera fler och längre
godståg till och från hamnen på ett effektivera sätt. Vidare förs idag diskussioner om hur bangården
ska utnyttjas i framtiden (överlämnande-, gods- och uppställningsbangård/depåfunktioner etc.)
alternativt reduceras i omfattning.

Västerås C

Dagens resecentrum har brister ur ett resenärsperspektiv med avseende på ”väntytor”, kapacitet i
trapphus och på plattformar. Bristerna är framför allt kopplade till resenärsmiljön och tillgänglig-
heten.

För den befintliga järnvägsanläggningen gäller att den inte kommer att klara det kapacitetsbehov
som förväntade resandeökningar och därmed utökad trafikering kräver.

Jämförelsealternativet (JA)
Jämförelsealternativet, Mälarbanan Örebro-Västerås 2020, inkluderar egentligen inga kapacitets-
höjande åtgärder och innebär bland annat att restiderna inte kan reduceras och att det blir svårt att
öka turtätheten utan att direkt få en sämre punktlighet.
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6. Alternativa lösningar

Studerade åtgärdstyper och alternativa lösningar
Med hjälp av den inventering av behov, brister och problem som utförts som en del av fasen ”Förstå
situationen” och den målbild som genererats utifrån detta arbete (se avsnitt 4.3), utarbetades att
antal förslag på åtgärder där fokus var på åtgärder som bidrar till att uppfylla målbilden och då
framför allt till att höja kapaciteten på den aktuella sträckan inklusive dess bangårdar men också att
åtgärda brister i resenärsmiljöerna och öka tillgängligheten till hamnar och terminaler. Ett flertal av
de föreslagna åtgärderna har hämtats från tidigare gjorda funktionsutredningar, ÅVS:er eller
trafikeringsstudier.

Därefter grupperades åtgärderna utifrån de tre aktuella tidsperspektiven, dvs. kort, medellång
respektive lång sikt, och fyrstegsprincipen. Vägledande för denna gruppering var dels hur de olika
åtgärderna beror av varandra och dels när i tiden de lämpligast kan eller bör genomföras.

Det är i sammanhanget viktigt att nämna att de föreslagna åtgärderna inte analyserats avseende hur
stora effekter de ger eller om de är de i slutänden optimala åtgärderna. Nedan presenteras alla
kvarvarande identifierade åtgärder separat var för sig under respektive tidsperspektiv.
Avförda åtgärdsförslag finns redovisade i Bilaga 4 Bortsorterade alternativ. Observera också att
flertalet av de framtagna åtgärderna inledningsvis kommer kräva fördjupade utredningar.

Kommentar gällande ”Förutsägbar effekt på kapaciteten”

I följande beskrivning av åtgärdsförslagen anges kortfattat ”Förutsägbar effekt på kapaciteten” för i
stort sett alla åtgärder.  Det kan då vara viktigt att notera att en kapacitetshöjning för en järnvägs-
sträcka eller motsvarande, förenklat innebär att turtätheten kan ökas (fler tåglägen) och/eller att
förseningarna kan minskas och/eller att restidernas kan kortas. Så till exempel kan en satsning på
ökad punktlighet innebära att man får kompromissa vad gäller önskade restider eller antal tåglägen.

Notera att ”Förutsägbar effekt på kapaciteten” enligt nedan är en grov, första bedömning av en
åtgärds effekter på järnvägskapaciteten där en niogradig skala använts:

 Ingen påverkan
 Viss ökning/minskning
 Ökning/minskning
 Stor ökning minskning
 Mycket Stor ökning/minskning

Bakgrunden till dessa kommentarer är att de användes vid den andra workshopen för att underlätta
för deltagarna – som inte alla har en järnvägsbakgrund - att få en grov uppfattning av den förutsäg-
bara effekten på kapaciteten för en enskild åtgärd.
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6.1.1 Åtgärdsförslag Kort sikt (5-10 år):

Örebro – (Hovsta)

 Sex plattformslägen Örebro C
Idag är det 4 st. plattformslägen. En funktionsutredning pågår redan. Se skiss i figur 6.1.1.
Förutsägbar effekt på kapaciteten: Ökning av kapaciteten på Örebro C.

Figur 6.1.1 Örebro S + Örebro C, exempelförslag från funktionsutredning

Hovsta – (Arboga)

 Magasineringsspår infart Hovsta.
Nytt magasineringsspår vid infarten till Hovsta från Västerås/Eskilstuna. Detta spår
medger att södergående tåg från Västerås/Eskilstuna kan gå åt sidan och invänta lämplig
tidpunkt för att köra in på godsstråkets nedspår. Underlättar en prioritering av
norrgående tåg på Mälarbanan i Hovsta. Se figur 6.1.2. Magasineringsspåret bör
konstrueras så att det kan ingå i en ev. framtida planskild lösning i Hovsta och framtida
dubbelspårslösning Hovsta-Alväng.
Förutsägbar effekt på kapaciteten: Viss ökning av kapaciteten på Mälarbanan mellan
Hovsta och Arboga. Färre konflikter med tåg på Godsstråket genom Bergslagen.

Figur 6.1.2 Magasineringsspår infart Hovsta.
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Arboga – (Valskog)

 Arboga station, plattformsförlängning
Förlängning av plattformen ca 35 meter i västra änden av stationen. Förlängningen ger
en plattformslängd för spår 3 som är 255 meter (UA1b enligt gjord FU). En förlängning av
plattformen skapar möjlighet för tåg med en längd av 240 meter att trafikera både upp-
och nedspår i Arboga, se figur 6.1.3.
Förutsägbar effekt på kapaciteten: Viss ökning av kapaciteten på Arboga station.

Figur 6.1.3 Förlängning av plattform i västra änden av Arboga station, exempelförslag från
funktionsutredning

 Nytt vänd- och uppställningsspår i Arboga, väster om Skandiagatan, för att kunna
hantera vändande långa tåg i Arboga. Det nya spåret bör utformas så att det ”är
anpassat” för en framtida dubbelspårsutbyggnad Jädersbruk-Arboga. UA4 enligt gjord
FU. Åtgärden inkluderar också att ändra in-/utgång till trapphus på plattformen (dvs. ta
bort utgångar åt sidorna). Denna åtgärd underlättar vändningen av tåg i Arboga, se figur
6.1.4.
Förutsägbar effekt på kapaciteten: Viss ökning av kapaciteten på Arboga station.

Figur 6.1.4 Nytt vänd- och uppställningsspår väster om Skandiagatan, exempelförslag från
funktionsutredning
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Valskog – Köping – (Kolbäck )

 Modernisering av Köping station vad avser resenärsmiljöer och säkerhet.
Förutsägbar effekt på kapaciteten: Ingen direkt påverkan på kapaciteten på Köping
station.

 Åtgärder för hastighetshöjningar Valskog-Kolbäck, etapp 1. Inkluderar kurvrätningar
väster om Kolbäck, (KM 131-134, ca 3 km). Hastighetshöjning för B-tåg (vanliga
resandetåg) från 130 km/h till 160 km/h, se figur 6.1.5. Genomförs lämpligen i två
etapper, där den första omfattar de åtgärder som kan genomföras till en förhållandevis
låg kostnad (ev. som trimningsåtgärder) och den andra omfattar de mer kostsamma.
Förutsägbar effekt på kapaciteten: Viss ökning/ökning av kapaciteten på sträckan
Valskog-Kolbäck.

Figur 6.1.5 Kurvrätning väster om Kolbäck
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Kolbäck - Västerås

 Slopning av rangerställverket vid Västerås V. Befintligt rangerställverk och trycklufts-
drivna växeldriv rivs och ersätts med elektriska omläggningsanordningar som möjliggör
planväxling. Rangervallen tas bort, se figur 6.1.6 och 6.1.7.
Förutsägbar effekt på kapaciteten: Viss ökning av kapaciteten på godsbangården
Västerås V. Förbättrar  också tillgängligheten till bangården eftersom den blir öppen för
alla godsoperatörer.

 Uppställningsspår/depåfunktioner för persontåg i Västerås. En anläggning med
uppställningsspår/depåfunktioner för persontåg skapas i anslutning till Västerås Västra.
Förutsägbar effekt på kapaciteten: Viss ökning av kapaciteten på personbangården
Västerås C.

