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7.6 Gjennom Örebro kommune 

7.6.1 Prinsippløsningen for Örebro by 

For Örebro by er det utarbeidet et forslag til flere, til dels parallelle baner: 

• én bane via Örebro Centralstation, primært220 for persontog på strekningen Oslo – Stockholm,  
• en annen bane utenom Örebro C, primært for godstog på strekningen Oslo – Stockholm, 
• eksisterende bane via Örebro C, men i justert trasé, primært for nord-sør-gående persontog,  
• og forbindelser fra eksisterende bane til banen utenom Örebro C, primært for godstog.  

Dette konseptet begrunnes steg for steg i de følgende avsnittene. De viktigste delkonklusjonene 
i begrunnelsen er: 

• Persontogene på høyhastighetsbanen Oslo – Stockholm bør stoppe i Örebro Centralstation, 
og ikke på et annet sted. 

• Uten en separat bane for godstog utenom Örebro C vil sentrumsstasjonen måtte ha seks eller 
åtte spor. Stasjonen vil da kreve betydelig mer plass enn den gjør i dag, eller vil måtte bygges 
i to etasjer. Med en separat bane for godstog vil det derimot være tilstrekkelig med fire spor. 
For det finnes tilstrekkelig areal innenfor det eksisterende stasjonsområdet. 

• Hvis en bygger en separat bane for godstog, vil risikoen for personskader ved eventuelle ulyk-
ker med godstog bli sterkt redusert. 

• En separat bane for godstog vil gi rom for flere, gode traséalternativ for høyhastighetsbanen 
nær Örebro C. 

• Hvis godstogene kan kjøre på en separat bane utenom Örebro sentrum, vil støybelastningen 
for beboerne i bykjernen bli sterkt redusert, spesielt om natten. Det vil i sin tur bedre mulighe-
tene for framtidig bolig- og næringsutvikling nær Örebro C og slik bidra til en ytterligere økning 
i stasjonens trafikkpotensial og samfunnsnytte. 

• En separat bane for godstog vil øke fleksibiliteten ved driftsforstyrrelser. 

• En separat bane for godstog vil åpne for en mye raskere og rimeligere ombygging av Örebro 
Centralstation, siden banen for godstog i anleggsfasen også vil kunne fungere som en alter-
nativ trasé for persontrafikken. 

Disse momentene gir sterke argument for et konsept med flere, til dels parallelle baner. Uten et 
konkret forslag til banelokalisering kan en likevel ikke trekke noen endelig konklusjon. Det skjer 
først mot slutten av kapittel 7.6.3. 

Stasjonsplasseringen i Örebro by 

Örebro Centralstation ligger i gang- eller sykkelavstand fra svært mange bedrifter og arbeids-
plasser, et bredt tjenestetilbud, en rekke arrangements- og overnattingssteder og en kompakt 
boligbebyggelse. Det representerer et trafikkpotensial og en gevinst for jernbanens driftsøko-
nomi, jamfør kapittel 2.2.3, som vil være svært viktig for høyhastighetsbanens lønnsomhet og 
samfunnsnytte, og som ikke vil være oppnåelig med f.eks. en stasjon i utkanten av byen.  

Som det går fram av kjøretidsberegningene for foreslått trasé,221 vil kjøretidene for person- og 
godstog heller ikke bli vesentlig kortere hvis en skulle legge høyhastighetsbanen utenom Öre-
bro C og bygge en stasjon på et annet sted.  

På annen side vil en måtte regne med betydelig høyere anleggskostnader hvis persontogene 
på høyhastighetsbanen Oslo – Stockholm skal stoppe i Örebro Centralstation enn hvis en legger 

                                                
220 Med "primært" menes her, av hvilke togtyper banene skal brukes ved ordinær drift. Alle banene er imidlertid plan-
lagt slik at også andre togtyper kan kjøre på dem i en avvikssituasjon. Banen som primært er planlagt for persontra-
fikk, har f.eks. ikke sterkere stigninger enn et godstog kan forsere. Det forutsettes likevel at godstog med farlig last 
aldri skal kjøre på banen for persontog, heller ikke i en avvikssituasjon. 
221 Se kapittel 7.7. 



 
 
– Nye tider for Norge 

 

Høyhastighetsbane Stockholm – Oslo                                  Mulighetsstudie, utredningsfase 2, desember 2017        188 

banen og stasjonen utenfor byens sentrum. Det synes imidlertid ikke riktig å velge stasjonsløs-
ningen for Örebro bare ut fra forholdet mellom nytte og kostnad. Et minst like viktig kriterium er i 
hvilken grad de ulike alternativene vil bidra til å nå målene med investeringen i et moderne bane-
system, jamfør kapittel 2.1.2. 

I dette perspektivet må en desentral stasjon i en storby som Örebro, med et vesentlig lavere tra-
fikkpotensial enn en sentrumsstasjon, vurderes som en utilstrekkelig løsning for høyhastighets-
banen Oslo – Stockholm. Det anbefales derfor en trasé for persontog via Örebro Centralstation. 

Sporbehovet på Örebro Centralstation 

En jernbane med et moderne togstyringssystem har en meget høy kapasitet. Ved behov vil to 
tog kunne kjøre etter hverandre i tidsavstand på under to minutt. Det har stor betydning, særlig 
på baner med person- og godstog i forskjellige hastigheter og med ulike stoppmønstre, selv om 
tidsavstanden mellom togene i gjennomsnitt vil være mye større enn bare to minutt.  

Muligheten til å kjøre tog i korte tidsavstander finnes likevel ikke overalt. En spesiell utfordring 
er stasjoner i en storby. Der står persontog stille i to minutt. Hvis en slik stasjon bare har ett spor 
i hver retning, må tidsavstanden mellom to påfølgende tog bli betydelig lengre enn bare to mi-
nutt, fordi et stoppende tog først må ha kjørt ut av stasjonen før et nytt tog kan kjøre inn i den. 
En slik stasjon begrenser banens kapasitet. 

