
Åtgärdsvalsstudie för transportsystemet i Norra 
Västmanland 

För att möjliggöra gruvbrytning i Norra Västmanland 

Rapport 2013-07-15 



Sveriges Åkeriföretag Mitt 

Handelskammaren Mälardalen 

ABB AB 

Västmanland- Dalarna, Miljö och Bygg. 
Norberg, Fagersta, Avesta 

Tåg i Bergslagen 

Bergskraft Bergslagen 

Dannemora Mineral AB 

Grängesberg Iron AB 

Aktörer i samarbete: 

Trafikverket Region Öst 

Länsstyrelsen i Västmanlands län 

Sjöfartsverket 

Kollektivtrafikmyndigheten  

i Västmanlands län 

Skinnskattebergs kommun 

Norbergs kommun 

Avesta kommun 

Fagersta kommun 

Ludvika kommun 

Beställare:  

Trafikverket Region Öst: 

Lotten Herrman 

Länsstyrelsen i Västmanlands 

Län: Ulrika Nilsson

Publikationsnummer:
2016:085
ISBN: 
978-91-7467-972-42016:085

Stockholm, 2013-07-15 

Projektgrupp Vectura: 

Uppdragsledare: Ola Kromnow 

Biträdande  
uppdragsledare: Frida Johansson 

Expertstöd: Armin Ruge 

Fredrik Bärthel 

Krister Löfgren 

Henrik Robertsson 

John Fridlund  

http://intranat.vectura.se/omvectura/personal/Sidor/default.aspx?res=11968
http://intranat.vectura.se/omvectura/personal/Sidor/default.aspx?res=11968
http://intranat.vectura.se/omvectura/personal/Sidor/default.aspx?res=11530


 

 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning 4 

1 Åtgärdsvalsprocess- arbetssätt 6 

2 Inledning/initiera 8 

2.1 Bakgrund 8 

2.2 Övergripande syfte 8 

2.3 Avgränsning 8 

2.4 Andra pågående utredningar 8 

3 Förstå situationen 15 

3.1 Problembeskrivning 15 

3.2 Befintliga förhållanden 16 

3.3 Nationella mål 30 

3.4 Projektmål och indikatorer 30 

4 Åtgärder 36 

4.1 Fyrstegsprincipen 36 

4.2 Järnvägstransporter 36 

4.3 Åtgärder lokalt vid gruva och hamn 36 

4.4 Inventering av åtgärder 38 

4.5 Studerade åtgärder 38 

5 Effekter av de prioriterade åtgärdspaketen 50 

6 Transportekonomi 63 

7 Samhällsekonomi 66 

8 Samlad bedömning och måluppfyllelse 69 

9 Fortsatt hantering 74 

10 Slutsats 76 

Bilagor 77 



4 Sammanfattning | Vectura  

 

Sammanfattning 
Gruvnäringen har intresse av att starta gruvbrytning i Norberg och Skinnskatteberg i 
norra Västmanland. Gruvbrytning kommer att innebära nya arbetstillfällen och en 
möjlighet till ökad inflyttning till de berörda kommunerna och kranskommunerna. 
Förutom tillgång till bostäder och arbetskraft med rätt kompetens krävs fungerande 
infrastruktur som kan hantera såväl gods- som persontransporter till och från 
Skinnskatteberg och Norberg och kommunerna däromkring. Transportsystemet i 
området riskerar att inte kunna möta detta transportbehov.  

Gruvbrytning bedöms starta år 2020. Utgångspunkten i denna studie har varit att tre 
gruvor då öppnar i Norra Västmanland, två i Norberg samt en i Skinnskatteberg. 

 

Figur 1 Karta över området, med de tre gruvorna ungefärligt utsatta. 

Produktionen av malm från de tre aktuella gruvorna bedömdes bli omkring 4-10 
miljoner ton/år, beroende på en rad olika faktorer. Scenariot som är utgångspunkten för 
analys i denna åtgärdsvalsstudie är en produktion på 8,3 miljoner ton, vilket innebär 8 
tåg/dygn (enkelturer).  

Fem olika hamnar har studerats, det är hamnen i Västerås, Köping, Gävle, Hargshamn 
och Oxelösund. För Oxelösund, Västerås och Köping har tre alternativa transportvägar 
studerats, för Gävle och Hargshamn en alternativ sträckning. Åtgärderna som föreslås i 
åtgärdsvalsstudien är uppdelade per stråk. 

Åtgärder som föreslås bygger på åtgärder som uppkommit under workshopserien och 
en översiktlig kapacitetsanalys som har gjorts inom ramen för studien. 
Kapacitetsanalysen visar på vilka åtgärder som måste göras för att möjliggöra 
malmtransporterna. Övriga trafikflöden för år 2020 i analysen bygger på tidigare 
genomförda idé- och förstudier av Trafikverket (och Banverket) samt prognoser från 
Trafikverkets kapacitetsutredning. För att klara malmtransporten föreslås 
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standardhöjning på järnvägen, mötesspår, partiella dubbelspår, dubbelspårssträckor 
och triangelspår. Dessutom beskrivs mindre åtgärder (steg 1-2) som kan fungera som 
komplement till de större investeringarna.  

De olika sträckorna är förknippade med olika stora investeringsbehov och kostnader. 
De uppfyller även projektmålen i olika stor utsträckning. Vilken sträckning som 
förespråkas kan dock inte avgöras i detta skede. Sträckningen beror delvis på 
utskeppningshamn, vilket i sin tur beror av en rad faktorer. En faktor som ännu inte är 
känd är var kunden till malmen finns. Detta styrs delvis av malmens kvalité, vilket inte 
är utrett i detta tidiga skede. Val av hamn är även en fråga om vilket gruvföretag som 
bryter malmen, inte heller detta är klarlagt i detta skede. Det är enbart gruvbolagen 
som kan ge svar på dessa frågor, och de måste komma längre i sin planering för att 
fastställa förutsättningarna.  

Att implementera åtgärder i järnvägsinfrastrukturen innebär en lång process som styrs 
av ”lagen om byggande av järnväg”. Efter denna åtgärdsvalsstudie måste vidare 
utredning och planering ske för att fastställa vilka åtgärder som bör genomföras och 
hur. För att klara att ta hand om behovet 2020, med malmtransporter, måste ett 
utredningsarbete påbörjas snarast. Denna utredning fungerar som ett underlag för 
vidare studier och diskussioner. 
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1 Åtgärdsvalsprocess- arbetssätt 
Begreppet åtgärdsvalsstudie har ”uppkommit” i och med det nya planeringssystemet 
för transportinfrastruktur som trädde i kraft den 1 januari 2013. Planeringsprocessen 
föreslås inledas med en åtgärdsvalsstudie som studerar åtgärder 
transportslagsövergripande enligt fyrstegsprincipen. Med utgångspunkt i de i 
åtgärdsvalsstudien utpekade åtgärderna kommer sedan den fysiska planeringen att 
genomföras som en sammanhållen process. 

Denna Åtgärdsvalsstudie följer Trafikverkets förslag på metod för tillämpning av 
åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen. Enligt den delas arbetet in i fyra faser: initiera, 
förstå situationen, pröva tänkbara åtgärder och val av åtgärder. De inledande faserna 
handlar om att studera nuläget och få en gemensam bild av brister och mål. Senare i 
processen diskuteras möjliga åtgärder, som analyseras mot uppsatta mål. I arbetet har 
tre Workshops genomföras. Under den första var syftet att få en gemensam bild av 
förutsättningar, mål, behov och brister. Under Workshop 2 låg fokus på vilka åtgärder 
som uppfyller definierade mål, behov och brister. Den sista workshopen handlade om 
att identifiera lämpliga åtgärdspaket och diskutera hur arbetet ska drivas vidare.  

 

 

Figur 2 Beskriver Trafikverkets förslag på metod för tillämpning av åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen. 

Initiera 

I detta projekt genomfördes den första ”Initierafasen” av Trafikverket och Länsstyrelsen 
som gjorde bedömningen att potentialen till samhällsnytta är tillräckligt stor för att starta 
en åtgärdsvalsstudie. 

Förstå situationen 

I denna fas studeras underlagsmaterialet för att få en bild av förutsättningar och 
problem. I kartläggningsarbetet ingår också att grovt beskriva volymen av den framtida 
trafikefterfrågan, efter den eventuella gruvetableringen. I detta skede identifierades 
tänkbara transportvägar (väg, järnväg) och hamnar. 

Inom ramen för denna fas hålls den första workshopen.  

Forma en inriktning och 

rekommendera åtgärder 
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Målet med den första workshopen är: 

 Skapa en gemensam bild av förutsättningarna  

 Tydliggöra behov och brister.  

 Tydliggöra vilka funktioner som efterfrågas 

 Definiera gemensamma målsättningar 

 Skapa förståelse för olika aktörers anspråk och eventuella konflikter mellan an-
språken 

 Pröva åtgärder 

Mellan workshop 1 och 2 analyserades det material som genererats under workshop 1. 
Analysen handlar om att strukturera, gruppera och prioritera bland mål och brister. Ett 
ändamål för projektet formuleras som har bäring på den gemensamma målbilden för 
projektet. Mål och ändamål kopplas till de transportpolitiska målen. Olika indikatorer tas 
fram för att kunna mäta måluppfyllelse. En sammanställning och beskrivning av 
förutsättningar för relevanta stråk tas även fram, som underlag till workshop. 

Inom ramen för den här fasen hålls den andra workshopen.  

Målet med den andra workshopen är att: 

 Förankra projektets ändamål och målbild  

 Identifiera tänkbara åtgärder enligt fyrstegsprincipen, med fokus på inle-

dande stegen 

 Översiktligt pröva föreslagna åtgärder utifrån hur väl de uppfyller mål, behov 

och brister.  

Val av åtgärd och genomförande 

Mellan workshop 2 och 3 fördjupas kunskaperna om de av gruppen föreslagna 
åtgärderna. De beskrivs övergripande samt hur väl de uppfyller målen enligt workshop 
2. Vidare tas förslag på hur åtgärderna kan paketeras ihop i fungerande åtgärdspaket 
fram. Resultatet av de nya kunskaperna sammanställs i ett kompendium där de 
prioriterade åtgärderna tydliggörs och beskrivs. I denna görs även en grov beskrivning 
av effekter och nyttor såsom kostnad, tidsåtgång, funktion, trafiksäkerhet mm.  

Inom ramen för den här fasen hålls den tredje workshopen.  

Målet med den tredje workshopen är att: 

 Sammanfatta åtgärders effekter och måluppfyllelse 

 Identifiera lämpliga åtgärdspaket 

 Identifiera vilka aktörer som har nytta av respektive åtgärd 

 Identifiera vilka aktörer som ska driva vilka frågor 

 Ta fram en genomförandeplan för åtgärderna 
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2 Inledning/initiera 
Länsstyrelsen i Västmanland har tagit initiativ till att tillsammans med Trafikverket starta 
en åtgärdsvalsstudie för transportsystemet i norra Västmanland. Syftet med 
åtgärdsvalsstudien är att ta reda på vilka transportåtgärder som kan behöva vidtas om 
gruvbrytning startar i Riddarhyttan i Skinnskattebergs kommun och i Norberg. 
Åtgärdsvalsstudien ska utgöra planeringsunderlag för nationell och regional 
transportplan. Länsstyrelsen och Trafikverket har ett nära samarbete i arbetet med 
åtgärdsvalsstudien. Länsstyrelsen står som huvudman för projektet. Konsultföretaget 
Vectura bistår i utredningen och driver workshoparna och genomför utredningar. 

2.1 Bakgrund 

Gruvnäringen har intresse av att starta gruvbrytning i Riddarhyttan och Norberg i norra 
Västmanland. Förberedande arbete pågår för att undersöka möjligheterna att bryta 
malm med start omkring år 2020.  

Om gruvbrytning startar i norra Västmanland kommer det att innebära nya 
arbetstillfällen och en möjlighet till ökad inflyttning till de berörda kommunerna och 
kranskommunerna. Förutom tillgång till bostäder och arbetskraft med rätt kompetens 
krävs fungerande infrastruktur som kan hantera såväl gods- som persontransporter till 
och från Skinnskatteberg och Norberg och kommunerna däromkring.  

Åtgärdsplaneringen för nationell plan 2014-2025 är under uppstart och ett förslag till 
nationell transportplan ska redovisas till regeringen under våren 2013. I den 
kapacitetsutredning som överlämnades till regeringen av Trafikverket våren 2012 
redovisas ett förslag till åtgärder kopplat till gruvbrytningen i Ludvika och Grängesberg 
som är planerad att starta till 2015. Åtgärderna beskrivs i ett godspaket för 
gruvnäringen i Bergslagen, dock finns inga prognoser för malmtransporter från norra 
Västmanland med som underlag för paketet. Utredningsarbete pågår för att möjliggöra 
godstransporter från Ludvika och Grängesberg ner till Oxelösunds hamn via Frövi-
Valskog-Rekarne-Eskilstuna-Flen. Berörda banor är Bergslagsbanan, Mälarbanan, 
Svealandsbanan och stråket Sala-Oxelösund. I godspaketet enligt 
Kapacitetsutredningen föreslås att Godsstråket genom Bergslagen och 
Bergslagspendeln används som ett funktionellt dubbelspår för godstrafiken.  

2.2 Övergripande syfte 

Syftet med åtgärdsvalsstudien är att ta reda på vilka transportåtgärder som kan behöva 
vidtas om gruvbrytning startar i Riddarhyttan i Skinnskattebergs kommun och i 
Norberg. 

2.3 Avgränsning 

Möjliga hamnar avgränsas till hamnarna längs Sveriges östkust. Utgångspunkten för 
transporter är Norberg och Skinnskatteberg. I framtida utredningar måste kopplingen till 
andra stråk och behov utredas vidare.  

2.4 Andra pågående utredningar 

Nedan beskrivs ett antal pågående projekt som kan påverka möjligheten att 
transportera malm, val av hamn och transportväg samt pendlingsmöjligheter. 
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2.4.1 Sjöfartsprojekt 

Mälarprojekt 

Det pågår ett Mälarprojekt som framför allt är ett miljöprojekt och syftar till att förbättra 
för sjöfart i Mälaren i och med förbättrad sjösäkerhet, uträtade svängar och bredare 
farled. En del i projektet är ombyggnad av slussen i Södertälje, som kommer att 
innebära möjlighet för större fartyg att komma in och ut från Mälaren. Byggstart 
planeras till 2015-2016 och allt avses vara klart 2018. 

Inseglingen till Gävle hamn 

Sjöfartsverket arbetar tillsammans med Gävle Hamn med ett projekt som innebär att 
inseglingsleden ska breddas och fördjupas. Arbetet inleddes under hösten 2012. Den 
nya farleden innebär att båtar med djupgående upp till 12,2 meter kommer kunna 
angöra hamnen. Projektet beräknas till 270 mkr och skall vara klart kring årsskiftet 
2013/2014.1 

2.4.2 Gruvprojekt 

Gruvbrytning i södra Dalarna 

Det pågår utredningsarbete och studier för att påbörja gruvbrytning i området kring 
Ludvika (Blötberget och Håksberg) samt i Grängesberg. Syftet är att kunna återuppta 
brytning av järnmalm. Kunskapen om dessa gruvor är större än för de i Norra 
Västmanland, och start av gruvbrytning här ligger sannolikt före i tiden.  

Bergslagsbanan passerar genom Ludvika samt gruvfälten och öppnar för möjligheten 
att transportera malmen via järnväg. Tre alternativa exporthamnar anses framförallt 
möjliga, nämligen Gävle (180km), Oxelösund (270 km) och Lysekil (410 km). Vilken 
exporthamn som kommer att användas är ännu ej beslutat. I Kapacitetsutredningen 
som Trafikverket tog fram 2012 redovisas förslag på åtgärder för att frakta malmen från 
Ludvika och Grängesberg via Bergslagsbanan till Oxelösund hamn.  

Gruvbrytning i Fagersta 

Under åtgärdsvalsstudien kom även information om att gruvbrytning i Fagersta har 
diskuterats. Staden har tidigare haft gruvbrytning och med ny teknik kan åter bli 
ekonomiskt att bryta malm. Osäkerheterna är dock stora och i denna åtgärdsvalsstudie 
har inte en eventuell gruvbrytning i Fagersta beaktats. Fagersta kommun genomkorsas 
av järnvägslinjerna Bergslagspendeln (Ludvika–Västerås) och Godsstråket genom 
Bergslagen (Örebro-Avesta/Krylbo) samt riksvägarna 66 och 68, vilket ger goda 
möjligheter för transporter. 

                                                

1 http://www.infrastrukturnyheter.se/2012/10/nu-inleds-muddringen-av-farleden-in-till-g-vle 
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2.4.3 Järnvägsprojekt 

Nedan redovisas ett antal utvalda järnvägsprojekt, som anses intressanta då de 
påverkar möjligheten till transporter på järnväg. 

Förstudie Godsstråket genom Bergslagen 

Godsstråket trafikeras framförallt av godståg 
men viss persontrafik förekommer framförallt på 
morgon och eftermiddag. Prognoser pekar på 
en ökning av trafiken på 30-50 procent till år 
2020. Utan åtgärder, och med en trafikökning på 
30 procent, kommer banan ha ett 
kapacitetsutnyttjande på mellan 60-105 procent. 
Detta skulle innebära att ingen ledig kapacitet 
finns på banan, att systemet är extremt 
störningskänsligt och att det blir stora problem 
med att utföra nödvändigt underhåll. 

Förstudien förslår nya mötesstationer och 
ombyggnad av ett antal befintliga mötesstationer. Effekten av åtgärderna kommer dock 
inte kunna möjliggöra en trafikökning med 30 procent. För att klara den trafiken måste 
partiellt dubbelspår (halva sträckan) anläggas. Med 50 % ökning av trafiken krävs 
dubbelspår, enligt tidigare genomförd idéstudie. 

Spårbyte Storvik - Morshyttan 

Arbete pågår nu med spårbyte sträckan Storvik - Morshyttan, en sträcka på 38 km. Ger 
bättre spårstandard längs sträckan. 

Förstudie Gävle och Storvik 

Genom att bygga om och förlänga befintliga 
mötesstationer mellan Gävle och Storvik samt 
anlägga en ny mellan Sandviken-Kungsgården kan 
banans kapacitet höjas. Enligt prognoser kommer 
antalet tåg öka med 24 procent, från 70 år 2010 till 
87 år 2020. 

Kapacitetsförbättringen till följd av de i förstudien 
förespråkade kapacitetsåtgärderna innebär att 
antalet tåg kan utökas med prognostiserad trafik 
enligt budgetnivån på sträckan Gävle-Storvik utan 
att transportkvalitén för befintlig trafik försämras. 

Spårbyte Borlänge-Storvik.  

Projekt med spårbyte mellan Borlänge och Storvik 
som ska höja standarden på spåren. 

Figur 4 Bergslagsbanan 

Figur 3 Godsstråket genom Bergslagen 
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Förstudie Dalabanan 

Förstudien föreslår kapacitetshöjande 
åtgärder i form av förlängning och 
uppgradering av utvalda befintliga 
mötesstationer, anläggning av 
trespårsstationer, och/ eller partiella 
dubbelspår. Rakare kurvor och en del 
kortare nydragningar av järnvägen 
föreslås också.   

Upprustningsåtgärder Uppsala – 
Borlänge 

Mindre åtgärder (utanför ”Lagen om 
byggande av järnväg”) för att skapa 
bättre förutsättningar för tågtrafiken att 
hålla tider, möjligheter för tätare trafik 
och kortare restider.  

 

 Förstudie Västerås-Eskilstuna  

Prognos över trafiken år 
2017/2030 visar på 23 dubbelturer 
per dag, vilket är en ökning med 
43 % från idag. För att öka 
kapaciteten och minska restiden 
mellan Västerås och Eskilstuna 
föreslår förstudien nytt spår 
(mellan 4,5 km och 18,5 beroende 
på alternativ), samt signalåtgärder 
och mötesspår.  

 

 

          Figur 5 Dalabanan 

Figur 6 Kolbäck-Eskilstuna-Flens övre-Oxelösund  
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Järnvägsplan Skutskär-Furuvik  

Trafiken förväntas öka från dagens 94 
tåg/dygn till 147 tåg/dygn år 2020 mellan 
Skutskär och Furuvik.  Sträckan Skutskär- 
Furuvik är den enda kvarvarande sträckan 
med enkelspår mellan Gamla Uppsala och 
Gävle. Järnvägsplanen föreslår att nytt 
dubbelspår (som ska klara 250 km/h) 
mellan Skutskärs resecentrum och Furuviks 
station anläggs. 

Trafikverkets målsättning för nybyggnads-
projekt är ett kapacitets-utnyttjande över 
dygnet på 60 % av järnvägens kapacitet för 
den prognostiserade trafiksituationen år 
2020.  

 

 

 

Örbyhus-Hargshamn-Hallstavik 

Gruvan i Dannemora återöppnades 2012. 
För att möjliggöra transporter med malm 
på banan upprustades den år 2010-2011. 
Upprusningen innebar att högsta 
hastighet på banan kunde höjas till 70 
km/h. Nu studeras möjligheten och 
behovet att införa signalsystemet ERTMS 
på banan. Även bulleråtgärder studeras. 

 

 

 

Figur 7 Ostkustbanan (Stockholm)-Uppsala-Gävle 

Figur 8 Örbyhus-Hargshamn-Hallstavik 
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2.4.4 Vägprojekt 

Nedan redovisas ett antal utvalda vägprojekt, som anses intressanta då de påverkar 
möjligheten till transporter på väg. 

Väg 66 Västerås–Fagersta, ombyggnad 

Trafikverket bygger om väg 66 till mötesfri väg (2+1-väg) med ett linräcke som skiljer 
körriktningarna. Ombyggnaden av väg 66 mellan Västerås och Fagersta är uppdelad i 
fyra etapper där tre av fyra etapper är färdiga. Den återstående delen mellan 
Surahammar och Sothällen planeras att byggas år 2013. 

Väg 56, Västerås–Sala, ombyggnad 

Trafikverket har förbättrat trafiksäkerheten på väg 56,mellan Västerås och Sala, genom 
att bygga om vägen till en mötesfri landsväg, så kallad 2+1 väg, där körbanorna 
separeras av ett balkräcke. Hastigheten är nu 100 km/h. 

Väg 66/68/250, Oti, korsning 

Korsningen mellan väg 66, väg 68 och väg 250 vid Oti i Fagersta har en krånglig 
trafiksituation, hög olycksrisk och stor trafikbelastning. Trafikverket tar fram en förstudie 
för att studera åtgärder som kan förbättra säkerheten i korsningen. 

Väg 76, Förstudie Grundvattenskydd - Börstil-Ed vattentäkt, Östhammars kommun 

Börstil-Ed vattentäkt är belägen vid Börstilsby respektive Ed, Östhammars kommun 
(strax norr om Hargshamn). Inom skyddsområdet för vattentäkten går väg 76.  En 
vägolycka på väg 76 innebär en risk för att Börstil-Ed vattentäkt förorenas. Kostnaden 
för skyddsåtgärder överstiger den riskreduktion som erhålls och att dessa därmed inte 
kan anses motiverade ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Genomförande av 
skyddsåtgärder för de mest sårbara sträckorna bedöms dock motiverat mot bakgrund 
av vattentäktens värde och funktion. Inga åtgärder vidtagna.  

Väg 53 ökad trafiksäkerhet och förbättrade busshållplatser 

Väg 53 är ett viktigt stråk för kollektivtrafiken i Södermanland. Trafikverket vill öka 
trafiksäkerheten genom att förbättra ett antal busshållplatser längs väg 53 och förbättra 
vägens sidoområden mellan Eskilstuna och Nyköping.  

Väg 56 Bie−St. Sundby 

Trafikverket Region Öst arbetar med att ta fram en vägutredning för väg 56, delen förbi 
samhället Äs, norr om Katrineholm. Målstandarden för väg 56 är en mötesfri landsväg 
med 1+1 körfält och omkörningsfält. 

 

 

 

 

 

2.4.5 Åtgärder i regional plan 2010-2021 

Utöver de åtgärder som översiktligt presenterats ovan finns åtgärder framtagna i den 
regionala planen för 2010-2021. Dessa åtgärder presenteras i kartan nedan. 
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Figur 9 Åtgärder i Regional plan 2010-2021. Källa Länsstyrelsen i Västmanlands län.  

P. Rv 68 Norberg-Avesta, ml 

1. Rv 68 Fagersta-Norberg, mlv 

2. Rv 66 Surahammar-Sothällen, mlv 

3. Västerås Flygplats 

4. Lv 250 Genom Köping 

5. Lv 250 Köping-Kungsör, mlv 

7. Slussen i Södertälje, etapp 2 

8. Lv 252 Hallstahammar-Surahammar, mlv 

9. Lv 252 Sörstafors-Hallstahammar, mlv 

10. Lv 250 Köping-Kolsva, mlv 

11. Rv 68 Sundet-Björkviken, mlv 

12. Rv 68 Björkviken-Oti, mlv 

* mlv = Mötesfri landsväg 
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3 Förstå situationen 

3.1 Problembeskrivning 

Norra Västmanland har blivit intressant för gruvbrytning, vilket skapat behov av att 
hantera stora flöden av järnmalm från gruvområdet och vidare ut i värden. 
Transportsystemet i området riskerar att inte kunna möta detta transportbehov. När 
gruvbrytning kan starta i orådet är ännu oklart, men en bedömning är att tidigast runt år 
2020 är rimligt att anta. I denna studie har utgångspunkten varit öppnade av tre gruvor, 
två i Norberg samt en i Skinnskatteberg.  

 

Figur 10 Karta över området, med de tre gruvorna ungefärligt utsatta. 

För att få ekonomi i en gruva bedöms en lägre malmproduktion än 2 miljoner ton/år 
orimligt. Produktionen av malm kommer att öka succesivt och totalt för de aktuella 
gruvorna bedömdes volymerna bli omkring 4-10 miljoner ton/år, beroende på en rad 
olika faktorer. En viktig parameter är även att varje gruva är unik, och producerar en 
viss produkt. Det krävs därför ingående marknadsanalyser för att studera vad 
produkten blir av en gruva och var det finns köpare av just den produkten. Först då vet 
man var malmen ska skickas, och utifrån det kan beslut tas om den mest lämpliga 
transportsträckan och utskeppningshamn. För vissa produkter krävs så stora fartyg att 
enbart hamnar på Västkusten är att föredra. Hamnar på västkusten studeras dock inte i 
denna åtgärdsvalsstudie. Även tidpunkten för eventuell gruvbrytning är osäker, 
marknad och hur det går med andra gruvprojekt påverkar. Även EU kan spela in, då de 
har kommit med önskemål om att bli mer självförsörjande av malm, då är det 
Skandinavien och Sverige som är aktuella för ökad export inom EU. 

I samband med etablering av dessa gruvor öppnas en stor arbetsmarknad, med en 
storleksordning på 100 arbetstillfällen/gruva. Till det kommer effekter på flera andra 
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områden, samt uppräkning med barn och respektive som flyttar in i regionen. Ett 
scenario att utgå från är att 700-900 människor flyttar in. Detta ställer krav på en 
fungerande infrastruktur som möjliggör för pendling till och från området. 

Redan idag finns det kapacitetsproblem i infrastrukturen som gör det svårt att möta 
dagens och framtidens behov. För att säkra infrastrukturen så att den fungerar för 
näringslivets och övriga samhällets behov krävs åtgärder på både kort och lång sikt.   

3.2 Befintliga förhållanden 

Nedan beskrivs dagens befintliga förhållanden avseende regionen idag och dess 
utveckling, infrastruktur, trafik, drift och miljöförutsättningar. Dessutom redogörs för 
olika möjliga transportvägar för malmen. 

3.2.1 Berörda kommuner 

De aktuella gruvorna ligger i Norberg och Skinnskattebergs kommuner. Norbergs 
kommun har i sin Översiktsplan pekat ut områden för gruvnäringen samt spårreservat 
för att uppmärksamma behovet av infrastruktur. Skinnskattebergs kommun håller på att 
ta fram en ny Översiktsplan. I denna kommer områden för gruvnäringen att kartläggas 
och förespråkas. 

Utöver dessa direkt berörda kommuner kommer även andra att indirekt beröras med 
ett ökat antal förbipasserande transporter. Detta kan innebära ökade nivåer av buller 
och vibrationer. Vilka kommuner som påverkas beror av transportväg och val av 
exporthamn. 

Gruvetablering innebär även fler arbetstillfällen och sannolikt en inflyttning till området. 
Detta kan komma att påverka hela regionen och förutsätter att goda 
pendlingsmöjligheter finns.  

3.2.2 Infrastruktur 

Redan idag finns det kapacitetsproblem i infrastrukturen som gör det svårt att möta 
dagens behov. Med anledning av det, har Trafikverket initierat ett flertal projekt med 
syfte att utreda behov av åtgärder. Dessa har dock inte tagit med öppnande av gruvor i 
norra Västmanland som förutsättning.  

Väg 

Nedan visas en karta med olika standard på olika vägar som kan bli aktuella för 
malmtransporter alternativt pendling och transport av andra varor i anknytning till 
malmbrytning. 



  Åtgärdsval Norra Västmanland 

 

Vectura 17 

 

      

 

Figur 11 Vägarnas standard. 
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Nedan visas en karta med trafikflöden enligt Trafikverket 2011. Stora trafikflöden på en 
väg behöver inte vara ett problem om vägen är utformad för att hantera flödena. Om så 
inte är fallet uppstår kapacitetsbrist. 