Figur 6.1.6 Översikt över banvallens läge, inringat i rött. Västra delen av Västerås V.

Figur 6.1.7 Västerås V,  Minimal spårlayout efter rivning av rangerställverk och vall, exempelförslag
från funktionsutredning
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6.1.2 Åtgärdsförslag medellång sikt (10-20 år):

Hovsta – (Arboga)

 Ny mötesstation Hovsta-Alväng. Anläggs ungefär mitt på sträckan Hovsta-Alväng, se
figur 6.1.9.
Förutsägbar effekt på kapaciteten: Ökning av kapaciteten på sträckan Hovsta-Arboga.

Figur 6.1.9 Hovsta - Alväng

 Dubbelspår Jädersbruk-Arboga (2,8 km). Utbyggnad till dubbelspår Jädersbruk-Arboga
varvid Jädersbruk kompletteras med kryssväxlar, se figur 6.1.10.
Förutsägbar effekt på kapaciteten: Stor ökning av kapaciteten på sträckan Hovsta-
Arboga och mellan Frövi och Arboga.

Figur 6.1.10 Jädersbruk – Arboga
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 Dubbelspår Ökna-Jädersbruk (9,7 km). Utbyggnad till dubbelspår Ökna-Jädersbruk, se
figur 6.1.11.
Förutsägbar effekt på kapaciteten: Stor ökning av kapaciteten på sträckan Hovsta-
Arboga.

Figur 6.1.11 Ökna – Jädersbruk

Arboga – (Valskog)

 Förlängning av uppspåret västerut i Arboga.
Ny järnvägsbro över Skandiagatan och nytt spår förbi uppställningsspåret väster om
Skandiagatan, för att öka flexibiliteten och möjliggöra ökad trafikering genom Arboga, se
figur 6.1.12.  Inkluderar därmed också en förberedelse för dubbelspår vidare från Arboga
till Jädersbruk. Obs! Denna åtgärd förutsätter att de under kort sikt nämnda åtgärderna
gällande Arboga är genomförda.
Förutsägbar effekt på kapaciteten: Stor ökning av kapaciteten på Arboga station.

Figur 6.1.12 Förlängning av uppspåret västerut över Skandiagatan (ny järnvägsbro) och förbi nytt
uppställningsspår väster om Skandiagatan.

 Ny kryssväxel Arboga. Placeras i östra änden av stationen för flexiblare byten mellan
upp- och nedspår, se figur 6.1.13.
Förutsägbar effekt på kapaciteten: Viss ökning av kapaciteten på Arboga station.
Möjliggör förbigångar av långa tåg på nordgång.
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Figur 6.1.13 Ny kryssväxel i östra änden av Arboga

 Åtgärder för hastighetshöjningar Arboga-Valskog, etapp 1 och 2. Höjning för B-tåg
(vanliga resandetåg) till 200/250 km/h från dagens 160 km/h, se figur 6.1.14. Genomförs
lämpligen i två etapper, där den första omfattar de åtgärder som kan genomföras till en
förhållandevis låg kostnad (ev. som trimningsåtgärder) och den andra omfattar de mer
kostsamma.
Förutsägbar effekt på kapaciteten: Viss ökning av kapaciteten på sträckan Arboga-
Valskog.

Figur 6.1.14 Sth (km/h) idag mellan Arboga och Valskog. Röd rektangel markerar kandidatsträcka för
kurvrätning och därmed sth-höjning.

Valskog – Köping – (Kolbäck )

 Överlämningsbangård i Köping. Överlämningsbangården bör omfatta 1-2 st. 750 m långa
sidospår som byggs söder om dagens infart till Köping, se figur 6.1.15.
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Förutsägbar effekt på kapaciteten: Ökning av kapaciteten på sträckan Valskog-Kolbäck.
Förbättrad anslutning till hamnen.

Figur 6.1.15 Överlämningsbangård omfattande 1-2 st. 750 m långa sidospår

 Utredning av järnvägen genom Köping. Frågeställningarna är blanda andra: Hur ska
dagens bangårdsområde hanteras framledes; Hur ska järnvägen dras genom eller i
anslutning till Köping i händelse av att dubbelspår ska byggas etc.
Förutsägbar effekt på kapaciteten: Utredningen i sig ger ingen direkt påverkan på
kapaciteten.

 Åtgärder för hastighetshöjningar Valskog-Kolbäck, etapp 2. Inkluderar kurvrätningar
väster om Kolbäck, (KM 131-134, ca 3 km). Hastighetshöjning för B-tåg (vanliga
resandetåg) från 130 km/h till 160 km/h, se figur 6.1.5. Genomförs lämpligen i två
etapper, där den första omfattar de åtgärder som kan genomföras till en förhållandevis
låg kostnad (ev. som trimningsåtgärder) och den andra omfattar de mer kostsamma.
Förutsägbar effekt på kapaciteten: Viss ökning/ökning av kapaciteten på sträckan
Valskog-Kolbäck.
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Kolbäck - Västerås

 Överlämningsbangård i Hacksta/Västerås Västra. En överlämningsbangård byggs i
anslutning till Hacksta-området alternativt byggs dagens Västerås V om och förlängs så
att den kan fungera också som en överlämningsbangård, se figur 6.1.16.
Förutsägbar effekt på kapaciteten: Ökning av kapaciteten godstrafiken i
Västeråsområdet.

Figur 6.1.16 Överlämningsbangård Hacksta/Västerås Västra.
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6.1.3 Åtgärdsförslag Lång sikt (20+ år):

Örebro – (Hovsta)

 Ombyggnation Örebro bangård, som inleds med en utredning som också inkluderar
frågan om hur godset ska transporteras genom Örebro kommun i framtiden? Utanför
eller genom de centrala delarna.

Omfattar en större ombyggnation av Örebro bangård i form av bl.a.:

 Fullgod genomgående dubbelspårsfunktion.
 Minimering av antalet korsande tågvägar.
 Optimering av spårkonfigurationen vid Örebro S.
Se skisser i figur 6.1.17 och figur 6.1.18 nedan.
Förutsägbar effekt på kapaciteten: Stor ökning av kapaciteten på Örebro C.

Figur 6.1.17 Fullgod genomgående dubbelspårsfunktion enligt Alt 1a i Åtgärdsvalsstudie Örebro C och
Örebro S.

Figur 6.1.18 Tredje spår över Svartån enligt Alt 2a i Åtgärdsvalsstudie Örebro C och Örebro S.

Hovsta – (Arboga)

 Planskildhet i Hovsta. En planskild spårkorsning i Hovsta som medger att norrgående tåg
på Mälarbanan kan fortsätta direkt mot Västerås/Eskilstuna utan att störa trafiken på
godsstråkets nedspår. Se figur 6.1.19.
Förutsägbar effekt på kapaciteten: Ökning av kapaciteten på Godsstråket genom
Bergslagen mellan Hovsta och Örebro och på Mälarbanan mellan Hovsta och Arboga.
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Figur 6.1.19 Planskildhet i Hovsta.

 ”Tågstation i Hovsta”. Inom nuvarande driftplats Hovsta byggs plattformar etc. så att
resandetåg kan ha trafikutbyte i Hovsta.
Förutsägbar effekt på kapaciteten: Viss minskning/minskning av kapaciteten på
Godsstråket mellan Hovsta och Örebro.

 Dubbelspår Hovsta-Alväng (21 km). Utbyggnad till dubbelspår Hovsta-Alväng (21 km), se
figur 6.1.9 ovan.
Förutsägbar effekt på kapaciteten: Stor ökning av kapaciteten på sträckan Hovsta-
Arboga.

Arboga – (Valskog)
Valskog - Köping – (Kolbäck)

 Förlängning av mötesspår i Munktorp. Mötesspår på dagens bangård i Munktorp
anpassas och förlängs så att fullånga tåg kan mötas (750 m) med samtidig infart.
Munktorp klarar idag 630 m långa tåg utan samtidig infart, se figur 6.1.21.
Förutsägbar effekt på kapaciteten: Viss ökning av kapaciteten på sträckan Valskog-
Kolbäck.
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Figur 6.1.21 Förlängning av befintligt mötesspår i Munktorp.