I en storby er det derfor særlig viktig at stasjonen har to spor i hver kjøreretning, slik at et tog 
kan kjøre inn i stasjonen (på et annet spor) før det foranliggende toget har forlatt stasjonen. For 
Örebro Centralstation innebærer det et behov for åtte spor langs plattformer (hensettingsspor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 7-36: Örebro Centralstation er meget godt lokalisert, i kort avstand fra en høy konsentrasjon av bedrifter og 
arbeidsplasser, et bredt tjenestetilbud, mange arrangements- og overnattingssteder og en kompakt boligbebyggelse 
med fleretasjershus. Det tilsier at persontog på høyhastighetsbanen Oslo – Stockholm bør stoppe her. Bildet er tatt 
mot sør og viser stasjonsbygningen til venstre og husene i Västra Bangatan til høyre. Stasjonen har i dag fem spor, 
men bare tre av dem ligger langs en plattform. Uansett løsning vil det være behov for omfattende ombygging av sta-
sjonen. Foto: © Norsk Bane AS. 
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og lignende222 ikke medregnet), hvis både eksisterende bane Hallsberg – Hovsta og en ny høy-
hastighetsbane skal føres gjennom Örebro C og stasjonsløsningen ikke skal virke begrensende 
på banenes kapasitet.223  

Det er imidlertid ikke plass til åtte spor innenfor det eksisterende arealet i Örebro Centralstation, 
i hvert fall ikke ved siden av hverandre. Den eneste muligheten er å bygge en stasjon i to plan, 
med fire spor i hver. Det harmonerer likevel dårlig med byens bestrebelser på å minimere jern-
banens barrierevirkning i Örebro sentrum.224 

På annen side vil det ikke skje ofte i Örebro C at en på samme tid vil ha behov for to spor per 
kjøreretning både på høyhastighetsbanen og på eksisterende bane Hallsberg – Hovsta. En sta-
sjon med tre spor i hver kjøreretning, derav ett spor for hver bane og ett spor "på deling", vil der-
for kunne være en akseptabel løsning. 

Imidlertid er det heller ikke enkelt å finne plass til seks spor langs plattformer i Örebro C. Ved to 
mellomliggende og to ytre plattformer vil en slik stasjon ha en bredde på minst 59,70 meter.225 
Det er ni meter mer enn avstanden mellom Västra Bangatan (kjørebanen) og oppstillingsfeltene 
for bussene, på østsiden av stasjonen.  

En sentralstasjon i Örebro med seks spor vil altså kreve omfattende byggetiltak. Det vil blant 
annet bli nødvendig å rive stasjonsbygningen og flytte kollektivterminalen til et annet sted, f.eks. 
under sporene i stasjonen eller østover, til toppen av en kulvert (betongtunnel) over en nedsen-
ket Östra Bangatan.  

Separat bane for godstog 

Hvis en derimot bygger en separat bane for godstog utenom Örebro sentrum, som tillegg til to 
baner (høyhastighetsbanen og eksisterende) for persontog via sentralstasjonen, vil tidsavstan-
den mellom togene via Örebro C bli betydelig større. Da vil det være tilstrekkelig med fire spor 
langs plattformer i sentralstasjonen, ett spor per bane og kjøreretning. 

Det er her forutsatt forbindelser mellom de to banene nær begge ender av stasjonen, ikke bare 
for å muliggjøre gjennomgående togforbindelser som f.eks. Stockholm – Örebro på høyhastig-
hetsbanen og videre til Hallsberg og Göteborg på eksisterende bane, men også for at et tog ved 
behov vil kunne stoppe ved plattformen til den andre banen – hvis den ikke er i bruk akkurat da. 

En slik fire-spors-stasjon, f.eks. med en midtliggende plattform og to utvendige, vil det ikke være 
vanskelig å finne plass til innenfor det eksisterende arealet til Örebro Centralstation. 

Godstog gjennom Örebro sentrum? 

Å kjøre godstog gjennom sentrum i en større by, er generelt problematisk. Det vil alltid være en 
ikke neglisjerbar risiko for at gods vil kunne begynne å brenne (uansett om det er merket som 
farlig last eller ikke) og for at dårlig sikret last vil kunne falle av et godstog.  

Denne problemstillingen gjelder i høyeste grad for Örebro fordi et stort antall bolighus står like 
ved jernbanen, særlig sør for stasjonen. Flere av dem står faktisk i bare 20 meters avstand fra 
nærmeste spor. Denne avstanden vil bli enda noen få meter mindre hvis strekningen sør for 
Örebro C skal ha fire spor, og ikke bare tre, som i dag. 

                                                
222 Hensettingsspor er en betegnelse for spor der tog kan parkeres. I tillegg kan det i en stasjon f.eks. være spor for 
utvendig vask eller avising av togsett. 
223 Se også kapittel 7.1, avsnittet om "Örebro og strekningene mot Arboga". Der begrunnes behovet for to separate 
baner gjennom stasjonen i Örebro.  
224 Örebro kommune har i de senere årene fått utarbeidet en rekke utredninger, så som "Järnvägens höjdläge i Öre-
bro", "Resecentrum och järnvägen genom Örebro" (Atkins) og "Behovsanalys Örebro resecentrum" (Tyréns). Det har 
munnet ut i en beslutning om at jernbanen fortsatt skal ligge på bakkenivå, og bare der, jamfør vedtaket av 25.03.15 
om "Fördjupning av översiktsplanen för Järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik." 
225 Det er regnet med 11 meter bredde for mellomliggende plattformer, 7 meter bredde for ytre plattformer, 1,70 meter 
avstand mellom plattformkant og senterlinjen til nærmeste spor og 4,50 meter sporavstand. 2 x 7 + 2 x 11 + 3 x (1,70 
+ 4,50 + 1,70) = 59,70. Plattformbreddene er de samme som i dag, og bør helst være noe større i framtida. 
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Bilde 7-37: I søndre del av Västra Bangatan, se bildet, står flere boligblokker bare ca. 20 meter fra nærmeste spor 
(synlig nær høyre bildekant). I tillegg finnes mange bolighus i mellom 20 og 30 meters avstand fra jernbanen, både i 
Västra Bangatan nord for Vasatorget og i Badhusgatan, som ligger på østsiden av jernbanen. Der står ett hus faktisk 
bare 15 meter fra midtlinjen av nærmeste spor. Foto: © Norsk Bane AS. 
 
 
Gjeldende bestemmelser, som i hovedsak, men ikke utelukkende er motiverte ut fra risikoen for 
ulykker med godstog,226 inneholder en "anbefaling" om at avstanden mellom bygninger og midt-
linjen til nærmeste spor ikke bør være mindre enn 30 – 50 meter.  

Denne anbefalingen kan fravikes hvis det foreligger gode grunner for det. En separat bane for 
godstog utenom Örebro C vil kunne være en slik grunn, for da vil en bare kjøre persontog på 
strekningen via sentralstasjonen, også på eksisterende bane. Derimot synes det meget tvilsomt 
om en plan for en høyhastighetsbane via Örebro C vil bli godkjent, hvis denne skal trafikkeres 
av både gods- og persontog.  

Flere gode traséalternativ for høyhastighetsbanen nær Örebro Centralstation 

Hvis det bygges en separat bane for godstog, vil sentralstasjonen i Örebro ikke bare kunne be-
grenses til fire spor (ved plattformer), men også bli betydelig kortere enn hvis stasjonen også 
skal trafikkeres av godstog og f.eks. skal ha seks spor.  

I tillegg til sporvekslere for overgangen mellom høyhastighetsbanen og eksisterende bane Halls-
berg – Hovsta vil en seks-spors-stasjon måtte ha tre sporvekslere i hver ende og for hver kjøre-
retning, for å styre tog fra de to banene (høyhastighetsbanen og eksisterende) inn på ett av de 
tre sporene i stasjonen. Slike vekslere vil det ikke være behov for ved en stasjon med fire spor. 