 

 

Figur 12 Flöden på vägnätet 2011. Källa Trafikverket 
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Järnväg 

Enligt Trafikverkets årliga kapacitetsanalys av hur järnvägssystemets kapacitet 
utnyttjats kan utläsas att Järnvägen norr om Uppsala, söder om Gävle samt norr om 
Eskilstuna är hårt trafikerade järnvägssträckningar med stora kapacitetsbegränsningar. 
Godsstråket genom Bergslagen samt delar av Bergslagsbanan och Dalabanan är 
också hårt belastade. 

 

Figur 13 Kapacitetsbegränsningar på järnvägssystemet 2011, genomsnittligt vardagsdygn. Källa 
Trafikverket. 

Kapacitetsutnyttjandet visar hur stor del av tiden en del av banan är belagd med tåg. 
Kapacitetsutnyttjandet presenteras i tre nivåer: 

81–100 % (mycket hög belastning)  

61–80 % (hög belastning)  

60 % och lägre (låg till medelhög belastning). 

Utöver den trafik som redovisas i bilden ovan bedöms efterfrågan på järnvägskapacitet 
öka med tiden.  Godstransportarbetet med järnväg väntas öka med 20 procent 2006–
2020 enligt den prognos som låg till grund för den nationella planen. Enligt prognosen 
växer järnvägstrafiken långsammare än med väg och sjöfart då inga investeringar i ny 
infrastruktur har antagits i jämförelsealternativet efter 2010 och att det redan i dag finns 
kapacitetsbrister i järnvägsnätet. 
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De olika järnvägarna i området har idag olika standard. Viktiga parametrar är STAX 
(Största Tillåtna AXellast) och STVM (Största Tillåtna Vikt per Meter). Banans linjeklass 
anger banans bärförmåga med avseende på tillåten axellast och vikt per meter.  

I kostnadsberäkningar och analys har Trafikverkets järnvägsnätsbeskrivning för 2014 
(se figur nedan) varit utgångspunkten.  

 
Figur 14 Järnvägsnätsbeskrivning 2014, Källa: Trafikverket. 

Linjeklass D2 (STAX 22,5, STVM 6,4) 
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Sjöfart 

Val av hamn och transportväg för malmen beror på en rad faktorer. Olika intressenter 
kan värdera olika faktorer olika högt. En viktig del i att välja transporthamn för malmen 
är hur infrastrukturen ser ut fram till och i respektive hamn. Några viktiga faktorer är: 

Geografiskt avstånd- mellan gruvområde och hamn 

Tillgänglighet, avseende 

 Kapacitet (järnväg, väg, sjöfart) 

 Tekniska förutsättningar för transportinfrastruktur 

 Alternativa transportvägar 

Hamnspecifika förutsättningar 

 Mellanlagermöjlighet 

 Isförhållanden 

 Logistiska förutsättningar på land 

 Farled 

 Insegling i hamn 

 Båtstorlek 

Som förutsättning i denna Åtgärdsvalsstudie har hamnar avgränsats till hamnar på 
Östkusten. Sjöfartsverket berättade under den första workshopen (Västerås, 2012-10-
25) om de hamnar som finns tillgängliga på Östkusten och i Mälaren. Det är Gävle, 
Hargshamn, Kapellskär, Stockholms hamnar, Nyköping, Norrköping, Oxelösund, 
Köping och Västerås. De som idag är anpassade för malmtransporter är endast 
Oxelösund och Hargshamn. De som idag hanterar bulktransporter skulle kunna vara 
lämpliga även för malmtransporter. Det gäller Gävle, Västerås, Köping och Norrköping. 
De hamnar som idag bara hanterar Ro-Ro trafik är mindre aktuella, då det innebär 
större åtgärder för att kunna ta emot och hantera malmtransporter. Det gäller 
Kapellskär, Stockholm, Nynäshamn och den planerade hamnen Norvik.  

Det pågår ett Mälarprojekt som framför allt är ett miljöprojekt och syftar till att förbättra 
för sjöfart i Mälaren i och med förbättrad sjösäkerhet, uträtade svängar och bredare 
farled. Projektet kommer att innebära att Mälarsjöfarten kan utvecklas och att gods kan 
transporteras säkrare. En stor del i projektet är ombyggnad av slussen i Södertälje, 
som kommer att innebära möjlighet för större fartyg att komma in och ut från Mälaren. 
Detta innebär att färre fartyg än idag behövs för att transportera samma mängd gods. 
Byggstart planeras till 2015-2016 och allt avses vara klart 2018.  

De hamnar som studerats vidare i denna Åtgärdsvalsstudie är Gävle, Hargshamn, 
Oxelösund, Köping och Västerås.  
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Figur 15 Tänkbara hamnar på Östkusten för utlastning av malm från Norberg och Skinnskatteberg. 

 

3.2.3 Persontrafik 

En viktig fråga i denna åtgärdsvalsstudie är även persontrafiken. I och med 
gruvetableringar förväntas en inflyttning till regionen, samtidigt som pendlingen från 
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andra samhällen ökar. Detta sker parallellt med att malmtransporterna tar kapacitet 
från infrastrukturen. Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanlands län berättade under den 
första workshopen om kollektivtrafiksystemet idag med utblick mot 2020. De har 
arbetet fram ett tjänstemannaförslag för ett trafikscenario 2020 med olika 
trafikutbudsnivåer. Med bra underlag och information i god tid om nya förutsättningar 
kan trafiken anpassas på ett bra sätt. 

 

Figur 16 Tjänstemannaförslag på utökning av trafiken till Trafikscenario 2020.  

Källa: Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland, 2012 
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3.2.4  Gruvförutsättningar 

Tre gruvor i Norberg och Skinnskatteberg är aktuella för malmbrytning runt år 2020. 
Med de förutsättningar som finns framtagna är osäkerheten kring mängden malm, 
kvalité, kunder och utskeppningshamn stora.  

 

Figur 17 Karta över gruvorna i området. Källa: Bergskraft Bergslagen 

Under workshopsserien arbetades ett scenario fram som utgångspunkt för analys.  
Scenariot bygger på den kunskap som nu finns hos närvarande gruvföretag. Det ska 
även poängteras att detta endast är ett scenario och att siffrorna kan bli större och 
mindre, vilket ändrar förutsättning för analys och vidare även resultat. 

För att få ekonomi i en gruva är mindre än 2 miljoner ton/år inte rimligt. De tre gruvorna 
bedöms tillsammans producera omkring 4-10 miljoner ton/år. I förädlingsprocessen 
(anrikningsverk) försvinner 40 %, resterande 2.4-6 miljoner ton ska fraktas till lämplig 
hamn. Analyserna bygger på scenariot att 5 miljoner ton/ år ska transporteras (8,3 
miljoner produceras). Detta skulle innebära 8 tåg/dag (enkelturer) och 17 lastbilar/h 
(enkelturer, 24h/dygn). Tomma transporter går tillbaka till gruvan, varför antalet fordon i 
transportsystemet blir det dubbla. 
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Figur 18 Beskriver transportbehovet i det scenario som är utgångspunkten i Åtgärdsvalsstudien. Siffrorna 
avser enkelturer.  

Varje gruva är unik, och producerar en viss produkt. Det krävs därför ingående 
marknadsanalyser för att studera vad produkten blir av en gruva och var det finns 
köpare av just den produkten. Först då vet man var malmen ska skickas, och utifrån 
det kan beslut tas om den mest lämpliga transportsträckan och utskeppningshamn. 
Även tidpunkten för eventuell gruvbrytning är osäker, marknad och hur det går med 
andra gruvprojekt påverkar.  

Bergskraft Bergslagen har tagit fram en bedömning av tidsplan för gruvdrift i området. 
Den visar att gruvorna i Norra Västmanland kan påbörjas omkring år 2020. 
Produktionen är dock inte i full fart omgående. Mängderna i bilden är troligen lägre än 
vad det troligen kommer att bli och stämmer inte överens med scenariot i denna 
åtgärdsvalsstudie.  

 

Figur 19 Prognos över malmbrytning i Bergslagen. Källa Bergskaft Bergslagen.  
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3.2.5 Möjliga transportvägar 

I detta avsnitt presenteras möjliga transportvägar för malmen. Senare i utredningen 
konstateras att transporterna bör ske med järnväg. Även väg presenteras i detta 
kapitel, detta för att alla förutsättningar ska finnas tillgängliga. 

Järnvägstransporter 

Förhållandet på respektive järnvägssträcka är olika. Transportvägarnas avstånd från 
gruva till respektive hamn redovisas i tabellen nedan.  

 

 

Tabell 1 Fagersta är utgångspunkten i 
tabellen. Respektive gruva ligger ett par 
mil norr respektive söder om Fagersta 
och får därmed en något längre eller 
kortare avstånd än vad tabellen anger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De alternativa transportvägarna 
och vilka städer som passeras kan utläsas 
av kartorna nedan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20 Alternativa transportvägar från 
Gruvområde till Oxelösund hamn. 

 

 

Alternativa järnvägssträckor Avstånd (km) 

Oxelösund  

1A (Via Ludvika) 323 km 

1B (Via Kolbäck) 195 km 

1C (Via Godsstråket) 247 km 

2 Gävle 130 km 

3 Hargshamn 246 km 

Västerås  

4A (Via Ludvika) 227 km 

4B (Via Kolbäck) 82   km 

4C (Via Godsstråket) 152 km 

Köping  

4A (Via Ludvika) 193 km 

4B (Via Kolbäck) 78   km 

4C (Via Godsstråket) 118 km 
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Figur 22 Förslag på transportväg mellan 
gruvområde och Västerås/Köping hamn. 
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Vägtransporter 

Nedan visas med grönt i kartan förslag på möjlig transportväg av malm från 
gruvområde till hamnar i Gävle, Hargshamn, Köping, Västerås och Oxelösund på väg.  

 

 

Från Till Längd Väg Stråktyp "Konflikt" 

Figur 23 karta med alternativ på möjlig transportväg på vägsystemet.  
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Tabellen nedan visar en sammanställning av möjliga transportvägar på vägnätet. 

 

Skinnskatteberg Hargshamn 200 km 
Väg 233, 66, E18, 55, 
288 

Regionalt, Nationellt, 
Regionalt Genom N Uppsala 

 

Köping 52 km Väg 233, 250 
Regionalt, Nationellt, 
Regionalt Genom Kolsva 

 

Västerås 62 km Väg 233, 66 
Regionalt, Nationellt, 
Regionalt 

 

 

Oxelösund:  

Rutt 1 260 km 
Väg 233, 250, E18, 
E20, E4, 53 Regionalt, Nationellt 

Genom Kolsva 
(väg 250) 

 

Oxelösund: 

Rutt 2 200 km 
Väg 233, 250, E18, 
E20, 53 

Regionalt, Nationellt, 
Regionalt 

Genom Kolsva 
(väg 250) 

 

Gävle 155 km Väg 68, E16 Regionalt, Nationellt 
Centralt genom 
Hornsdal 

Norberg Hargshamn 180 km Väg 56, 256, 288 Nationellt, Regionalt 
Genom några små 
orter 

 

Köping 90 km Väg 68, 66, 252, E 18 Regionalt 
Genom Fagersta, 
Kolsva 

 

Västerås 80km Väg 68, 66 Regionalt Genom Fagersta 

 

Oxelösund: 

Rutt 1 290 km 
Väg 68, 250, E18, E20, 
E4, 53 Regionalt, Nationellt 

Genom Kolsva 
(väg 250) 

 

Oxelösund: 

Rutt 2 230 km 
Väg 68, 250, E18, E20, 
53 

Regionalt, Nationellt, 
Regionalt 

Genom Kolsva 
(väg 250) 

 

Gävle 117 km Väg 68, E16 Regionalt, Nationellt 
Centralt genom 
Hornsdal 
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3.3 Nationella mål 

De nationella mål som är viktigast för den här åtgärdsvalsstudien är de 
transportpolitiska målen2. De transportpolitiska målen har ett övergripande mål samt ett 
funktionsmål och ett hänsynsmål som beskrivs i nedanstående figur. 

 

Figur 24 De transportpolitiska målen. 

3.4 Projektmål och indikatorer 

För att tydligt styra arbetet med åtgärdsvalsprocessen har projektmål och ändamål 
tagits fram. Målarbetet skedde gemensamt under workshop 1. Till workshop 2 hade 
Vectura arbetat vidare med formuleringen av målen och kopplat till de transportpolitiska 
målen. Målformuleringarna omarbetades något under workshopen, varefter alla ställde 
sig bakom målen.  

3.4.1 Ändamål 

Ändamålet kan beskrivas som projektets övergripande syfte. Ändamålet för projektet 
har bäring på den gemensamma målbild för området som olika aktörer formulerat men 
även på olika nationella, regionala och lokala mål.  

 

                                                

2 Enligt regeringens förslag i propositionen "Mål för framtidens resor och transporter, prop. 
2008/09:93".   

Ändamålet med åtgärdsvalsstudien är en gemensam syn på 
ett transportsystem som tillgodoser såväl näringslivets som 
medborgarnas transportbehov över en längre tid.    
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3.4.2  Mål och indikatorer 

Under workshop 1 tog gruppen fram mål som sedan grupperades under 13 
huvudrubriker. Arbetet skedde genom att alla skrev ner de mål som de ansåg vara 
viktiga för projektet på post it lappar.  

 

Figur 25 målarbetet skedde under workshop 1, alla skrev de mål de tycker var viktigt på post-it lappar. 

Nedan presenteras samtliga mål som kom fram under arbetet. Målen är sorterade 
under 13 huvudrubriker, ett arbete som skedde gemensamt på workshop 1. 

 

 

Långsiktig planering och helhetssyn 
• Kringmarknad uppstår 
• Planera för ökade gods- och persontransporter 2020-2050 
• Långsiktig uppbyggnad 
• Valda lösningar ska spegla ett helhetstänk:  
   omvärld (andra gruvor), trafik- och transportslag 
• Vid planering av infrastruktur för gruvdriftens behov bör  
   man fundera på om man kan lösa andra problem samtidigt  
   och slå ”två flugor i samma smäll”, samt hur infrastrukturen kan användas efter gruvorna.  

Bra pendlingsmöjligheter 
• Transport av malm får inte påverka persontransporterna,  
  skall finnas utrymme för båda 
• Skapa förutsättningar för (gruv) transporter och samtidigt  
   förbättra transporterna för resande i stråket 
• Bra pendlingsmöjligheter 
• Transportsystem som ger regionförstoring, så att  
   kompetensförsörjningen säkras 
• Fungerande arbetsmarknadsregion 
• Investeringar i samtliga berörda resecentra 

Samhällsnytta 

Innovativa lösningar 
• Rätt vara/sak/gods på rätt transportslag, 
  i förhållande till omgivningen 
• Innovativa och smarta transportlösningar  
  och omlastningspunkter, ”Outside the box” 
• Innovativa lösningar på transportsystemet 

Säkra transporter 
• Säkra transporter 
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Åtgärder klara innan gruvbrytning startar  
• Järnväg Gävle-Hallsberg dubbelspårig före 2018 
• Ramnäs-Brattheden klar före 2017 
• 68:an upprustad mellan Oti-Sundet före 2017 
• Prioritera om i regionala planen, RV 68 tidigareläggas 

 

 

 

 

Efter workshop 1 arbetade Vectura vidare med målformulering och strukturen. Målen 
kopplades till de transportpolitiska målen, för att få förankring i de mål som Riksdagen 
har utformat för åtgärder i infrastrukturen. Omarbetningen av målformulering och 
struktur diskuterades gemensamt under workshop 2. Härledning för hur målen 
bearbetats från angivna mål ovan till målen som presenteras nedan återfinns i 
presentationen från workshop 2 i Bilaga 3. 

För respektive mål har en allmän formulering tagits fram samt en beskrivning av målets 
betydelse i detta projekt. Det är specificeringen som ska utvärderas mot indikator i 
utvärderingen av projektet. För respektive mål har indikatorer tagits fram, vilka ger en 
möjlighet att följa upp målen. Dessa presenteras i samband med respektive mål nedan: 

Minskat transportbehov av malm 
• Masugn i bergslagen 

 
Trafikslagsövergripande 
• Ett transportsystem som kompletterar varandra 
• Tänka transportslagsövergripande 
• Samordning och integrering av de olika transportslagens  
   (önskemål om) investeringar 
• ”miljövänligaste” transporterna möjligt, dvs smartaste  
   sättet att transportera  
• Utnyttja sjöfart, järnväg och väg på bästa sättet 
• KURS-banan åter – upprustas före 2020 om Köpings  
  hamn är aktuellt 
• Fungerande transportkedjor ”hela transporten” och  
  ”hela resan” 
• Förstärk Västerås hamn, med avseende på hamn och  
  kranar (ska klara tunga transporter) 
• Ökad sjöfart på Mälaren 
• Tänk hela resan, från gruva till mottagare 

Samhällsutveckling och attraktivt boende 
• Möjlighet för hela familjen att flytta med,  
  om en jobbar i gruvorna 
• Tillräckligt bra infrastruktur/kollektivtrafik  
   för att norra länsdelen ska utgöra en attraktiv  
   arbets- och boendeplats 
• Attraktivt boende så inpendlare väljer att flytta till  
   Norra Västmanland (attrahera arbetskraft) 
• Bredband utbyggt i FNS (annan del av infrastruktur) 

Effektiva processer 
• Samsyn kring vilka infrastrukturåtgärder som krävs 
• Nuvarande planering tar höjd för gruvtransporter,  
  tex utveckling av Godsstråket genom Bergslagen 
• Planering startar nu, ingen tidsbrist när gruvorna  
  detaljplaneras 
• Tydliga och tidiga signaler till näringen att  
   transportfrågan kommer att lösas  

Effektiva transporter 
• Fungerande infrastruktur 
• Möjliggör gruvdrift i välfungerande och  
  effektiva transportsystem 
• Effektiva transporter till hamn – god  
  transportekonomi för gruvföretagen – inga  
  försämrade förutsättningar för andra aktörer 
• Tillgodose näringens behov i rätt tid – med  
  rimliga kostnader och risker 
• Sammanhållen robust infrastruktur mellan  
  gruvorna och till utskeppningshamnen (väg/jvg) 
• Gruvorna ska ha tillförlitliga transporter för malmen 
• Infrastrukturen ska inte utgöra ett hinder för transport 
till och från de nya gruvorna.  
• Tillräcklig kapacitet för transport av malm 
• En infrastruktur som möter upp mot behoven 

Hitta finansiering 
• Samsyn kring vem som ansvarar för vilka 
åtgärder 
• Samordning mellan privata aktörer och 
offentliga,  
  t.ex. medfinansiering av infrastruktur 
• Samsyn krig hur åtgärder ska finansieras 
• Tydliggöra vilka kostnader näringen måste 
stå för 

Minskad miljöbelastning 
• Minskad miljöbelastning från transporten 
• Hållbara transportmöjligheter 
• Så liten miljöpåverkan som möjlighet 
• Arbeta för att i största möjlig mån minska  
  antalet transporter, dvs krav på effektivitet 
• Planerad infrastruktur 
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Funktionsmål – tillgänglighet 

Precisering transportpolitiskt mål: Medborgarnas resor förbättras genom ökad 
tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet.  

Samhällsutveckling och attraktivt boende 

En attraktiv boendemiljö innebär förutsättningar för anställda att flytta till regionen med 
hela sin familj. Detta bidrar till samhällsutvecklingen samt ger minskat behov av långa 
resor. 

 

  

 

 

 

 

 

Precisering transportpolitiskt mål: Medborgarnas resor förbättras genom ökad 
tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet. Tillgängligheten förbättras inom och mellan 
regioner samt mellan Sverige och andra länder.  

Bra pendlingsmöjligheter 

Med bra pendlingsmöjligheter kan invånare i regionen ta sig fram och tillbaka från sina 
jobb på ett bra sätt.  

 

  

För detta projekt innebär det: 

Åtgärder ska göra regionen attraktivt för boende och 
näringsliv, genom att förbättra tillgängligheten för 
alla trafikslag, med goda rese- och 
transportmöjligheter. 

 

Indikator 
• Attraktivitet 
• Företagsklimat 
• Bidrag till kommunal 

planering 

För detta projekt innebär det: 

Åtgärder ska bidra till tilltalande 
bebyggelseplanering som gör regionen attraktivt 
för boende och näringsliv.  

 

 

Indikator 
• Tillgänglighet till 

målpunkt och sam-
hällsservice 
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Precisering transportpolitiskt mål: Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras 
och stärker den internationella konkurrenskraften. 

Transportfunktion 

Transportlösningar som fyller såväl näringslivets som övriga samhällets behov i närtid 
och möjliggör långsiktigt kostnadseffektiva och robusta gods- och persontransporter. 
Transportlösningen ska präglas av ett ”hela resan” och ”hela transporten” tänk, med 
funderande transportkedjor.  

 

 

Precisering transportpolitiskt mål: Medborgarnas resor förbättras genom ökad 
tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet. Kvaliteten för näringslivets transporter 
förbättras och stärker den internationella konkurrenskraften. 

Genomförande och genomförandetid 

Säkerställa malmtransporter 2020 och att identifierade åtgärder genomförs enligt 
överenskomna tidsplaner.  Trygga en långsiktig uppbyggnad med syfte att möjliggöra 
för ökade gods-och persontransporter även efter 2020. Säkerställa en fungerande och 
effektiv process med samsyn kring vilka åtgärder som kärvs. Samsyn kring vilka som 
ansvarar för olika frågor och hur kostnader ska fördelas.  

 

 

För detta projekt innebär det: 

Åtgärder ska genomföras och processen drivas så att 
det är möjligt att transportera malm från gruvorna 
2020 och att transportsystemet succesivt skall 
utvecklas så det blir långsiktigt hållbart. 

 

För detta projekt innebär det: 

Åtgärderna ska bidra till en god transportfunktion för 
gruvorna, näringslivet och resten av samhället. Det 
innebär att skapa effektiva godstransporter och ökad 
framkomlighet för kollektivtrafiken.  

 

Indikator 
• Framkomlighet 
• Transporttider 
• Transportkostnad 

• Robusthet 

Indikator 
• Genomförandetid 

• Kostnad 

• Komplexitet 
• Samsyn kring ansvar 
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Hänsynsmål - säkerhet, miljö och hälsa 

Precisering transportpolitiskt mål: Miljö och hälsa – Transportsystemets utformning, 
funktion och användning ska bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och ökad hälsa 
uppnås. 

Hållbara transporter 

I projektet ska de mest miljövänliga och resurseffektiva transportlösningarna sökas.  

 

 

Precisering transportpolitiskt mål: Säkerhet - Transportsystemets utformning, 
funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt 

Transportsäkerhet 

Både resenärer och boende ska ha en säker trafikmiljö under såväl byggtid som under 
drift. Vid drift av ska transporter kunna ske på ett tryggt sätt, med avseende på olyckor. 

 

 

Övergripande transportpolitiska målet 

Samhällsnytta 

Föreslagna åtgärder ska innebära en större nytta än kostnad för nationen.  

 

För detta projekt innebär det:  

Såväl investeringskostnad som drift- och 
underhållskostnader ska vara kostnadseffektiva och 
innebära en mindre utgift än de positiva effekter som 
blir resultatet av investeringen.  

 

För detta projekt innebär det: 

Åtgärder ska medverka till en säker trafikmiljö under 
såväl byggtid som vid driftskede. 

För detta projekt innebär det: 

Åtgärderna ska bidra till att minska transportsystemets 
negativa effekter på miljön och verka för att resurser 
används på mest effektiva sätt. De skall även 
möjliggöra att en fortlöpande utveckling och 
effektivisering av infrastruktur och transportteknik.  

 

Indikator 
• Utsläpp 

• Energieffektivitet 
• Buller och vibrationer 
• Luftkvalité 

• Natur- och kulturmiljö 

Indikator 
• Trafikmängd 

• Hastighet 
• Infrastrukturstandard 

• Olyckor 

Indikator 
• Åtgärderna ska vara 

samhällsekonomiskt 
effektiva 
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4 Åtgärder 
Nästa steg i Åtgärdsvalsprocessen är att pröva åtgärder. Det innebär att åtgärder togs 
fram, med utgångspunkt i fyrstegsprincipen, gemensamt under workshop 2.  

4.1 Fyrstegsprincipen 

I åtgärdsvalsstudien har fyrstegsprincipen använts vid framtagande av åtgärder. 
Fyrstegsprincipen syftar till ett effektivt resursutnyttjande. Dyra investeringar i nya 
anläggningar ska endast förespråkas då mindre åtgärder inte kan lösa det aktuella 
problemet. Grundprincipen i fyrstegsprincipen är att i första hand lösa ett problem med 
åtgärder som är enklare och säkrare eller mer miljövänliga. 

 

Åtgärder enligt steg 1 till 2 beskrivs under kapitel Övriga åtgärder. Dessa bedöms inte 
själva klara att tillgodose behovet av transporter. De kan dock fungera som 
komplement till de steg 4 åtgärder som föreslås.  

4.2 Järnvägstransporter 

Resultatet av resonemanget under förutsättningar visar att transportera malmen med 
lastbilar på vägnätet, till aktuell hamn, inte är rimligt. Enligt framtaget scenario skulle 
det innebära 416 lastbilar/dag, enkel väg. Totalt handlar det alltså om över 34 lastbilar i 
timmen 24 h om dygnet. Med bakgrund av bland annat buller, utsläpp och slitage 
utreds inte vägalternativet vidare. Istället har utgångspunkten vid analys av åtgärder 
varit järnvägsnätet. 

4.3 Åtgärder lokalt vid gruva och hamn 

En terminal för att hantera malmtransporterna och omlastningen till och från järnväg 
behövs lokalt i gruvområdet samt i hamnen. Beroende på vilken hamn som blir aktuell 
finns redan idag vissa funktioner på plats. 

I en terminal, oavsett placering, ska vissa funktioner finnas tillgängliga. Det handlar 
bland annat om lastytor, lastutrustning, anslutningsvägar, lastspår och 
uppställningsspår, lokaler, väganslutningar och överlämningsbangård. Alla nya 
terminaler ska utformas efter ”Den funktionella enheten terminal”, se bilden nedan. 

 Steg 1 – Tänk om  
Åtgärder som kan påverka behov av transporter och val av transportsätt 

 Steg 2 – Optimera 
Åtgärder som effektiviserar användningen av befintlig infrastruktur och fordon  

 Steg 3 – Bygg om 
Begränsade ombyggnadsåtgärder  

 Steg 4 – Bygg nytt 
Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder 
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Figur 26 Schematisk bild över funktionsbehovet i en terminal. Källa: Den funktionella enheten terminal 
(Trafikverket) 

Lokalt vid gruvorna 

En rad olika parameter påverkar placering av terminal och bangård. Flera av dessa är 
inte direkt kopplade till järnvägslogistiken. En sådan fråga är placering av 
anrikningsverk. I detta tidiga skede är det ej klart om gruvorna kan och bör ha 
gemensamma anrikningsverk eller separata. Detta beror även på kvalitén av malmen, 
vilket idag ej är utrett. Med anledning av det kan lokalisering av anrikningsverk och 
lokala transporter i gruvområdet ej fastställas.  

I Norberg finns sedan tidigare en järnvägsanslutning som ansluter Godsstråket genom 
Bergslagen vid Snyten. Att använda banan förutsätter åtgärder längs spåret för att 
klara malmtransporter. Vidare finns behov av anslutning till gruvorna på ett bra sätt, 
vilket kan ske med järnväg, väg eller transportband. Lokalisering av anrikningsverket 
påverkar utformningen och vilket alternativ som kan vara det bästa.  

I Skinnskatteberg ligger gruvan något väster om samhället och järnvägen i 
Riddarhyttan. En koppling till järnvägen måste anläggas. Lokaliseringen av 
anrikningsverk påverkar även behovet av transporter, då omkring 40 % ”försvinner” i 
verkets process.  

Gävle 

Hamnen ägs av kommunen och används idag främst för containrar och papper. 
Hamnen kan ta in 13,5 meter djupa fartyg. Isen ligger fyra månader per år. Hamnen 
måste anlägga en malmlossningsanordning, bandtransporter, malmlager och 
malmutlastare till fartyg. Det finns dock stora utrymmen i hamnen som möjliggör för 
utveckling av verksamheten.   

Oxelösund 

Oxelösunds hamn är en bulkhamn som ägs av kommunen och SSAB Oxelösund AB. 
Idag hanteras i hamnen järnmalm, kol, olja, spannmål samt cement. Historiskt har 
hamnen varit utskeppningshamn för järnmalm från Bergslagsgruvor. Bangården är till 
största delen elektrifierad, men spänningen är numera avstängd och växling sker med 
diesellok. Hamnen kan ta in 15,5 meter djupa fartyg och är isfri samtliga månader om 
året.  

Eftersom hamnen tidigare har hanterat malmtransporter finns flera funktioner på plats. 
Det krävs dock inverteringar på upprustningar och kompletteringar av olika funktioner, 
såsom malmlossningsfunktion och transportband. Lagringskapacitet finns redan på 
plats.  

Västerås/Köping 
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Hamnarna i Västerås och Köping drivs av det gemensamma bolaget Mälarhamnar AB. 
Kajer, mark och markanläggningar ägs av kommunerna i Västerås och Köping, och 
hyrs av bolaget.   Utrustningen i hamnarna ägs av bolaget. Västerås djuphamn och 
oljehamn ligger i ett område som är planlagt som industri med möjlig expansion.  