 Dubbelspår Valskog-Kolbäck
Det kan vara värt att notera att med utbyggnad till dubbelspår kommer samtliga
plankorsningar utmed sträckan sannolikt att stängas. Några av dessa byggs om till
planskilda korsningar i samma lägen, medan andra kan utgå helt.
Alt 1.
Utbyggnad till dubbelspår hela sträckan Valskog-Köping-Kolbäck i befintlig sträckning,
undantaget sträckningen genom Köping, där en dubbelspårig nysträckning görs, se figur
6.1.22.
Förutsägbar effekt på kapaciteten: Mycket stor ökning av kapaciteten på sträckan
Valskog-Kolbäck.

Alt 2.
Dubbelspårig nysträckning av banan på sträckan Valskog-Köping-Kolbäck vilket eliminerar
dagens snäva kurvor och höjer hastigheten (sth) för B-tåg (vanliga resandetåg) till 250
km/h. För dagens bana är det speciellt avsnittet genom Köping som innebär stora
hastighetssänkningar, se figur 6.1.22.
Förutsägbar effekt på kapaciteten: Väldigt stor ökning av kapaciteten på sträckan
Valskog-Kolbäck.
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Figur 6.1.22 Utbyggnad till dubbelspår hela sträckan Valskog-Köping-Kolbäck



48

Åtgärdsförslagen i korthet

Slutligen paketerades de studerade åtgärderna i sin slutliga version i form av ett åtgärdspaket per
tidsperspektiv. Dessa paket presenteras kortfattat nedan och det är då viktigt att återigen notera att
de här presenterade åtgärdspaketen bygger på varandra och är tänkta att genomföras i sin helhet i
princip inom respektive tidsperiod. ÅTGÄRDSPAKET på Kort sikt innehåller de åtgärder som bedömts
som viktiga och möjliga att genomföra på kort sikt. Dessa åtgärder ger sedan en god grund för de
åtgärder som föreslås i ÅTGÄRDSPAKET på Medellång sikt. Detta paket innehåller de åtgärder som
innebär ett första steg mot att Mälarbanan blir dubbelspårig hela vägen från Örebro till Västerås
samt andra viktiga större åtgärder som de båda överlämningsbangårdarna. Dessa åtgärder ger sedan,
tillsammans med de ”kortsiktiga åtgärderna”, en god grund för de åtgärder som föreslås i ÅTGÄRDS-
PAKET på Lång sikt. Detta paket innehåller de åtgärder som innebär att dubbelspåret förfärdigas
samt att Örebro C byggs om och anpassas enligt de förutsättningar som då gäller.

ÅTGÄRDSPAKET på Kort sikt (5-10 år)

Omfattar huvudsakligen steg 2- och steg 3-åtgärder.
Steg 2- Optimera, genomför effektiviserande åtgärder för det befintliga transportsystemet.
Steg 3- Bygg om. Begränsade ombyggnationer och förändringar.

Åtgärder

1. Sex plattformslägen Örebro C.
2. Magasineringsspår infart Hovsta.
3. Arboga station, plattformsförlängning.
4. Nytt vänd- och uppställningsspår i Arboga.
5. Modernisering av Köping station.
6. Åtgärder för hastighetshöjningar Valskog-Kolbäck, etapp 1, mindre åtgärder.
7. Slopning av rangerställverket vid Västerås V.
8. Uppställningsspår/depåfunktioner för persontåg i Västerås.

Sammantagen effekt för åtgärderna:

De föreslagna åtgärderna avser att på kort sikt förbättra dagens situation och skapa
grundförutsättningar för en successiv utökning av regionaltågstrafiken.

Tidsperspektiv

- Genomförs i planerade åtgärdssteg inom en 5-10 års-period.

Ansvar

- Huvudsakligen Trafikverket, men även regionerna och kommunerna.
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ÅTGÄRDSPAKET på Medellång sikt (10-20 år)

Omfattar framförallt olika steg 3- och steg 4-åtgärder.
Steg 3 - Bygg om. Begränsade ombyggnationer och förändringar.
Steg 4 - Bygg nytt. Nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.

Åtgärder

1. Ny mötesstation Hovsta-Alväng.
2. Dubbelspår Jädersbruk-Arboga (2,8 km).
3. Dubbelspår Ökna-Jädersbruk (9,7 km).
4. Förlängning av uppspåret västerut i Arboga.
5. Ny kryssväxel Arboga.
6. Åtgärder för hastighetshöjningar Arboga-Valskog, etapp 1, mindre åtgärder och etapp 2,

större åtgärder.
7. Överlämningsbangård i Köping.
8. Utredning av järnvägen genom Köping.
9. Åtgärder för hastighetshöjningar Valskog-Kolbäck, etapp 2, större åtgärder.
10. Överlämningsbangård i Hacksta/Västerås Västra.

Sammantagen effekt för åtgärderna:

De föreslagna åtgärderna avser att på medellång sikt skapa förutsättningar för en fortsatt,
successiv utökning av regionaltågstrafiken och en eventuell start av malmtågstrafiken (Frövi-
Valskog). De större åtgärderna ger också grundförutsättningarna för att påbörja en reguljär
trafik mellan Oslo och Stockholm via Mälarbanan.

Tidsperspektiv

- Genomförs i planerade åtgärdssteg inom en 10-20 års-period.

Ansvar

- Huvudsakligen Trafikverket, men även regionerna och kommunerna.
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ÅTGÄRDSPAKET på Lång sikt (>20 år)

Omfattar huvudsakligen steg 4-åtgärder, men även ett par steg 3- åtgärder.
Steg 3 - Bygg om. Begränsade ombyggnationer och förändringar.
Steg 4 - Bygg nytt. Nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder

Åtgärder

1. Ombyggnation Örebro bangård.
2. Planskildhet i Hovsta.
3. ”Tågstation i Hovsta”.
4. Dubbelspår Hovsta-Alväng.
5. Förlängning av mötesspår i Munktorp.
6. Dubbelspår Valskog-Kolbäck.

Sammantagen effekt för åtgärderna:

Åtgärderna ger en dubbelspårig Mälarbana och bedöms preliminärt som tillräckliga för att
klara både en utökad malm- och godstrafik, en ökad interregional trafik Stockholm-Värmland-
Oslo och en utökad regional tågtrafik enligt ”En bättre sits”, samtidigt som det ger förutsät-
tningar för ett robust trafiksystem och för ett ”störningsfritt” underhåll av banan. Med ut-
byggnad till dubbelspår kommer sannolikt också samtliga plankorsningar utmed sträckan att
stängas. Några av dessa byggs om till planskilda korsningar i samma lägen, medan andra kan
utgå helt.

Tidsperspektiv

- Genomförs på längre sikt, 20 år och framåt.

Ansvar

- Huvudsakligen Trafikverket, men även regionerna och kommunerna.
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Potentiella effekter och konsekvenser

6.3.1 Samlad effektbedömning 14

En Samlad effektbedömning (SEB) ska beskriva en åtgärds effekt ur tre beslutsperspektiv. Först i en
samhällsekonomisk analys med prissatta och ej prissatta effekter. De ej prissatta effekterna beskrivs
och dess påverkan på den samhällsekonomiska lönsamheten bedöms. Sedan i en transportpolitisk
målanalys där en utvärdering och bedömning av hur de transportpolitiska målen påverkas av
åtgärden. Slutligen i en fördelningsanalys där en bedömning av hur nyttorna (och eventuella
nackdelar) fördelar sig mellan olika grupper.

Samhällsekonomisk analys
Inom ramen för denna ÅVS har uppskattade investeringskostnader tagits fram för de flesta av
åtgärderna i de olika paketen, men inga beräknade, prissatta effekter för exempelvis tidsvinster för
resenärer och gods eftersom inga genomarbetade och anpassade trafikanalyser eller prognoser för
resande och transporter har genomförts. Inte heller har trafiksäkerhetsanalyser av föreslagna
åtgärder, eller andra analyser av effektsamband som hade kunnat ge uppgifter om förväntat minskat
antal trafikskadade, klimateffekter, hälsoeffekter etc. Det finns därför ingen samhällsekonomisk
kalkyl.

 Åtgärdsvalsanalysen har genomförts på en övergripande systemnivå, där många föreslagna åtgärder
föranleder nya och mer avgränsade samt detaljerade trafik- och kapacitetsanalyser, funktions-
utredningar eller åtgärdsvalsstudier där det blir möjligt att för var och en av dessa bedöma samhälls-
ekonomisk nytta på ett bättre sätt än vad som är möjligt och rimligt i detta tidiga skede.