Denne reduksjonen i stasjonens lengde har stor betydning, særlig nordøst for Örebro Central-
station. Som det går fram av kapittel 7.1, vil den eksisterende banen Örebro – Arboga via Hovsta 
ikke kunne inngå i eller bygges om til en delstrekning av høyhastighetsbanen Oslo – Stockholm. 
                                                
226 Jamfør kapittel 2.2.7, "Trasébredde og avstander". Men det er selvsagt også en ikke neglisjerbar risiko for ulykker 
med persontog, f.eks. ved feil i infrastrukturen (skinnebrudd, sporvekslerfeil, o.l.). 
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Høyhastighetsbanen bør derfor føres mot øst i så kort avstand fra sentralstasjonen som mulig, 
slik at kjøredistansen og reisetidene i retning Arboga, Eskilstuna, Västerås og Stockholm ikke 
forlenges av en omveg.227 Mulighetene til å bygge en slik bane er imidlertid nokså begrenset på 
grunn av tett boligbebyggelse og noe varierende grunnforhold. 

Det finnes likevel en velegnet tunneltrasé i nærheten av vanntårnet Svampen. Denne traséen vil 
kunne knyttes til Örebro Centralstation hvis den har fire spor. Ved seks spor i Örebro C, og til-
svarende stasjonslengde, vil linjen derimot måtte få en uakseptabel krapp sving. Da vil en måtte 
velge mellom lengre, dyrere og mer problematiske traséalternativ gjennom, under eller over by-
delen Ringstorp. Det vil kunne unngås med en separat bane for godstog.  

Større muligheter for framtidig bolig- og næringsutvikling nær Örebro C 

En separat bane for godstog utenom Örebro sentrum vil øke bykjernens attraktivitet som bolig-
område, fordi beboerne ikke lenger vil bli belastet av støy fra godstog om natten. 

I denne byen har dette spesiell stor betydning fordi det finnes mye areal nær Örebro C, særlig 
nord for stasjonen, som tidligere ble brukt til jernbaneformål, men som nå skal utvikles til boliger 
og næringsvirksomhet. Disse nye arbeidsplassene og boligene i gang- eller sykkelavstand fra 
stasjonen vil øke jernbanens trafikkpotensial, særlig ved en høy andel boliger. Muligheten for å 
lykkes med en slik utvikling, vil naturlig nok bli større hvis det ikke kjøres godstog gjennom Öre-
bro sentrum. Det samme gjelder f.eks. for muligheten til å bremse eller reversere omdisponerin-
gen av sentrumsboliger til kontorer. 

Større fleksibilitet ved driftsforstyrrelser 

Det finnes mange grunner for å stenge en jernbane. Et brudd i strømforsyningen, en lastebil som 
har kjørt inn i en jernbanebro med for høy last, eller f.eks. en beruset person som har kommet 
inn på sporene. I slike situasjoner gjelder det å finne alternative kjøreruter for togene. 

Det vil derfor ikke være noen god løsning, hvis alle tog via Örebro må kjøre gjennom sentralsta-
sjonen. Øst for Örebro vil en kunne bruke tre alternative ruter fram til Arboga (høyhastighetsba-
nen og eksisterende baner via Lysinge og Frövi), og to baner videre til Stockholm (via Västerås 
og Eskilstuna),228 mens en lenger vest vil ha to alternativ, i det minste helt fram til Karlstad.229 
Hvis strekningen gjennom Örebro C skal være det eneste alternativet, vil Örebro bli et sårbart 
punkt. Hvis en derimot bygger en separat bane for godstog utenom Örebro sentrum, vil en sikre 
nødvendig fleksibilitet på hele strekningen.  

Rimeligere og raskere ombygging av Örebro C og tilgrensende spor 

En høyhastighetsbane Oslo – Stockholm via Örebro C vil kreve en omfattende ombygging av 
sporene i og nær stasjonen, uansett hvilken løsning en måtte velge. En slik ombygging vil bli 
svært kostbar og ta lang tid hvis arbeidet skal gjennomføres mens togene kjører gjennom an-
leggsområdet, jamfør kapittel 2.2.1.  

En separat bane utenom Örebro C vil derimot muliggjøre en mye raskere og rimeligere bygge-
prosess i Örebro sentrum. Da vil en kunne bygge banen for godstog først og lede all togtrafikk 
via Örebro inn på den nye strekningen. For reisende til og fra byen vil en kunne bygge en midler-
tidig stasjon langs banen utenom Örebro sentrum, med bussforbindelser til ulike steder i byen. 
Eksisterende bane gjennom sentrum blir stengt, og anleggsarbeidet blir gjennomført uten fordy-
rende og forsinkende hensyn til togtrafikk. Også dette taler for separat bane for godstog, framfor 
en seks-spors-stasjon i Örebro for både person- og godstog. 
                                                
227 Det er her lagt til grunn at tog fra Oslo kommer inn til Örebro C fra sør-sørvest og tog fra Stockholm i nord-nord-
øst. Teoretisk vil dette også kunne være omvendt. Undersøkelsene viste likevel at en sørlig innføring for tog fra 
Stockholm ikke vil ha noen nevneverdige fordeler, men derimot mange ulemper. Undersøkelsene inkluderte blant 
annet en trasé fra Arboga via øya Åsön in Hjälmaren til den sør-sørvestlige enden av Örebro C. 
228 Jamfør kapittel 7.1. 
229 Også vest for Karlstad vil det kunne bli to alternative kjøreruter for togene, hvis det velges en trasé for høyhastig-
hetsbanen Oslo – Karlstad via Årjäng og Grums. 
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7.6.2 Mulige traséer for høyhastighetsbanens persontrafikk gjennom Örebro by 

I det forrige kapitlet ble det nevnt mange argument for en separat bane for godstog. En kan like-
vel ikke trekke noen endelig konklusjon før det er påvist en konkret løsning. I dette kapitlet blir 
det drøftet mulige traséer for høyhastighetsbanens persontrafikk via Örebro C, mens det neste 
kapitlet gjelder traséer for godstog. Først deretter gis det en anbefaling til konsept. 

Den følgende gjennomgangen begynner med en form for kravspesifikasjon. Hva kjennetegner 
en god løsning og hva kjennetegner en dårlig? Hva bør en se etter? Disse kriteriene blir så be-
nyttet til å finne fram til noen få, velegnete traséer. 

Kjøretider og banelengder  

En trasé for høyhastighetsbanens persontrafikk gjennom Örebro by bør være så kort som mulig 
og helst være dimensjonert for den høyeste hastigheten et tog vil kunne holde under nedbrem-
sing til Örebro Centralstation. Slike traséer er vanskelig å finne.  