Mälardalsprojektet innebär en möjlig ökad båtstorlek från 7 000 till 10 000 ton i 
Västerås, vilket innebär att samma mängd gods kan transporteras av färre båtar.  

Hargshamn 

Hargshamn AB ägs till 78 % av Östhammars kommun. Hargs Egendom AB och mlt ab 
äger 11 % vardera. Hargshamn har historiskt fungerat som utskeppningshamn för 
malmen från gruvor i Dannemora, men gruvorna stängde på 1990-talet. Sedan våren 
2012 är malmexporten åter igång i Hargshamn.  

Hamnen kan ta in 8,5 meter djupa fartyg. I Hargshamn finns mark för expansion av 
hamnverksamheten, närmare 100 ha mark finns tillgänglig för utveckling av nya 
verksamheter.3 

4.4 Inventering av åtgärder 

Under workshopserien har ett antal åtgärder vuxit fram. Under workshop 2 
genomfördes en åtgärdsinventering för att lyfta fram möjliga åtgärder som bidrar till att 
uppnå de mål som satts upp för projektet. Som grund för åtgärdsgenereringen 
nyttjades fyrstegsprincipen. Detta för att finna åtgärder som skulle kunna ge effekt 
snabbt, men även för att finna mer långsiktiga åtgärder.  

Arbetet genomfördes i grupper, där samtliga närvarande under workshop 2 fick skriva 
åtgärder på postit-lappar. Lapparna placerades sedan på en tidsaxel, efter när den 
måste påbörjas för att vara klar att ge effekt när det behövs.  

4.5 Studerade åtgärder 

Efter genomförd workshop 2 har alla åtgärder sammanställts och analyserats. I detta 
arbete har bland annat dubbletter tagits bort och åtgärdsförslag arbetats fram. Utifrån 
denna lista har en bred expertgrupp på Vectura gjort ett urval av de åtgärder som 
bedöms kunna ge störst effekt på projektet utifrån de mål som tagits fram. Vidare har 
åtgärdslistan kompletterats med åtgärder som bedömts viktiga för att kunna 
transportera malmen utifrån kapaciteten på banorna. Åtgärderna presenterades på 
workshop 3. Ej behandlade åtgärder finns dokumenterade i Bilaga 5, de kan bli aktuella 
att studera vidare i det fortsatta arbetet, om förhållanden eller förutsättningar förändras. 

Arbetet med åtgärder har utgått från fyrstegsprincipen. För att få fram malmen har dock 
konstaterats att kapacitetsbehovet kräver fysiska åtgärder, varför övriga åtgärder kan 
ses som ett komplement till steg 4 åtgärderna. 

Med utgångspunkt i workshop 1 och 2 har konstaterats ett transportbehov på omkring 
2,5-6 miljoner ton per år totalt från gruvorna. Detta skulle innebära mellan 4 och 10 
tåg/dag. Den övergripande kapacitetsanalysen som genomförts bygger på 8 tåg per 
dag, vilket innebär 16 dubbelturer per dag. Det motsvarar trafik var tredje timme i 
vardera riktningen.  

                                                

3 Källa: www.hargshamn.se 
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Denna PM bygger på ett scenario för år 2020, uppgifter om antal tåg på respektive 
bana har tagits från Trafikverkets prognos för 2020 4. Malmtrafiken som genererats från 
gruvorna i Dalarna igår prognosen. För trafiken på sträckan Storvik – Frövi har 
uppgifterna för år 2020 tagits från Banverkets idéstudie om godsstråket genom 
Bergslagen 5, denna beskriver en 50-procentig ökning av godstrafiken vilket således 
också är en av förutsättningarna i denna PM. 

Vilken sträcka som väljs för malmtågstransporterna påverkas av den tillgängliga 
kapaciteten. Enkelspåriga sträckor med trafik i båda riktningar brukar generellt kunna 
trafikeras med omkring fyra tåg/timme, tillkommer ytterligare tåg ställs högre krav på att 
trafiken är homogen (d v s att tågen har samma gångtider), alternativt så ökar behovet 
av trespåriga mötesspår som möjliggör både möten och förbigångar.  

Med dessa förutsättningar har en övergripande kapacitetsanalys genomförts, med syfte 
att lokalisera vilka åtgärder som kan bli aktuella per stråk. Denna återfinns i bilaga 9. 
Vidare studier måste genomföras för att säkerställa resultatet. Åtgärderna nedan kan 
ses som ett första steg i analysen för att få en överblick över vilka åtgärder som kan 
behöva vidtas per stråk.  

Åtgärder i form av flera mötesspår har i analysen bedömts utifrån vilken eller vilka 
sträckor som är dimensionerande för kapaciteten längs ett stråk. Tågen i analysen 
består av lok med 32 vagnar och en tåglängd på max 480 m, tågvikt uppgår till max 
3200 ton (lastade). Lastade vagnar antas ha största axeltryck (STAX) 25 ton och 
största metervikt (STVM) 8,0 ton 

                                                

4 Trafikering 2020 kapacitetsuppdrag, Trafikverket  

5 Godståg genom Bergslagen, Banverket F07/15485/SA20 
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4.5.1 Åtgärdspaket 

De fysiska åtgärderna i infrastrukturen som föreslås har delats upp per stråk 
(åtgärdspaket). Vissa av åtgärderna behövs för att möta den ökning av trafik som 
bedöms uppkomma till år 2020, de är markerade med en brun färg. Åtgärder 
markerade med svart behövs endast för att klara malmtrafiken. 

4.5.1.1 Oxelösund 

  

Fagersta – Ludvika – Oxelösund (1A) 

 Mötesspår mellan Fagersta C – Söderbärke  

 Triangelspår i Ludvika (för att undvika lokrundgång) 

 Mötesspår mellan Storå – Lindesberg 

 Dubbelspår Jädersbruk – Arboga  

 Mötesspår mellan Kungsör – Rekarne  

 Dubbelspårsutbyggnad Rekarne – Folkesta  

 Mötesspår mellan Bälgviken – Hälleforsnäs (t ex Harsjön) 

 Mötesspår längs sträckan Flens Övre – Oxelösund (2 st) 

 System H mellan Fagersta – Ludvika 

 Samtidig infart på mötesstationer som idag saknar det (Rällså, Storå, Lindesberg, 

Vedevåg, Bälgviken, Hälleforsnäs, Mellösa, Silinge, Vrena) 

 Ökad bärighet (STAX 25 och STVM 8,0) 
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Fagersta – Kolbäck – Oxelösund (1B) 

 Nytt mötesspår mellan Fagersta – Ängelsberg 

 Ängelsberg utökas till 3 spårig station 

 Utbyggnad av trespåriga mötesspår som möjliggör tågmöten samt förbigångar (pri-

märt Brattheden) 

 Dubbelspårsutbyggnad Rekarne – Folkesta 

 Mötesspår mellan Bälgviken – Hälleforsnäs (t ex Harsjön) 

 Samtidig infart på mötesstationer som idag saknar det (Bälgviken, Hälleforsnäs, Mel-

lösa, Silinge, Vrena) 

 Två mötesspår längs sträckan Flens Övre – Oxelösund 

 Ökad bärighet (STAX 25 och STVM 8,0) 

Fagersta-Frövi-Oxelösund (1C) 

 Dubbelspår mellan Fagersta – Frövi  

 Triangelspår Frövi 

 Dubbelspår Jädersbruk- Arboga 

 Mötesspår mellan Kungsör-Rekane 

 Dubbelspårsutbyggnad Rekarne – Folkesta 

 Mötesspår mellan Bälgviken – Hälleforsnäs (t ex vid Harsjön där det funnits ett mötes-

spår) 

 Samtidig infart på mötesstationer som idag saknar det (Bälgviken, Hälleforsnäs, Mel-

lösa, Silinge, Vrena) 

 Flera mötesspår längs sträckan Flens Övre – Oxelösund (2 st) 

 Ökad bärighet (STAX 25 och STVM 8,0) 
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Gävle (2) 

  

 Dubbelspårsutbyggnad Fagersta – Storvik – Gävle.  

 Triangelspår som möjliggör direktförbindelse mot hamnen utan rundgång på Gävle 

gbg 

4.5.1.2 Hargshamn (3) 

Se karta för Gävle  

 Dubbelspårsutbyggnad Fagersta – Storvik – Gävle. 

 Minst två förbigångsspår/riktning på sträckan Gävle – Örbyhus  

 Mötesspår Gimo, ökad hinderfri längd 

 Elektrifiering Örbyhus - Hargshamn 

 Ökad bärighet (STAX 25 och STVM 8,0) 
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4.5.1.3 Västerås/Köping 

 

Fagersta-Ludvika-Frövi-Västerås/Köping (4A) 

 Mötesspår mellan Fagersta C – Söderbärke  

 Triangelspår i Ludvika  

 Mötesspår mellan Storå – Lindesberg 

 Dubbelspår Jädersbruk – Arboga  

 System H mellan Fagersta – Ludvika 

 Samtidig infart på mötesstationer som idag saknar det (Rällså, Storå, Lindesberg, 

Vedevåg) 

 Arboga-Västerås (förbigångs- alternativt magasinsspår) 

 Ökad bärighet (STAX 25 och STVM 8,0 

Fagersta-Kolbäck-Västerås/Köping (4B) 

 Nytt mötesspår mellan Fagersta – Ängelsberg 

 Ängelsberg utökas till 3 spårig station 

 Utbyggnad av trespåriga mötesspår som möjliggör tågmöten samt förbigångar (pri-

märt Brattheden) 

 Ökad bärighet (STAX 25 och STVM 8,0)  



44 Åtgärder | Vectura  

 

Fagersta-Frövi-Västerås/Köping (4C) 

 Fagersta-Frövi utbyggnad till dubbelspår  

 Triangelspår i Frövi  

 Dubbelspår Jädersbruk – Arboga 

 Arboga-Västerås (förbigångs- alternativt magasinsspår) 

 Ökad bärighet (STAX 25 och STVM 8,0) 

4.5.2 Övriga åtgärder 

Här presenteras några av de åtgärder som diskuterades under workshop 2. Flertalet är 
steg 1-2 åtgärder som kan fungera som viktiga komplement till de fysiska steg 3-4 
åtgärderna i kapitlet ovan.  

4.5.2.1 Likställa villkoren för alla transportslag 

Sjötransporterna är inte subvensionerade. Två statliga avgifter tas ut vid sjötransporter, 
en avser godsets mängd och den andra avser fartygets lastförmåga/storlek. Avgiften är 
miljödifferensierad med avseende på svavelhalten i bränslet. 

De företag som utför transporter på järnvägen betalar en banavgift, som motsvarar den 
kostnad som uppstår som en direkt följd av trafiken med järnvägsfordon. Tillämpningen 
av denna bestämmelse i Sverige är att trafiken belastas med avgifter som motsvarar 
den kortsiktiga samhällsekonomiska marginalkostnaden (det vill säga den ökning som 
orsakas av ytterligare ett tåg). Kostnaden för att anlägga infrastrukturen bekostas inte 
av användaren. 

För transporter på vägarna tillkommer inga avgifter, bortsett från avgifter på 
Öresundsbron och Svinesundsbron samt trängselskatt i Stockholm och Göteborg.  

Det är därmed skillnader i hur kostnaden för transporter med konkurrerande 
transportmedel tas ut. Detta kan innebära en risk att det mest effektiva transportmedlet 
inte används. Sjöfartstransporter är förknippade med större kostnader än på väg och 
järnväg, vilket innebär att företag kan få bättre lönsamhet med alternativa färdmedel. 
En åtgärd för att fördela transporterna annorlunda, och ge varje transport ansvar för 
sina egna kostnader är att ta ut vägavgifter samt höjda banavgifter.  

Effekt: 

Åtgärden skulle innebära att transporter med tåg och lastbil skulle vara förknippade 
med högre avgifter. Sannolikt skulle detta innebära en överflyttning av väg- och 
järnvägstransporter till sjöfarten. Positivt är att sjöfarten inte är förknippade med 
kapacitetsproblem på samma sätt som på vägen och i järnvägsnätet. Detta skulle 
vidare innebära att den totala transportkostnaden för företag skulle öka.  

Ur miljösynvinkel är järnvägstransporter att föredra, då de ger minst utsläpp och 
miljöpåverkan. Detta är ytterligare en parameter som bör vägas in. Väg och sjöfart är ur 
denna synvinkel inte lika fördelaktigt.  

För transportbehov som kommer till snabbt är sjöfart att föredra då det är förknippat 
med mindre åtgärder. Det krävs dock fartyg, vilket är en kostsam investering. Om 
istället ett transportbehov minskar, kan sjöfart snabbt avvecklas utan att ”onödiga” 
investeringar gjorts i infrastruktur. 
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4.5.2.2 Studie av Gruvförutsättningar 

Idag vet vi mycket lite om förutsättningar för malmbrytning. För att kunna föreslå 
åtgärder och effekter mer säkert måste bland annat mängder, lämplig hamn, tider och 
slutlig målpunkt utredas. Detta är en fråga för gruvnäringen. Det är dock viktigt att vara 
medveten om problemen kring de olika tidsaspekter som råder mellan gruvnäring och 
investeringar i infrastruktur. För att genomföra åtgärder som dubbelspår, mötesspår 
och höjning av banans standard krävs tid för utredning, förankring och bygge. Detta 
innebär att arbetet måste påbörjas inom en snar framtid. För gruvnäringen kan däremot 
behovet uppstå snabbt. 

4.5.2.3 Samordna gruvtransporterna mellan alla gruvor 

Förutom gruvorna i norra Västmanland planeras för gruvverksamhet i Dalarna. Att 
samordna dessa transporter skulle kunna ge positiva samordningseffekter. Problemet 
är att malmen kan vara av olika kvalité, och därmed ska den fraktas till olika 
kunder/länder. För transporter till Europa kan mindre båtar användas, men för 
transporter till exempelvis Kina måste större fartyg nyttjas för att få ekonomi i 
transporterna. Detta gör att olika hamnar kan komma att bli aktuella.  

Vidare har idag olika företag rätten att bryta malm i de olika gruvorna. Detta innebär att 
företagen är konkurrenter och förespråkar transporter till olika hamnar.  Vidare är 
mängden malm tillräckligt stor för att kunna fylla malmtåg från respektive gruvområde.  

Det är dock viktigt att optimera trafiken från alla gruvor i infrastrukturen så att 
kapaciteten används på bästa sätt och åtgärder i infrastrukturen kan minimeras.  

4.5.2.4 Bulleråtgärder 

Med ett stort antal malmtransporter på järnvägsnätet ökar behovet av bulleråtgärder. 
Det kan handla om fönsterbyte, bullerplank eller vallar. Bullerskyddsåtgärder bedöms 
komma att behövas på ett flertal sträckor och nivån på bullerskyddsåtgärderna styrs av 
gällande riktlinjer och lokala förutsättningar. 

Effekt: 

Med bulleråtgärder minskar den negativa inverkan för boende i de samhällen som 
passeras.  

4.5.2.5 Investeringar i samtliga berörda resecentra 

Resecentrum är en viktig del av en resa. För resenärerna är bland annat bytestid, 
framkomlighet och orienterbarhet viktiga faktorer. Investeringar för att förbättra 
resecentrum i regionen kan vara en viktig parameter för att få fler att resa kollektivt. 
Behovet och vilka åtgärder som behövs har dock inte studeras inom ramen för detta 
projekt. 

4.5.2.6 Förstärkningsåtgärder i vägsystemet  

Gruvetableringen i norra Västmanland innebär en stor arbetsmarknad, med en 
storleksordning på 100 arbetstillfällen/gruva. Detta ställer krav på vägarna i området. 
Vilka vägar som måste rustas upp och vilka åtgärder som bör genomföras har inte 
utretts inom ramen för detta projekt. 

Vidare behövs vägåtgärder för att få fram malmen mellan gruva och järnvägskoppling. 
Åtgärder för att klara malmtransporter lokalt längs befintlig väg mellan Riddarhyttan – 
Skinnskatteberg föreslås, alternativt kan järnvägsspår byggas. 
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4.5.2.7 Bebyggelseplanering 

Kommunen har genom sitt planmonopol ansvaret för utformningen av nya 
bostadsområden och förtätning av befintliga bostadsområden. Det är viktigt att 
kommuner planerar för attraktiva bostäder, så att de som ska jobba i gruvorna med 
familjer väljer att flytta till området.   

I den fysiska planeringen finns stora möjligheter att påverka efterfrågan på resor och 
val av färdmedel. Ny bebyggelse bör planeras i kollektivtrafiknära lägen så att 
kollektivtrafikresande underlättas. Ny bebyggelse bör också planeras så det är lätt att 
ta sig till bland annat förskolor, skolor och service till fots eller med cykel.  

För att minska negativ påverkan i form av miljöeffekter, säkerhet och buller från 
malmtransporterna bör dock inte bebyggelse planeras längs med järnvägsspår och 
vägar som används för malmtransporter lokalt vid gruva.  Åtgärder för att minimera 
påverkan på bostäder bör även vidtas. 

4.5.2.8 Anrikningsverk 

Varje gruva är unik, och producerar en viss produkt. Det krävs därför ingående 
marknadsanalyser för att studera vad produkten blir av en gruva och var det finns 
köpare av just den produkten. Först då vet man var malmen ska skickas, och utifrån 
det kan beslut tas om den mest lämpliga transportsträckan och utskeppningshamn. 
Idag kända förutsättningar för gruvnäringen i Norra Västmanland saknar flera 
parametrar och osäkerheter finns. Bland annat är mängden malm, kvalitén, möjliga 
kunder och vem som har rätt att bryta malmen inte fastställt. 

Inom gruvdriften koncentreras malm i ett anrikningsverk genom att den 
omkringliggande stenen rensas bort. Det finns flera olika anrikningsmetoder, vilken 
som används beror delvis på malmens kvalité. Flera olika faktorer påverkar antalet 
anrikningsverk i området. Bland annat påverkar vilken typ av malm som finns i de olika 
gruvorna, då de kan kräva olika förädlingsprocesser och därmed kräva separata 
anrikningsverk. Vid förädlingsprocessen försvinner omkring 40 % i avfall och 
resterande 60 % ska transporteras till kund. Om gemensamt anrikningsverk anläggs 
ska därmed 40 % avfall transporteras lokalt. Detta kan innebära så stora kostnader att 
det är mer lönsamt med separata anrikningsverk. Som tumregel kan dock ett 
anrikningsverk per gruva antas anläggas.  

4.5.2.9 Pelletsverk 

Nästa steg, efter anrikningsverk, i en förädlingsprocess är Pelletsverk. Ett Pelletsverk 
innebär en stor investeringskostnad, men kan komma att bli aktuellt i området. Detta 
påverkar vidare transportbehoven, detta har dock inte inkluderas i vidare analyser. 

4.5.2.10 Masugn i bergslagen 

En masugn används för att förädla malmen till smält råjärn. Under workshopserien kom 
åtgärdsförslaget att anlägga en masugn som förädlar malmen i Bergslagen. 
Närvarande gruvnäring konstaterade dock att mängden malm är för litet för att få 
ekonomi i detta. Kostnaden för en masugn är sannolikt för stor.  

4.5.2.11 Kollektivtrafik 

I samband med etablering av gruvor i norra Västmanland öppnas en stor 
arbetsmarknad, med en storleksordning på 100 arbetstillfällen/gruva. Till det kommer 
effekter på flera andra områden, samt uppräkning med barn och respektive som flyttar 
in i regionen. Ett scenario att utgå från är att 700-900 människor flyttar in.  
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En viktig fråga i denna åtgärdsvalsstudie är persontrafiken. I och med gruvetableringar 
förväntas en inflyttning till regionen, samtidigt som pendlingen från andra samhällen 
ökar. Detta sker parallellt med att malmtransporterna tar kapacitet från infrastrukturen. 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanlands län berättade under workshop 1 om 
kollektivtrafiksystemet idag med utblick mot 2020. De har arbetet fram ett 
tjänstemannaförslag för ett trafikscenario 2020 med olika trafikutbudsnivåer. Med bra 
underlag och information i god tid om nya förutsättningar kan trafiken anpassas på ett 
bra sätt. Underlag saknas dock idag för att kunna beskriva omfattningen av trafiken, 
potential till överflyttning av resor från bil och kostnader, varför inte åtgärden studerats 
närmre.  

4.5.2.12 Transporter i ”cirkel” 

För att kunna utnyttja kapaciteten effektivt kan s k konvojkörning tillämpas, d v s att ett 
flertal tåg i samma riktning framföras efter varandra, efter en given tid vänder flödet 
varvid tågen i andra riktningen framförs efter varandra. För den södergående 
malmtågstrafiken (linje 1 och 4-5) kan en möjlighet vara att låta lastade tåg köra via 
Ludvika – Frövi och låta tomma tåg köra via Kolbäck, därmed skapas ett funktionellt 
dubbelspår med enkelriktad trafik vilket ökar kapaciteten. I relationen Fagersta – 
Köping/Västerås kan det leda till att lastade tåg visserligen tvingas ta en längre väg än 
de tomma, däremot kan tågmöten med persontåg på sträckan Fagersta – Kolbäck 
undvikas vilket har bedömts som mer negativt för de tunga malmtågstransporterna. 

4.5.2.13 Bredband utbyggt i Fagersta/Norberg/Skinnskatteberg 

Att ha tillgång till IT-infrastruktur är idag en viktig parameter för tillväxt och hållbar 
utveckling. Den digitala tekniken är en hjälp för att möta utmaningar såsom 
klimatförändringar, fler äldre i ett glest bebyggt land och en globaliserad ekonomi. Men 
den bidrar också till att förenkla vardagen och skapa ökad tillgänglighet för företag, 
funktionshindrade och vårdtagare.  

2009 beslutade regeringen om en nationell bredbandsstrategi för Sverige. Det 
övergripande målet är att Sverige ska ha ”bredband i världsklass”. Bredband anläggs 
som regel på kommersiell grund i marknadens regi. Bedömer operatörerna att det inte 
är lönsamt att bygga ut, kan utbyggnad ske med offentligt stöd. Länsstyrelsen i 
Västmanlands län driver ett arbete med att ta fram en bredbandsstrategi för länet. Inom 
ramen för projektet tydliggörs nyttor med bredband, olika stödformer och kostnader för 
utbyggnad. Arbetet bedrivs i samverkan med länets kommuner, Västmanlands 
landsting och VKL.  

Utbyggnaden av bredband är en viktig fråga för området. Utbyggnaden ligger dock 
utanför ramen för detta projekt.  

4.5.2.14 Trafiksäkerhetsåtgärder 

Med ett ökat antal malmtåg på järnvägen är en översyn av obemannade övergångar att 
rekommendera. Det kan handla om att stänga ner de som inte används samt att sätta 
upp bommar på andra. Denna invertering och analys är inte gjord inom ramen för detta 
arbete.  

Vidare kan trafiksäkerhetsåtgärder och åtgärder för oskyddade trafikanter behöva 
göras i närområdet vid gruvorna samt i anslutning till vägarna in till gruvområdet. 
Vägarna in mot området kommer med gruvetableringen få ökade trafikflöden med både 
pendlingstrafik och leveranser till gruvan. Omfattningen och storleken av åtgärder har 
inte studerats inom ramen för denna utredning.   
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4.5.2.15 Trafikera med Stax 22.5 (Stax D) 

Transporterna mellan gruvorna i Norberg och Skinnskatteberg till lämplig 
utskeppningshamn omfattar 2,5-6 miljoner ton per år. Volymerna kan transporteras ut 
via någon av hamnarna i Gävle, Hargshamn, Köping, Oxelösund eller Västerås.  

I järnvägen finns begränsningar på hur tunga vagnarna på tåget får vara per axel. I 
flertalet berörda stråk är idag begränsningen STAX 22,5 (se i kapitel förutsättningar). 
En åtgärd som förespråkats är att höja standarden på aktuellt stråk till STAX 25 och 
STVM 8,0. Detta är ett alternativ till den åtgärden, då standarden på järnvägen behålls 
som den är idag. Nedan analyseras effekterna av att axellasten då begränsas till stax 
D ställt i relation till det normala för tunga godståg – Stax E (Stax 25). I nedanstående 
sammanställning redogörs för de företagsekonomiska effekterna av begränsningen:  

 Vagnarna behöver konstrueras om – med längre ramverk, vilket ger mindre 
lastvikt per vagn och längre godståg. Lastvikten minskar med 14-17 % per 
vagn, vagnvikten ökar med 11-14 % och vagnlängden ökar med 25 %. Det 
innebär att vagnarna blir dyrare i investering, vilket dock delvis äts upp av 
mindre underhållskostnader. Det ställer krav på ökat utrymme och lastnings-
/lossningsspår vid gruva och i hamn. 

 För att klara samma transportarbete krävs 40 % fler vagnar, vilket innebär en 
extra investeringskostnad motsvarande 50-100 mkr för järnvägsoperatören eller 
gruvbolaget.  

 Tåglängden ökar från 450 till 600 meter – under förutsättning att 3200 tons tåg 
tillåts. Finns begränsningar under 600 meter innebär detta att kalkylerna måste 
räknas om. Beräkningarna har utförts utgående från att 630 meters tåglängd 
tillåts.   

 Minskad axellast innebär ökade transportkostnader för gruvbolaget med 15-20 
% beroende på transportupplägg. Ej beräknat är kostnaden för längre 
terminalspår.  

 Antal tåglägen ökar från 4 till 5 dubbelturer per dag vid 3 miljoner ton och från 8 
till 9 vid 6 miljoner årston. 

 Kostnaden är även beroende av hur långa godståg som kan dras med på 
linjerna. På sträckor med diesel och lutningar upp till 16 ‰ minskar lastvikten 
med knappt 20 %, vilket negativt inverkar på transportkostnaden med 25-40 % 
(högre transportkostnader).  

Utöver företagsekonomiska effekter påverkas kapaciteten på järnvägen negativt, som 
ett resultat av långsammare, fler och längre tåg. 

4.5.2.16 6-axelvagnar 

Tyngre transporter kan framförs sträckor med begränsning Stax 22,5 som 
specialtransporter. Det bör dock endast tillämpas för enskilda tåg och inte för 
regelbundna trafiksystem då framförande av specialtransporter både innebär 
belastningar på spåren som det inte är anpassat för, en viss administrativ hantering 
samt hastighetsbegränsningar på vissa bandelar. 

Tågen som ingår som underlag i denna utredning består av lok med 32 vagnar och en 
tåglängd på max 480 m, tågvikt uppgår till max 3200 ton (lastade). Lastade vagnar 
antas ha största axeltryck (STAX) 25 ton och största metervikt (STVM) 8,0 ton vilket 
ställer krav på åtgärder i banans bärighet.  
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En möjlighet kan istället vara att antingen köra med mindre last i vagnarna och att 
kompensera detta med längre tåg, alternativt utreda transporter med sexaxliga vagnar.  

Effekter: 

Sexaxliga vagnar är inte vanligt i Sverige idag, däremot finns det exempel från andra 
länder där det används. Det bedöms dock som dyrt och ger mer slitage på järnvägen. 

4.5.2.17 Drift och underhåll 

Trafikverket svarar för drift och underhåll av statliga järnvägar och vägar. De strävar 
efter att alltid hålla en bra kvalité på infrastrukturen.  Med fler tunga tåg ökar slitage på 
järnvägarna. Att köra till Oxelösund och Hargshamn innebär att järnvägsinfrastrukturen 
används under en längre sträcka, vilket i sin tur innebär större slitage och 
underhållskostnader. 

Att tillåta Stax 25 är också en parameter som innebär ökade kostnader för underhåll. 
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5 Effekter av de prioriterade åtgärdspaketen 
I åtgärdsvalsprocessen beskrivs effekter översiktligt, eftersom det i detta tidiga skede 
inte finns tillräckligt detaljerat underlag för djupare analyser. Flera alternativ har delvis 
samma sträckningar och samma effekter, beskrivningen görs då en gång och 
hänvisning sker.  

Analyser och effekter är baserade på en transport av 5 miljoner ton malm/år. En 
förändring av brytningstakten påverkar således effekter och konsekvenser som 
beskrivs nedan. 

Effekterna beskrivs utifrån följande områden (som till stor del följer strukturen för 
projektmålen): 

Effektområde Indikatorer 
Tid  Möjlig genomförandetid, inklusive formella processer 

Kostnad  Kostnad för investering  

Funktion  Funktion för näringslivet 
  Funktion för övriga samhället 

Trafiksäkerhet Risk, hastighet, blandtrafik mm 

Samhällsutveckling Tillgänglighet till service 
  Attraktivitet, företagsklimat, kommunal planering 

Hälsa  Boendemiljö (luft/buller/trygghet) 

Klimat och  
resurseffektivitet Utsläpp, energieffektivitet 

Natur- och kulturmiljö Tillgänglighet och utvecklingsmöjligheter, samt bibehållna 
kvaliteter  

Bedömningen i analyserna baseras på olika analysmetoder och tidigare erfarenheter. 
Effekterna diskuterades även gemensamt under workshop 3.  