Transportpolitisk målanalys
Den transportpolitiska målanalysen genomförs genom att varje åtgärd eller åtgärdspaket bedöms
utifrån vilket bidrag åtgärden ger till uppfyllelse av de transportpolitiska målen, fördelade på olika
delmål inom funktion och hänsyn. Bedömningarna görs i den grova skalan Positivt bidrag/Negativt
bidrag/Inget bidrag samt Ej bedömt/Ej relevant. Åtgärdspaketen i denna åtgärdsvalsstudie har satts
samman för att vara någorlunda kompletta och bygga på varandra med inriktningen att uppfylla
projektmålen. Detta i kombination med att åtgärdsvalsstudien sker på systemnivå gör att även den
transportpolitiska analysen i detta fall uppfattas som ett trubbigt verktyg.

Fördelningsanalys
Den traditionella samhällsekonomiska analysen tar inte hänsyn till vem som får nyttan eller drabbas
av kostnaderna, vem som vinner och vem som förlorar på en åtgärd. Därför kan den samhälls-
ekonomiska analysen kompletteras med information om fördelningseffekterna av den analyserade
åtgärden. En sådan analys visar hur nyttan och kostnaderna av den aktuella åtgärden fördelar sig på
olika grupper av medborgare, till exempel för kvinnor och män, för olika ålders- och inkomstgrupper,
för olika samhällssektorer eller för olika delar av landet. I fördelningsanalysen redovisas hur direkta
förändringar av nyttan (fördelar eller intäkter respektive nackdelar eller kostnader) fördelar sig på
olika grupper och kategorier. De slutliga fördelningskonsekvenserna är ofta mycket svåra att

14 En del av detta delavsnitt baseras på motsvarande avsnitt i rapporten Åtgärdsvalsstudie Eskilstuna –
Västerås, 2015-11-03, där också i stort sett samma bedömningar gjorts!
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fastställa eftersom de påverkas även av indirekta effekter som kan uppstå till exempel genom
marknadsförändringar och ändringar i skatte- och transfereringssystem.

En slutsats av ovanstående är att den samlade effektbedömningen i sin helhet blir ett mycket
trubbigt verktyg för att utvärdera effekterna av den typ av åtgärdsanalys som är aktuell i detta fall.
Därför har också endast en förenklad SEB genomförts för de olika åtgärdspaketen. I den har
transportpolitisk måluppfyllelse etc. för respektive åtgärdspaket översiktligt bedömts, se Bilaga 6a
SEB, Åtgärdspaket Kort sikt, Bilaga 6b SEB, Åtgärdspaket Medellång sikt och Bilaga 6c SEB,
Åtgärdspaket Lång sikt.

En ansats för att tydliggöra de olika paketen kan i viss grad göras genom den verbala beskrivningen
av respektive åtgärds eller åtgärdspakets effekt, vilket också görs i nästa avsnitt.

6.3.2 Åtgärdspaketens effekter
Enligt de planer och prognoser som rapporterats kommer trafikökningar att ske både på kort sikt
under den närmaste 10 års-perioden och på längre sikt. För att klara de framtida gods- och
persontransporterna på ett samhällsekonomiskt effektivt, trafiksäkert och så miljövänligt sätt som
möjligt med förkortade restider och ett tillräckligt utbud av tåglägen behövs kraftfulla
kapacitetshöjande investeringar i infrastrukturen på Mälarbanan mellan Örebro och Västerås.

Effekter och konsekvenser av de olika åtgärderna beskrivs nedan utifrån hur de sex verksamhets-
övergripande leveranskvaliteterna påverkas. De sex verksamhetsövergripande leveranskvaliteterna,
som också beskrivs i avsnitt 4.1-4.2 är:

 Res- och transporttider.
 Kapacitet.
 Robusthet.
 Användbarhet.
 Säkerhet.
 Miljö och hälsa.

Det är också i sammanhanget viktigt att notera att dessa beskrivningar av effekter och konsekvenser,
av resursskäl, baseras på ett fullständigt genomförande av resp. åtgärdspaket, vilket i praktiken inte
alltid motsvarar den troliga utvecklingsgången.

Jämförelsealternativet (JA)

För JA, dvs. banan Örebro-Västerås år 2020,  gäller att ingen av de verksamhetsövergripande
leveranskvaliteterna påverkas positivt jämfört med i dagsläget! Det kommer inte att vara möjligt att
utöka turtätheten i någon större utsträckning och inte heller att korta restiderna. Det troliga är att
med en fortsatt hög efterfrågan på tåglägen så finns istället risk för att robustheten påverkas
negativt.
Detta scenario innebär på sikt en negativ inverkan på de aktuella städerna var och en för sig inklusive
deras närregioner. En följd blir då att den regionala tillväxten också hämmas.
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Åtgärdspaket 1 (kort sikt)

Detta åtgärdspaket omfattar framförallt steg 2- och steg 3-åtgärder, där vissa av åtgärderna är
tänkbara som rena ”trimningsåtgärder”. De föreslagna åtgärderna, se figur 6.2.1 nedan, är de som
efter en grov utvärdering bedöms möjliga och nödvändiga för att på kort sikt förbättra dagens
situation och skapa grundförutsättningar för en successiv utökning av regionaltågstrafiken.

Det är idag ofta plattformsbrist i Örebro och grundbulten i paketet är därför ökningen av antalet
plattformar vid Örebro C från dagens fyra till sex stycken. Denna åtgärd som också innebär
förbättrade resandemiljö, har sin grund i att Örebro på senare tid blivit ett naturligt nav för
regionaltågstrafiken och då inte bara tågen på Mälarbanan. Även regionaltågen från Värmland,
Västergötland och Dalarna vänder ofta i Örebro. Denna åtgärd ökar framförallt transportsystemets
robusthet och användbarhet men bidrar också till en ökad säkerhet.

Nya funktioner för uppställning och depåtjänster vid Västerås Västra kommer att avlasta Västerås C
bidra till att transportsystemets robusthet och användbarhet ökar.

 Åtgärderna vid Arboga station, plattformsförlängning samt ett nytt vänd- och uppställningsspår
väster om Skandiagatan, är anpassningar för den framtida regionaltågstrafiken samtidigt som de
innebär en förbättrad kapacitet och ökad robusthet i och i anslutning till Arboga. Åtgärderna kommer
också att innebära en förbättrad resandemiljö och därmed ökad säkerhet och användbarhet.

Moderniseringen av Köping station, som främst berör resenärsmiljöerna, är också ett led i
förbättringen av förutsättningarna för den framtida regionaltågstrafiken. Den ger en ökad säkerhet
och användbarhet.

Figur 6.2.1 Åtgärdspaket Kort sikt.

Slopandet av rangerställverket vid Västerås V är första steget i en modernisering av denna gods-
bangård och ger förutsättningar för även andra godsoperatörer än Green Cargo att nyttja dagens
anläggning. Speciellt ökar användbarheten för denna bangård.
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Åtgärder för hastighetshöjningar Valskog-Kolbäck, etapp 1, och ett nytt magasineringsspår vid
infarten till Hovsta innebär förbättrad kapacitet på sträckorna Valskog-Kolbäck respektive Arboga-
Hovsta. Möjliga effekter på miljön är ökade barriärer på grund av magasineringsspåret och eventuell
påverkan av eventuella kurvrätningar.

Sammantaget ger detta åtgärdspaket för Mälarbanan ett positivt bidrag till framförallt att följande
leveranskvalitéer:

 Viss ökning av kapaciteten, som kan utnyttjas till viss minskning av res- och transporttider
och/eller förbättrad punktlighet.

 Ökad robusthet. Speciellt åtgärderna i Örebro och vid Västerås Västra bidrar till detta genom
förbättrad driftsäkerhet.

 Ökad säkerhet. Förbättrad trafiksäkerhet för resenärerna i Örebro, Arboga, Köping och
Västerås Västra genom moderniseringen av plattformar och övrig stationsmiljö.

 Ökad användbarhet för tågtrafiken av framförallt bangårdarna i Örebro, Västerås Västra och
Arboga samt förbättringar i resenärsmiljöerna i Örebro, Köping och i viss mån även i Arboga.

 Miljö och hälsa påverkas dock inte i någon större utsträckning.