Örebro kommune fikk mellom 1989 og 2008 gjennomført flere mulighets-, idé- og linjestudier for 
den såkalte "Nobelbanan", en baneforbindelse mellom Örebro og Kristinehamn via Karlskoga. 
Dette arbeidet la grunnlaget for et vedtak i Örebro kommune i 2009 om å båndlegge et område 
sør for Adolfsberg. En ville sikre areal for den østre delen av Nobelbanan, det vil si for avgreinin-
gen fra eksisterende bane mellom Örebro og Hallsberg og for den første delstrekningen derifra 
mot vest. 230 

Det båndlagte avgreiningsområdet sør for Adolfsberg ligger 6 km sør-sørvest for Örebro C, men 
bare ca. 2 km nærmere Karlskoga enn sentralstasjonen. I forhold til en trasé der denne forskjel-
len ikke er 4 km, men f.eks. bare 1 km, vil en slik trasé via Adolfsberg altså utgjøre en ca. 3 km 
lang omveg. 

I tillegg vil en bane innenfor det båndlagte området ved Adolfsberg ikke kunne dimensjoneres for 
høyere hastighet enn 120 km/t.231 Sammenlignet med en vesentlig kortere linje for høy hastighet 
vil dette innebære ca. 1,75 minutts lengre kjøretid for persontog, ved gunstige forutsetninger for 
strekningen mellom Örebro C og avgreiningen ved Adolfsberg.232  

En kjøretidsøkning på under to minutt kan fortone seg som ubetydelig, men er likevel ganske 
mye for en bane der persontogene normalt tilbakelegger ei mil på to minutt. Det er derfor svært 
viktig å se etter kortere traséer for en vestlig innføring enn via Adolfsberg og, enda viktigere, å 
se etter traséer som tillater høy hastighet så nær Örebro Centralstation som mulig. 

Innføring til Örebro C nord eller sør for Örebro Södra station? 

Det finnes en vesentlig forskjell mellom traséløsninger der høyhastighetsbanen fra Oslo og Karl-
stad føres inn til Örebro Centralstation nord for Örebro Södra station og løsninger der dette skjer 
lenger sør. Denne forskjellen har blant annet sammenheng med sporfordelingen i Örebro C. 

Tog på strekningen Oslo – Stockholm bør bruke de to ytre sporene i sentralstasjonen, mens tog 
på banen Hallsberg – Hovsta bør bruke de to midtre, langs en midtliggende plattform. 

Begrunnelsen for det er at persontrafikken på eksisterende bane sannsynligvis vil bli betydelig 
større på strekningen i retning Hallsberg (mot sør) enn i retning Hovsta (mot nord). Det vil gi et 

                                                
230 Se "Områdesbestämmelser för Nobelbanan, östra delen", http://karta2.orebro.se/planpdf/1880-P623.pdf  
231 Det er regnet med 720 meter horisontalradius. Teoretisk vil det være mulig å dimensjonere svingen for 130 km/t, 
men da vil en måtte rive flere bolighus på Ekeskolan. Denne ulempen synes ikke å stå i forhold til den beskjedne kjø-
retidsgevinsten. Like nord for avgreiningsområdet (midt i Adolfsberg) har eksisterende bane en sving for 130 km/t. 
232 Det er forutsatt at strekningen mellom Örebro C og Adolfsberg bygges nytt (i eksisterende trasé) for 180 km/t eller 
mer, og at tog på Nobelbanan gis prioritet foran tog til og fra Hallsberg. Kjøretidsforskjellen på 1,75 minutt er beregnet 
slik: en fartsendring fra 0 til 120 km/t eller omvendt tar ca. 1,0 – 1,1 km. På den øvrige, 5 km lange strekningen nord 
for Adolfsberg vil toget kunne oppnå en gjennomsnittshastighet på ca. 150 km/t, tilsvarende 2 minutts kjøretid (uten 
påslag). Det er ett minutt mer enn ved 300 km/t. I tillegg kommer 0,6 minutts kjøretid for 3 km omveg, i sum 1,6 mi-
nutt. Det svarer til 1,75 minutt inkludert 10 % påslag, for å fange opp ev. forsinkelser eller økt kjøretid pga. ugunstige 
klimatiske forhold. 
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behov for å vende233 tog som kjører strekningen Örebro – Hallsberg, i Örebro Centralstation. 
Tilsvarende kan en derimot ikke si om togtrafikken på høyhastighetsbanen Oslo – Stockholm. 

Hvis sporene til eksisterende bane Hallsberg – Örebro – Hovsta legges i midten av Örebro C, vil 
det være enkelt å bygge ett eller to vendespor. De vil kunne ligge nord for den midtliggende 
plattformen i sentralstasjonen.  

Hvis tog på eksisterende bane Hallsberg – Hovsta derimot skal bruke de ytre sporene i Örebro C, 
blir det mer komplisert. Da vil vendesporet eller -sporene måtte ligge minst én kilometer nord for 
stasjonen, nord for det området der høyhastighetsbanens delstrekning Stockholm – Örebro vil 
komme inn mot Örebro C fra øst.234 En slik lokalisering vil koste mye tid til tomkjøring og føre til 
mange uproduktive personalbevegelser. 

En annen grunn for å knytte de ytre sporene i Örebro C til høyhastighetsbanen, framfor til eksis-
terende bane, er at yttersporene vil være enklere tilgjengelige for de reisende. Der vil en kunne 
sykle eller bli kjørt med bil, f.eks. av familiemedlemmer eller forretningspartnere, rett til plattfor- 
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Illustrasjon 7-2: Prinsippskisser for sporarrangementet gjennom Örebro by. Hvis høyhastighetsbanen fra Oslo kom-
mer inn til Örebro sentrum sør for Örebro Södra station (se prinspippskissa til venstre), må høyhastighetsbanens spor 
bli ført sammen med sporene til eksisterende bane Hallsberg – Hovsta til en nybygd fellesstrekning gjennom Örebro 
Södra, og bli splittet igjen sør for Örebro C. Hvis høyhastighetsbanen Oslo – Stockholm derimot kommer inn til Örebro 
sentrum nord for Örebro Södra station (se prinsippskissa til høyre), vil den kunne bli ført inn til og gjennom sentralsta-
sjonen som en egen linje uten risiko for konflikter med annen togtrafikk. Prinsippskissene viser blant annet forbindel-
ser for en overgang fra høyhastighetsbanen til og fra sporene langs en midtliggende plattform i Örebro Centralstation 
(når de ikke brukes av tog på strekningen Hallsberg – Hovsta), men ikke for en overgang i motsatt retning. I tillegg vi-
ser skissa til høyre forbindelser mellom høyhastighetsbanen og eksisterende bane for en overgang mellom banene 
sør for Örebro C, i begge retninger. Skissene er sterkt komprimerte i lengderetningen. Illustrasjon: © Norsk Bane AS. 