5.1 Genomförande och genomförandetid 

1A Oxelösund (Via Bergslagsbanan) 

Att transportera malmen via Bergslagsbanan ger sannolikt samordningseffekter med 
malmtransporter från gruvor i området kring Ludvika, då den malmen kanske ska 
transporteras den vägen. Om så är fallet kan åtgärder för alternativet sannolikt lättare 
genomföras. Gruvorna kring Ludvika har kommit längre i planeringen och 
förutsättningar är mer utredda, varför åtgärder längs stråket (om det visar sig bli 
aktuellt) kan genomföras snabbare.  

1B Oxelösund (Via Bergslagspendeln) 

Bergslagspendeln har inte samma kapacitetsbelastning som de andra två alternativen. 
Detta är en viktig faktor för genomförande, då åtgärder i järnvägen innebär att befintlig 
trafik påverkas negativt. För att kunna genomföra åtgärder måste det finnas luckor i 
trafiken. Det finns dock långgångna planer på att utöka persontrafiken längs sträckan. 
Åtgärderna längs sträckan är inte lika omfattande som för övriga alternativa vägar till 
Oxelösund. 

1 C Oxelösund (Via Godsstråket genom Bergslagen) 
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Alternativet innebär dubbelspårsutbyggnad på Godsstråket. Åtgärden bedöms behövas 
utifrån den ökning av trafik som prognostiserats för banan. Med den extra kapacitet 
som skapas, klarar banan att ta även malmtågen. Med anledning av detta kan 
åtgärden vidtas utan vidare kunskap om malmtågens transportvägar. Åtgärden 
genomförs inte i "onödan" om förutsättningar ändras.  

2 Gävle 

Att köra malmen till Gävle bedöms innebära dubbelspårsutbyggnad på Godsstråket. 
Åtgärden bedöms behövas utifrån den ökning av trafik som prognostiserats för banan. 
Med den extra kapacitet som skapas, klarar banan att ta även malmtågen. Med 
anledning av detta kan åtgärden vidtas utan vidare kunskap om malmtågens 
transportvägar. Åtgärden genomförs inte i "onödan" om förutsättningar ändras.  

3 Hargshamn 

Med den transportväg som bedöms lämplig till Hargshamn passeras Gävle på vägen. 
Åtgärderna och resonemanget i alternativ 2 (Gävle) är därför tillämpliga även här. 
Utöver detta behövs mötesspår längs Ostkustbanan och åtgärder på järnvägen mot 
Hargshamn.  

4A Västerås/Köping (Via Bergslagsbanan) 

Se 1A 

4B Västerås/Köping (Via Bergslagspendeln) 

Se 1B 

4 C Västerås/Köping (Via Godsstråket genom Bergslagen) 

Se 1C 

5.2 Investeringskostnad 

Kostnaden för investeringen i järnvägssystemet bygger på översiktliga bedömningar 
och schablonkostnader. I detta tidiga skede, med många osäkerheter, kan mer 
detaljerade och säkra bedömningar inte göras.  

Vilka åtgärder som ingår i kostnaderna framgår av Bilaga 7.  

Kostnader redovisas för åtgärder i anslutning till hamnen, i anslutning till gruvområde 
samt åtgärder på järnvägen. Även kostnaden för att uppdatera standarden på 
järnvägen till Stax 25 redovisas separat. Detta innebär att kostnaden kan jämföras med 
de negativa effekter som uppstår för företag med att inte höja standarden (Se 4.4.2.15 
Trafikera med Stax 22.5 ).  
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Figur 27 Investeringskostnad, enbart byggkostnad. Osäkerhet 15-20% 

De stora investeringskostnaderna för att kapacitetshöja järnvägen (röd) återfinns på 
Godsstråket genom Bergslagen (1C, 2, 3 och 4C). Det är dock viktigt att komma ihåg 
att åtgärden med dubbelspår på Godsstråket är ett resultat av ökat behov av kapacitet 
till år 2020 som främst inte beror av malmtågen.  

Bärighetsåtgärder (höja till Stax 25) är beräknad med ett schablonvärde per meter 
järnväg. Denna kostnad inkluderar att delar av sträckan har dåliga 
bärighetsförhållanden och åtgärder för att förstärka. Standardaden på de olika 
sträckorna bygger på övergripande bedömningar, för att säkerställa kostnader för 
bärighetsåtgärder behöver mer djupgående analyser genomföras. 

Kostnaden i hamnområden är samma för alla hamnar. I verkligheten har de olika 
hamnarna olika förutsättningar för att fungera som utskeppningshamn och kostnaden 
för att anpassa hamnen olika stor. I detta tidiga utredningsskede har dock inte 
möjligheten funnits att studera skillnaden närmare, varför samma kostnad antagits.  

  

Oxelösund Västerås/Köping 
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5.3 Funktion  

1A Oxelösund (Via Bergslagsbanan) 

Framkomlighet  

Trots möjligheten att ”enkelrikta” malmtågstrafiken genom att köra lastade och tomma 
tåg olika vägar kommer den framtida ökningen av godståg innebära ett hårdare 
kapacitetsutnyttjande längs stora delar av sträckan. I kombination med persontågens 
takttrafik bedöms detta begränsa framkomligheten för både malmtåg och tillkommande 
godstrafik. 

Transporttider 

Begränsad framkomlighet leder till att transporttiderna för godståg förlängs, i synnerhet 
för de tåg som kör mot strömmen under tider på dygnet då trafiken är enkelriktad. 
Transporttiderna för lastade tåg blir dessutom långa om dessa leds via Ludvika – Frövi 
för att undvika tågmöten med persontåg på Bergslagspendeln. 

Transportkostnad 

Med förlängda transporttider följer även ökade transportkostnader, t ex med avseende 
på rullande materiel och personal.  

Robusthet 

Begränsad framkomlighet leder till försämrad robusthet i trafiksystemet, även på 
sträckor utanför det utredda området 

1B Oxelösund (Via Bergslagspendeln) 

Framkomlighet 

Trots möjligheten att ”enkelrikta” malmtågstrafiken genom att köra lastade och tomma 
tåg olika vägar kommer den planerade 30-minuterstrafiken för persontågen innebära 
ett hårdare kapacitetsutnyttjande mellan Ängelsberg – Kolbäck respektive Kolbäck – 
Eskilstuna. Det är även teoretiskt möjligt att framföra malmtågen i båda riktningarna 
men det minskar framkomligheten ytterligare och leder till ett ökat behov av 
infrastrukturåtgärder. 

Transporttider 

Begränsad framkomlighet leder till att transporttiderna för malmtågen förlängs, i 
synnerhet om de lastade transporterna leds via Ludvika – Frövi för att undvika 
tågmöten med persontåg på Bergslagspendeln. 

Transportkostnad 

Med förlängda transporttider följer även ökade transportkostnader, t ex med avseende 
på rullande materiel och personal.  

Robusthet 

Robustheten bedöms vara relativt god på stora delar av sträckan, givet att de 
föreslagna åtgärderna genomförs. Sträckan Kolbäck – Folkesta bedöms dock fortsatt 
bli en trång sektor vilket påverkar robustheten negativt. Framförs malmtågen i båda 
riktningarna minskar framkomligheten ytterligare vilket leder till betydligt sämre 
robusthet och flexibilitet, både för person- och malmtågstrafiken. 

1 C Oxelösund (Via Godsstråket genom Bergslagen) 
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Framkomlighet 

En utbyggnad till dubbelspår mellan Fagersta – Frövi innebär ett stort kapacitetstillskott 
för både malmtågstrafiken och den prognostiserade ökningen av övrig godstrafik. 
Genom att godstransporterna med sina relativt homogena hastigheter koncentreras till 
ett stråk med lite eller obefintlig persontrafik så ökar framkomligheten.  

Transporttider 

Transporttiderna bedöms bli relativt korta genom den kapacitetsförstärkning som ett 
dubbelspår innebär. 

Transportkostnad 

Med korta transporttider torde transportkostnaderna bli låga/acceptabla. 

Robusthet 

Robustheten bedöms vara relativt god på stora delar av sträckan, givet att de 
föreslagna åtgärderna genomförs.  

2 Gävle 

Framkomlighet 

En utbyggnad till dubbelspår mellan Fagersta – Gävle innebär ett stort 
kapacitetstillskott för både malmtågstrafiken och den prognostiserade ökningen av 
övrig godstrafik. 

Transporttider 

Transporttiderna bedöms bli relativt korta genom den kapacitetsförstärkning som en 
dubbelspårsutbyggnad innebär. 

Transportkostnad 

Med korta transporttider torde transportkostnaderna bli låga/acceptabla. 

Robusthet 

Robustheten bedöms vara relativt god på stora delar av sträckan, givet att de 
föreslagna åtgärderna genomförs.  

3 Hargshamn 

Framkomlighet 

En utbyggnad till dubbelspår mellan Fagersta – Gävle innebär ett stort 
kapacitetstillskott för både malmtågstrafiken och den prognostiserade ökningen av 
övrig godstrafik. Behovet av antalet förbigångsstationer mellan Gävle och Örbyhus 
måste dock utredas särskilt med avseende på den framtida utvecklingen av 
snabbtågstrafiken. 

Transporttider 

Transporttiderna bedöms bli relativt korta genom den kapacitetsförstärkning som en 
dubbelspårsutbyggnad innebär. 

Transportkostnad 

Med korta transporttider torde transportkostnaderna bli låga/acceptabla. 

Robusthet 
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Robustheten bedöms vara relativt god på stora delar av sträckan, givet att de 
föreslagna åtgärderna genomförs.  

4A Västerås/Köping (Via Bergslagsbanan) 

Se 1A  

4B Västerås/Köping (Via Bergslagspendeln) 

Se 1B 

4C Västerås/Köping (Via Godsstråket genom Bergslagen) 

Se 1C 

5.4 Samhällsbyggnad 

1A Oxelösund (Via Bergslagsbanan) 

Regionala positiva effekter kan komma med en upprusning av järnvägen mellan 
Fagersta och Ludvika.  Tillgängligheten mellan samhällena ökar. Möjlighet att skapa en 
mer sammanhållen gruvindustri i norra Västmanland och södra Dalarna skapas. 
Synergieffekter kan uppkomma med personal, ytterligare pendlingsmöjligheter och 
transporter. Det kan även ge ett mer robust system med möjlighet att leda om trafik 
mellan banorna, vilket även gynnar näringslivet regionalt och nationellt.  

1B Oxelösund (Via Bergslagspendeln) 

Med de åtgärder som vidtas möjliggörs en utökning av persontrafiken. Den ökning av 
trafik som malmtågen innebär ger effekter på övrig trafik, och kan innebära lägre 
hastigheter och sämre robusthet och flexibilitet. Åtgärder i stråket ökar kopplingen i 
regionen och kopplingen till Västerås, vilket bedöms som positivt för näringsliv och 
invånare. 

1 C Oxelösund (Via Godsstråket genom Bergslagen) 

En utbyggnad av godsstråket ökar framförallt möjligheten att transportera större 
mängder gods genom Sverige. Lokalt innebär detta ökade störningar från järnvägen i 
form av buller och vibrationer. Det är dock positivt även för regionen att kunna 
transportera gods på järnväg. Att godstrafiken koncentreras till Godsstråket genom 
bergslagen ökar möjligheten att utveckla persontrafik på övriga banor. 

2 Gävle 

En utbyggnad av godsstråket ökar framförallt möjligheten att transportera större 
mängder gods genom Sverige. Lokalt innebär detta ökade störningar från järnvägen. 
Det är dock positivt även för regionen att kunna transportera gods på järnväg. 
Alternativet innebär möjlighet att utveckla persontrafiken på övriga banor.  

3 Hargshamn 

Se 2, Gävle. 

4A Västerås/Köping (Via Bergslagsbanan) 

Se 1A 

4B Västerås/Köping (Via Bergslagspendeln) 

Se 1B 
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4 C Västerås/Köping (Via Godsstråket genom Bergslagen) 

Se 1C 

5.5 Trafiksäkerhet 

Både järnväg och sjöfart är säkra transportmedel. Vid bedömning av olyckor väger 
dödsfall tyngst, vilket statistiskt sker oftare på järnväg. Det är plankorsningarna som 
innebär de största riskerna på järnväg.  

Risker kring godstransporter uppstår även vid lastning och lossning, ett moment som 
måste ske oavsett vilken transportsträcka som väljs.  

1A Oxelösund (Via Bergslagsbanan) 

Järnväg- Transporter på järnväg är som regel säkert. Risken för olyckor är störst i 
plankorsningar, det vill säga korsningar mellan väg och järnväg i samma plan. I Sverige 
finns många tusen plankorsningar, och längs de aktuella stråken är inget undantag. 
Olyckor kan även inträffa vid lastning och lossning. Att åka mot Oxelösund via 
Bergslagsbanan innebär den längsta sträckan på järnväg.  

Sjöfart- Oxelösund som hamn medför den kortaste sträckan med sjöfart.  Sjöfart är ett 
säkert transportslag. Innebär dock också risker vid lastning och lossning. Fartyg kan 
även råka ut för förskjutning i lasten eller kollision med annat fartyg som kan innebära 
risk för förlisning eller brand. Denna risk är dock mycket begränsad.  

1B Oxelösund (Via Bergslagspendeln) 

Se 1A. Att gå via Bergslagspendeln innebär en kortare transportsträcka jämfört med 
transport på Bergslagsbanan, vilket är positivt. 

1 C Oxelösund (Via Godsstråket genom Bergslagen) 

Se 1A. 

 

 

2 Gävle 

Järnväg- Att transportera malmen på järnvägen mot Gävle innebär en relativt kort 
marktransport.  

Sjöfart- Gävle hamn ligger längst norrut av de föreslagna hamnarna och sjötransporten 
blir därmed längre. Riskerna kring sjötransporter är dock begränsade.  

3 Hargshamn 

Se 1A 

Järnväg- Alternativet innebär en av de längre marktransporterna, detta innebär större 
säkerhetsrisker. 

Sjöfart- Alternativet innebär den näst längsta transporten med sjöfart, riskerna kring 
sjötransporter är dock begränsade. 

4A Västerås/Köping (Via Bergslagsbanan) 

Järnväg- Att transportera malmen till Västerås/Köping, som är den närmaste hamnen, 
minskar transportbehovet på järnväg. Att frakta malmen via Bergslagsbanan innebär 
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dock att transportsträckan på järnväg blir jämförbar med Oxelösund (genaste vägen) 
och Gävle. Detta innebär större risk för olyckor, då bland annat fler planskilda 
korsningar passeras. 

Sjöfart- Alternativet innebär ett behov av längre sjöfartstransporter. Ett alternativ  för 
transporter från Mälarhamnarna är att  lasta om malmen i Oxelösund, för vidare 
transport med större båtar. Detta innebär en något ökad risk för olyckor. 

4B Västerås/Köping (Via Bergslagspendeln) 

Järnväg-. Detta alternativ innebär den kortaste marktransporten, vilket är positivt för 
trafiksäkerheten. 

Sjöfart- Se 4A.  

4 C Västerås/Köping (Via Godsstråket genom Bergslagen) 

Se 4A. 

5.6 Miljö 

1A Oxelösund (Via Bergslagsbanan) 

Hälsa 

Att gå till Oxelösund via Bergslagsbanan och Ludvika innebär en sträcka på 323 km 
enkel väg. Längs sträckan passerar järnvägen flera samhällen såsom Fagersta, 
Smedjebacken, Ludvika, Grängesberg, Kopparberg, Storå, Lindesberg, Frövi, Arboga, 
Kungsör, Eskilstuna, Flen, Nyköping och Oxelösund. Boendemiljön i samhällena längs 
sträckan påverkas av negativa effekter avseende buller, vibrationer, luftkvalitet och 
upplevd trygghet. 

 

Klimat och resurseffektivitet 

För att transportera malmen på Bergslagsbanan via Ludvika innebär den längsta 
transportvägen av samtliga alternativ. Att malmen transporteras på järnväg en längre 
sträcka innebär ökat slitage på infrastrukturen, och ställer högre krav på drift och 
underhåll. Detta förbrukar resurser och leder till negativ klimatpåverkan. Flera av 
åtgärderna längs stråket innebär förbättrade förutsättningar för flera trafikupplägg längs 
stråket, och behovet av åtgärder finns även utan malmtågen. Det finns dock åtgärder 
som kommer till med anledning av malmtågen. Anläggningen av ny infrastruktur 
innebär en negativ klimatpåverkan. Med järnvägstransport till Oxelösund blir 
transporten med sjöfart kortare. Sjöfart är ett energieffektivt transportslag och arbete 
pågår med att minimera utsläpp av bland annat svavel- och kväveoxider samt 
växthusgaser. 

Natur- och kulturmiljö 

De åtgärder som vidtas i stråket är ett antal mötesspårsutbyggnader och en kortare 
dubbelspårsutbyggnad. Detta innebär att ny mark tas i anspråk, vilket leder till ökat 
intrång i miljön och negativa effekter på grund av risken för intrång i viktiga kvaliteter. 
Intrången är dock inte i samma omfattning som en dubbelspårsutbyggnad på 
godsstråket. Den ökade trafikmängden jämfört med idag kan ge en negativ påverkan 
på upplevelsen och tillgängligheten av skyddade och utpekade miljöer. Viltolyckorna 
och därmed risken att skyddade arter dödas kan bli något högre än idag. 
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1B Oxelösund (Via Bergslagspendeln) 

Hälsa 

Att gå till Oxelösund via Bergslagspendeln och Kolbäck innebär en sträcka på 195 km 
enkel väg. Längs sträckan passerar järnvägen flera samhällen såsom Fagersta, 
Surahammar, Hallstahammar, Kolbäck, Kvicksund, Eskilstuna, Flen, Nyköping och 
Oxelösund. Boendemiljön i samhällena längs sträckan påverkas av negativa effekter 
avseende buller, vibrationer, luftkvalitet och upplevd trygghet. 

Klimat och resurseffektivitet 

Att transportera malmen via Bergslagspendeln till Oxelösund är den kortaste vägen för 
att komma till Oxelösund. Sträckan är dock 195 km, enkel väg, och det krävs åtgärder 
längs Bergslagsbanan samt mellan Flens Övre – Oxelösund.  De åtgärder som dock 
vidtas är för Malmtågen och kommer inte direkt innebära en ökad effektivitet och 
kapacitet för övrig godstrafik.  Längs Bergslagspendeln trafikerar flera persontåg som 
påverkas negativt av malmtågen. Med järnvägstransport till Oxelösund blir transporten 
med sjöfart kortare. 

Natur- och kulturmiljö 

De åtgärder som vidtas i stråket är ett antal mötesspårsutbyggnader. Detta innebär att 
ny mark tas i anspråk, vilket leder till ökat intrång i miljön och negativa effekter på 
grund av risken för intrång i viktiga kvaliteter. Intrången är dock inte i samma 
omfattning som alternativ 1 A och 1 C. Den ökade trafikmängden jämfört med idag kan 
ge en negativ påverkan på upplevelsen och tillgängligheten av skyddade och utpekade 
miljöer. Viltolyckorna och därmed risken att skyddade arter dödas kan bli något högre 
än idag. 

1 C Oxelösund (Via Godsstråket genom Bergslagen) 

Hälsa 

Att gå till Oxelösund via Godsstråket i Bergslagen och Frövi innebär en sträcka på 247 
km enkel väg. Längs sträckan passerar järnvägen flera samhällen såsom Fagersta, 
Skinnskatteberg, Frövi, Arboga, Kungsör, Eskilstuna, Flen, Nyköping och Oxelösund. 
Boendemiljön i samhällena längs sträckan påverkas av negativa effekter avseende 
buller, vibrationer, luftkvalitet och upplevd trygghet. 

Klimat och resurseffektivitet 

Att malmen transporteras på järnväg en längre sträcka innebär ökat slitage på 
infrastrukturen, och ställer högre krav på drift och underhåll. För att transportera 
malmen på godsstråket genom Bergslagen till Frövi bedöms behov av dubbelspår 
längs Godsstråket vilket innebär ett betydligt anläggningsarbete. Detta förbrukar 
resurser och leder till negativ klimatpåverkan. Det ska dock poängteras att denna 
utbyggnad bedöms behövas med anledning av ett ökat behov av transporter i Sverige 
till 2020. Investeringen ger en ökad kapacitet som innebär att malmtågen kan gå, utan 
vidare åtgärder. Ur denna synvinkel innebär malmtransporter i stråket inte extra 
investeringar vilket kan ses som att alternativet medför begränsat anläggningsarbete 
och är positivt utifrån ett resurs- och klimatperspektiv. Med järnvägstransport till 
Oxelösund blir transporten med sjöfart kortare 

Natur- och kulturmiljö 

För att möjliggöra transporter längs godsstråket finns behov av dubbelspår som tar ny 
mark tas i anspråk, vilket leder till ökat intrång i miljön och negativa effekter på grund 
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av risken för intrång i viktiga kvaliteter. Den ökade trafikmängden jämfört med idag kan 
ge en negativ påverkan på upplevelsen och tillgängligheten av skyddade och utpekade 
miljöer. Viltolyckorna och därmed risken att skyddade arter dödas kan bli något högre 
än idag. 

2 Gävle 

Hälsa 

Att gå till Gävle hamn innebär en sträcka på 130 km enkel väg. Längs sträckan 
passerar järnvägen flera samhällen såsom Avesta-Krylbo, Storvik, Sandviken och 
Gävle. Boendemiljön i samhällena längs sträckan påverkas av negativa effekter 
avseende buller, vibrationer, luftkvalitet och upplevd trygghet. 

Klimat och resurseffektivitet 

Att malmen transporteras på järnväg en längre sträcka innebär ökat slitage på 
infrastrukturen, och ställer högre krav på drift och underhåll. För att transportera 
malmen på godsstråket genom Bergslagen till Gävle bedöms behov av dubbelspår 
vilket innebär ett betydligt anläggningsarbete. Detta förbrukar resurser och leder till 
negativ klimatpåverkan. Det ska dock poängteras att denna utbyggnad bedöms 
behövas med anledning av ett ökat behov av transporter i Sverige till 2020. 
Investeringen ger en ökad kapacitet som innebär att malmtågen kan gå, utan vidare 
åtgärder. Ur denna synvinkel innebär malmtransporter i stråket inte extra investeringar 
vilket kan ses som att alternativet medför begränsat anläggningsarbete och är positivt 
utifrån ett resurs- och klimatperspektiv.  

Natur- och kulturmiljö 

För att möjliggöra transporter längs godsstråket finns behov av dubbelspår som tar ny 
mark tas i anspråk för, vilket leder till ökat intrång i miljön och negativa effekter på 
grund av risken för intrång i viktiga kvaliteter. Den ökade trafikmängden jämfört med 
idag kan ge en negativ påverkan på upplevelsen och tillgängligheten av skyddade och 
utpekade miljöer. Viltolyckorna och därmed risken att skyddade arter dödas kan bli 
något högre än idag. 

3 Hargshamn 

Hälsa 

Att gå till Hargshamn innebär en sträcka på 246 km enkel väg. Längs sträckan 
passerar järnvägen flera samhällen såsom Avesta-Krylbo, Storvik, Sandviken, Gävle, 
Skutskär, Tierp och Örbyhus. Boendemiljön i samhällena längs sträckan påverkas av 
negativa effekter avseende buller, vibrationer, luftkvalitet och upplevd trygghet. Ur en 
Hälsosynpunkt är därmed Hargshamn ett sämre alternativ än att skeppa ut från Gävle. 

Klimat och resurseffektivitet 

Att malmen transporteras på järnväg en längre sträcka innebär ökat slitage på 
infrastrukturen, och ställer högre krav på drift och underhåll. Att transportera malmen 
på Godsstråket genom Bergslagen till Hargshamn innebär en av de längsta 
transportsträckorna. Längs Godsstråket genom Bergslagen bedöms behov av 
dubbelspår vilket innebär ett betydligt anläggningsarbete. Detta förbrukar resurser och 
leder till negativ klimatpåverkan. Det ska dock poängteras att denna utbyggnad 
bedöms behövas med anledning av ett ökat behov av transporter i Sverige till 2020. 
Investeringen ger en ökad kapacitet som innebär att malmtågen kan gå, utan vidare 
åtgärder. Längs sträckan från Gävle till Hargshamn krävs åtgärder, som bara kommer 
malmen till fördel.  
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Ur denna synvinkel innebär malmtransporter i stråket endast begränsade extra 
investeringar, utöver de som behövs med anledning av transportökning till 2020. Det 
kan ses som att alternativet medför begränsat anläggningsarbete. 

Natur- och kulturmiljö 

För att möjliggöra transporter längs godsstråket finns behov av dubbelspår som tar ny 
mark i anspråk, vilket leder till ökat intrång i miljön och negativa effekter på grund av 
risken för intrång i viktiga kvaliteter. Den ökade trafikmängden jämfört med idag kan ge 
en negativ påverkan på upplevelsen och tillgängligheten av skyddade och utpekade 
miljöer. Viltolyckorna och därmed risken att skyddade arter dödas kan bli något högre 
än idag. 
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4A Västerås/Köping (Via Bergslagsbanan) 

Hälsa 

Att skeppa från Västerås/Köping hamn och ta malmen på Bergslagsbanan via Ludvika 
och Frövi innebär en marktransportsträcka på 228 km enkel väg. Längs sträckan 
passerar järnvägen flera samhällen såsom Fagersta, Smedjebacken, Ludvika, 
Grängesberg, Kopparberg, Storå, Lindesberg, Frövi, Arboga och Köping. Ska 
transporten till Västerås hamn påverkas även Kolbäck och Västerås. Boendemiljön i 
samhällena längs sträckan påverkas av negativa effekter avseende buller, vibrationer, 
luftkvalitet och upplevd trygghet. 

Klimat och resurseffektivitet  

Västerås och Köping är de hamnar som ligger närmast gruvan, att transportera 
malmen via Bergslagsbanan innebär dock att längden på järnvägssträckan blir längre 
än till Gävle, och nästan jämförbar med kortaste vägen till Oxelösund. Åtgärder 
behöver vidtas längs stråket för att möjliggöra transporter. Detta förbrukar resurser och 
leder till negativ klimatpåverkan. Flera av åtgärderna längs stråket innebär förbättrade 
förutsättningar för flera trafikupplägg längs stråket, och behovet av åtgärder finns även 
utan malmtågen. Det finns dock åtgärder som kommer till med anledning av 
malmtågen. Anläggningen av ny infrastruktur innebär en negativ klimatpåverkan. Med 
utskeppning från Västerås/Köping blir sträckan på järnväg kortare och sträckan på 
sjöfart längre. Detta kan innebära något högre utsläpp. 

Natur- och kulturmiljö 

De åtgärder som vidtas i stråket är ett antal mötesspårsutbyggnader och en kortare 
dubbelspårsutbyggnad. Detta innebär att ny mark tas i anspråk, vilket leder till ökat 
intrång i miljön och negativa effekter på grund av risken för intrång i viktiga kvaliteter. 
Intrången är dock inte i samma omfattning som en dubbelspårsutbyggnad på 
godsstråket. Den ökade trafikmängden jämfört med idag kan ge en negativ påverkan 
på upplevelsen och tillgängligheten av skyddade och utpekade miljöer. Viltolyckorna 
och därmed risken att skyddade arter dödas kan bli något högre än idag. 

4B Västerås/Köping (Via Bergslagspendeln) 

Hälsa 

Att skeppa från Västerås/Köping hamn och ta malmen på Bergslagspendeln via 
Kolbäck innebär en sträcka på 82 km enkel väg. Detta är därmed den kortaste 
marktransportsträckan av alla alternativ.  Längs sträckan passerar järnvägen flera 
samhällen såsom Fagersta, Surahammar, Hallstahammar och Kolbäck. Ska 
transporten till Västerås hamn påverkas även Västerås och ska den till Köping är det 
istället Köping som påverkas. Boendemiljön i samhällena längs sträckan påverkas av 
negativa effekter avseende buller, vibrationer, luftkvalitet och upplevd trygghet. 

Klimat och resurseffektivitet 

Att transportera malmen via Bergslagspendeln till Västerås eller Köping är den kortaste 
vägen, och också den sträckan som kräver minst åtgärder. De åtgärder som dock 
vidtas är för Malmtågen och kommer inte direkt innebära en ökad effektivitet och 
kapacitet för övrig godstrafik.  Längs sträckan trafikerar flera persontåg som påverkas 
negativt av malmtågen. Med utskeppning från Västerås/Köping blir sträckan på järnväg 
kortare och sträckan på sjöfart längre. Detta kan innebära något högre utsläpp. 

Natur- och kulturmiljö 
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De åtgärder som vidtas i stråket är främst ett utbyggnad av mötesspår. Detta innebär 
att ny mark tas i anspråk, vilket leder till ökat intrång i miljön och negativa effekter på 
grund av risken för intrång i viktiga kvaliteter. Intrången är dock inte i samma 
omfattning som alternativ 1A och 1 C. Den ökade trafikmängden jämfört med idag kan 
ge en negativ påverkan på upplevelsen och tillgängligheten av skyddade och utpekade 
miljöer. Viltolyckorna och därmed risken att skyddade arter dödas kan bli något högre 
än idag. 

4 C Västerås/Köping (Via Godsstråket genom Bergslagen) 

Hälsa  

Att skeppa från Västerås/Köping hamn och ta malmen på Godsstråket genom 
Bergslagen via Frövi innebär en sträcka på 152 km enkel väg. Längs sträckan passerar 
järnvägen flera samhällen såsom Fagersta, Skinnskatteberg, Frövi, Arboga och 
Köping. Ska transporten till Västerås hamn påverkas även Kolbäck och Västerås. 
Boendemiljön i samhällena längs sträckan påverkas av negativa effekter avseende 
buller, vibrationer, luftkvalitet och upplevd trygghet. 