Åtgärdspaket 2 (medellång sikt)

Detta åtgärdspaket, som är tänkt som en fortsättning på åtgärdspaket 1, omfattar framförallt steg 3-
och steg 4-åtgärder, där några av steg 3-åtgärderna är tänkbara som rena ”trimningsåtgärder”. De
föreslagna åtgärderna är de som efter en grov utvärdering bedöms möjliga och nödvändiga för att på
medellång sikt skapa förutsättningar för en fortsatt, successiv utökning av regionaltågstrafiken och
eventuell malmtågstrafik ( via Frövi-Valskog). De större åtgärderna ger också grundförutsättningarna
för att påbörja en reguljär trafik mellan Oslo och Stockholm via Mälarbanan. Se figur 6.2.2 nedan

Figur 6.2.2 Åtgärdspaket Medellång sikt.
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Fokus i detta paket är att stärka kapaciteten på sträckan mellan Hovsta och Arboga. De föreslagna
åtgärderna gällande denna sträckning bygger på varandra på så sätt att en ny mötesstation Hovsta-
Alväng och förlängningen av uppspåret västerut i Arboga skall genomföras först och då vara anpas-
sade för fortsatta dubbelspårsutbyggnader. Dessa åtgärder ger då en första ökning av kapaciteten
innan de båda dubbelspårsutbyggnaderna sedan kommer igång och blir slutförda. Möjliga effekter på
miljön är ökade barriärer och påverkan på landskapsbilden på grund av de nya spåren. Eventuellt viss
påverkan på stadsmiljön i Arboga.

Dubbelspårsutbyggnaderna Jädersbruk-Arboga och Ökna-Jädersbruk bör genomföras i nämnd
ordning och helst som ett samlat projekt. De ger också förutsättningar för en eventuell framväxande
malmtrafik genom att det blir dubbelspår hela vägen från Jädersbruk till Valskog. Dessa utbyggnader
ger sammantaget en stor ökning av kapaciteten, robustheten och användbarheten av transport-
systemet som möjliggör ökad tågtrafik och förutsättningar för överflyttning från väg till järnväg.
Negativa miljöaspekter är ökade barriärer, en ökad anläggningsmassa och ökat underhåll.

För godstrafikens del är då en byggnation av en överlämningsbangård i Hacksta/Västerås Västra
högst aktuell. Den finns med i Västerås stad översiktsplan för år 2030 och förbättrar tillgängligheten
till hamnen, kombiterminalen liksom andra delar av bangården vid Västerås Västra samtidigt som
Mälarbanan avlastas. Tillsammans med en ny överlämningsbangård i Köping förbättras förutsät-
tningarna för godstrafiken genom framförallt ökad användbarhet men också viss ökning av
kapaciteten. Negativa miljöaspekter är dock ökade barriärer, en ökad anläggningsmassa och ökat
underhåll.

Hastighetshöjningar Valskog-Kolbäck (etapp 2), som innebär större åtgärder för hastighetshöjning
mellan Arboga och Valskog, är tänkt att inför framtiden göra denna sträcka hastighetsmässigt lik-
värdig med övriga delar av banan. Detta innebär en ökad kapacitet och robusthet men eftersom det
troligen krävs linjerätningar kan också negativa effekter på miljön i form av påverkan på landskaps-
bild, bebyggelse m.m. uppstå.

Hastighetshöjningar Arboga-Valskog (etapp 1-2), innebär att dels att göra att de båda spåren får
samma ”hastighetsstandard” och dels att anpassa sträckan till framtida ”hastighetsstandard” för
banan. Detta innebär en ökad kapacitet och robusthet men om det krävs linjerätningar kan också
negativa effekter på miljön i form av påverkan på landskapsbild, bebyggelse m.m. uppstå.

Den föreslagna utredningen av järnvägen genom Köping är tänkt dels som en förberedelse inför en
eventuell dubbelspårsutbyggnad och dels för utredning av hur nuvarande bangårdsområde i Köping
skall hanteras framledes.

Detta åtgärdspaket ger ett positivt bidrag till framförallt följande leveranskvalitéer:

 Ökad kapacitet. En stor ökning av kapaciteten mellan Hovsta och Arboga och en viss ökning
mellan Valskog och Kolbäck samt en ökad driftsäkerhet. Kapacitetsökningen kan utnyttjas till
ökad turtäthet (malm-, gods- resp. regionaltågstrafik) i kombination med förkortning av res-
och transporttider och/eller ökad robusthet i tidtabellen.

 Säkerheten, förbättras dels genom överflyttning av vägtrafik till järnvägen och dels att det
genom dubbelspårsutbyggnaden blir något färre korsningar i plan.
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 Ökad användbarhet genom att anläggningen i sig blir säkrare och mer robust och får en mer
genomtänkt funktion, placering och utformning. Speciellt gynnas godstrafiken i detta
avseende.

 Miljö och hälsa påverkas också positivt på sikt (överflyttning från väg till järnväg) om än i
mindre grad. Negativa aspekter i form av påverkad landskapsbild, ökade barriärer, en ökad
anläggningsmassa och ökat underhåll inverkar också.

Åtgärdspaket 3 (lång sikt)

Detta åtgärdspaket, som är tänkt som en fortsättning på åtgärdspaket 2, omfattar huvudsakligen steg
4-åtgärder, men även ett par steg 3-åtgärder.

Den framtida trafiken på Mälarbanan Örebro-Västerås är avhängig den övriga samhällsutvecklingen i
såväl de aktuella regionerna som i övriga landet. Det pågår i dagsläget en upprustning och kapacitets-
höjning på Värmlandsbanan, byggnation av dubbelspåret från Hallsberg till Degerön på Godsstråket
genom Bergslagen och en översyn av bangårdarna i Hallsberg och Västerås. Dessutom har en över-
siktlig ÅVS gällande stråket Stockholm-Värmland-Oslo nyligen avslutats, i vilken en framtida omfat-
tande tågtrafik Oslo-Stockholm via Mälarbanan och en Nobelbana mellan Karlstad och Örebro om-
nämns och diskuteras. Sammantaget innebär detta att transportbehovet på längre sikt kan komma
att öka i en relativt stor skala.  Det bör således finnas en beredskap för att, beroende på den lång-
siktiga utvecklingen, genomföra ytterligare kapacitetshöjande investeringar.

För Mälarbanans del bör målet på lång sikt vara att den blir dubbelspårig hela vägen från Stockholm
till Örebro, vilket åtgärdsförslagen i detta paket också bidrar med, se figur 6.2.3 nedan.

Figur 6.2.3 Åtgärdspaket Lång sikt.
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En dubbelspårsutbyggnad Hovsta-Alväng och Valskog-Kolbäck ger tillsammans med de tidigare före-
slagna åtgärderna dubbelspår på hela sträckan Örebro-Västerås. Därmed har då hela Mälarbanan
minst dubbelspår1516. Dessa utbyggnader ger sammantaget en mycket stor ökning av kapaciteten,
robustheten och användbarheten av transportsystemet  och möjliggör ökad tågtrafik och förutsät-
tningar för överflyttning från väg till järnväg. Säkerheten, antalet omkomna och allvarligt skadade i
trafiken kan väntas minska dels genom att korsningar i plan i praktiken elimineras och dels genom
överflyttningen från väg till järnväg. Negativa miljöaspekter är ökade barriärer, en ökad anläggnings-
massa och ökat underhåll.

Några av de övriga föreslagna åtgärderna kan i olika avseenden ses som kompletteringar till
dubbelspårsutbyggnaden:

Planskildheten i Hovsta behövs för att inte en utökad trafik på Mälarbanan ska bli alltför störande för
godstrafiken på Godsstråket genom Bergslagen. Den bidrar till en ökning av kapaciteten och
robustheten på både Mälarbanan och Godsstråket genom Bergslagen. Miljömässiga effekter är att
den eventuellt kan bidra till ökade barriärer i Hovsta samt förstås en ökad anläggningsmassa.

Förlängningen av mötesspår i Munktorp är slutligen en mindre åtgärd som ”standardiserar”
Munktorp för möten (förbigångar) även mellan långa godståg. Den ger endast en marginell
förbättring av kapaciteten men bidrar till att transportsystemet ”standardiseras” ytterligare ett steg.