                                                
233 "Å vende et tog" betyr at en snur togets kjøreretning etter at toget har kommet til endestasjonen og skal settes opp 
for en ny avgang i motsatt retning.  
234 En ordning med et vendespor like ved Örebro C, der vendende tog krysser over høyhastighetsbanens spor, er 
ikke vurdert som en holdbar løsning. 
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men og behøver bare å gå noen skritt fram til toget.235 Denne fordelen bør komme strekningen 
med størst trafikk til gode – høyhastighetsbanen Oslo – Stockholm. 

Ved Örebro Södra station, kun 1,1 km sør-sørvest for Örebro C, bør sporfordelingen derimot 
være omvendt. Der bør sporene til eksisterende bane Hallsberg – Hovsta ligge ytterst, både for 
overgangen til industrisporene som greiner av til begge sider ved stasjonens søndre ende, og 
for tilkomsten til plattformene i Örebro Södra, på sporenes ytterside.236  

Dermed oppstår følgende problem: sporene til eksisterende bane Hallsberg – Hovsta skal ligge 
innerst i Örebro Centralstation, men ytterst i Örebro Södra station. Strekningen mellom de to sta-
sjonene er for kort til at sporene vil kunne "bytte plass" ved å bli ført over eller under hverandre. 

Det vil derfor bare være mulig å føre høyhastighetsbanen Oslo – Stockholm gjennom Örebro by 
som en egen linje uten risiko for konflikter med annen togtrafikk, hvis høyhastighetsbanen enten 
kommer inn mot Örebro Centralstation nord for Örebro Södra, går under Örebro Södra i tunnel 
eller over Örebro Södra på bro. De to sistnevnte alternativene er imidlertid heller teoretiske.237 

Hvis høyhastighetsbanen derimot kommer inn mot Örebro by sør for Örebro Södra station, vil 
en måtte føre høyhastighetssporene sammen med sporene til eksisterende bane Hallsberg – 
Hovsta til en nybygd238 fellesstrekning, og splitte dem igjen sør for Örebro Centralstation. Det til-
sier ikke å forkaste enhver innføring til Örebro by sør for Örebro Södra station, men det vil like-
vel være en betydelig ulempe, selv uten noe godstog på strekningen. 

En av grunnene er at en høyhastighetsbane Oslo – Örebro – Stockholm mest trolig vil føre til en 
sterk økning i persontogtrafikken også på tilgrensende strekninger, så som Hallsberg – Örebro  
– Hovsta. Da vil det kunne bli problematisk å finne ruteleier for tog Oslo – Stockholm og for andre 
langdistansetog på deler av den samme strekningen – med bare ett spor for hver kjøreretning.  

På annen side vil en fellesstrekning kreve mindre areal enn to separate baner. Innsparingsmu-
lighetene er imidlertid svært begrenset fordi strekningen sør for Örebro Centralstation også ved 
en vestlig innføring sør for Örebro Södra station bør ha fire spor i minst 500 meters lengde. Det 
skyldes blant annet betydelige begrensninger i togenes hastighet, hvis sporene til høyhastighets-
banen og sporene til eksisterende bane skulle bli ført sammen like sør for Örebro C.239 

                                                
235 Hvis det bygges en fire-spors-stasjon i Örebro C, vil avstanden mellom Västra Bangatan (nord for Tulegatan) og 
nærmeste spor øke med nesten 5 meter. Det vil gi rom for en utvendig plattform og for tilkomst med sykkel og bil.  
236 Örebro Södra station vil for så vidt også kunne ha en midtliggende plattform, men industrisporene gjør det mest 
hensiktsmessig med to ytre plattformer. Industrisporene er buttspor. Det vil si at de brukes av tog som f.eks. leverer 
treflis til varmekraftverket vest for Örebro Södra, og som kommer tilbake på samme spor. Disse togene må ofte skifte 
kjøreretning (kjøre fra venstre til høyre spor i Örebro Södra, eller omvendt). Noen ganger må også lokomotivet flyttes 
til motsatt ende av vognstammen. Slik "skifting" bør i minst mulig grad belaste kapasiteten til strekningen Hallsberg – 
Hovsta. Det vil derfor være viktig at Örebro Södra station får to spor for hver kjøreretning, noe den ikke har i dag. Da 
vil det være lite tjenlig med en midtliggende plattform, langs spor for høyhastighetstog mellom Stockholm og Oslo. 
237 En tunnel for høyhastighetsbanen vil komme i konflikt med Hagatunneln (for vegtrafikk) og med elven Svartån. En 
bane med bro over Örebro Södra vil enten måtte ligge så høyt at den også vil kunne gå over Södra Infartsleden eller 
gjøre det nødvendig å legge denne innfartsvegen i tunnel under eksisterende bane. Det førstnevnte broalternativet vil 
danne en uakseptabel barriere fordi sporene allerede ved den søndre enden av Västra Bangatan (jamfør bilde 7-37) 
vil måtte ligge flere meter høyere enn jernbanen ligger i dag. Det sistnevnte broalternativet vil kreve en omlegging av 
hele vegsystemet i området og vil bli svært kostbar, ikke minst fordi en vil måtte bygge mange midlertidige veger for å 
kunne gjennomføre anleggsarbeidet. 
238 Eksisterende bane har en fartsbegrensning til 130 km/t sør for Örebro Södra station, og til 100 km/t eller lavere 
lenger nord. Den vil kunne heves betydelig, bortsett fra i en sving midt i Adolfsberg. Ved en separat bane for godstog, 
som kan benyttes av både person- og godstog i anleggsfasen, vil det heller ikke være problematisk å bygge streknin-
gen på nytt i eller nær eksisterende trasé.  
239 Det kan best forklares med forskjellen mellom to ulike situasjoner. Situasjon A: et tog fra Stockholm nærmer seg 
Örebro C på høyhastighetsbanen, mens et annet tog fra Frövi til Hallsberg står i Örebro C og skal straks kjøre ut av 
stasjonen. Sporene er ført sammen til en fellesstrekning like sør for stasjonen. Togstyringssystemet vil da begynne 
tidlig med å bremse ned toget fra Stockholm, slik at det garantert ikke vil kjøre ut i sporveksleren og kollidere med 
toget fra Frövi til Hallsberg. Situasjon B: Togenes posisjon er identisk med situasjon A, men sporene er ikke ført sam-
men til en fellesstrekning før nærmere Örebro Södra station. Togstyringssystemet vil ikke bremse ned toget fra Stock-
holm fordi det ikke vil oppstå noen kritisk situasjon, om toget ikke skulle stanse ved plattformen i Örebro C. Nedbrem-
singsprosessen styres av lokføreren som tilpasser hastigheten til forholdene og kan vinne ca. 30 – 60 sekund på det. 
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Det betyr at en trasé for en vestlig innføring til Örebro Centralstation sør for Örebro Södra sta-
tion bare vil kunne vurderes som et hensiktsmessig alternativ hvis denne traséen har betydelige 
fordeler vest for eksisterende bane, sammenlignet med andre løsninger. 