Klimat och resurseffektivitet 

Västerås och Köping har de hamnar som ligger närmast gruvnäringen i norra 
Västmanland. Att malmen transporteras på Godsstråket genom Bergslagen till 
Västerås eller Köping är den näst kortaste vägen dit. Längden är dock jämförbar med 
transportsträckan till Gävle.  

För att transportera malmen på godsstråket genom Bergslagen till Frövi bedöms behov 
av dubbelspår längs Godsstråket vilket innebär ett betydligt anläggningsarbete. Detta 
förbrukar resurser och leder till negativ klimatpåverkan. Det ska dock poängteras att 
denna utbyggnad bedöms behövas med anledning av ett ökat behov av transporter i 
Sverige till 2020. Investeringen ger en ökad kapacitet som innebär att malmtågen kan 
gå, utan vidare åtgärder. Ur denna synvinkel innebär malmtransporter i stråket inte 
extra investeringar vilket kan ses som att alternativet medför begränsat 
anläggningsarbete. Med utskeppning från Västerås/Köping blir sträckan på järnväg 
kortare och sträckan på sjöfart längre. Detta kan innebära något högre utsläpp. 

Natur- och kulturmiljö 

För att möjliggöra transporter längs godsstråket finns behov av dubbelspår som tar ny 
mark tas i anspråk för, vilket leder till ökat intrång i miljön och negativa effekter på 
grund av risken för intrång i viktiga kvaliteter. Den ökade trafikmängden jämfört med 
idag kan ge en negativ påverkan på upplevelsen och tillgängligheten av skyddade och 
utpekade miljöer. Viltolyckorna och därmed risken att skyddade arter dödas kan bli 
något högre än idag.  
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6 Transportekonomi 
Transportkostnaden har beräknats för transporter från Gruva (Fagersta) via 
utskeppningshamn på Östersjön till Rotterdams hamn (Malmnod Europa). Rotterdam 
fungerar antingen som en brytpunkt för flöden som skall till smältverken i Europa eller 
som en nod för omlastning till Oceangående fartyg till slutdestinationer som Indien och 
Kina. Om kostnaden därifrån antas oberoende innebär det att en lämplig analysenhet 
är transporterna till Rotterdam.  

Ett antal antaganden har gjorts:  

 Kapaciteten på järnvägslinjerna tillåter att tågen tidläggs med jämna mellanrum 

(här 3-4 timmar) i enlighet med en logistisk taktfahrplan.  

 Antaganden: lastnings- och lossningskostnaden är oberoende av hamn samt att 

lastningen på båt kostar oberoende av hamn och sker med en hastighet av 

2 000 – 3 600 ton per timme.  

 Kalkylerna har genomförts genom att samla in data rörande bulkfartyg, kost-

nadsstrukturen har insamlats och samtliga kostnadsposter har indexerat med 

hjälp av Baltic Dry Index.  

 Kalkylerna har dessutom validerats med hjälp av kalkyler erhållna via Lysekils 

hamn. Kostnaden för Västerås (max 7 meters djupgående är därför approxime-

rad) baserat på studier genomförda av Mariterm rörande utvecklingspotentialen 

av Inre Vattenvägar.    

 Utbyggnadsplaner och förbättringar av farlederna till Gävle, Hargshamn och 

Västerås har vägts in. För Gävle innebär det en ökad båtstorlek från 32 000 till 

52 000 ton och för Västerås från 7 000 ton till 10 000 ton. Detta ingår i kalkylen 

då det planeras att vara klart år 2020. För Hargshamn anges förbättringen från 

15 000 ton till 40 0000 som två separata alternativ. Oxelösund klarar redan idag 

100 000 ton.    

Transportkostnaden från gruva till nod Rotterdam varierar. Det finns en stor 
kostnadsbesparingspotential om farleder och kajer förbättras.  

I Västerås har två alternativ utretts, alternativet pråmtransport mellan Västerås och 
Oxelösund samt kalkyl med en standardbåt (Handysize) för transporterna till och från 
Västerås. Skulle ett upplägg via Västerås Hamn med pråm användas för lokal transport 
till Oxelösund sjunker kostnaderna per ton från 300 till 250 kr per ton. Handysize 
mellan Västerås och Oxelösund skulle dock innebära att båtar måste 
specialinvesteras, vilket inte inkluderas i kalkylen. 

Flera faktorer är med och påverkar kostnader. I nedanstående sammanställning kan 
dock konstateras att nyttan av att transportera via hamnar med större djupgående är 
vital. Som visas i nedanstående figur är det i princip enbart sjökostnaden som i mer än 
marginell omfattning avviker och val av utskeppningshamn är således vital för 
transportkalkylen.  
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Figur 28 Bedömning av transportkostnader (kr/ton) från gruva via respektive hamn till Rotterdams hamn. 
Tabellen visar en sammanställning där Transportkostnaden för Oxelösund motsvarar index 100.  

Beräkningarna avser transportkostnader för gruvbolaget. Priset är ett medelpris för de 
senaste 8 åren. Anledningen till detta är att kostnader går upp och ner, med ett 
medelpris på 8 år fås en relevant medelkostnad. Syftet med figur 28 är främst att visa 
på att de olika hamnalternativen innebär olika transportkostnader för näringen och att 
detta är en viktig parameter för dem när de ska etablera en gruva.  

Beräkningarna inkluderar kostnad för bränsle, personal och omlastning, men inte för 
lagring. Detta ska beaktas i alternativ Västerås-Oxelösund-Rotterdam, då det 
alternativet belastas med två lagringskostnader medan alternativen med direkttransport 
till Oxelösund, Gävle eller Hargshamn enbart belastas med en lagringskostnad. 
Observera även att beräkningarna är genomförda med lossnings- och 
lastningskostnader oberoende av hamn. Resultatet visar på stordriftsfördelar, med en 
mindre kostnad med möjlighet att trafikera med större båtar. Beräkningarna visar även 
att extra omlastningar påverkar transportkostnaden.   

Det pågår utbyggnadsplaner och förbättringar av farlederna till Gävle, Hargshamn och 
Västerås. Oxelösund klarar redan idag 100 000 ton. För Gävle innebär det pågående 
projektet en ökad båtstorlek från 32 000 till 52 000 ton, detta ingår i kalkylen ovan då 
det är ett pågående projekt som är slutfört 2020. I Hargshamn finns planer på 
förbättringar så båtstorleken kan öka från 15 000 till 40 0000 ton. Miljötillstånd gavs 
våren 2012. Detta skulle innebära att kostnaden för Hargshamn minskar från 221 kr/ton 
till 156 kr/ton. För transporter från dessa hamnar utgör båttransporten 40-60 % av 
totalkostnaden och järnvägskostnaden 20-30 % av totalkostnaden. Resterande 
kostnader utgörs av terminal- och lagringskostnader. 

Gävle- 52 000 ton 

Hargshamn alt 1-15 000 ton 

Hargshamn alt 2- 40 0000 ton 

Fagersta-Västerås – 
standardbåt, (Handysize) 

Fagersta- Västerås- Oxelösund - 
pråmtransport mellan Västerås 
och Oxelösund 
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Västerås hamn har idag ett djupgående på 6,8 meter. Med Mälarprojektet, som enligt 
tidsplanen kommer vara färdigt 2018, kommer Mälarfarleden tillåta ett maximalt 
djupgående om 7 m. Det innebär att man måste använda pråmar (EU Inre Vattenvägar 
direktiv) eller dedikerade fartyg. I kostnaderna ovan finns båda alternativen beräknade. 
Olika omlastningspunkter, metoder för omlastning och fartyg eller pråm påverkar 
transportkostnaden.  

För transporter i mindre fartygsklasser som Handysize varierar transportkostnaderna 
(marknadspriset kraftigt) med konjunkturen. Exempel på variationerna i marknadspris 
finns i nedanstående figur där marknadspriset för perioden 2006-2013 visas. 
Högkonjunkturen kring år 2008 är tydlig och ger utslag i långsiktiga kalkyler. Under 
perioden 2005-2012 har pris index varit som lägst Index 281 – Medel 1207 och Max 
3327. Idag med den lågkonjunktur som råder ligger priserna på 449. Priserna ligger 
alltså väldigt lågt, vilket kan förklara att Västerås hamn (kortsiktigt) fått ett lägre pris. 
Betänk då att priserna på konkurrenshamnarna skall sänkas motsvarande från medel 
till nuvarande.  
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Figur 29 Baltic Dry Index för Handysizefartyg. 
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7 Samhällsekonomi  
En översiktlig samhällsekonomisk bedömning har gjorts för fyra transportvägar för 
malmtransporter från Skinnskatteberg och Norberg. I analysen har endast kostnader 
analyserats, vilket innebär att jämförelse med alternativens nyttor inte kan göras. Ett 
jämförelsealternativ finns inte heller framtaget. Anledningen är den stora osäkerheten i 
förutsättningar som finns i detta tidiga skede.  

De fyra järnvägsalternativen går till hamnarna i Gävle, Hargshamn, Västerås (för 
vidaretransport till Oxelösund) samt Oxelösund. Dessutom har hänsyn tagits till 
nödvändiga järnvägsinvesteringar på de olika sträckorna för att malmtransporterna ska 
kunna genomföras. Uppgifterna för den samhällsekonomiska bedömningen är i 
grunden hämtade från SamGods6 och BVH 7067, utöver detta är ett antal förenklade 
antaganden gjorda då syftet med beräkningarna är kunna jämföra kostnaderna för de 
olika stråken snarare än att bestämma de faktiska kostnaderna. I underlaget har ingen 
analys gjorts av effekterna av själva etableringen av gruvverksamheten i 
Skinnskatteberg och Norberg.  

7.1 Investeringskostnad 

Investeringskostnaden, som presenteras i figur 30, bygger på den som beskrivs i 
kapitel 5.2 Investeringskostnad. Kostnader redovisas för åtgärder i anslutning till 
hamnen, i anslutning till gruvområde samt åtgärder på järnvägen. Kostnaden inkluderar 
kostnaden för bärighetsåtgärder, vilket är en stor del. Kostnaden är diskonterad, varför 
siffrorna inte stämmer överens med investeringskostnaden. Vilka åtgärder som ingår i 
kostnaderna framgår även av Bilaga 7. Kostnaden för investeringen bygger på 
översiktliga bedömningar och är förknippade med stora osäkerheter.  

7.2 Summa kostnader järnväg och sjöfart 

De prissatta effekterna som har beräknats  och ingår i figur 30 är: 

Konsumentöverskott:  

Transportkostnaden för malmtransporterna avser gruvbolagets kostnader för 
transporterna samt lastning och lossning med järnväg respektive sjöfart. 
Godskostnader är kostnaden för själva godset.  

Externa effekter:  

Kostnader för emissioner och trafiksäkerhet. Malmtransporterna ger upphov till utsläpp 
av luftföroreningar och klimatgaser och trafikolyckor och samhällets kostnader för detta 
ingår under Externa effekter.  

Drift och underhåll: 

De tunga transporterna ger upphov till ett slitage på järnvägen och denna kostnad för 
slitaget ingår i drift och underhåll.  

                                                

6 Prognosverktyg som är specialiserad på godstransporter.  

7 Trafikverkets handbok, Beräkningshandledning, Hjälpmedel för samhällsekonomiska 
bedömningar inom järnvägssektorn 
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I figur 30 visas de totala kostnaderna i MSEK för respektive alternativ tillsammans med 
investeringskostnaderna (Nuvärde 2011, kalkylperiod på 40 år). I de 
samhällsekonomiska bedömningarna har enbart utredningsalternativen beskrivits och 
bedömts. Det innebär att det görs investeringar i alla alternativen.   

 

Kostnaderna för järnvägstransporterna har beräknats enligt följande: 

 Stax 25 tåg har antagits, 4-axlade. 

 Kalkylerna utgår från en snitthastighet på 50 km per timme för 
järnvägstransporterna med malm (70 km per timme för tomma tåg). Kalkylerna 
har utgått från att malmtransporterna sker i samma omfattning (5 miljoner ton 
per år) under hela kalkylperioden. 

Att STAX 25 antas i analysen (istället för STAX 22,5) innebär en något högre kostnad 
för underhåll, vilket är en del av kostnaden ”summa kostnader järnväg” i 
kostnadsdiagramet. 

Beräkningarna för sjötransporterna har förenklats på så sätt att vissa kostnader inte är 
med i beräkningarna då de antas vara de samma för alla fyra alternativen, exempel på 
detta är Farledskostnad, Lotsavgifter samt lossning på slutdestinationen. Samtliga 
fartyg förväntas passera Skagen och i beräkningarna har därför Skagen antagits vara 
slutdestination.  

Kostnaderna för sjötransporterna har beräknats enligt följande:  

 Lastningskostnad för de olika fartygen, dvs kostnad per ton 17 SEK, 
multiplicerat med maxlast per fartyg. 

 Transportkostnad för respektive fartyg, mellan 1 700-8 400 per timme plus 42-
156 kr per km till Skagen respektive Västerås-Oxelösund. 

 En extra lossning i alternativet mellan Västerås och Oxelösund har tagits med i 
beräkningarna. 

 Fartygens dödvikt har schablonmässigt minskats med 20 procent, med hänsyn 
taget till driftsstörningar och då dwt inte motsvarar maxlast (skiljer sig dock i 
realiteten för olika fartyg och beroende på last). 

 Återtransport med tomlast har inte tagits in i beräkningarna, då de skiljer sig lite 
i sammanhanget.  
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7.3 Kostnadsdiagram 

Diagrammet visar att längden på järnvägstransporterna har stor betydelse på 
kostnaden liksom storleken på investeringarna. Trots att mängden småbåtar från 
Västerås är omfattande så slår det inte igenom i den totala samhällsekonomiska 
kostnaden på samma sätt som i transportkostnaden i kapitelet innan, tack vare den 
kortare järnvägssträckan till Västerås samt lägre investeringskostnad på järnvägen. 

För alternativ Västerås avses transporter via Bergslagspendeln, med mindre båtar till 
Oxelösund för omlastning. För Oxelösund avser analysen transporter på Godsstråket 
genom Bergslagen. Andra trasportvägar på järnväg och sjöfart skulle kunna ge andra 
resultat, syftet är dock att få en bild av samhällets totala kostnad med de olika 
hamnarna. Investeringskostnaden inkluderar även kostnaden för bärighetsåtgärder, 
vilket är en stor del av kostnaden, se figur 27.  

 

Figur 30 Visar på samhällsekonomisk bedömning av kostnader för alternativen. Kostnaderna ska inte 
bedömas mot andra liknande samhällsekonomiska kostnader då beräkningen är förenklad i flera 
avseenden. Syftet är istället att kunna jämföra alternativen med varandra. Kostnaden är diskonterad, varför 
siffrorna inte stämmer överens med investeringskostnaden. Det finns stora osäkerheter kring hur länge 
malmen räcker, om den finns under en kortare tid än 40 år blir kostnadsfördelningen annorlunda. 
 

Anm: I beräkningarna av de samhällsekonomiska effekterna ingår kostnader för transporter, lastning och 
luftföroreningar och olyckor mm. Kortfattat kan kostnaderna för transporter och lastning beskrivas som 
kostnader som betalas av de aktörer som använder tågen, järnvägen och fartygen, dvs 
företagsekonomiska kostnader medan luftföroreningar och olyckor är kostnader som hela samhället måste 
betala för. Till viss del tas dessa kostnader in via skatter från företagen vilket innebär att det blir en kostnad 
för företagen men en intäkt för staten, därmed en företagsekonomisk kostnad men ingen 
samhällsekonomisk. Kostnaderna har en kalkylperiod, avräkningsperiod, på 40 år där framtida kostnader 
räknas om till dagens penningvärde. Staplarna i diagrammet visar totalkostnaderna för investeringar i 
järnväg och transporter av malm till olika destinationer omräknat till 2011-års penningvärde.  
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8 Samlad bedömning och måluppfyllelse 
Åtgärder utvärderas inte mot ett jämförelsealternativ, istället baseras måluppfyllelse på 
kopplingen till framtagna mål i projektet. En åtgärd kan därmed innebära 
förbättringar/försämringar jämfört med idag eller mot ett jämförelsealternativ, utan att 
det slår igenom i måluppfyllelsen. Bedömningen är ett resultat av en intern workshop 
på Vectura, med flera kunniga personer, samt workshop 3 i arbetsgruppen.  

Obetydlig/Negativ Åtgärden bidrar ej till ställda projektmål 

Liten Åtgärden bidrar i liten omfattning till ställda projektmål 

God Åtgärden bidrar till ställda projektmål 

Mkt God Åtgärden bidrar i stor omfattning till ställda projektmål 

8.1 Samhällsutveckling och attraktivt boende 

Mål: Åtgärder ska bidra till tilltalande bebyggelseplanering som gör regionen attraktivt 
för boende och näringsliv.  

Indikatorer: Attraktivitet, Företagsklimat, Bidrag till kommunal planering 

 

1A och 4 A (via Bergslagsbanan) 

Åtgärder mellan Fagersta och Ludvika skapar möjligheter att knyta samman 
gruvetableringar/arbetsplatser i Dalarna och Västmanland. Gäller både för 
pendlingsmöjligheter och godstransporter. 

1B och 4B (via Bergslagspendeln) 

Möjliggör en utökning av persontrafiken. Ökningen av malmtåg kan innebära sämre 
robusthet och flexibilitet. Knyter samman norra Västmanland med Västerås. 

1C och 4C (via Godsstråket), samt Gävle och Hagshamn 

Ökar framförallt möjligheten att transportera större mängder gods genom Sverige. Det 
gynnar företag regionalt. Lokalt innebär detta ökade störningar från järnvägen. 



70 Samlad bedömning och måluppfyllelse | Vectura  

 

8.2 Bra pendlingsmöjligheter 

Mål: Åtgärder ska göra regionen attraktivt för boende och näringsliv, genom att 
förbättra tillgängligheten för alla trafikslag, med goda rese- och transportmöjligheter. 

Indikatorer: Tillgänglighet till målpunkt och samhällsservice 

 

1A och 4 A (via Bergslagsbanan) 

Åtgärder mellan Fagersta och Ludvika skapar möjligheter för utökning av 
persontransporterna mellan Dalarna och Västmanland.  

1B och 4B (via Bergslagspendeln) 

Möjliggör en utökning av persontrafiken mellan Västerås och Norra Västmanland. 

1C och 4C (via Godsstråket), samt Gävle och Hagshamn 

Främst åtgärder för godstrafiken. Påverkar inte persontransporter i någon större 
utsträckning. Möjliggör dock för en mer renodlad persontrafik på övriga banor. 

8.3 Transportfunktion 

Mål: Åtgärderna ska bidra till en god transportfunktion för gruvorna, näringslivet och 
resten av samhället. Det innebär att skapa effektiva godstransporter och ökad 
framkomlighet för kollektivtrafiken.  

Indikatorer: Framkomlighet, Transporttider, Transportkostnad, Robusthet 

 
1A och 4 A (via Bergslagsbanan) 

Föreslagna åtgärder skapar möjligheter för godstransporter. Kapacitetsutnyttjandet 
ökar vilket leder till längre transporttider (”skogstid”) för godstransporterna för att 
undvika tågmöten med andra tåg. Åtgärder mellan Fagersta och Ludvika förbättrar 
robustheten i systemet. Längre sträcka ger en längre transporttid. 

 

1B och 4B (via Bergslagspendeln) 
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Föreslagna åtgärder skapar möjligheter för godstransporter. Kapacitetsutnyttjandet 
ökar vilket leder till längre transporttider (”skogstid”) för godstransporterna för att 
undvika tågmöten med persontåg.  

1C och 4C (via Godsstråket), samt Gävle 

Dubbelspårsutbyggnad på Godsstråket ger ett stort kapacitetstillskott både för 
malmtransporterna och övrig godstrafik. Kortar transporttiderna och förbättrar 
flexibiliteten och robustheten. 

Hargshamn 

På sträckan Gävle – Örbyhus kan snabbtågstrafiken leda till längre transporttider 
(”skogstid”) för godstransporterna på grund av ikappkörningseffekter med persontåg 

8.4 Genomförande och genomförandetid 

Mål: Åtgärder ska genomföras och processen drivas så att det är möjligt att 
transportera malm från gruvorna 2020 och att transportsystemet succesivt skall 
utvecklas så det blir långsiktigt hållbart 

Indikatorer: Genomförandetid, Kostnad, Komplexitet, Samsyn kring ansvar 

 

 Möjlighet till samordningseffekter med malmtransporter från gruvor i Dalarna. 
De gruvorna har kommit längre i sin planering och har förutsättningar för att 
påbörja investeringar och åtgärder i infrastrukturen tidigare. Används samma 
stråk kan åtgärderna komma även Norra Västmanland till nytta.  

 Kapacitetsbelastning på banan innebär att det är svårare att genomföra 
åtgärder. Med det som bakgrund är tex åtgärder på godsstråket svårare att 
genomföra.  

 Omfattning av åtgärder påverkar genomförbarhet och genomförandetid.  

 Åtgärder som behövs ”ändå” är enklare att initiera och påbörja innan 
förutsättningar för malmtransporter är fullt utredda. Inverteringar görs då inte ”i 
onödan”. Detta gynnar tex godsstråket.  

 Genomförandetid – åtgärder bör kunna genomföras till 2020/2021 (förutsatt 
finansiering). Godsstråket tidskritiskt pga långa dubbelspårsträckor. 

8.5 Hållbara transporter 

Mål: Åtgärderna ska bidra till att minska transportsystemets negativa effekter på miljön 
och verka för att resurser används på mest effektiva sätt. De skall även möjliggöra att 
en fortlöpande utveckling och effektivisering av infrastruktur och transportteknik.  
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Indikatorer: Utsläpp, Energieffektivitet, Buller och vibrationer, Luftkvalité 

 

 Ju fler samhällen som passeras, samhällens storlek och hur järnvägen är 
placerad i förhållande till bebyggelse påverkar hälsan. Att gå till Oxelösund 
innebär en längre sträcka, med fler samhällen än att gå till Västerås. På samma 
sätt är alternativ 4A sämre än 4B. 

 Ju längre sträcka malmen transporteras, desto mer negativt för miljön med 
avseende på utsläpp och slitage. 

 Åtgärder som tar ny mark i anspråk innebär ökat intrång i miljön och negativa 
effekter på grund av risken för intrång i viktiga kvaliteter. Med detta som 
bakgrund är t.ex. godsstråket negativt som kräver att dubbelspår byggs.  

8.6 Transportsäkerhet 

Mål: Åtgärder ska medverka till en säker trafikmiljö under såväl byggtid som vid driftskede. 

Indikatorer: Olyckor 

Indikatorer: Gävle
Hargs-

hamn

1C 4A 4B 4C

Gods-

stråket

Bergslags

banan

Bergslags

pendeln

Gods-

stråket

Måluppfyllelse Liten Liten Liten God Liten Liten Liten Liten

* Trafikm ängd

* Hastighet

* Infrastrukturstandard

* Olyckor

Oxelösund Västerås/Köping

1A 

Bergslags

banan

1B 

Bergslags

pendeln

 

Plankorsningar och lastning/lossning är de största riskerna för järnväg. 
Lastning/lossning är den största risken för sjöfart. En längre sträcka på järnväg ökar 
risken för olyckor, varför Oxelösund och att gå via Bergslagsbanan är ett sämre 
alternativ. Att lasta om ökar risken för olyckor även för sjöfarten. Om godset går på 
pråm från Västerås eller Köping och lastas om i Oxelösund är det ett något sämre 
alternativ.  

8.7 Samhällskostnad 

Mål: Såväl investeringskostnad som drift- och underhållskostnader ska vara kostnadseffektiva 
och innebära en mindre utgift än de positiva effekter som blir resultatet av investeringen.  

Indikatorer: Åtgärderna ska vara samhällsekonomiskt effektiva. 
 

Indikator Oxelösund Gävle Hargshamn Västerås/Köping 
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Samhällsekonomiskt 
effektiva 1C 

Godsstråket   

4B 

Bergslags-
pendeln 

Måluppfyllelse 15 543 MSEK 14 102 MSEK 17 465 MSEK 11 471 MSEK 

Siffrorna avser samhällsekonomisk kostnad. I uppdraget har inget jämförelsealternativ 
framarbetats varför ingen nettonuvärdeskvot (NNK) kan beräknas. För mer information 
om samhällskostnad hänvisas till kapitel 7 Samhällsekonomi. 

8.8 Samlad bedömning: 

Gävle
Hargs-

hamn

1C 4A 4B 4C

Gods-

stråket

Bergslags

banan

Bergslags

pendeln

Gods-

stråket

Samhällsutveckling 

och attraktivt boende
God

Mycket 

god
God God God God

Mycket 

god
God

Bra 

pendlingsmöjligheter

God God Obetydlig Obetydlig Obetydlig God God Obetydlig

Transportfunktion

Mycket 

god
Liten

Mycket 

god

Mycket 

god
God

Mycket 

god
Liten

Mycket 

god

Genomförande och 

genomförandetid

God God God God God God God God

Hållbara transporter

Liten Liten Liten Liten Liten Liten God Liten

Transportsäkerhet 

Liten Liten Liten God Liten Liten Liten Liten

Oxelösund Västerås/Köping

1A 

Bergslags

banan

1B 

Bergslags

pendeln
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9 Fortsatt hantering 
I rapporten är ett antal tänkbara åtgärder utredda. Dessa kan kombineras på olika sätt. 
Hur och vilka åtgärder som ska utredas vidare måste utredas i fortsatt arbete. Detta 
material kan fungera som underlag för fortsatt arbete.  

Att implementera åtgärder i järnvägsinfrastrukturen innebär en lång process som styrs 
av ”lagen om byggande av järnväg”. Efter denna åtgärdsvalsstudie måste vidare 
utredning och planering ske för att fastställa vilka åtgärder som bör genomföras och 
hur. För att klara att ta hand om behovet 2020, med malmtransporter, måste ett 
utredningsarbete påbörjas snarast.  

 

Figur 31 Översiktlig tidsaxel för de olika alternativa sträckorna och åtgärderna.   

Tidsaxeln syftar inte till att beskriva när olika åtgärder ska påbörjas, då mycket kan 
vara klart innan 2020. Syftet är att visa på hur lång tid åtgärder i järnvägsinfrastrukturen 
tar. Dubbelspårutbyggnad är den åtgärd av de föreslagna som tar längst tid och är 
tidskritiskt.  

För att veta vilka åtgärder som ska genomföras måste förutsättningarna för 
malmbrytning studeras vidare. Åtgärder som syftar till att lösa kapacitetsbehov som 
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redan finns och framtida kända behov kan påbörjas tidigare. Om infrastrukturen i 
området och i de stora stråken fungerar och kan möta framtida behov kommer även 
malmtransporterna att fungera.  

9.1 Fortsatt arbete 

Workshop 3, den sista i workshopserien, fokuserade på fortsatt arbete och hur frågan 
ska hanteras vidare. Varje organisation fick sitta för sig och fundera kring: 

• Vad är det för aktiviteter som vi måste genomföra? 

• Vilka beslut måste vi fatta? 

• Vilka osäkerheter finns och hur hanterar vi dom? 

• Vad ansvarar vi för? 

 
Resultatet sammanställs, och finns presenterat i Bilaga 6. Vidare diskuterades 
resultatet gemensamt. Några frågor som kom upp var: 

Trafikverket- Arbeta för att få in detta behov och brist i den nationella planen. Fortsatt 
dialog med gruvföretag om deras behov samt andra aktörer. Mer detaljerat analysera 
den sträckan som kommer att vara aktuell.  

Näringslivet (ABB och Handelskammaren)- Jobba för att visa på befintliga behov och 
säkerställa framtida utveckling. Även åtgärder på väg är viktiga. 

Länsstyrelsen- Starta ett samarbete kring frågan med Trafikverket. Identifiera åtgärder 
i egna planen. Hantera osäkerheterna kring transportbehov från gruvorna.  

Persontrafik (Tåg i Bergslagen och Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanlands län)- 
Persontrafiken ska svara mot det behov om uppstår, bland annat i samband med 
gruvorna. Åtgärder vidtas när behov uppstår. Ser över resecentrum och hållplatser.  

Kommuner- Olika kommuner har olika förutsättningar. Alla bör dock ha en gemensam 
syn kring frågan. Se över översiktsplaner och anpassa till gruvnäringen. Se över 
bebyggelseplanering, kommunala vägnätet, hyreslägenheter och samhällsservice. 
Fortsatt dialog med näringen.    

Gruvorna- Realisera projektet. Utreda kvalité på malm, volym, livslängd, kunder och 
marknad. En process som kommer att ta tid. Ansvar att bidra genom att ge underlag 
när de vet mer. 

Diskussionen som fortsatte utgick från vad andra i rummet måste göra samt vad som 
måste ske av de som inte medverkat under åtgärdsvalsstudien.   

Vidare diskuterades behovet av att få alla att jobba mot samma mål. Det är viktigt att 
hitta en bra nivå, som alla aktörer kan jobba aktivt för att uppnå. 