Den här föreslagna ombyggnationen av Örebro är tänkt att inledas med en utredning som förutom
utformningen av Örebro bangård även omfattar godstrafikens vara eller icke vara genom centrala
Örebro samt de eventuella krav som framtida tågtrafik mellan Oslo och Stockholm ställer. Det är i
dagsläget svårt att förutse vad de då kommer fram till och vilka effekter det får.

Slutligen finns också en ”osäker” åtgärd, kallad ”Tågstation i Hovsta”, medtagen. Framtiden får
avgöra om det finns förutsättningar och behov för att genomföra denna.

Dessa åtgärder bedöms preliminärt efter en grov utvärdering möjliga och tillräckliga för att klara
både en utökad malm- och godstrafik, en ökad interregional trafik Stockholm-Värmland-Oslo och en
utökad regional tågtrafik enligt ”En bättre sits”, samtidigt som det ger förutsättningar för ett robust
trafiksystem med goda förutsättningar för ett ”störningsfritt” underhåll av banan.

Detta åtgärdspaket ger ett positivt bidrag till framförallt att följande leveranskvalitéer:

 En ombyggd personbangård i Örebro, den planskilda förbindelsen i Hovsta och framförallt
färdigställandet av en dubbelspårig Mälarbana innebär en kraftfull ökning av tillgänglig
kapacitet och därmed förutsättningar för både kortare restider och ökad turtäthet i
kombination med en förbättrad punktlighet.

 Restiderna kommer att kunna kortas dels på grund av hastighetsåtgärderna och dels på
grund av den standardhöjning som erhålls genom dubbelspårsutbyggnaden. Dubbelspåret
innebär också färre direkta konflikter mellan olika tåglägen, vilket också bidrar till kortare
restider.

15 Enligt Trafikverket tillhör också den enkelspåriga delsträckan Frövi-Jädersbruk (som inte behandlats i denna
ÅVS) Mälarbanan!
16 Det pågår för närvarande en utbyggnad av Mälarbanan till fyrspår från Kallhäll och in mot Stockholm.
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 Turtäthet, ett enhetligt dubbelspår ger en betydande ökning av antalet tåglägen vilket gynnar
både person- och godstrafiken.

 Robusthet, ett enhetligt dubbelspår ger betydligt bättre förutsättningar för en robust
tågföring än en enkelspårsbana med olika grad av partiella dubbelspår. Även den ombyggda
personbangården i Örebro och planskildheten i Hovsta kommer att väsentligt bidra till en
förbättrad robusthet.

 Användbarhet, den ökar med en ökad flexibilitet för både persontrafiken och godstrafiken.
 Ökad säkerhet. Säkerheten, förbättras genom dels överflyttning av vägtrafik till järnvägen

och dels att det genom dubbelspårsutbyggnaden eliminerar korsningar i plan. Framförallt
leder tillgänglighetsanpassningen till en ökad säkerhet för resenärerna, medan de övriga åt-
gärderna bidrar till både ökad trafik- och driftsäkerhet.

 Miljö och hälsa påverkas också positivt på sikt. påverkas också positivt på sikt (överflyttning
från väg till järnväg) om än i mindre grad. Negativa aspekter i form av påverkad landskaps-
bild, ökade barriärer, en ökad anläggningsmassa och ökat underhåll inverkar också.
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Uppskattning av kostnader för alternativen
I detta avsnitt ges en uppskattning av kostnaden för de åtgärder som ingår i de olika åtgärdspaketen
och därmed också totalkostnaden för respektive åtgärdspaket i sin helhet.

Kostnaderna för att genomföra de olika åtgärderna har översiktligt bedömts. Det är inte möjligt att,
utan detaljerade utredningar och projekteringar av respektive åtgärd, med stor precision slå fast hur
mycket varje åtgärd kostar. Åtgärderna har bedömts med hjälp av erfarenhetsbaserade värden på
schablonnivå, exempelvis kronor per meter förlängning av mötesstation eller kronor per styck för en
växel.

Notera dock att det inte befunnits meningsfullt att försöka uppskatta kostnaderna för vissa
åtgärderna eftersom det i detta skede är oklart exakt vilka åtgärder som skall vidtas och hur de
påverkar anläggningen i övrigt. Många av dem måste utredas närmare innan ens en grov kostnads-
uppskattning är meningsfull.

Åtgärdspaket 1 Kort sikt (5-10 år)

Åtgärd Kostnad 50 %
nivå (Mkr) Ansvarig

1. Sex plattformslägen Örebro C. 17 - Trafikverket
2. Magasineringsspår infart Hovsta. 77 Trafikverket
3. Arboga station, plattformsförlängning 8 Trafikverket
4. Nytt vänd- och uppställningsspår i Arboga 55 Trafikverket

5. Modernisering av Köping station. 14 - Trafikverket,
Köpings kommun

6. Åtgärder för hastighetshöjningar Valskog-
Kolbäck, etapp 1, mindre åtgärder. 14 - Trafikverket

7. Slopning av rangerställverket Västerås V 85 Trafikverket
8. Uppställningsspår/depåfunktioner för

persontåg i Västerås. 18 - Trafikverket

Kostnad totalt >225
Tabell 6.2.1 Åtgärdspaket Kort sikt.

17 Kan ej kostnadsberäknas i detta skede. Inleds med en utredning av vilka konkreta åtgärder som ska vidtas.
18 Fortsättning av pågående process.
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Åtgärdspaket 2 Medellång sikt (10-20 år)

Åtgärd Kostnad 50
% nivå (Mkr) Ansvarig

1. Ny mötesstation Hovsta-Alväng 77 Trafikverket
2. Dubbelspår Jädersbruk-Arboga (2,8 km) 154 Trafikverket
3. Dubbelspår Ökna-Jädersbruk (9,7 km) 534 Trafikverket
4. Förlängning av uppspåret västerut i Arboga 155 Trafikverket
5. Ny kryssväxel Arboga 10 Trafikverket
6. Åtgärder för hastighetshöjning mellan
    Arboga och Valskog, etapp 1, mindre
åtgärder och etapp 2, större åtgärder. 16

- Trafikverket

7. Överlämningsbangård i Köping 100 Trafikverket,
Köpings kommun

8. Utredning av järnvägen genom Köping. 19 -

Trafikverket,
Köpings kommun,
Västmanlands
Region

9. Åtgärder för hastighetshöjningar Valskog-
    Kolbäck, etapp 2, större åtgärder. 16 - Trafikverket

10. Överlämningsbangård i Hacksta/Västerås
      Västra 122-195 Trafikverket,

Västerås stad
Kostnad totalt > 1152-1225

Tabell 6.2.2 Åtgärdspaket Medellång sikt.

Åtgärdspaket 3 Lång sikt (>20 år)

Åtgärd Kostnad 50 %
nivå (Mkr) Ansvarig

1. Ombyggnation Örebro bangård. 16 - Trafikverket
2. Planskildhet i Hovsta 175 Trafikverket
3. ”Tågstation i Hovsta”. 16 - Trafikverket
4. Dubbelspår Hovsta-Alväng 1155 Trafikverket
5. Förlängning av mötesspår i Munktorp 18 Trafikverket
6. Dubbelspår Valskog-Kolbäck 121020 Trafikverket
Kostnad totalt >2558

Tabell 6.2.3 Åtgärdspaket Lång sikt.

19 Kan ej kostnadsberäknas i detta skede. Inleds med en utredning av vilka konkreta åtgärder som ska vidtas.
20 Beräkning utifrån befintlig sträckning
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Bedömd samhällsekonomisk nytta av alternativen
Effekterna av de studerade åtgärderna kan i varierande omfattning förväntas påverka olika intresse-
områden som resenärer, trafikoperatörer (SJ, Green Cargo m. fl.), infrastrukturhållaren (Trafikverket)
men också omgivningen kring järnvägen.

Vissa av dessa effekter går att kvantifiera, men för de flesta av de föreslagna åtgärderna krävs först
en djupare analys av hur de påverkar t.ex. tidtabellsupplägg och trafikering och även kopplingarna till
det övriga transportsystemet. Ingen kvantifiering av effekter har gjorts inom ramen för denna ÅVS,
vilket innebär att det inte går att göra några regelrätta samhällsekonomiska beräkningar för de
studerade åtgärdspaketen. Andra effekter är svårare, för att inte säga omöjliga, att kvantifiera. Det
handlar framför allt om åtgärdernas regionalekonomiska effekter och hur de bidrar till att knyta ihop
och utvidga t.ex. arbets- och bostadsmarknader eller effekterna för besöksnäringen i regionen.