Mulige traséer for en vestlig innføring til Örebro C  

Sett fra Örebro Centralstation, vil høyhastighetsbanen Oslo – Stockholm måtte gå parallelt med 
eksisterende bane i det minste fram til Örebro Södra station. Skulle banen dreie mot vest lenger 
nord, ville det kreve omfattende inngrep i boligbebyggelse. På den bare vel 1 km lange streknin-
gen vil det heller ikke være mulig å senke banen så mye at den vil kunne føres under boligene.  

Ved Örebro Södra station finnes derimot en smal korridor på nordsiden av Södra Infartsleden, 
like ved industrisporet til varmekraftverket. En bane i denne korridoren vil kunne fortsette i flere 
forskjellige retninger mot vest eller sørvest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 7-10: Vurderte traséalternativ for høyhastighetsbanens persontrafikk gjennom Örebro by. © Norsk Bane AS. 
Området i transparent blått er et verneområde for drikkevann. Det primære verneområdet er vist med det mørkeste 
blå, mens det sekundære og tertiære har noe lysere toner. Se kartene 7-11 og 7-12 for traséalternativ for godstrafikk. 
Kartutsnittet er på 10 km x 10 km. 
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Én mulig trasé går via næringsområdet Örnsro, over den sørligste delen av et område som 
operatøren av varmekraftverket bruker til lagring av flis og tømmer, under en tidligere silo med 
en kunstnerisk graffitidekorasjon, omtrent rettvinklet under E18 / E20 og videre vestover nær en 
kraftlinje, omtrent der Svartåbanan lå tidligere. 

En slik linje vil i begrenset grad gå i nærheten av boligbebyggelse, ikke føre til andre konflikter 
med bygninger og infrastruktur enn dem som er nevnt ovenfor, ikke berøre noe fornminne og 
ikke belaste noen nøkkelbiotop. Den vil likevel berøre den ytterste delen av et område som er 
beskyttet som "riksinteresse kulturmiljövård", men uten å komme i konflikt med Karlslunds kul-
turreservat eller verneområdene i nærheten. 

Linjen vil også gå i ca. 1,3 km lengde gjennom et verneområde for drikkevann, derav vel 700 m 
gjennom det "primære" verneområdet, se kart 7-10. Der vil det være behov for spesielle tiltak. 
Området vil blant annet måtte sikres med olje- og syrefaste kunststoffolier under spor og skjæ-
ringskanter mot forurensninger240 ved eventuelle ulykker.  

En bane gjennom dette området må heller ikke få så dype skjæringer eller bli fundamentert på 
en slik måte at det vil kunne demme opp vannstrømmene i breelvavsetningen (som utgjør den 
sentrale delen av verneområdet) og i tilgrensende grusmasser. Det vil noen steder kunne gi be-
hov for tverrgående rør i steinfyllinger under sporfundamentet, eller for en fundamentering på 
pæler. Tilsvarende gjelder for lokalisering og fundamentering av betongkonstruksjoner, f.eks. 
broer eller kulverter over sporene. Disse hensynene gir grunn til å vente betydelige høyere an-
leggskostnader enn en normalt vil måtte regne ved tilsvarende terreng og byggeforhold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 7-38: Ved Skråmsta finnes en mulig trasé for høyhastighetsbanen parallelt med og nord (til venstre) for kraftlin-
jen på bildet. Noen av høyspentmastene, særlig lengst vest, vil måtte flyttes noen meter til sides for å sikre en tilstrek-
kelig avstand mellom kraftlinjen og jernbanen. Bildet er tatt omtrent på breelvavsetningens høyeste punkt og viser og-
så et av de få bolighusene i området. Varmekraftverket skimtes i bakgrunnen. Foto: © Norsk Bane AS. 

                                                
240 Det vil f.eks. kunne renne ut transformatorolje fra et skadet lokomotiv. Nyere lokomotiv har kun biologisk nedbryt-
bar transformatorolje, men det kan ikke garanteres at strekningen bare blir trafikkert av slike lokomotiv. 
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En annen mulighet er at banen følger Södra Infartsleden og E18 / E20 mot sørvest og dreier så 
mot vest der det finnes et område uten bebyggelse mellom næringsbyggene sør for Bista, f.eks. 
nær krysset Bistagatan / Terminalgatan.  

En slik linje vil også gå gjennom det primære verneområdet for drikkevann, men vil være raskere 
tilgjengelig enn Skråmsta-linjen. Det vil kunne ha betydning når utslipp etter eventuelle ulykker 
skal hindres i å sive ned til grunnvannet.  

Linjen via Bista vil derimot føre til lengre kjøretider, og bli enda dyrere å bygge enn Skråmsta-
linjen, spesielt nær det store vegkrysset sørvest for varmekraftverket. Der står valget mellom en 
vel 800 m lang kulvert under den ytre delen av vegsystemet og en minst 1,5 km lang og ganske 
høy bro i en svært spiss vinkel over både Södra Infartsleden og E18 / E20.241 I anleggsfasen vil 
en slik bro føre til mye større komplikasjoner for vegtrafikken enn en kulvert, men den vil kunne 
dimensjoneres for en hastighet på ca. 200 km/t, mens en bane i kulvert ikke vil kunne tillate mer 
enn ca. 160 km/t. 

Alternativt vil jernbanen kunne krysse på bro over Södra Infartsleden allerede nær Örebro Södra 
station, følge sørsiden av motorvegen på en ganske høy bro242 nord for Radiatorvägen og over 
Västhagagatan, og krysse E18 / E20 nordvest for Nastaberg.243 En slik linje vil neppe bli vesent-
lig gunstigere enn broløsningen som er skissert ovenfor, kanskje heller tvert om. Brostrekningen 
vil bli ca. 2,5 km lang244 og dermed ca. 1 km lengre enn ved en linje på nordsiden av Södra In-
fartsleden. I tillegg vil jernbanebroen måtte gå over taket på et næringslokale, hvis tillatt hastig-
het skal være like høy som ved den førstnevnte broløsningen.245   

Uansett hvilken løsning en måtte velge for en linje via Bistagatan / Terminalgatan, vil en trasé via 
Skråmsta bli noe kortere og tillate klart høyere hastighet. Mens et tog nær Bista, i en avstand på 
vel 4 km fra Örebro Centralstation, ikke vil kunne holde mer enn 160 eller 200 km/t, vil hastighe-
ten på en linje via Skråmsta kunne bli 230 km/t,246 ved samme avstand fra sentralstasjonen.  

I tillegg vil en linje via Bista føre til konflikter med eksisterende og planlagt næringsaktivitet på 
Pilängen,247 i hvert fall hvis hastigheten der skal være høyere enn 160 – 180 km/t og kjøretidene 
ikke skal øke ytterligere.248 Det taler for en trasé via Skråmsta, hvis en skal føre høyhastighets-
banen inn mot Örebro C nær Södra Infartsleden. 