Aktörerna kom fram till att det finns behov av att fortsätta träffas, detta bör ske 
tillsammans med intressenter för gruvorna i Dalarna. Länsstyrelsen och/eller Bergskaft 
Bergslagen kommer att driva den frågan vidare. 
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10 Slutsats 
Det finns i nuläget stora osäkerheter kring förutsättningar, som innebär svårigheter 
med analyser och försvårar det fortsatta arbetet.  Olika aktörer har olika 
planeringsprocesser, med helt olika tidsramar. Att implementera åtgärder i 
järnvägsinfrastrukturen innebär en lång process, och för flertalet av de föreslagna 
åtgärdena behöver de starta omgående för att vara klara till år 2020. Samtidigt är 2020 
ett långt perspektiv för gruvnäringen, som ännu inte kommit så långt i processen att 
man kan precisera sina behov.  

För att driva processen framåt är det viktigt att börja föra diskussioner mellan olika 
parter. Materialet i denna rapport kan vara ett underlag för att påbörja dessa kontakter 
och tillsammans förtydliga och utreda vidare de frågetecken som finns.   

Åtgärdsvalstudien är ett översiktigt dokument och många frågor behöver utredas 
vidare. Investeringskostnader, samhällsekonomi och transportföretagens kostnader är 
ungefärliga och kommer att preciseras och revideras under arbetets gång. De olika 
kostnaderna visar dock på intressanta förhållanden. De sträckningsalternativ som 
innebär de lägsta investeringskostnaderna för samhället innebär inte alltid de lägsta 
transportkostnaderna för näringen. Höga transportkostnader för näringen, som kommer 
att driva verksamhet under flera år, påverkar lönsamhet och möjligheter till expansion. 
Det finns ofta en konflikt mellan samhällets investeringskostnader och näringens 
framtida transportkostnad, vilket är viktigt att vara medveten om i det fortsatta arbetet. 

För att gruvnäringen ska kunna satsa på gruvetablering i norra Västmanland måste det 
finnas fungerande transportlösningar från gruva till hamn.  Stora investeringar i järnväg 
är dyra och har en förhållandevis lång planeringsprocess. För att möta ett framtida 
behov av malmtransporter i Västmanland bör investeringar i närtid inriktas till banor där 
behov av åtgärder för att tillgodose dagens behov av godstranporter är stort. Sådana 
investeringar är inte bortkastade även om gruvnäringen i Västmanland skulle förskjutas 
i tid. Genom att rusta och utveckla de banor som ligger i anslutning till gruvorna i 
Västmanland för de behov som dagens godstransporter genererar kommer steget för 
att också klara gruvnäringens behov att vara lägre. Sådan framförhållning kan skapas 
dels genom att utveckla Godsstråket genom Bergslagen för dagens behov av 
godstranporter mellan norra och södra Sverige, dels genom att vid planering för 
gruvtransporter i västra Bergslagen även ta höjd för de transporter som kommer att 
genereras av gruvorna i östra Bergslagen. 

Denna utredning bygger på ett scenario där gruvbrytning börjar i tre gruvor i norra 
Västmanland år 2020.   Det är viktigt att komma ihåg att mängder, tider och behov som 
uppstår kan komma att avvika från detta scenario.  Som exempel är det inte troligt att 
alla gruvor är i full drift år 2020, utan att det snarare är en process som kan växa med 
tiden.  Detta är en faktor att väga in i det fortsatta arbetet. 
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Bilagor 
Powerpoint-presentation och minnesanteckningar från workshopserien (bilaga 1-6) är 
identiska med som de presenterats för gruppen under åtgärdsvalsstudien. 
Förutsättningar och antaganden har under arbetets gång förändrats, varför material i 
dessa bilagor inte stämmer överens med allt material i denna slutrapport. PP-bilder och 
minnesanteckningar visar på den process som skett under arbetets gång och hur det 
slutgiltiga resultatet vuxit fram baserat på diskussioner under och mellan workshops. 

 

Bilaga 1 Powerpoint-presentation från Workshop 1 (2012-10-25) 

Bilaga 2 Minnesanteckningar från Workshop 1 (2012-10-25) 

Bilaga 3 Powerpoint-presentation från Workshop 2 (2012-12-06) 

Bilaga 4 Minnesanteckningar från Workshop 2 (2012-12-06) 

Bilaga 5 Powerpoint-presentation från Workshop 3 (2013-01-31) 

Bilaga 6 Minnesanteckningar från Workshop 3 (2013-01-31)  

Bilaga 7 Underlag bedömning av investeringskostnad 

Bilaga 8 Kapacitetsbedömning, ”Malmtågstrafik mellan Norra Västmanland och 
hamnar på Östkusten”. 

 



 

 

 

 

 



Åtgärdsvalsstudie för 
transportsystemet i 
norra Västmanland  

Bilaga 1 Powerpoint-presentation från Workshop 1 (2012-10-25)



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik, brödtext,  

punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Välkommen! 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik och punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Syfte mål med åtgärdsvalsprocessen 

Syftet med åtgärdsvalsstudien är att ta reda på vilka åtgärder som kan behöva vidtas om 

gruvbrytning startar i Skinnskatteberg och Norberg.  

 

Åtgärdsvalsstudien ska kunna utgöra planeringsunderlag för regional och nationell plan 

och ligga till grund för planering på kort och lång sikt.  

 

Slutligen formas en inriktning och rekommendation om möjliga och lämpliga åtgärder, 

som även ska vara förankrad inom respektive organisation.  

 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik och punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Presentation av deltagarna 

Namn  Organisation 

 Erica Löfqvist Länsstyrelsen i Västmanlands län

 Hans Jansson Länsstyrelsen i Västmanlands län

 Ulrika Nilsson Länsstyrelsen i Västmanlands län

 Lotten Herrman Trafikverket Region Öst

 Heléne Bermell Trafikverket Region Öst

 Linda Berntsen Trafikverket Region Öst

 Elin Säfström Trafikverket Region Öst

 Henrik Emilsson Trafikverket Region Öst 

 Leena Berglund Skinnskattebergs kommun

 Åsa Eriksson Norbergs kommun

 Erika Flygare Avesta kommun

 Stefan Lejerdahl Fagersta kommun

 Erik Bransell Ludvika kommun

 Leif Nilsson Smedjebackens kommun

 Jakob Klasander Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanlands län

 Ann-Mari Nystedt ABB AB

 Agneta Berliner Handelskammaren Mälardalen

 Robert Norrsjö Sveriges Åkeriföretag Mitt

 Sten Nordström Tåg i Bergslagen

 Stefan Sädbom Bergskraft Bergslagen

 Staffan Bennerdt Dannemora Mineral AB

 Petter Eriksson Grängesberg Iron AB

 Johan Axiö Sjöfartsverket

 Fredrik Månsson Sjöfartsverket

 Fredrik Idevall Regionförbundet Örebro

 Kent Söderlund Region Dalarna

 Ola Kromnow Vectura

 Frida Johansson Vectura



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik och punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Agenda 

8:30-9:00  Mingel och fika 

9:00-9:30  Inledning och presentation av deltagare, upplägg, syfte och mål 

9:30- 10:15 Presentation av förutsättningar 

10:15-10:30 Paus 

10:30-11:30 Önskad funktion och behov (Målsättningar) 

11:30-12:30  Lunch 

12:30-13:30 Brister och problem (Vad hindrar oss från att nå målbilden?) 

13:30-13:50 Fikapaus 

13:50-14:30 Möjligheter (Identifiera prioriterade stråk) 

14:30-15:00 Summering, återkoppling och kommande arbete inför nästa  

  workshop 



Används för Citat, fråga, 

inledning eller liknande 

Inledning 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 
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Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Åtgärdsvalsprocessen 

Fyrstegsprincipen 

Fysisk  

Planerings- 

process 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 
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Agenda sida 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Åtgärdsval Norra Västmanland 

Workshop 1 (25/10) – syftar till att skapa en gemensam bild av förutsättningar, mål 

och behov samt att identifiera brister i dagens system. 

 

Workshop 2 (6/12) – fokus på åtgärder och diskutera vilka som uppfyller definierade 

mål, behov och brister. Prövningen utgår från fyrstegsprincipen med fokus på de 

inledande stegen. 

 

Workshop 3 – fokus på att identifiera lämpliga åtgärdspaket, vilka aktörer som har 

nytta av åtgärderna, vilka aktörer som har möjlighet att göra något, i vilken ordning 

åtgärderna ska genomföras och hur åtgärderna hänger ihop. Forma en inriktning 

och rekommendera åtgärder. 

 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik och punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

6 tänkarhattar 

• Vit hatt representerar information och fakta. 

• Röd hatt representerar intuition och känslor, vilket inte behöver motiveras. 

• Svart hatt representerar risker, hot och söker hinder som motiveras logiskt. 

• Gul hatt representerar positiva möjligheter som motiveras logiskt. 

• Grön hatt representerar det kreativa, och används för alternativ och nya 

lösningsförslag. 

• Blå hatt representerar process, eller tänkandet om tänkandet. Till exempel kan 

man under blå hatt säga att "nu behövs det lite mer grön hatt-tänkande". 

Sammanfattar, drar slutsatser och fattar beslut. 

SIX THINKING HATS” AV EDWARD DE BONO 



Används för Citat, fråga, 

inledning eller liknande 

Förutsättningar 
 

Vit hatt  
(information och fakta) 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik och punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Gruvbrytning startar i 
Skinnskatteberg och Norberg 

• Utgångspunkt Bergskaft – Stefan Sädbom 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

++”Nya” 

gruvor med  

60 min 

bil avstånd 

Bäckegruvan 

Riddarhyttan 

Norberg 

Rudgruvan/Semla 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik, brödtext,  

punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Transportbehov 

Malm  
1 500 000 ton/år 

Förädlingsprocess  
600 000 ton/år 

Transport 

50 lastbilar/dag    

(2 per timme) 

1,7 tåg/dag  

(med dagens lok) 

3 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Agenda sida 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Transportstråk 

Var ska malmen transporteras? 

 

Möjliga transportstråk 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Agenda sida 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Norberg 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Agenda sida 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Skinnskatteberg 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Agenda sida 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Trafikverket och Länsstyrelsen 

• Infrastruktur 2020 

• Kapacitet 2020 



19 2012-11-02 



20 2012-11-02 

Bedömda kapacitetsbegränsningar  

år 2021 



Regionala vägnätet 2020 
Åtgärder i regional plan 2010-2021 

 

1. Rv 68 Norberg-Avesta, mlv 

2. Rv 68 Fagersta-Norberg, mlv 

3. Västerås Flygplats 

4. Lv 250 Genom Köping 

5. Slussen i Södertälje, etapp 1 

6. Lv 250 Köping-Kungsör, mlv 

7. Slussen i Södertälje, etapp 2 

8. Lv 252 Hallstahammar-Surahammar, mlv 

9. Lv 252 Sörstafors-Hallstahammar, mlv 

10. Lv 250 Köping-Kolsva, mlv 

11. Rv 68 Sundet-Björkviken, mlv 

12. Rv 68 Björkviken-Oti, mlv 

 

* mlv = Mötesfri landsväg 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Agenda sida 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Sjöfartsverket 

• Möjliga hamnar 

• Pågående projekt 



ÅTGÄRDSVAL VÄSTMANLAND 

Johan Axiö 
Infrastrukturenheten 
Sjöfartsverket  



Omlandet 

Allmänna 

hamnar 



Intressenter i Mälarsjöfarten 

• Industrin i Bergslagen (malm och stål) bulk och container 
• Värme/elproduktion – biobränslen, olja 
• Bensin/diesel/etanol 
• Cement/ballast 
• Gas/amoniak 
• Mfl. 

 
 



Mälarprojektet, nationell plan 2010-21  

  • Planerat färdigställande 2018 
• Budget 1,5 miljarder 
• Förbättrad sjösäkerhet, uträtade svängar och bredare farled 
• Återställande av 7,0 m maximalt djupgående till Västerås och Köping 
• Muddring och ny utmärkning 
• Ny sluss i Södertälje-160x23x7,0m 
• Status: påbörjad samrådsprocess, miljö-, teknisk-, arkeologiska 

undersökningar. Fullskalesimulering 
• Miljödomsansökan inlämnad hösten 2013, överklagan! 
• Byggstart 2015-16 



Åtgärdsområden  

Muddra totalt 500 000 m3 (fasta volymer) 
Massorna tippas på djupa platser i Mälaren 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Agenda sida 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Kollektivtrafikmyndigheten 



Trafikscenario 2020 

2012-10-25 

Jakob Klasander, trafikplanerare - 

Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västmanland 

Inpendling                                        -                                   Restidskvoter 

 



Trafikscenario 2020 

2012-10-25 

Jakob Klasander, trafikplanerare - 

Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västmanland 

Stomnät                                    -                                     Linjenät 

 



Trafikscenario 2020 
 

Tjänstemannaförslag 
 

Utökning av trafiken följande: 
• Pendlingsmönster 

• Stomlinjenätet 
• Tågkomplement 

• Utvecklingspotential 
• Kommunala önskemål etc. 

2012-10-25 

Jakob Klasander, trafikplanerare - 

Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västmanland 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Agenda sida 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Kompletteringar 

• Kompletteringar från gruppen 



Används för Citat, fråga, 

inledning eller liknande 

Önskad funktion och 
behov (Målsättningar) 

 
Röd hatt  

(intuition och känslor) 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik och punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Vad vill vi uppnå? 

• Fundera själv (5 min) och skriv ner målsättningar på post-it lapp. 

 

• En målsättning per post-it lapp. 

 

• Samla ihop och gruppera, inkl ev komplettering (20 min) 

 

• Rubriker (20 min) 

 

• Prioritering (10 min) 

 

• Summering (5 min) 



Används för Citat, fråga, 

inledning eller liknande 

Brister och problem 
(Vad hindrar oss från 

att nå målbilden?) 
 

Svart hatt 
(risker, hot och söker hinder som 

motiveras logiskt) 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik och punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Vad ser vi för brister/problem som 
hindrar oss att nå målen? 

• Gruppvis diskussion (30 min). 4 grupper. Notera brister problem på karta.  

 

• Varje grupp presenterar de 5 mest prioriterade bristerna (20 min). 

 

• Sammanfattning (10 min) 



Används för Citat, fråga, 

inledning eller liknande 

Möjligheter (Identifiera 
prioriterade stråk) 

 
Gul hatt  

(positiva möjligheter som 

motiveras logiskt) 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik och punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Var ser ni största möjligheten att nå 
målen (i vilka stråk)? 

• Gruppvis lyfta fram var ser ni största möjligheten att nå målen (i vilka stråk) (15 

min)? Lista på papper. 

 

• Presentation av fördelarna i hela gruppen (10 min) 

 

• Sammanfattande diskussion utifrån – Är alla stråk lika aktuella? (15 min) 



Används för Citat, fråga, 

inledning eller liknande 

Summering 
 

Blå hatt 
(Sammanfattar, drar slutsatser och 

fattar beslut) 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik och punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Summering 

• Summering av dagens workshop 

• Vad sker till nästa workshop? 

• Datum för workshop 3 (förslag) 

• Var det värt att komma hit idag? 







 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Används som startbild 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik, brödtext,  

punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Välkommen till workshop 2! 
2012-12-06 



Används för Citat, fråga, 

inledning eller liknande 

Inledning 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Agenda sida 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

8:30 - 9:00  Mingel och fika 

9:00 - 9:45  Inledning            

9:45 - 10:15  Presentation av preciseringsarbete av mål och ändamål  

10:15 - 10:30 Paus 

10:30 - 11:15  Synpunkter och komplettering från gruppen 

11:15 - 11:30  Brister och problem samt Möjligheter (åtgärder) 

11:30 - 12:30  Lunch 

12:30 - 13:00 Presentation av tänkbara stråk och lokala transporter – fakta  

13:00 - 14:00 Åtgärder enligt 4-stegsprincipen (inkl kaffe) 

14:00 - 14:30 Genomgång och kompletteringar i hela gruppen – prioritering av  åtgärdspaket 

14:30 - 15:00 Summering, återkoppling och kommande arbete inför nästa workshop 

 

Agenda 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik och punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Syfte mål med åtgärdsvalsprocessen 

Syftet med åtgärdsvalsstudien är att ta reda på vilka åtgärder som kan behöva vidtas om 

gruvbrytning startar i Skinnskatteberg och Norberg.  

 

Åtgärdsvalsstudien ska kunna utgöra planeringsunderlag för regional och nationell plan 

och ligga till grund för planering på kort och lång sikt.  

 

Slutligen formas en inriktning och rekommendation om möjliga och lämpliga åtgärder, 

som även ska vara förankrad inom respektive organisation.  

 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Agenda sida 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Åtgärdsval Norra Västmanland 

Workshop 1 (25/10) – syftar till att skapa en gemensam bild av förutsättningar, mål 

och behov samt att identifiera brister i dagens system. 

 

Workshop 2 (6/12) – fokus på åtgärder och diskutera vilka som uppfyller definierade 

mål, behov och brister. Prövningen utgår från fyrstegsprincipen med fokus på de 

inledande stegen. 

 

Workshop 3 (31/1) – fokus på att identifiera lämpliga åtgärdspaket, vilka aktörer som 

har nytta av åtgärderna, vilka aktörer som har möjlighet att göra något, i vilken 

ordning åtgärderna ska genomföras och hur åtgärderna hänger ihop. Forma en 

inriktning och rekommendera åtgärder. 

 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik och punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Presentation av deltagarna 
Namn  Organisation 

 Erica Löfqvist Länsstyrelsen i Västmanlands län 

 Hans Jansson Länsstyrelsen i Västmanlands län 

 Ulrika Nilsson Länsstyrelsen i Västmanlands län 

 Lotten Herrman Trafikverket Region Öst 

 Heléne Bermell Trafikverket Region Öst 

 Linda Berntsen Trafikverket Region Öst 

 Elin Säfström Trafikverket Region Öst 

 Henrik Emilsson Trafikverket Region Öst 

 Leena Berglund Skinnskattebergs kommun 

 Åsa Eriksson Norbergs kommun 

 Erika Flygare Norbergs kommun 

 Stefan Lejerdahl Fagersta kommun 

 Erik Bransell Ludvika kommun 

 Leif Nilsson  Smedjebackens kommun 

 Jakob Klasander Kollektivtrafikmyndigheten i     
Västmanlands län 

  Ann-Mari Nystedt  ABB AB 

  Anna-Karin Larsdotter  ABB AB 

  Agneta Berliner  Handelskammaren Mälardalen 

  Robert Norrsjö  Sveriges Åkeriföretag Mitt 

  Sten Nordström  Tåg i Bergslagen 

  Stefan Sädbom  Bergskraft Bergslagen 

Staffan Bennerdt Dannemora Mineral AB 

  Lennart Falk   Dannemora Mineral AB 

  John Thoweman   Grängesberg Iron AB 

  Petter Eriksson   Grängesberg Iron AB 

  Johan Axiö   Sjöfartsverket 

  Fredrik Idevall   Regionförbundet Örebro 

  Kent Söderlund   Region Dalarna 

  Ola Kromnow   Vectura 

  Frida Johansson    Vectura 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Agenda sida 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Reflektioner sedan workshop 1 



Används för Citat, fråga, 

inledning eller liknande 

Målsättningar 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Agenda sida 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Mål framtagna under workshop 1 
Långsiktig planering och helhetssyn 

• Kringmarknad uppstår 

• Planera för ökade gods- och persontransporter 2020-2050 

• Långsiktig uppbyggnad 

• Valda lösningar ska spegla ett helhetstänk:  

   omvärld (andra gruvor), trafik- och transportslag 

• Vid planering av infrastruktur för gruvdriftens behov bör  

   man fundera på om man kan lösa andra problem samtidigt  

   och slå ”två flugor i samma smäll”, samt hur infrastrukturen  

   kan användas efter gruvorna.  
 

Samhällsutveckling och attraktivt boende 

• Möjlighet för hela familjen att flytta med,  

  om en jobbar i gruvorna 

• Tillräckligt bra infrastruktur/kollektivtrafik  

   för att norra länsdelen ska utgöra en attraktiv  

   arbets- och boendeplats 

• Attraktivt boende så inpendlare väljer att flytta till  

   Norra Västmanland (attrahera arbetskraft) 

• Bredband utbyggt i FNS (annan del av infrastruktur) 

Bra pendlingsmöjligheter 

• Transport av malm får inte påverka persontransporterna,  

  skall finnas utrymme för båda 

• Skapa förutsättningar för (gruv) transporter och samtidigt  

   förbättra transporterna för resande i stråket 

• Bra pendlingsmöjligheter 

• Transportsystem som ger regionförstoring, så att  

   kompetensförsörjningen säkras 

• Fungerande arbetsmarknadsregion 

• Investeringar i samtliga berörda resecentra 
 

Effektiva processer 

• Samsyn kring vilka infrastrukturåtgärder som krävs 

• Nuvarande planering tar höjd för gruvtransporter,  

  tex utveckling av Godsstråket genom Bergslagen 

• Planering startar nu, ingen tidsbrist när gruvorna  

  detaljplaneras 

• Tydliga och tidiga signaler till näringen att  

   transportfrågan kommer att lösas  
 

Hitta finansiering 

• Samsyn kring vem som ansvarar för vilka åtgärder 

• Samordning mellan privata aktörer och offentliga,  

  t.ex. medfinansiering av infrastruktur 

• Samsyn krig hur åtgärder ska finansieras 

• Tydliggöra vilka kostnader näringen måste stå för 

Säkra transporter 

• Säkra transporter 

Minskat transportbehov av malm 

• Masugn i bergslagen 

Samhällsnytta 
 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Agenda sida 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Mål framtagna under workshop 1 

Innovativa lösningar 

• Rätt vara/sak/gods på rätt transportslag, 

  i förhållande till omgivningen 

• Innovativa och smarta transportlösningar  

  och omlastningspunkter, ”Outside the box” 

• Innovativa lösningar på transportsystemet 

Minskad miljöbelastning 

• Minskad miljöbelastning från transporten 

• Hållbara transportmöjligheter 

• Så liten miljöpåverkan som möjlighet 

• Arbeta för att i största möjlig mån minska  

  antalet transporter, dvs krav på effektivitet 

• Planerad infrastruktur 
 

Åtgärder klara innan gruvbrytning startar  

• Järnväg Gävle-Hallsberg dubbelspårig före 2018 

• Ramnäs-Brattheden klar före 2017 

• 68:an upprustad mellan Oti-Sundet före 2017 

• Prioritera om i regionala planen, RV 68 tidigareläggas 
 

Trafikslagsövergripande 

• Ett transportsystem som kompletterar varandra 

• Tänka transportslagsövergripande 

• Samordning och integrering av de olika transportslagens  

   (önskemål om) investeringar 

• ”miljövänligaste” transporterna möjligt, dvs smartaste  

   sättet att transportera  

• Utnyttja sjöfart, järnväg och väg på bästa sättet 

• KURS-banan åter – upprustas före 2020 om Köpings  

  hamn är aktuellt 

• Fungerande transportkedjor ”hela transporten” och  

  ”hela resan” 

• Förstärk Västerås hamn, med avseende på hamn och  

  kranar (ska klara tunga transporter) 

• Ökad sjöfart på Mälaren 

• Tänk hela resan, från gruva till mottagare 
 

Effektiva transporter 

• Fungerande infrastruktur 

• Möjliggör gruvdrift i välfungerande och  

  effektiva transportsystem 

• Effektiva transporter till hamn – god  

  transportekonomi för gruvföretagen – inga  

  försämrade förutsättningar för andra aktörer 

• Tillgodose näringens behov i rätt tid – med  

  rimliga kostnader och risker 

• Sammanhållen robust infrastruktur mellan  

  gruvorna och till utskeppningshamnen (väg/jvg) 

• Gruvorna ska ha tillförlitliga transporter för 

malmen 

• Infrastrukturen ska inte utgöra ett hinder för 

transport till och från de nya gruvorna.  

• Tillräcklig kapacitet för transport av malm 

• En infrastruktur som möter upp mot behoven 
 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Agenda sida 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Transportpolitiska mål 

”Det övergripande målet för transportpolitiken är  

att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och  

långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och  

näringslivet i hela landet.” 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Agenda sida 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Funktionsmålet 
”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en 

grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela 

landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns 

transportbehov.”  

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

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

• Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra länder. 

• Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transport-politiken medverkar till ett jämställt samhälle. 

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

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

• Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras. 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Agenda sida 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Hänsynsmålet 

”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller 

skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och att ökad hälsa uppnås.”  

• Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet allvarligt skadade minskas med en 

fjärdedel mellan 2007 och 2020. 

• Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritidsbåtstrafiken minskar fortlöpande och antalet allvarligt 

skadade halveras mellan 2007 och 2020. 

• Antalet omkomna och allvarligt skadade inom luftfartsområdet minskar fortlöpande. 

• Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad 

energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av fossila bränslen. År 2030 bör Sverige ha en 

fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.  

• Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och till minskad ohälsa. Prioritet ges till de 

miljöpolitiska delmål där transportsystemets utveckling är av stor betydelse för att nå uppsatta mål. 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Agenda sida 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Funktionsmål - tillgänglighet 

Samhällsutveckling och attraktivt boende 

• Möjlighet för hela familjen att flytta med,  

  om en jobbar i gruvorna 

• Tillräckligt bra infrastruktur/kollektivtrafik  

   för att norra länsdelen ska utgöra en attraktiv  

   arbets- och boendeplats 

• Attraktivt boende så inpendlare väljer att flytta till  

   Norra Västmanland (attrahera arbetskraft) 

• Bredband utbyggt i FNS (annan del av infrastruktur) 

 

 

Samhällsutveckling och attraktivt boende 

En attraktiv boendemiljö innebär 

förutsättningar för anställda att flytta till 

regionen med hela sin familj. Detta bidrar till 

samhällsutvecklingen samt ger minskat 

behov av långa resor. 

 

För detta projekt innebär det: 

Åtgärder ska bidra till tilltalande 

bebyggelseplanering som gör regionen 

attraktivt för boende och näringsliv.  

Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet. 

Indikator 
• Attraktivitet 

• Företagsklimat 

• Bidrag till kommunal 

planering 

 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Agenda sida 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Funktionsmål - tillgänglighet 

Bra pendlingsmöjligheter 

• Transport av malm får inte påverka     

persontransporterna, skall finnas utrymme 

för båda 

• Skapa förutsättningar för (gruv) transporter     

och samtidigt förbättra transporterna för 

resande i stråket 

• Bra pendlingsmöjligheter 

• Transportsystem som ger regionförstoring, 

så att kompetensförsörjningen säkras 

• Fungerande arbetsmarknadsregion 

• Investeringar i samtliga berörda resecentra 

Bra pendlingsmöjligheter 

Med bra pendlingsmöjligheter kan de anställda vid 

gruvorna ta sig fram och tillbaka från sina jobb på 

ett bra sätt. Med bakgrund av att anställda vid 

gruvan har varierande arbetstider kan det i vissa fall 

vara svårt att anpassa kollektivtrafiken för deras 

behov. Insatser för kollektivtrafiken bör istället 

satsas på de övriga i familjen som flyttar med och 

har andra jobb.  

 

För detta projekt innebär det: 

Åtgärder ska göra regionen attraktivt för boende 

och näringsliv, genom att förbättra tillgängligheten 

för alla trafikslag, med goda rese- och 

transportmöjligheter. 

Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet. 

Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra länder 

Indikator 
• Tillgänglighet till 

målpunkt och 

samhällsservice 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Agenda sida 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Funktionsmål - tillgänglighet 

Trafikslagsövergripande 

• Ett transportsystem som kompletterar varandra 

• Tänka transportslagsövergripande 

• Samordning och integrering av de olika transportslagens  

   (önskemål om) investeringar 

• ”miljövänligaste” transporterna möjligt, dvs smartaste  

   sättet att transportera  

• Utnyttja sjöfart, järnväg och väg på bästa sättet 

• KURS-banan åter – upprustas före 2020 om Köpings  

  hamn är aktuellt 

• Fungerande transportkedjor ”hela transporten” och  

  ”hela resan” 

• Förstärk Västerås hamn, med avseende på hamn och  

  kranar (ska klara tunga transporter) 

• Ökad sjöfart på Mälaren 

• Tänk hela resan, från gruva till mottagare 

Transportfunktion 

Transportlösningar som fyller såväl 

näringslivets som övriga samhällets behov i 

närtid och möjliggör långsiktigt 

kostnadseffektiva och robusta gods- och 

persontransporter. Transportlösningen  

ska präglas av ett ”hela resan” och ”hela 

transporten” tänk, med funderande 

transportkedjor.  

 

För detta projekt innebär det: 

Åtgärderna ska bidra till en god 

transportfunktion för gruvorna, övriga 

näringslivet och resten av samhället. Det 

innebär att skapa effektiva godstransporter 

och ökad framkomlighet för kollektivtrafiken.  

Effektiva transporter 

• Fungerande infrastruktur 

• Möjliggör gruvdrift i välfungerande och  

  effektiva transportsystem 

• Effektiva transporter till hamn – god  

  transportekonomi för gruvföretagen – inga  

  försämrade förutsättningar för andra aktörer 

• Tillgodose näringens behov i rätt tid – med  

  rimliga kostnader och risker 

• Sammanhållen robust infrastruktur mellan  

  gruvorna och till utskeppningshamnen (väg/jvg) 

• Gruvorna ska ha tillförlitliga transporter för malmen 

• Infrastrukturen ska inte utgöra ett hinder för transport  

  till och från de nya gruvorna.  