En mycket översiktlig bedömning baserad på kända effektsamband och erfarenheter har emellertid
gjorts för att bedöma hur åtgärdspaketen kan spela mot t.ex. de transportpolitiska målen.

Samtliga studerade åtgärdspaket innebär i princip samma effekter men i varierande omfattning.
Generellt bedöms de båda senare åtgärdspaketen medföra störst effekter och då framförallt det sista
som innebär att hela sträckan blir dubbelspårig.

Nyttan för resenärerna och godskunderna kan förväntas vara positiv, mycket positiv för åtgärds-
paketet lång sikt, såväl till följd av kortare res- och transporttider och utrymme för fler tåg på banan
som också en ökad robusthet och mindre förseningar.

Infrastrukturhållaren, Trafikverket, och staten kan sannolikt räkna med en negativ nytta till följd av
ökade kostnader till följd av ökad anläggningsmassa. Även operatörerna, t.ex. SJ, kan förväntas sig
ökade kostnader för tågdrift och investeringar i fler tåg, men också ökade intäkter från det ökade
resandet. För åtgärdspaketen kort respektive medellång sikt är frågan om de nyttor som åtgärderna
kan ge upphov till, dvs. den ökning av resandet och godstransporter som kan bli följden av dessa,
räcker för att nyttan av åtgärderna i dessa steg ska bli positiv totalt sett. Det är inte otänkbart att den
verkliga nyttan av dessa inte slår igenom förrän i steg tre, åtgärdspaketet på lång sikt, då ett
fullvärdigt järnvägssystem med dubbelspår på hela sträckan är genomfört.

Generellt sett kan de externa effekterna förväntas medföra en positiv nytta för ”omgivningen”, fram-
förallt till följd av överflyttningen från väg till järnväg men eventuellt också negativ nytta i form av
ökade bullerstörningar till följd av fler, längre tåg och snabbare tåg. De studerade åtgärderna kan
också förväntas bidra till regional utveckling och ökad integration i regionen och interregionalt
genom en ökad tillgänglighet. Förutom effekter för resenärer och godstrafik mellan Örebro och
Västerås påverkas även andra delar av järnvägsnätet av åtgärderna i varierande utsträckning.

Totalt sett, inklusive effekter som inte går att värdera monetärt, bedöms att samtliga åtgärdspaket
medför en positiv nytta, där full utbyggnad enligt åtgärdspaket lång sikt förväntas ge den absolut
största nyttan.

Om nyttan räcker för att täcka investeringskostnaderna kommer att studeras närmare i senare
skeden. Åtgärdspaket lång sikt, som bedöms medföra störst nytta, kommer också att ha den största
investeringskostnaden. Vilken samhällsekonomisk lönsamhet åtgärdspaketen får är beroende av
relationen mellan nytta och investeringskostnad, där ett mindre omfattande åtgärdspaket mycket väl
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kan vara mer lönsamt än ett stort åtgärdspaket. Lönsamheten skall också vägas ihop med i vilken
utsträckning åtgärderna uppfyller de mål som satts upp för projektet.

I den förenklade Samlade effektbedömning (SEB) som har genomförts för de olika åtgärdspaketen
har transportpolitisk måluppfyllelse etc. för respektive åtgärdspaket översiktligt bedömts, se Bilaga
6a SEB, Åtgärdspaket Kort sikt, Bilaga 6b SEB, Åtgärdspaket Medellång sikt och Bilaga 6c SEB,
Åtgärdspaket Lång sikt.

Utvärdering av alternativen, inkl. måluppfyllelse, riskfrågor, konfliktytor

I detta avsnitt genomförs en utvärdering av de åtgärdspaket (utredningsalternativ) som tagits fram i
arbetet. Notera återigen att dessa utvärderingar, av resursskäl, för varje åtgärdspaket genomförts
under förutsättningen att åtgärdspaketet är fullständigt genomfört.

Utvärderingen görs genom att de effekter och konsekvenser som beskrivs i kapitel 6.3 och 6.5 nyttjas
som underlag för att beskriva hur väl utredningsalternativen når upp till ställda mål för projektet.
Måluppfyllelsen beskrivs i en skala från Negativ via Obetydlig till Mycket god, se figur 6.6.1 nedan,
och redovisas grafiskt i en tabell för respektive paket. Huruvida åtgärderna bidrar till de regionala
målen anges också.

Måluppfyllelse Förklaring
Negativ Åtgärden ger negativt bidrag till måluppfyllelse

Obetydlig Åtgärden ger obetydligt bidrag till måluppfyllelse
Låg Åtgärden ger visst bidrag till måluppfyllelse
God Åtgärden ger stort bidrag till måluppfyllelse

Mycket god Åtgärden ger mycket stort bidrag till måluppfyl-
lelse och bidrar till en vidareutveckling av dessa

Figur 6.6.1 Gradering av bidrag till måluppfyllelse

I avsnitt 4 beskrivs hur de övergripande nationella målen hänger samman med de direkta målen för
åtgärderna (Leveranskvaliteterna). Där finns också de regionala målen beskrivna. Se även bilaga 1a
och 1b.

Notera att i den samlade bedömningen nedan så har de leveranskvaliteter som gäller kapacitet, res-
och transporttider samt robusthet värderats högre än de andra eftersom målet med denna ÅVS har
varit att just föreslå kapacitetshöjande åtgärder!
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Leverans-
kvalitet

Åtgärdspaket 1
Kort sikt

Åtgärdspaket 2
Medellång sikt

Åtgärdspaket 3
Lång sikt

Res- och
transporttider Låg God Mycket god

Kapacitet Låg Mycket god Mycket god

Robusthet Låg God Mycket god

Användbarhet God Mycket god Mycket god

Säkerhet Låg God God

Miljö och
hälsa Obetydlig God God

Bidrag till
regionala
mål21

God Mycket god Mycket god

Samlad
bedömning Låg God Mycket god

Tabell 6.6.1 Måluppfyllelse för åtgärdspaketen

Kommentarer

De här presenterade åtgärdspaketen bygger som redan nämnts naturligtvis till stor del på varandra.
Detta gäller i viss utsträckning också för åtgärderna inom ett paket. De flesta åtgärderna är tänkta att
redan från början vara anpassade för att ingå i en successiv utbyggnad av Mälarbanan till dubbelspår.
Dock kan enskilda åtgärder i olika paket i vissa fall genomföras oberoende av de övriga.

Notera att de bedömningar av måluppfyllelse som redovisas i tabellen ovan inklusive de samlade
bedömningarna alla är gjorda utifrån samma perspektiv och mål. Det innebär t.ex. att de åtgärder
som ingår i paket 1 och är av en relativt sett mindre omfattning och har en lägre kostnad ger en lägre
grad av måluppfyllelse än de relativt sett mer omfattande och dyrare åtgärderna i paketen 2 och 3.

Åtgärdspaket 1 som gäller åtgärder på relativt kort sikt avhjälper en del av dagens problem och
förbättrar förutsättningarna för MÄLABs planerade utvidgning av regionaltrafiken. Den samlade
bedömningen är Låg då inga av åtgärderna ger stora effekter.

Både åtgärdspaket 2 och 3 ger i princip samma effekter, båda leder till en förbättrad och mer robust
och miljövänlig infrastruktur som leder till vissa samhällsekonomiska nyttor så som restidsvinster,

21 Se ovan och avsnitt 4.2
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ökad robusthet och punktlighet för tågtrafiken. Viktiga samhällsekonomiska nyttor i båda åtgärds-
paketen är att de möjliggör att Mälarbanan kan möta framtida tågbehov och minska den flaskhals-
effekt som enkelspåren utgör i järnvägssystemet i dagsläget.

Åtgärdspaket 2 innebär en kraftig ökning av kapaciteten på sträckan i och med dubbelspårs-
utbyggnaden från Ökna till Arboga, vilken gynnar inte bara regionaltågstrafiken utan även
godstrafiken och en eventuell framtida malmtrafik. Överlämningsbangårdarna i Köping och Västerås
och hastighetshöjningarna ger också goda bidrag till kapaciteten och gynnar framtida godstrafik.
Efter Åtgärdspaket 2 kvarstår dock sträckan Valskog-Kolbäck som en – ”långsträckt” - enkelspårig
flaskhals och den samlade bedömningen är därför endast God.