Traséalternativ for en vestlig innføring sør for Örebro Södra station 

Hvis høyhastighetsbanen, sett fra Örebro Centralstation, ikke skal dreie mot vest nord for Öre-
bro Södra station, vil en måtte bygge en fellesstrekning gjennom Örebro Södra station, jamfør 
illustrasjon 7-2 i begynnelsen av dette underkapitlet. 

                                                
241 En mulig trasé for kulverten går under den nordre avkjørselen fra Södra Infartsleden til Västhagagatan, og videre 
mot sørvest under broen for E18 / E20 (midt mellom brokarene) og under sørgående kjørefelt til Södra Infartsleden 
nær Bistarondellen. En bro vil kunne bygges på sørøstsiden av Södra Infartsleden mellom Västhagagatan og E18 / 
E20, men brostrekningen i spiss vinkel over veg vil likevel bli ganske lang. 
242 Det er her forutsatt at banen ikke vil kunne gå under Västhagagatan i kulvert fordi det vil føre til en konflikt med et 
fornminne på sørvestsiden av Västhagagatan (Ånstas gamla kyrka). Og når banen skal gå på bro, både over Södra 
Infartsleden nær Örebro Södra station og over Västhagagatan, vil hele den mellomliggende strekningen også måtte 
ligge på bro. Det er svært begrenset plass mellom motorvegen og Radiatorvägen, og en fylling med høye støttemurer 
på begge sider vil neppe bli rimeligere enn en bro, men legge beslag på viktig areal for gang- og sykkelvegen. Denne 
kan ikke flyttes til sørsiden av Radiotorvägen fordi flere bygninger står tett inntil bilvegen. På nordsiden av Södra In-
fartsleden er derimot noe mer plass, særlig i vest. Der er det derfor lettere å bygge banen på fylling. 
243 Det kan også tenkes at broen over E18 / E20 bør ligge nærmere Bistarondellen, men da vil tillatt hastighet i svingen 
nær Bistagatan / Terminalgatan bare lavere enn ved en kryssing nær Nastaberg. 
244 Brostrekninger nær Örebro Södra station som også vil måtte bygges ved en linje nord for Södra Infartsleden, er 
selvsagt ikke regnet med her. 
245 Det gjelder bygningen i Rörvägen 1B. Broen vil også komme svært nær bygningene i Nasta Gård 10B og 10D. 
246 Banen vil kunne dimensjoneres for enda høyere hastighet enn 230 km/t, men det vil en bare kunne ha bruk for 
ved spesielt kraftig nedbremsing. Se også avsnittet om hastighetsdimensjonering i kapittel 7.6.5. 
247 Det gjelder særlig for bygningene og næringsarealene lengst nord i Pikullagatan.  
248 180 km/t vil bare være mulig hvis banen krysser E18 / E20 på bro nordvest for Nastaberg. 
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Denne fellesstrekningen vil en kunne splitte igjen i to separate baner like sør for Södra Infarts-
leden. Derfra vil det være teknisk mulig å føre høyhastighetsbanen på bro eller fylling via Asp-
holmen og Nasta mot E18 / E20 og et ubebygd område sør for Bista, det samme området som 
ble vurdert for en bane nær vegkrysset sørvest for varmekraftverket. 

Aspholmen er i dag et industri- og næringsområde, men det er planlagt en gradvis omvandling 
av området til boliger og kontorer. Det åpner en mulighet for å tilpasse utviklingen til en framtidig 
togtrasé, men banen vil uansett linjevalg måtte gå i dagen i mindre enn 100 meters avstand fra 
minst 20 eksisterende bolighus, blant annet på Nastaberg,249 fordi sporet for vestgående tog vil 
måtte føres på bro over strekningen Örebro – Hallsberg. 

Denne kryssingen over eksisterende bane gjør det også vanskelig å dimensjonere banen for 
mer enn ca. 190 km/t på østsiden av E18 / E20. En slik trasé vil ikke kunne anbefales, ikke minst 
fordi den også vil kreve en fellesstrekning gjennom Örebro Södra station. 

Det vil heller ikke være noen god løsning å bygge høyhastighetsbanen parallelt med strekningen 
Örebro – Hallsberg fram til Brunnsparken, og føre banen derfra mot vest i en tunnel under noen 
høyere liggende bydeler sør for Aspholmen. Denne tunnelen vil trolig ikke kunne ha tilstrekkelig 
fjelloverdekning under bydelen Brunnsgärdet, med mindre den legges så dypt og blir så lang at 
anleggskostnadene vil tilsi å se bort fra en slik trasé. 

Hvis høyhastighetsbanen skal føres mot vest i dette området, vil det være mer hensiktsmessig 
med en trasé som har en mer sørlig retning nær Aspholmen og ligger øst for eksisterende bane 
fram mot et tunnelinnslag nordøst for Adolfsberg. Derfra vil en kunne bygge en tunnel med for 
det meste god fjelloverdekning mot en dagstrekning eller en kulvert rett under terrengoverflaten 
i et ubebygd område mellom Mosåsvägen og E20, ca. 150 – 200 meter sør for Karlskogavägen. 

En slik trasé vil imidlertid ikke kunne dimensjoneres for mer enn ca. 190 km/t i tunnelen under 
Adolfsberg, i en avstand fra Örebro Centralstation på over 5 km. Den vil også bli nesten 2 km 
lengre enn en linje via Skråmsta. Det taler mot en slik trasé, særlig når den også vil ha de ulem-
pene som vil være knyttet til en fellesstrekning gjennom Örebro Södra station. 

Noe av det samme må sies om alle traséer som føres mot vest sør for Adolfsberg. De vil bli flere 
kilometer lengre enn en linje via Skråmsta og vil vanskelig kunne dimensjoneres for den hastig-
heten de burde tillate for at togenes kjøretider ikke skal øke betydelig. Og skulle det likevel være 
mulig å påvise en gjennomførbar trasé med en stor bue for høy hastighet, vil en slik trasé nød-
vendigvis måtte bli enda lengre enn traséer med en krappere sving. Det betyr at en vestlig inn-
føring til Örebro sentralstasjon bør bygges via Skråmsta.  

Mulige traséer for en østlig innføring til Örebro C 

Som nevnt tidligere, blant annet i kapittel 7.1, finnes det i dag ingen jernbane mellom Örebro og 
Arboga som vil kunne fungere som et ledd i en moderne bane Oslo – Stockholm. Det kreves der-
for en ny og kortere trasé med slak stigning og for høy hastighet. 