• Tillräcklig kapacitet för transport av malm 

• En infrastruktur som möter upp mot behoven 

Innovativa lösningar 

• Rätt vara/sak/gods på rätt transportslag,  

  i förhållande till omgivningen 

• Innovativa och smarta transportlösningar  

  och omlastningspunkter, ”Outside the box” 

• Innovativa lösningar på transportsystemet 

Långsiktig planering och helhetssyn 

• Kringmarknad uppstår 

• Planera för ökade gods- och persontransporter 2020-2050 

• Långsiktig uppbyggnad 

• Valda lösningar ska spegla ett helhetstänk:  

   omvärld (andra gruvor), trafik- och transportslag 

• Vid planering av infrastruktur för gruvdriftens behov bör  

   man fundera på om man kan lösa andra problem samtidigt  

   och slå ”två flugor i samma smäll”, samt hur infrastrukturen  

   kan användas efter gruvorna.  

Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella konkurrenskraften.  

Indikator 
• Framkomlighet 

• Transporttider 

• Transportkostnad 

• Robusthet 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Agenda sida 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Funktionsmål - tillgänglighet 

Effektiva processer 

• Samsyn kring vilka infrastrukturåtgärder som krävs 

• Nuvarande planering tar höjd för gruvtransporter,  

  tex utveckling av Godsstråket genom Bergslagen 

• Planering startar nu, ingen tidsbrist när gruvorna  

  detaljplaneras 

• Tydliga och tidiga signaler till näringen att  

   transportfrågan kommer att lösas  

Genomförande och genomförandetid 

Säkerställa malmtransporter 2020 och att 

identifierade åtgärder genomförs enligt 

överenskomna tidsplaner.  Trygga en långsiktig 

uppbyggnad med syfte att möjliggöra för ökade 

gods-och persontransporter även efter 2020. 

Säkerställa en fungerande och effektiv process 

med samsyn kring vilka åtgärder som kärvs. 

Samsyn kring vilka som ansvarar för olika frågor 

och hur kostnader ska fördelas.  

 

För detta projekt innebär det: 

Åtgärder ska genomföras och processen drivas 

så att det är möjligt att transportera malm från 

gruvorna 2020 och att transportsystemet 

succesivt skall utvecklas så det blir långsiktigt 

hållbart. 

Hitta finansiering 

• Samsyn ring vem som ansvarar för vilka åtgärder 

• Samordning mellan privata aktörer och offentliga,  

  t.ex. medfinansiering av infrastruktur 

• Samsyn krig hur åtgärder ska finansieras 

• Tydliggöra vilka kostnader näringen måste stå för 

Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet. 

Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella konkurrenskraften.  

Åtgärder klara innan gruvbrytning 

startar  

• Järnväg Gävle-Hallsberg 

dubbelspårig före 2018 

• Ramnäs-Brattheden klar före 2017 

• 68:an upprustad mellan Oti-Sundet 

före 2017 

• Prioritera om i regionala planen, RV 

68 tidigareläggas 

Indikator 
• Genomförandetid 

• Kostnad 

• Komplexitet 

• Samsyn kring ansvar 

 

Långsiktig planering och helhetssyn 

• Kringmarknad uppstår 

• Planera för ökade gods- och persontransporter 2020-2050 

• Långsiktig uppbyggnad 

• Valda lösningar ska spegla ett helhetstänk:  

   omvärld (andra gruvor), trafik- och transportslag 

• Vid planering av infrastruktur för gruvdriftens behov bör  

   man fundera på om man kan lösa andra problem samtidigt  

   och slå ”två flugor i samma smäll”, samt hur infrastrukturen  

   kan användas efter gruvorna.  



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Agenda sida 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Hänsynsmål - säkerhet, miljö och hälsa  

Minskad miljöbelastning 

• Minskad miljöbelastning från transporten 

• Hållbara transportmöjligheter 

• Så liten miljöpåverkan som möjlighet 

• Arbeta för att i största möjlig mån minska  

  antalet transporter, dvs krav på effektivitet 

• Planerad infrastruktur 

 

Hållbara transporter 

I projektet ska de mest miljövänliga och 

resurseffektiva transportlösningarna sökas.  

 

För detta projekt innebär det: 

Åtgärderna ska bidra till att minska 

transportsystemets negativa effekter på 

miljön och verka för att resurser används på 

mest effektiva sätt. De skall även möjliggöra 

att en fortlöpande utveckling och 

effektivisering av infrastruktur och 

transportteknik.  

Miljö och hälsa – Transportsystemets utformning, funktion och användning ska  

bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och ökad hälsa uppnås. 

Indikator 
• Koldioxidutsläpp 

• Energieffektivitet 

• Buller och vibrationer 

• Luftkvalité 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Agenda sida 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Hänsynsmål - säkerhet, miljö och hälsa  

Säkra transporter 

• Säkra transporter 
Säkra transporter 

Både resenärer och boende ska ha en säker trafikmiljö 

under såväl byggtid som drift. Vid drift av transportsystemet 

ska malmtransporterna kunna ske på ett tryggt sätt, med 

avseende på olyckor. 

 

För detta projekt innebär det: 

Åtgärder ska medverka till en säker trafikmiljö under  

såväl byggtid som vid driftskede.  

Säkerhet - Transportsystemets utformning, funktion och användning ska  

anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt 

Indikator 
• Trafikmängd 

• Hastighet 

• Infrastrukturstandard 

• Olyckor 

 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Agenda sida 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Övergripande transportpolitiska målet 

Samhällsnytta 

 
Samhällsnytta 

Föreslagna åtgärder ska innebära en större nytta än 

kostnad för regionen.  

 

För detta projekt innebär det: 

Såväl investeringskostnad som drift- och 

underhållskostnader ska vara kostnadseffektiva och 

innebära en mindre utgift än de positiva effekter som blir 

resultatet av investeringen.  

 

Indikator 
• Åtgärderna ska vara 

samhällsekonomiskt 

effektiva 

 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Agenda sida 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Åtgärder 

Minskat transportbehov av malm 

• Masugn i bergslagen 

Åtgärder klara innan gruvbrytning startar  

• Järnväg Gävle-Hallsberg dubbelspårig före 2018 

• Ramnäs-Brattheden klar före 2017 

• 68:an upprustad mellan Oti-Sundet före 2017 

• Prioritera om i regionala planen, RV 68 tidigareläggas 

 

Mål som används som input till förslag på åtgärder: 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Agenda sida 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Ändamål 

Som en sammanfattning av alla mål har ett ändamål framarbetats. Ändamålet kan 

ses som projektets överordnande syfte. 

 

Ändamålet med åtgärdsvalsstudien är en gemensam syn 

på ett transportsystem som tillgodoser såväl näringslivets 

som medborgarnas transportbehov över en längre tid.    

 



Används för Citat, fråga, 

inledning eller liknande 

Paus 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Agenda sida 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Synpunkter och kompletteringar 

15 minuter diskussion i grupper 

 

30 minuter diskussion i hela gruppen 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Agenda sida 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Sammanfattning - 
mål 
Samhällsutveckling och attraktivt boende 

Åtgärder ska bidra till tilltalande bebyggelseplanering som 

gör regionen attraktivt för boende och näringsliv.  

Bra pendlingsmöjligheter 

Åtgärder ska göra regionen attraktivt för boende och 

näringsliv, genom att förbättra tillgängligheten för alla 

trafikslag, med goda rese- och transportmöjligheter. 

Transportfunktion 

Åtgärderna ska bidra till en god transportfunktion för 

gruvorna, övriga näringslivet och resten av samhället. Det 

innebär att skapa effektiva godstransporter och ökad 

framkomlighet för kollektivtrafiken. 

 

 

 

 

Genomförande och genomförandetid 

Åtgärder ska genomföras och processen drivas så att det är möjligt 

att transportera malm från gruvorna 2020 och att transportsystemet 

succesivt skall utvecklas så det blir långsiktigt hållbart. 

Hållbara transporter 

Åtgärderna ska bidra till att minska transportsystemets negativa 

effekter på miljön och verka för att resurser används på mest 

effektiva sätt. De skall även möjliggöra att en fortlöpande utveckling 

och effektivisering av infrastruktur och transportteknik.  

Säkra transporter 

Åtgärder ska medverka till en säker trafikmiljö under såväl byggtid 

som vid driftskede.  

Samhällsnytta 

Såväl investeringskostnad som drift- och underhållskostnader ska 

vara kostnadseffektiva och innebära en mindre utgift än de positiva 

effekter som blir resultatet av investeringen 

 

 

 

 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

En radig rubrik, två spalt  

brödtext, punktlista. 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Brister och problem 

Gemensam diskussion: 

• Brist på besked från näringen- När/hur 

mycket 

• Finansiering/medfinansiering 

• Samordning (regional)- gemensam 

inriktning 

• Dålig kommunikation 

• Kapacitetsbrist 

• Visa på samhällsnytta 

• Brister i underlag och modeller 

• Konflikt gods- och persontransporter 

 

 

 

• Risk för suboptimering 

• Bristande förståelse mellan 

offentligt/näringsliv 

• Olika prioriteringar näringsliv/regionalt 

• Transporterna kommer köra igenom andra 

regioner på dagens system, regioner som 

inte får nyttan men drabbas av bland annat 

konflikten med persontrafik.  

• Viktigt med de korta närtransporterna, hur 

ska de skötas? Transport till ett gemensamt 

ställe där förädling samordnas? Stor 

påverkan på närområdet 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Agenda sida 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Möjligheter 
Gemensam diskussion: 

Aspekter som påverkar val transportstråk: 

• Distans 

• Passage genom samhällen 

• Slutdestination/volym 

• Samordning med andra godstransporter 

• Konflikt persontrafik 

• Robusthet 

• Bärighet 

• Kapacitet 

• Samordning mellan gruvor och transporter med t.ex. Ludvika 

 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Agenda sida 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Transportstråk 

Var ska malmen transporteras? 

På väg eller järnväg? 

 
Gruvområde 

Gävle hamn 

Hargshamn 

Oxelösunds hamn 

Köping hamn 

Västerås hamn 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Agenda sida 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Järnvägar 



Linköping 

Norrköping 

Nyköping 

Södertälje 

Stockholm C 

Katrineholm 
Hallsberg 

Örebro C Eskilstuna 
Strängnäs 

Västerås 

Sala 
Uppsala 

Arlanda 

Falun 

Borlänge 

Ludvika Avesta- 

Krylbo 

Fagersta 

Skinnskatteberg 

Norberg 

Köping 

Oxelösund 

Hargshamn 

Frövi 

Gävle 



Linköping 

Norrköping 

Södertälje 

Stockholm C 

Katrineholm 
Hallsberg 

Örebro C 
Strängnäs 

Västerås 

Sala 
Uppsala 

Arlanda 

Gävle 

Falun 

Borlänge 

Ludvika Avesta- 

Krylbo 

Fagersta 

Köping 

Hargshamn 

Skinnskatteberg 

Norberg 

Oxelösund 

Eskilstuna 

Kolbäck 

Flen 

Kvicksund 

Surahammar 

Hallstahammar 

Nyköping 



Katrineholm 

Linköping 

Norrköping 

Södertälje 

Stockholm C 

Hallsberg 

Örebro C 
Strängnäs 

Västerås 

Sala 
Uppsala 

Arlanda 

Gävle 

Falun 

Borlänge 

Avesta- 

Krylbo 

Fagersta 

Köping 

Hargshamn 

Skinnskatteberg 

Norberg 

Oxelösund 

Ludvika 

Eskilstuna 

Frövi 

Arboga 

Flen 

Nyköping 

Grängesberg 

Kopparberg 

Storå 

Lindesberg 

Kungsör 



Fagersta 

Linköping 

Norrköping 

Nyköping 

Södertälje 

Stockholm C 

Katrineholm 
Hallsberg 

Örebro C Eskilstuna 
Strängnäs 

Sala 
Uppsala 

Arlanda 

Gävle 

Falun 

Borlänge 

Ludvika Avesta- 

Krylbo 

Köping 

Oxelösund 

Hargshamn 

Skinnskatteberg 

Norberg 

Västerås 
Kolbäck 

Surahammar 

Hallstahammar 



Västerås 

Fagersta 

Linköping 

Norrköping 

Nyköping 

Södertälje 

Stockholm C 

Katrineholm 
Hallsberg 

Örebro C Eskilstuna 
Strängnäs 

Sala 
Uppsala 

Arlanda 

Gävle 

Falun 

Borlänge 

Ludvika Avesta- 

Krylbo 

Oxelösund 

Hargshamn 

Skinnskatteberg 

Norberg 

Köping 

Hallstahammar 

Surahammar 



Linköping 

Norrköping 

Nyköping 

Södertälje 

Stockholm C 

Katrineholm 
Hallsberg 

Örebro C Eskilstuna 
Strängnäs 

Västerås 

Sala 
Uppsala 

Arlanda 

Falun 

Borlänge 

Ludvika 

Fagersta 

Köping 

Oxelösund 

Skinnskatteberg 

Norberg 
Hargshamn 

Avesta- 

Krylbo 

Gävle 

Storvik 
Sandviken 

Tierp 

Skutskär 

Örbyhus 



Linköping 

Norrköping 

Nyköping 

Södertälje 

Stockholm C 

Katrineholm 
Hallsberg 

Örebro C Eskilstuna 
Strängnäs 

Västerås 

Sala 
Uppsala 

Arlanda 

Falun 

Borlänge 

Ludvika 

Köping 

Oxelösund 

Hargshamn 

Skinnskatteberg 

Norberg 

Gävle 

Fagersta 

Avesta- 

Krylbo 

Storvik 
Sandviken 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik, brödtext,  

punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

  Oxelösund Gävle Hargshamn Västerås Köping 

Avstånd från 

Fagersta 

192 130 263 80 76 

Axellast (STAX) 22,5 (dispens på 25) 25 22,5 22,5 22,5 

Metervikt (STVM) 6,4 8 6,4 6,4 6,4 

Max tåglängd 630 630 630 630 630 

Spårtyp Enkelspår. 

Dubbelspår mellan 

Eskilstuna och 

Folkesta 

Enkelspår. 

Dubbelspår mellan 

Hagaström och 

Gävle (6 km) 

Enkelspår. 

Dubbelspår mellan 

Hagaström 

(Undantag strax 

söder om Gävle) 

och Örbyhus 

Enkelspår. 

Dubbelspår mellan 

Västerås och 

Kolbäck. 

Enkelspår 

STH 80-130km/h 90-130 km/h 70-200 km/h 90-200 km/h 90-160 km/h 

Elektricitet Ja Ja Inte Örbyhus- 

Hargshamn. 

Ja Ja 

ATC Ja Ja Inte Örbyhus- 

Hargshamn. 

Ja Ja 

Transporttid  

(mkt ungefärlig) 

5 h 4 h 6 h 2h 2h 



Linköping 

Norrköping 

Nyköping 

Södertälje 

Stockholm C 

Katrineholm 
Hallsberg 

Örebro C Eskilstuna 
Strängnäs 

Västerås 

Sala 
Uppsala 

Arlanda 

Avesta- 

Krylbo 

Fagersta 

Skinnskatteberg 

Norberg 

Köping 

Oxelösund 

Hargshamn 

Frövi 

Falun 

Borlänge 

Gävle 

Ludvika 

Bergslagsbanan 

 

Frövi-Ställdalen-Borlänge- 

Storvik-Gävle 

Gävle- Storvik 

Prognos 2020: Totalt 87 tåg 

42 persontåg 

45 godståg 

+ 20% redan belastad bana.  

Kräver nya mötesspår och förlängning av befintliga. 

Källa: Förstudie Bergslagsbanan, Gävle - Storvik 

Storvik 

Trafik: Person- och godstrafik  

Längd: 262 km  

Dubbelspår: Hagaström-Gävle 6 km (två 

spår även Ställdalen-Grängesberg) 

Elektrifierad: Ja  

Fjärrblockering: Ja  

ATC: Ja 

Borlänge-Storvik. Projekt 

med spårbyte som ska höja 

standarden på spåren. 



Linköping 

Norrköping 

Nyköping 

Södertälje 

Stockholm C 

Katrineholm 
Hallsberg 

Örebro C Eskilstuna 
Strängnäs 

Västerås 

Sala 
Uppsala 

Arlanda 

Falun 

Borlänge 

Ludvika 

Skinnskatteberg 

Norberg 

Köping 

Oxelösund 

Hargshamn 

Gävle 

Godsstråket genom Bergslagen 

 

Mjölby-Hallsberg- 

Avesta Krylbo- Storvik 

Storvik- Avesta Krylbo 

Prognos 2020: Totalt 77 tåg 

Varav 63  godståg 

+ 28%  
Källa: Förstudie Godsstråket genom bergslagen 

Storvik 

Avesta- 

Krylbo 

Avesta Krylbo -  Fagersta 

Prognos 2020: 74 

(varav 60 är godståg) 

+ 32 %  
Källa: Förstudie Godsstråket genom 

bergslagen 
Fagersta 

Frövi 

Fagersta - Frövi 
Prognos 2020: 67 tåg 

(varav 53 är godståg) 

+ 34 % 
Källa: Förstudie Godsstråket genom bergslagen 

Förstudien: Förslag på nya mötesstationer och 

ombyggnad av ett antal befintliga mötesstationer. 

Ger dock inte effekten av att kunna öka trafiken 

med 30 %. Då krävs partiellt dubbelspår (halva 

sträckan). Med 50 % ökning av trafiken krävs 

dubbelspår, enligt tidigare genomförd idéstudie. 

 

Trafik: Person- och godstrafik  

Längd: 311 km  

Dubbelspår: Motala-Degerön 21 km, Hallsberg-

Frövi 50 km 

Elektrifierad: Ja  

Fjärrblockering: Ja  

ATC: Ja 

Arbete pågår nu med spårbyte 

sträckan Storvik - Morshyttan, 

en sträcka på 38 km. Ger 

bättre spårstandard 



Linköping 

Norrköping 

Nyköping 

Södertälje 

Stockholm C 

Katrineholm 
Hallsberg 

Örebro C Eskilstuna 
Strängnäs 

Västerås 

Arlanda 

Falun 

Ludvika 

Fagersta 

Norberg 

Skinnskatteberg 

Köping 

Oxelösund 

Hargshamn 

Frövi 

Gävle 

Uppsala 
Sala 

Avesta- 

Krylbo 

Borlänge 

Dalabanan 

 

Borlänge-Avesta Krylbo- 

Sala- Uppsala 

Trafik: Person- och godstrafik  

Längd: 160 km  

Dubbelspår: Nej  

Elektrifierad: Ja  

Fjärrblockering: Ja  

ATC: Ja 

Uppsala- Sala 

Prognos 2020: Totalt 79 tåg 

+ 43 %  
Källa: Trafiksystems- och kapacitetsanalys Dalabanan 

Avesta Krylbo- Sala 

Prognos 2020: Totalt 66 tåg 

+ 36 %  
Källa: Trafiksystems- och kapacitetsanalys Dalabanan 

Borlänge -Avesta Krylbo 

Prognos 2020: Totalt 66 tåg 

+ 36 %  
Källa: Trafiksystems- och kapacitetsanalys Dalabanan 

Förstudien föreslår kapacitetshöjande åtgärder i form av 

förlängning och uppgradering av utvalda befintliga 

mötesstationer, anläggning av trespårsstationer, och/ 

eller partiella dubbelspår. Rakare kurvor och en del 

kortare nydragningar av järnvägen föreslås 

också. Pengar för fortsatt planering finns avsatta i 

den regionala planen för åren 2013-2014. 

Upprustningsåtgärder Uppsala – 

Borlänge, mindre åtgärder 

(utanför LBJ) för att skapa bättre 

förutsättningar för tågtrafiken att 

hålla tider, möjligheter för tätare 

trafik och kortare restider.  



Linköping 

Norrköping 

Nyköping 

Södertälje 

Stockholm C 

Katrineholm 
Hallsberg 

Örebro C Eskilstuna 
Strängnäs 

Västerås 

Sala 
Uppsala 

Arlanda 

Falun 

Borlänge 

Avesta- 

Krylbo 

Skinnskatteberg 

Norberg 

Köping 

Oxelösund 

Hargshamn 

Frövi 

Gävle 

Kolbäck 

Fagersta 

Ludvika 

Bergslagspendeln,  

Kolbäck-Fagersta-Ludvika 

Trafik: Person- och godstrafik  

Längd: 110 km  

Dubbelspår: Nej  

Elektrifierad: Ja  

Fjärrblockering: Kolbäck-Fagersta C  

ATC: Ja 

Sedan 1991 trafikerar 

pendeltågstrafik  

(Bergslagspendeln) mellan 

Västerås och Fagersta-

Ludvika. 

Fjärrblockering saknas 

Fagersta - Ludvika 



Linköping 

Norrköping 

Nyköping 

Södertälje 

Stockholm C 

Katrineholm 
Hallsberg 

Örebro C 
Strängnäs 

Sala 
Uppsala 

Arlanda 

Falun 

Borlänge 

Ludvika Avesta- 

Krylbo 

Fagersta 

Skinnskatteberg 

Norberg 

Köping 

Hargshamn 

Frövi 

Gävle 

Kolbäck-Eskilstuna- 

Flens övre-Oxelösund  

Oxelösund 

Kolbäck 

Eskilstuna 

Flen 
Trafik: Godstrafik, delvis persontrafik  

Längd: 132 km  

Dubbelspår: Folkesta-Eskilstuna 6 km 

Elektrifierad: Ja  

Fjärrblockering: Ja  

ATC: Kolbäck-Flen 

Västerås-Eskilstuna  

Prognos 2017/2030 : 23 dt/dag 

Ökning med 43 % 

Källa: Förstudie Västerås-

Eskilstuna 
Västerås 

För att öka kapaciteten och minska restiden 

mellan Västerås och Eskilstuna föreslår 

förstudien nytt spår (mellan 4,5 km och 18,5 

beroende på alternativ), samt signalåtgärder och 

mötesspår och nya broanslutningar.  



Linköping 

Norrköping 

Nyköping 

Södertälje 

Stockholm C 

Katrineholm 
Hallsberg 

Örebro C Eskilstuna 
Strängnäs 

Västerås 

Sala 

Arlanda 

Falun 

Borlänge 

Ludvika Avesta- 

Krylbo 

Fagersta 

Skinnskatteberg 

Norberg 

Köping 

Oxelösund 

Hargshamn 

Frövi 

Gävle 

Ostkustbanan 

Trafik: Person- och godstrafik  

Spårvidd: 1435 mm  

Längd: Uppsala-Gävle 114 km, Gävle C-Fliskär 9 km  

Dubbelspår: Uppsala-Gävle, undantaget Löten-

Samnan 3 ½ km och Turkiet-Furuvik Södra 5 ½ km  

Elektrifierad: Ja  

Fjärrblockering: Uppsala-Gävle  

ATC: Uppsala-Gävle 

Skutskär-Furuvik. Trafiken förväntas öka från dagens 94 

tåg/dygn till 147 tåg/dygn år 2020.  

 

Sträckan Skutskär- Furuvik är den enda kvarvarande 

sträckan med enkelspår mellan Gamla Uppsala och Gävle. 

Enligt järnvägsplan: Mellan Skutskärs resecentrum och 

Furuviks station anläggs nytt dubbelspår (klara 250 km/h). 

 

Trafikverkets målsättning för nybyggnadsprojekt är ett 

kapacitetsutnyttjande över dygnet på 60 % av järnvägens 

kapacitet för den prognostiserade trafiksituationen år 2020.  

 

Källa: Järnvägsplan Skutskär-Furuvik 

Skutskär 

Tierp 

Örbyhus 

Uppsala 



Linköping 

Norrköping 

Nyköping 

Södertälje 

Stockholm C 

Katrineholm 
Hallsberg 

Örebro C Eskilstuna 
Strängnäs 

Västerås 

Sala 
Uppsala 

Arlanda 

Falun 

Borlänge 

Ludvika Avesta- 

Krylbo 

Fagersta 

Skinnskatteberg 

Norberg 

Köping 

Oxelösund 

Frövi 

Gävle 

Hargshamn 

Örbyhus-Hargshamn-Hallstavik 

Trafik: Godstrafik  

Spårvidd: 1435 mm  

Längd: 64 km  

Dubbelspår: Nej  

Elektrifierad: Nej  

Fjärrblockering: Nej (banan har så kallad "förenklad trafik" - FÖT) 

ATC: Nej 

Gruvan i Dannemora återöppnades 2012. För 

att möjliggöra transporter med malm på 

banan upprustades den år 2010-2011. 

Upprusningen innebar att högsta hastighet på 

banan kunde höjas till 70 km/h.  Finns planer att införa 

signalsystemet ERTMS 

på banan. Även 

bulleråtgärder studeras. 

Örbyhus 

Hallstavik 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik, brödtext,  

punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Väg 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik, brödtext,  

punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Vägstandard 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik, brödtext,  

punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 
Källa Trafikverket 

Trafikflöden 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik, brödtext,  

punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Möjliga 
transportvägar  
(på vägsystemet) 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik, brödtext,  

punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Från Till Längd Väg Stråktyp "Konflikt" 

Skinnskatteberg Hargshamn 200 km Väg 233, 66, E18, 55, 288 

Regionalt, Nationellt, 

Regionalt Genom N Uppsala 

Köping 52 km Väg 233, 250 

Regionalt, Nationellt, 

Regionalt Genom Kolsva 

Västerås 62 km Väg 233, 66 

Regionalt, Nationellt, 

Regionalt 

Oxelösund: 

Rutt 1 260 km 

Väg 233, 250, E18, E20, 

E4, 53 Regionalt, Nationellt Genom Kolsva (väg 250) 

Rutt 2 200 km Väg 233, 250, E18, E20, 53 

Regionalt, Nationellt, 

Regionalt Genom Kolsva (väg 250) 

Gävle 155 km Väg 68, E16 Regionalt, Nationellt Centralt genom Hornsdal 

Norberg Hargshamn 180 km Väg 56, 256, 288 Nationellt, Regionalt Genom några små orter 

Köping 90 km Väg 68, 66. 252 E 18 Regionalt Genom Fagersta, Kolsva 

Västerås 80km Väg 68, 66 Regionalt Genom Fagersta 

Oxelösund: 

Rutt 1 290 km 

Väg 68, 250, E18, E20, E4, 

53 Regionalt, Nationellt Genom Kolsva (väg 250) 

Rutt 2 230 km Väg 68, 250, E18, E20, 53 

Regionalt, Nationellt, 

Regionalt Genom Kolsva (väg 250) 

Gävle 117 km Väg 68, E16 Regionalt, Nationellt Centralt genom Hornsdal 



Används för Citat, fråga, 

inledning eller liknande 

Åtgärder 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik, brödtext,  

punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Fyrstegsprincipen 

Steg 1 

”Tänk om” 

Åtgärder som kan 
påverka 

transportbehovet 
och val av 

transportsätt  

Steg 2 

”Optimera” 

Åtgärder som ger 
effektivare 

utnyttjande av 
befintlig 

infrastruktur och 
fordon  

Steg 3 

”Bygg om” 

Begränsade 
ombyggnadsåtgär

der  

Steg 4 

”Bygg nytt” 

Nyinvesteringar 
och större 

ombyggnadsåtgär
der 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Agenda sida 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Redan uppkomna förslag på åtgärder 
Från Målarbetet: 

• Järnväg Gävle-Hallsberg dubbelspårig 

före 2018 

• Ramnäs-Brattheden klar före 2017 

• 68:an upprustad mellan Oti-Sundet före 

2017 

• Prioritera om i regionala planen, RV 68 

tidigareläggas 

• Bredband utbyggt i FNS 

• Investeringar i samtliga berörda 

resecentra 

• KURS-banan åter, upprustas före 2020 

om Köpings hamn är aktuellt 

• Förstärk Västerås hamn, med avseende 

på hamn och kranar (ska klara tunga 

transporter) 

• Masugn i bergslagen 

 
 
 
 
 
 

 

Från problem och brister 

• RV 68 behöver stärkas/breddas 

• Oxelösund- mer rationell malmhantering/omlastning 

• Förbifart Eskilstuna, för mindre konflikt mellan person- och 

godstrafik. 

• Bergslagspendeln/ Bergslagsbanan möjliggör robusthet och 

omledning söderut. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Från möjligheter 

• Malmcirkel, som kör från de tre aktuella gruvorna via 

övriga gruvor i regionen såsom Grängesberg och 

Ludvika via Köping och hamnen. Kör runt och lastar av 

och på tågen. 

• Linbana till Köping, använda kanaler för transporter 

(även små båtar kan ta mer än lastbilar) eller 

elektrifierade lastbilar. 

• Automatiska/förarlösa förbindelser 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik, brödtext,  

punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Åtgärd 
Stråk 

Sluttid Upphovsman 
Åtgärd 

Möjliga åtgärder (ange även stråk). 

Enligt 4-stegsprincipen.  

Sluttid 

När ska aktiviteten vara avslutad? 

Månad/år 

Upphovsman 

Ange namn eller företag  

Önskad information 

Upphovsman Sluttid Upphovsman 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Tidsaxel 

2013 2015 2020 2025 

Oxelösund 

Västerås/Köping 

Gävle/Hargshamn 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

4-stegsprincipen 

Steg 1: Åtgärd som kan påverka transportefterfrågan och 

val av transportsätt. 