Den absolut viktigaste samhällsekonomiska nyttoeffekten skapar dock Åtgärdspaket 3 eftersom det
ger ett fullt utbyggt dubbelspår mellan Örebro och Västerås. Det ger en trappstegseffekt22 och den
samlade bedömningen blir därför Mycket god!

22 En sträcka utrustad med dubbelspår hela vägen har en flerfaldigt högre kapacitet än samma sträcka med
inslag av en eller flera delar med bara enkelspår! Därav nämnda ”trappstegseffekt”.
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7. Förslag till inriktning och rekommenderade
åtgärder

Beskrivning av övergripande inriktning
Syftet med denna studie har varit att de rekommenderade åtgärderna ska bidra till att Mälarbanan,
som är en relativt hårt belastad och viktig sträcka i både det regionala och det nationella transport-
systemet, får en högre kapacitet så att både person- och godstrafiken kan utvecklas till att fortsatt
vara ett ekonomiskt, miljövänligt och effektivt transportalternativ för såväl regionala som inter-
regionala resor och transporter.

De befintliga underlagen gällande den framtida trafiken beskriver en på relativt kort sikt stark
utveckling av framförallt regional- och godstrafiken. De intentioner som finns beträffande
förbättrade förbindelser mellan Stockholm och Oslo indikerar att på längre sikt kommer även den
interregionala persontrafiken att utvecklas och öka i omfattning.

Åtgärdsvalsstudien Örebro C – Västerås C är en övergripande studie av strategisk karaktär vilken ska
ringa in de problem och behov som finns på sträckan, identifiera lämpliga åtgärder samt peka ut vilka
åtgärder som är viktigast och som därmed bör prioriteras. De flesta åtgärderna kräver också för-
djupade utredningar innan beslut om genomförande av föreslagna åtgärder.

För en övergripande utvärdering av de föreslagna åtgärderna har de transportpolitiska målen använts
vid preciseringen av projektmålen. Det innebär att de åtgärder som bäst bidrar till måluppfyllelsen
även är de som bäst bidrar till att uppfylla de transportpolitiska målen samt ändamålet med studien.

Resultatet av gjorda prioriteringar, bedömd måluppfyllelse tillsammans med en översiktlig bedöm-
ning av de enskilda åtgärderna har gett följande förslag till inriktning och rekommenderade åtgärder
till kommande planering. Kvarstående åtgärder med stort behov och god måluppfyllelse kommer
därefter nyttjas på längre sikt i efterföljande planeringsomgångar.

Rekommenderade åtgärder
Med utgångspunkt från tidigare planering och de översiktliga analyser som gjorts inom ramen för
denna åtgärdsvalsstudie har en samlad rekommendation av åtgärder på kort, medellång respektive
lång sikt tagits fram.

Åtgärder på kort sikt (5–10 år)

Åtgärden ”Sex plattformslägen vid Örebro C” är prioriterad och är relativt omfattande. Fortsatt
utredning bör därför genomföras så snart som möjligt under 2018.

Arboga station, plattformsförlängning och nytt vänd- uppställningsspår i Arboga och Uppställnings-
spår/depåfunktioner för persontåg i Västerås bör utredas under 2018.

Följande åtgärder bör sedan genomföras snarast möjligt:

 Magasineringsspår infart Hovsta som behöver analyseras avseende effekter på trafiken.
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 Modernisering av Köping station som bör utredas i samarbete med region Västmanland och
Köpings kommun.

 Åtgärderna för hastighetshöjningar Valskog – Kolbäck.
 Slopning av rangerställverket Västerås V.

Åtgärder på medellång sikt (10–20 år)

För sträckan Hovsta – Arboga föreslås framtagande av funktionsutredning och situationsritning varvid
en kapacitets- och trafikanalys genomförs för effektbeskrivning och lämplig etapputbyggnad.

Åtgärder för hastighetshöjning mellan Arboga – Valskog - Kolbäck genomförs efter genomförd upp-
rustning av banan.

Järnvägen genom Köping och överlämningsbangård för gods i Köping utreds vidare i samarbete med
Köpings kommun. Funktions- och situationsritning upprättas.

En överlämningsbangård vid Hacksta i Västerås utreds vidare i samarbete med aktuella intressenter.
Förslag järnvägsplan med start inom 3 år.

Kryssväxel i Arboga bör sedan genomföras snarast möjligt.

Åtgärder på lång sikt (20 år och framåt)

För Örebro C föreslås framtagande av en funktionsutredning och situationsritning. Utredningen skall
också beskriva hur godstrafiken ska framföras mellan Hovsta och Hallsberg. Vidare behöver utred-
ningen beskriva hur en ”Nobelbana”, Karlstad – Örebro C, skall utformas och trafikeras, varvid en
kapacitets- och trafikanalys genomförs för effektbeskrivning och lämplig etapputbyggnad.

År 2040 föreslås färdigställande av dubbelspår som medger restider och möjlighet till turtäthet enligt
målbild. Långa godståg (750 m) skall då kunna trafikera Mälarhamnarna.

Krav eller rekommendation till planering på projektnivå och senare
Eftersom en åtgärdsvalsstudie av resursskäl normalt inte tillåter noggranna analyser av de åtgärder
som behandlas är det av stor vikt att de åtgärder som i slutänden planeras blir grundligt analyserade
och utvärderade innan de detaljplaneras och genomförs och då speciellt vad avser vilka effekter de
får på den framtida trafiken. Det är viktigt att undvika dyra och mindre goda investeringar.

Eftersom det inte finns några mer djuplodande studier av punktligheten och framförallt orsakerna till
förseningsproblemen på den aktuella sträckan är det också svårt att fastslå hur stora dagens
kapacitetsproblem egentligen är . Delsträckor med enkelspår begränsar naturligtvis kapaciteten och
utvecklingen med regionförstoring, behov av ökad turtäthet och kortare restider ställer krav på
dubbelspår. Samtidigt behöver noderna Örebro och Västerås anpassas för en ökad trafikering.
Resandemiljön på stationerna Köping och Arboga med tillräckliga plattformar och god tillgänglighet
behöver anpassas utifrån de aktuella krav som ställs.



67

Godstrafiken ökar starkt på sträckan Hovsta – Örebro C – Hallsberg. En övergripande strategi behövs
hur framtida godstrafik skall kunna genomföras på sträckan. I kommunernas översiktsplaner finns
stråk som kan utvecklas för godstrafik som då passerar utanför de centrala delarna av Örebro och
Kumla. En annan fråga är hur den trafik som utreds i ÅVS Stockholm – Oslo kan trafikera samtidigt
med en utökad regional- och godstågstrafik. Med andra ord, det bör göras kvalificerade utredningar
gällande dessa frågeställningar innan ytterligare stora investeringar görs.

Förslag till beslut om fortsatt hantering
Arbetet med åtgärdsvalsstudien har skett med ambitionen att åstadkomma en öppen och bred dialog
med berörda aktörer och intressenter. Det är viktigt att säkerställa att dessas kunskaper kommer
fram samt att samma fakta och kunskap når dem alla. Med detta följer en ökad förståelse för de
grundläggande förutsättningarna och en ökad transparens avseende föreslagna åtgärder som ökar
förutsättningarna för att kunna utveckla transportsystemet i enlighet övrig samhällsutveckling.

Åtgärdsvalsstudien ska utgöra ett kunskaps- och beslutsunderlag som stöd till Trafikverkets, Region
Västmanlands, Region Örebro läns samt inblandade kommuners fortsatta planering och genom-
förande av åtgärder. Den ska även ge stöd till kommande prioriteringar inom ramen för de medel
som finns att tillgå för finansiering av åtgärder, bland annat via nationella planen, länstransport-
planen och strukturfonden.

I det fall flera aktörer/intressenter är inblandade i det fortsatta arbetet föreslås att en avsikts-
förklaring tas fram och undertecknas av de aktörer som berörs av respektive åtgärd. De förslag som
arbetats fram i denna åtgärdsvalsstudie kan då ligga som en grund för avsiktsförklaringen.
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