Steg 2: Åtgärd som ger effektivare utnyttjande av befintlig 

infrastruktur 

 
Steg 3: Begränsande ombyggnadsåtgärder 

 

Steg 4: Nyinvesteringar 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Åtgärder 

• Fundera 10 minuter enskilt – skriv lappar 

• Diskutera i gruppen i 30 minuter – komplettera med lappar 

• Sätt upp lappar på tidsaxeln – 20 minuter 

• Sätt lapparna när den måste starta 

• Sätt liknande lappar tillsammans 

• Sätt lapparna i rätt stråk 

• Ta kaffe under tiden! 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik och punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Sammanfattning av åtgärder 

• Genomgång och kompletteringar i hela gruppen  

• Ev prioritering av åtgärdspaket/stråk 

 



Används för Citat, fråga, 

inledning eller liknande 

Avslutning 







- 

 

 

 

 

 







Används som startbild 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik, brödtext,  

punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Välkommen till workshop 3! 
2013-01-31 



Används för Citat, fråga, 

inledning eller liknande 

Inledning 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Agenda sida 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

8:30 - 9:00  Mingel och fika 

9:00 - 9:15  Inledning            

9:15 - 10:15  Beskrivning av åtgärder och paket  

10:15 - 10:30 Paus 

10:30 - 12:00 Effekter och måluppfyllelse 

12:00 - 13:00 Lunch 

13:00 - 14:15 Hur får vi något att hända? 

14:15 - 14:45 Sammanfattning – vägen framåt 

14:45 - 15:00 Summering, avslutning 

 

Agenda 



Används för Citat, fråga, 

inledning eller liknande 

Åtgärder och 
åtgärdspaket 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Agenda sida 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Oxelösund 

• Fagersta – Ludvika – Oxelösund (1A, Bergslagsbanan) 

• Fagersta – Kolbäck – Oxelösund (1B, Bergslagspendeln) 

• Fagersta-Frövi-Oxelösund (1C, Godsstråket) 

Gävle (2)  

Hargshamn (3) 

Västerås/Köping 

• Fagersta – Ludvika –Västerås/Köping (4A, Bergslagsbanan) 

• Fagersta – Kolbäck –Västerås/Köping (4B, Bergslagspendeln) 

• Fagersta-Frövi-Västerås/Köping (4C, Godsstråket) 

 

Focus på Transportstråken 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

En radig rubrik, två spalt  

brödtext, punktlista. 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Ej studerade åtgärder 

 

 

Utanför avgränsningsområde: 
• Mälarbanan genom Sundbyberg- 

(nedgrävning av spår) 

• Dubbelspår mm tex Tomteboda-Kalhäll 

Pågående projekt: 
• Södertäljeslussen/Mälarprojektet 

• Farledsprojekt Hargshamn 

Behov: 
• Järnvägsspår Krylbo- Norberg-Fagersta 

• Förbifart Eskilstuna, för mindre konflikt mellan 

person- och godstrafik 

• Dubbelspår Kolbäck-Köping (Triangelspår 

Valskog) 

• Linbana till Köping 

• KURS-banan åter, upprustas före 2020 om 

Köpings hamn är aktuellt 

• Eventuellt större djup och bredd än i 

Mälarprojektet 

Vägprojekt: 
• 68:an upprustad mellan Oti-Sundet  

• Bärighet väg till Västerås/Köping för 

möjlighet att köra vägtåg om ca 500 ton. 

• Förstärkningsåtgärder på broar i vägnätet 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

En radig rubrik, två spalt  

brödtext, punktlista. 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Övriga åtgärder 

• Likställa villkoren för alla transportslag 

• Studie av Gruvförutsättningar 

• Samordna gruvtransporterna mellan 

alla gruvor 

• Investeringar i samtliga berörda 

resecentra 

• Säkra dagens behov på järnväg (tex 

bergslagsbanan) 

• Bebyggelseplanering 

 

• Anrikningsverk 

• Masugn i bergslagen 

• 6-axelvagnar 

• Drift och underhåll 

• Kollektivtrafik 

• Transporter i ”cirkel” 

• Bredband utbyggt i FNS 

• Bullerskyddsåtgärder 

• STAX 22.5 

 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik och punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Lokalt gruvområde 

• Terminal för att hantera malmtransporterna och 

omlastningen till järnväg 

• Koppling järnväg/gruva 

• Reinvestera i spåret Snyten-Kärrgruvan (Elektrifiera) 

• Rejäl bilväg från Bäckegruvan (Riddarhyttan) till 

omlastning vid järnvägen 

 

 Hamnområdet 

• Anslutningsspår 

• Malmlossning 

• Malmlager 

 

Skinnskatteberg 

Norberg 

Åtgärder lokalt resp hamn 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik och punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Trafikeringsförutsättningar 

• 8 tåg (dvs 16 dt/dag) – detta skulle möjliggöra transport av 5 miljoner ton/år 

- Innebär en produktion av ca 2,7 miljoner ton/gruva och år. 

- Mängden malm bedöms totalt kunna innebära mellan 4 och 10 tåg/dag  

  (transport av 2,5 - 6 miljoner ton). 

 
• Trafikflöden år 2020 bygger på Trafikverkets prognoser för kapacitetsutredningen 

samt idé- och förstudier genomförda av Trafikverket/Banverket. 

 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Helsidesbild Klicka på ikonen i mitten 

av bildrutan och leta upp 

bilden och infoga. 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Källa: Järnvägsnätsbeskrivning 2014, Trafikverket 

 

 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik och punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Oxelösund 
Fagersta – Ludvika – Oxelösund (1A) 

• Mötesspår mellan Fagersta C – Söderbärke  

• Triangelspår i Ludvika (för att undvika lokrundgång) 

• Mötesspår mellan Storå – Lindesberg 

• Dubbelspår Jädersbruk – Arboga  

• Mötesspår mellan Kungsör – Rekarne  

• Dubbelspårsutbyggnad Rekarne – Folkesta  

• Mötesspår mellan Bälgviken – Hälleforsnäs (t ex Harsjön) 

• Mötesspår längs sträckan Flens Övre – Oxelösund (2 st) 

• System H mellan Fagersta – Ludvika 

• Samtidig infart på mötesstationer som idag saknar det (Rällså, 

Storå, Lindesberg, Vedevåg, Bälgviken, Hälleforsnäs, Mellösa, 

Silinge, Vrena) 

• Ökad bärighet (STAX 25 och STVM 8,0) 

Åtgärder för all godstrafik (kommer all trafik till gagn och är inte särskilt utpekad för malmtågen) 

Åtgärder för malmtågstrafiken 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik och punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Oxelösund 
Fagersta – Kolbäck – Oxelösund (1B) 

• Nytt mötesspår mellan Fagersta – Ängelsberg 

• Ängelsberg utökas till 3 spårig station 

• Utbyggnad av trespåriga mötesspår som möjliggör 

tågmöten samt förbigångar (primärt Brattheden) 

Dubbelspårsutbyggnad Rekarne – Folkesta 

• Mötesspår mellan Bälgviken – Hälleforsnäs (t ex Harsjön) 

• Samtidig infart på mötesstationer som idag saknar det 

(Bälgviken, Hälleforsnäs, Mellösa, Silinge, Vrena) 

• Två  mötesspår längs sträckan Flens Övre – Oxelösund 

• Ökad bärighet (STAX 25 och STVM 8,0) 

 

 

Åtgärder för all godstrafik (kommer all trafik till gagn och är inte särskilt utpekad för malmtågen) 

Åtgärder för malmtågstrafiken 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik och punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Oxelösund 
Fagersta-Frövi-Oxelösund (1C) 

• Dubbelspår mellan Fagersta – Frövi  

• Triangelspår Frövi 

• Dubbelspår Jädersbruk- Arboga 

• Mötesspår mellan Kungsör-Rekane 

• Dubbelspårsutbyggnad Rekarne – Folkesta 

• Mötesspår mellan Bälgviken – Hälleforsnäs (t ex vid Harsjön där 

det funnits ett mötesspår) 

• Samtidig infart på mötesstationer som idag saknar det 

(Bälgviken, Hälleforsnäs, Mellösa, Silinge, Vrena) 

• Flera mötesspår längs sträckan Flens Övre – Oxelösund (2 st) 

• Ökad bärighet (STAX 25 och STVM 8,0) 

 
Åtgärder för all godstrafik (kommer all trafik till gagn och är inte särskilt utpekad för malmtågen) 

Åtgärder för malmtågstrafiken 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik och punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Gävle/Hargshamn 
Till Gävle: 

• Dubbelspårsutbyggnad Fagersta – Storvik – Gävle.  

• Triangelspår som möjliggör direktförbindelse mot 

hamnen utan rundgång på Gävle gbg 

Till Hargshamn: 

• Dubbelspårsutbyggnad Fagersta – Storvik – Gävle. 

• Minst två förbigångsspår/riktning på sträckan Gävle – 

Örbyhus  

• Gimo, ökad hinderfri längd 

• Elektrifiering Örbyhus - Hargshamn 

• Ökad bärighet (STAX 25 och STVM 8,0) 

 
Åtgärder för all godstrafik (kommer all trafik till gagn och är inte särskilt utpekad för malmtågen) 

Åtgärder för malmtågstrafiken 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik och punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Västerås/Köping 

Fagersta-Ludvika-Frövi-Västerås/Köping (4A) 

• Mötesspår mellan Fagersta C – Söderbärke  

• Triangelspår i Ludvika  

• Mötesspår mellan Storå – Lindesberg 

• Dubbelspår Jädersbruk – Arboga  

• System H mellan Fagersta – Ludvika 

• Samtidig infart på mötesstationer som idag saknar det 

(Rällså, Storå, Lindesberg, Vedevåg) 

• Arboga-Västerås (förbigångs- alternativt magasinsspår) 

• Ökad bärighet (STAX 25 och STVM 8,0) 

 

 

Åtgärder för all godstrafik (kommer all trafik till gagn och är inte särskilt utpekad för malmtågen) 

Åtgärder för malmtågstrafiken 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik och punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Västerås/Köping 

Fagersta-Kolbäck-Västerås/Köping (4B) 

• Nytt mötesspår mellan Fagersta – Ängelsberg 

• Ängelsberg utökas till 3 spårig station 

• Utbyggnad av trespåriga mötesspår som möjliggör 

tågmöten samt förbigångar (primärt Brattheden) 

• Ökad bärighet (STAX 25 och STVM 8,0)  

 

Åtgärder för all godstrafik (kommer all trafik till gagn och är inte särskilt utpekad för malmtågen) 

Åtgärder för malmtågstrafiken 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik och punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Västerås/Köping 

Fagersta-Frövi-Västerås/Köping (4C) 

• Fagersta-Frövi utbyggnad till dubbelspår  

• Triangelspår i Frövi  

• Dubbelspår Jädersbruk – Arboga 

• Arboga-Västerås (förbigångs- alternativt magasinsspår) 

• Ökad bärighet (STAX 25 och STVM 8,0) 

 

Åtgärder för all godstrafik (kommer all trafik till gagn och är inte särskilt utpekad för malmtågen) 

Åtgärder för malmtågstrafiken 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik och punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Åtgärder över 
tiden 



Används för Citat, fråga, 

inledning eller liknande 

Paus 



Används för Citat, fråga, 

inledning eller liknande 

Effekter och 
måluppfyllelse 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik och punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Obetydlig/Negativ 
Åtgärden bidrar  

ej till ställda projektmål 

Liten Åtgärden bidrar i liten omfattning till ställda projektmål 

God Åtgärden bidrar till ställda projektmål 

Mkt God Åtgärden bidrar i stor omfattning till ställda projektmål 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik och punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Samhällsutveckling och attraktivt 
boende 

1A och 4 A (via Bergslagsbanan) 

• Åtgärder mellan Fagersta – Ludvika skapar möjligheter att knyta samman 

gruvetableringar/arbetsplatser i Dalarna och Västmanland. Gäller både för 

pendlingsmöjligheter och godstransporter. 

1B och 4B (via Bergslagspendeln) 

• Möjliggörs en utökning av persontrafiken. Ökningen av malmtåg kan innebära sämre 

robusthet och flexibilitet. Knyter samman norra Västmanland med Västerås. 

1C och 4C (via Godsstråket), samt Gävle och Hagshamn 

• Ökar framförallt möjligheten att transportera större mängder gods genom Sverige. Det 

gynnar företag regionalt. Lokalt innebär detta ökade störningar från järnvägen. 

 

 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik och punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Samhällsutveckling och attraktivt 
boende 

Indikator Oxelösund Gävle 
Hargs-
hamn 

Västerås/Köping 

• Attraktivitet 

• Företagsklimat 

• Bidrag till kommunal 

planering 

1A 
Bergslags

banan 

1B 
Bergslags
pendeln 

1C 
Gods-
stråket 

4A 
Bergslags

banan 

4B 
Bergslags
pendeln 

4C 
Gods-
stråket 

Måluppfyllelse God 
Mycket 

god 
God God God God 

Mycket 
god 

God 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik och punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Bra pendlingsmöjligheter 

1A och 4 A (via Bergslagsbanan) 

• Åtgärder mellan Fagersta – Ludvika skapar möjligheter för utökning av 

persontransporterna mellan Dalarna och Västmanland.  

1B och 4B (via Bergslagspendeln) 

• Möjliggörs en utökning av persontrafiken mellan Västerås och Norra Västmanland. 

1C och 4C (via Godsstråket), samt Gävle och Hagshamn 

• Främst åtgärder för godstrafiken. Påverkar inte persontransporter i någon större 

utsträckning. 

 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik och punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Bra pendlingsmöjligheter 

Indikator Oxelösund Gävle 
Hargs-
hamn 

Västerås/Köping 

• Tillgänglighet till 

målpunkt och 

samhällsservice 

1A 
Bergslags

banan 

1B 
Bergslags
pendeln 

1C 
Gods-
stråket 

4A 
Bergslags

banan 

4B 
Bergslags
pendeln 

4C 
Gods-
stråket 

Måluppfyllelse God God Obetydlig Obetydlig Obetydlig God God Obetydlig 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik och punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Transportfunktion 
1A och 4 A (via Bergslagsbanan) 

• Föreslagna åtgärder skapar möjligheter för godstransporter. Kapacitetsutnyttjandet 

ökar vilket leder till längre transporttider (”skogstid”) för godstransporterna för att 

undvika tågmöten med andra tåg. Åtgärder mellan Fagersta – Ludvika förbättrar 

robustheten i systemet. Längre sträcka = längre transporttid. 

1B och 4B (via Bergslagspendeln) 

• Föreslagna åtgärder skapar möjligheter för godstransporter. Kapacitetsutnyttjandet 

ökar vilket leder till längre transporttider (”skogstid”) för godstransporterna för att 

undvika tågmöten med persontåg.  

1C och 4C (via Godsstråket), samt Gävle 

• Dubbelspårsutbyggnad på Godsstråket ger ett stort kapacitetstillskott både för 

malmtransporterna och övrig godstrafik. Kortar transporttiderna och förbättrar 

flexibiliteten och robustheten. 

Hargshamn 

• På stäcka Gävle – Örbyhus kan snabbtågstrafiken leda till längre transporttider 

(”skogstid”) för godstransporterna på grund av ikappkörningseffekter med persontåg.  

 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik och punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Transportfunktion 

Indikator Oxelösund Gävle 
Hargs-
hamn 

Västerås/Köping 

• Framkomlighet 

• Transporttider 

• Transportkostnad 

• Robusthet 

1A 
Bergslags

banan 

1B 
Bergslags
pendeln 

1C 
Gods-
stråket 

4A 
Bergslags

banan 

4B 
Bergslags
pendeln 

4C 
Gods-
stråket 

Måluppfyllelse God Liten 
Mycket 

god 

Mycket 

god 
God God Liten 

Mycket 
god 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik och punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Genomförande och genomförandetid 

• Samordningseffekter med malmtransporter från gruvor i Dalarna?- kommit längre 

• Kapacitetsbelastning på banan 

• Omfattning av åtgärder 

• Behövs ”ändå”- kan starta nu 

• Genomförandetid – åtgärder bör kunna genomföras till 2020/2021 (förutsatt 

finansiering). Godsstråket tidskritiskt pga långa dubbelspårsträckor. 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik och punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Genomförande och genomförandetid 

Indikator Oxelösund Gävle 
Hargs-
hamn 

Västerås/Köping 

• Genomförandetid 

• Kostnad 

• Komplexitet 

• Samsyn kring ansvar 

1A 
Bergslags

banan 

1B 
Bergslags
pendeln 

1C 
Gods-
stråket 

4A 
Bergslags

banan 

4B 
Bergslags
pendeln 

4C 
Gods-
stråket 

Måluppfyllelse God God God God God God God God 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik och punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Hållbara transporter 

• Passage av samhällen – Hälsa 

• Ju längre transportsträcka, desto sämre för miljö (utsläpp, slitage) 

• Sjötransporter innebär mer utsläpp än järnvägstransporter 

• Åtgärder som tar ny mark i anspråk innebär ökat intrång i miljön och negativa 

effekter på grund av risken för intrång i viktiga kvaliteter.  



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik och punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Hållbara transporter 

Indikator Oxelösund Gävle 
Hargs-
hamn 

Västerås/Köping 

• Utsläpp 

• Energieffektivitet 

• Buller och vibrationer 

• Luftkvalité 

• Natur- och kulturmiljö 

1A 
Bergslags

banan 

1B 
Bergslags
pendeln 

1C 
Gods-
stråket 

4A 
Bergslags

banan 

4B 
Bergslags
pendeln 

4C 
Gods-
stråket 

Måluppfyllelse Liten Liten Liten Liten Liten Liten God Liten 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik och punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Säkra transporter 

• Plankorsningar och lastning/lossning är de största riskerna för järnväg.  

• Kollisioner, grundstötning, lastning/lossning är de för största riskerna sjöfart.  

• En längre sträcka på järnväg ökar risken för olyckor.  

• Flera omlastningar ökar risken för olyckor. 

 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik och punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Säkra transporter 

Indikator Oxelösund Gävle 
Hargs-
hamn 

Västerås/Köping 

• Trafikmängd 

• Hastighet 

• Infrastrukturstandard 

• Olyckor 

1A 
Bergslags

banan 

1B 
Bergslags
pendeln 

1C 
Gods-
stråket 

4A 
Bergslags

banan 

4B 
Bergslags
pendeln 

4C 
Gods-
stråket 

Måluppfyllelse Liten God Liten God Liten Liten Liten Liten 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik och punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Samhällsnytta - investeringskostnad 

Investeringskostnad, 

enbart byggkostnad. 

Osäkerhet 15-20% 

0

1 000 000 000

2 000 000 000

3 000 000 000

4 000 000 000

5 000 000 000

6 000 000 000

7 000 000 000

Åtgärder ansutning till hamn

Bärighetsåtgärder järnväg

Kapacitets åtgärder järnväg

Åtgärder anslutning till gruvor

Oxelösund Västerås/Köping 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik och punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Transportkostnad från gruva till 
Rotterdams hamn (kr/ton) 
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För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik och punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Samhällsekonomiska kostnader 

Till och från
Gävle hamn

Till och från
Hargshamn

Till och från
Västerås

hamn

Till och från
Oxelösund

hamn

Investeringskostnad 3 630 4 871 1 659 4 755

Summa kostnader Järnväg 1 952 3 366 1 399 3 195

Summa kostnader Sjöfart 7 131 7 075 8 371 6 788
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För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik och punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Synpunkter - kompletteringar 

• Diskussion gruppvis i respektive organisation (20 minuter) 

 

• Sammanfattande diskussion (20 min) 



Används för Citat, fråga, 

inledning eller liknande 

Lunch 



Används för Citat, fråga, 

inledning eller liknande 

Hur får vi något att 
hända? 



För att infoga en ny sida, välj  

"Ny bild" under fliken Start i  

menyn. Välj den layout som  

passar sidan bäst. 

 

För att ändra layouten på sidan,  

välj "Layout" under fliken "Start"  

i menyn. Där finns samtliga  

mallsidor och layouter. 

 

Om du av misstag flyttat rubrik  

etc, välj "Återställ" under fliken  

"Start" så hoppar allt tillbaka  

på plats. 

 

 

 

 

 

OBS! använd endast Vecturas 

färger som finns i färgschemat. 

Enradig rubrik och punktlista 

Skriv in önskat namn eller 

benämning på kapitel i 

Kapitelmärkningsrutan. 

Vill du inte ha någon 

kapitelmärkning lämnar du 

rutan tom. 

Hur får vi något att hända? 

• Vad är det för aktiviteter som vi måste genomföra? 

• Vilka beslut måste vi fattas? 

• Vilka osäkerheter finns och hur hanterar vi dom? 

• Vad ansvarar vi för? 

 



Används för Citat, fråga, 

inledning eller liknande 

Sammanfattning 



Används för Citat, fråga, 

inledning eller liknande 

Slut 







• 

• 

• 

• 





Bilaga 7 Underlag bedömning Investeringskostnad  

Kostnaderna är översiktligt bedömda och baserade på schablonvärden. Angivna längder är 

baserade på bedömningar av behovet. Kostnader i terminalen är redovisade som samma för 

samtliga alternativ, skillnader i hamnarnas förutsättningar har inte studerats i denna 

utredning. Bulleråtgärder bygger på bedömningar av behov och kostnader. Kostnaden för 

”bärighetsåtgärder järnväg” framgår av en separat tabell, den kostnaden bygger på 

schablonvärden per meter spår. Osäkerheten i kostnadsbedömningarna är 15- 20 %.  

Oxelösund 1A 

Beskrivning Antal Längd Kostnad 

Mötesspår mellan Fagersta C – Söderbärke 1 750 m 49 116 327 

Triangelspår i Ludvika  1 1 km 42 732 653 

Mötesspår mellan Storå – Lindesberg 1 750 m 38 512 245 

Dubbelspår Jädersbruk – Arboga   3 km 104 527 347 

Mötesspår mellan Kungsör – Rekarne  1 750 m 38 512 245 

Kompletterande  mötesspår längs sträckan 
Flens Övre – Oxelösund 2 750 m 77 024 490 

Inrättande av system H mellan Fagersta – 
Ludvika  49 km 73 500 000 

Dubbelspårsutbyggnad Rekarne – Folkesta   5 km 188 485 714 

Mötesspår mellan Bälgviken – Hälleforsnäs, 
t ex Harsjön 1 750 m 38 512 245 

Bulleråtgärder   18 000 000 

Reinvestera i spåret Snyten-Kärrgruvan 
(Elektrifiera)    42 000 000 

Terminal Hamn   283 930 612 

Terminal Skinnskatteberg   234 001 837 

Terminal Norberg   318 270 408 

Samtidiga infarter 9  30 857 143 

SUMMA:   1 577 983 265 

 
Oxelösund 1B 

Beskrivning Antal Längd Kostnad 

Utbyggnad av trespåriga mötesspår som 
möjliggör tågmöten samt förbigångar 
(primärt Brattheden)  3 km 117 355 102 

Kompletterande mötesspår längs sträckan 
Flens Övre – Oxelösund 2 750 m 77 024 490 

Dubbelspårsutbyggnad Rekarne – Folkesta   5 km 188 485 714 

Mötesspår mellan Bälgviken – Hälleforsnäs 
, t ex Harsjön 1 750 m 38 512 245 

Mötesspår Fagersta - Ängelsberg 1 750 m 38 512 245 

Trespårig station Ängelsberg 1 750 m 38 512 245 

Bulleråtgärder   14 400 000 



Reinvestera i spåret Snyten-Kärrgruvan 
(Elektrifiera)  

  
42 000 000 

Terminal Hamn   283 930 612 

Terminal Skinnskatteberg   234 001 837 

Terminal Norberg   318 270 408 

Samtidiga infarter  5  17 142 857 

SUMMA:   1 408 147 755 

 
Oxelösund 1C 

Beskrivning Antal Längd Kostnad 

Fagersta-Frövi utbyggnad till dubbelspår   72 km 2 340 310 204 

Triangelspår i Frövi  1 1 km 42 732 653 

Dubbelspårsutbyggnad på sträckan 
Jädersbruk – Arboga  3 km 123 077 551 

Mötesspår mellan Kungsör – Rekarne  1 750 m 38 512 245 

Kompletterande mötesspår längs sträckan 
Flens Övre – Oxelösund 2 750 m 49 116 327 

Dubbelspårsutbyggnad Rekarne – Folkesta   5 km 193 485 714 

Mötesspår mellan Bälgviken – Hälleforsnäs, 
t ex Harsjön 1 750 m 38 512 245 

Bulleråtgärder   12 600 000 

Reinvestera i spåret Snyten-Kärrgruvan 
(Elektrifiera)  

  
42 000 000 

Terminal Hamn   283 930 612 

Terminal Skinnskatteberg   234 001 837 

Terminal Norberg   318 270 408 

Samtidiga infarter  5   17 142 857 

SUMMA:   3 761 600 816 

 
Gävle 2 

Beskrivning Antal Längd Kostnad 

Dubbelspårsutbyggnad Fagersta – Storvik – 
Gävle.   130 km 3 752 677 551 

Nytt anslutningsspår mot hamnen för att 
undvika rundgång på Gävle gbg 1 1 km 42 732 653 

Bulleråtgärder   5 400 000 

Reinvestera i spåret Snyten-Kärrgruvan 
(Elektrifiera)  

  
42 000 000 

Terminal Hamn   283 930 612 

Terminal Skinnskatteberg   234 001 837 

Terminal Norberg   318 270 408 

SUMMA:   4 679 013 061 

 
  



Hargshamn 3 

Beskrivning Antal Längd Kostnad 

Dubbelspårsutbyggnad Fagersta – Storvik – 
Gävle.   130 km 4 468 208 163 

Två förbigångsspår på sträckan Gävle – 
Örbyhus 2 750 m 77 024 490 

Gimo mötesspår 1 750 m 49 116 327 

Elektrifiering Örbyhus- Hargshamn    141 000 000 

Bulleråtgärder   10 800 000 

Reinvestera i spåret Snyten-Kärrgruvan 
(Elektrifiera)  

  
42 000 000 

Terminal Hamn   283 930 612 

Terminal Skinnskatteberg   234 001 837 

Terminal Norberg   318 270 408 

SUMMA:   5 624 351 837 

 
Västerås 4A 

Beskrivning Antal Längd Kostnad 

Mötesspår mellan Fagersta C – Söderbärke 1 750 m 49 116 327 

Triangelspår i Ludvika  1 1 km 42 732 653 

Mötesspår mellan Storå – Lindesberg 1 750 m 38 512 245 

Dubbelspår Jädersbruk – Arboga   3 km 104 527 347 

Inrättande av system H mellan Fagersta – 
Ludvika  49 km 73 500 000 

Dubbelspårsutbyggnad Rekarne – Folkesta   5 km 188 485 714 

Bulleråtgärder   18 000 000 

Reinvestera i spåret Snyten-Kärrgruvan 
(Elektrifiera)    42 000 000 

Terminal Hamn   283 930 612 

Terminal Skinnskatteberg   234 001 837 

Terminal Norberg   318 270 408 

Samtidiga infarter  4  13 714 286 

Arboga-Västerås (förbigångs- alternativt 
magasinsspår) 1 750m 

38 512 245 

SUMMA: 
  1 445 303 673 

  



Västerås 4B 

Beskrivning Antal Längd Kostnad 

Utbyggnad av trespåriga mötesspår som 
möjliggör tågmöten samt förbigångar 
(primärt Brattheden)  3 km 117 355 102 

Mötesspår Fagersta - Ängelsberg 1 750 m 38 512 245 

Ängelsberg 3 spårig station 1 750 m 38 512 245 

Bulleråtgärder   14 400 000 

Reinvestera i spåret Snyten-Kärrgruvan 
(Elektrifiera)  

  
42 000 000 

Terminal Hamn   283 930 612 

Terminal Skinnskatteberg   234 001 837 

Terminal Norberg   318 270 408 

SUMMA:   1 086 982 449 

 
Västerås 4 C 

Beskrivning Antal Längd Kostnad 

Fagersta-Frövi utbyggnad till dubbelspår   72 km 2 340 310 204 

Triangelspår i Frövi  1 1 km 42 732 653 

Dubbelspårsutbyggnad på sträckan 
Jädersbruk – Arboga  3 km 123 077 551 

Bulleråtgärder   12 600 000 

Reinvestera i spåret Snyten-Kärrgruvan 
(Elektrifiera)    42 000 000 

Terminal Hamn   283 930 612 

Terminal Skinnskatteberg   234 001 837 

Terminal Norberg   318 270 408 

Arboga-Västerås (förbigångs- alternativt 
magasinsspår) 1 750m 38 512 245 

SUMMA: 
  3 435 435 510 

 
Bärighetsåtgärder järnväg 

Beskrivning Kostnad 

1A(Via Ludvika) 4 459 926 871 

1B (Via Kolbäck) 2 694 326 531 

1C (Via Godsstråket) 3 406 295 627 

2 Gävle 1 792 787 172 

3 Hargshamn 3 431 288 754 

4A (Via Ludvika) 3 344 251 517 

4B (Via Kolbäck) 1 105 734 171 

4C (Via godsstråket) 2 278 348 914 

SUMMA: 22 512 959 555 
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Linje 1b Fagersta – Kolbäck – Oxelösund   
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Linje 3 Fagersta – Hargshamn 
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