På grunn av tett boligbebyggelse vil en slik bane neppe kunne bygges i dagen på de første kilo-
meterne øst for Örebro Centralstation. Sporene vil også vanskelig kunne legges i en fjelltunnel 
under bebyggelsen, fordi avstanden fra sentralstasjonen ved nesten alle tenkelige traséer vil bli 
for kort til at jernbanen vil kunne komme ned til den nødvendige dybden uten å bli for bratt.250 

Det er heller ikke lett å se gode løsninger for en bane i kulvert rett under terrengoverflaten, for 
eksempel under veger, parkanlegg eller lignende. Riktignok finnes det noen delkorridorer som 
vil kunne være velegnet for en jernbane i kulvert, f.eks. (sett fra øst) under det ubebygde områ-
det mellom Stenfastagatan og Överstegatan, og videre møt sørvest under Pettersbergs Idrotts-
plats og mellom Pettersbergsvägen og Rickardsbergsgatan.  

                                                
249 De mest utsatte boligene vil ha adressene Gamla vägen 4, 6 og 8, Ånstalundsvägen 68, 70 og 72, Seveds Bååts 
väg 1A, 3B, 5A og 7B, Vadstens Gränd 1, 3 og 5, og Gröna gränd 5, 6 og 7. 
250 Selv om strekningen primært skal brukes av persontog, bør den ikke bli så bratt at den ikke vil kunne trafikkeres 
av godstog i spesielle situasjoner, f.eks. ved driftsforstyrrelser. Stigningsnivået bør derfor ikke overskride 1,25 %. 
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Men denne delkorridoren ender ved Längbrogatan. Lenger vest, på tomten til tidligere Örebro 
Mejeri, bygges nå 540 leiligheter, uten noe disponibelt areal for en jernbanekulvert mellom de 
nye bygningene.251 Det finnes heller ikke noen tilrådelig løsning for en kulvert under husene, på 
grunn av dype lag med løsmasser. 252  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 7-39: En av linjene som ble undersøkt for en østlig innføring til Örebro C, går blant annet mellom bolighusene i 
Pettersbergsvägen (til venstre) og blokkene i Rickardsbergsgatan (til høyre). I dette området er berggrunnen flere ste-
der synlig i dagen (på begge sider av treet midt på bildet.) Det gir muligheter for både kulvert og fjelltunnel. På tomten 
til tidligere Örebro Mejeri (like bak stedet der bildet ble tatt fra) ligger derimot et opp mot 10 meter dypt løsmasselag. 
Der finnes ingen gjennomførbar tunnelløsning under boligene som nå blir bygget der. Foto: © Norsk Bane AS. 
 
 
Litt lenger sør finnes derimot bedre muligheter for å bygge en bane. Både ved boligblokkene i 
Rickardsbergsgatan og ved vanntårnet Svampen er grunnfjellet synlig i dagen. Det åpner for en 
fjelltunnel med minst ni meter overdekning fra det sørvestre hjørnet av Pettersbergs Idrottsplats, 
under krysset Dalbygatan / Längbrogatan og fram til området mellom Svampen og rekkehusene 
nord i Bergslagsgatan. En slik tunnel vil nesten ikke gå under noe bolighus,253 og vil også kunne 
kombineres med en kulvert lenger vest, uten at den underjordiske strekningen fram til kombiter-
minalen vil by på større utfordringer enn at noen garasjer vil måtte fjernes i anleggsfasen.254 

                                                
251 Se http://na.se/nyheter/orebro/1.2488117-bildspel-sa-ser-miljardomradet-ut. 
252 Sporene vil neppe kunne legges dypere enn ca. 10 – 12 moh., om stigningen opp til Örebro C ikke skal bli for bratt. 
Terrenget ligger ca. 28 meter over havet, mens fjellgrunnens overflate trolig når opp til mellom 18 og 23 moh. Det be-
tyr at det ikke vil være noen overdekning for en fjelltunnel eller bare en utilstrekkelig stabil overdekning. En kulvert i 
løsmasser med toppen ca. 19 – 21 moh., altså bare 4 – 6 meter under kjellergulvet til de nye bolighusene, vil teoretisk 
være mulig, f.eks. ved å fryse løsmassene, men vil trolig ha en mye høyere kostnad enn å rive husene. 
253 Eneste unntaket er ved det sørvestre hjørnet av Pettersbergs Idrottsplats. Der finnes få andre muligheter enn å 
føre nordre spor under det sørøstre hushjørnet av Höglundagatan 43 og søndre spor under det nordvestre hushjør-
net av Høglundagatan 86. 
254 En vil kunne bygge nye garasjer på samme sted etter at anleggsarbeidet er fullført. Toppen av kulverten vil ligge 
flere meter under bakkenivå.  
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En annen mulig trasé går fra Örebro Centralstation mot nord-nordøst, over den østre delen av 
kombiterminalen (som nå er under avvikling) og på samme sted som Östra Bangatan mot en 
bro over E18 / E20 og østre del av næringsområdet Bettorp. Det forutsetter at en senker Östra 
Bangatan med flere meter på strekningen gjennom bydelen Ringstorp, bygger en kulvert over 
bilvegen og legger jernbanen på toppen av kulverten. 

En slik trasé vil imidlertid bli betydelig lengre enn en linje nær Svampen, koste mye mer å bygge 
og føre til mer kompliserte løsninger for sammenkoblingen med en separat bane for godstog på 
nordøstsiden av Örebro by.  

Dessuten vil den nordre delen av togstrekningen over Östra Bangatan måtte ligge flere meter 
høyere enn bilvegen ligger nå, ellers vil jernbanen ikke kunne gå på bro over E18 / E20. Dermed 
vil banen kunne framstå som en sterk barriere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 7-40: På Ringstorp ligger mye boligbebyggelse på begge sider av Östra Bangatan. En jernbane i eksisterende 
vegtrasé eller noen meter høyere, på toppen av en kulvert over en nedsenket bilveg, vil være teknisk mulig og føre til 
en sterkt redusert støybelastning for beboerne i området. Den vil likevel også kunne framstå som en sterk barriere og 
bli betydelig lengre og dyrere enn en linje nær vanntårnet Svampen (i bakgrunnen). Foto: © Norsk Bane AS. 
 
 
Alternativt vil en kunne legge banen i en kulvert på hele strekningen mellom kombiterminalen og 
skogen nordøst for Bettorp, men da vil en måtte rive minst to næringsbygg255 og akseptere enda 
høyere anleggskostnader. Tilsvarende gjelder for alle traséer lenger vest, f.eks. i nærheten av 
eksisterende bane Örebro – Hovsta. De vil bli til dels mye lengre enn en linje nær Svampen, 
uten å ha klare fordeler på andre punkt. Det anbefales derfor en linje nær Svampen. 

                                                
255 Det gjelder særlig byggene i Karosserigatan 1 og 4, men trolig også busstasjonen i Skottvägen. 
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7.6.3 Mulige traséer for en separat bane for godstog utenom Örebro sentrum 

Det har i lang tid vært ønskelig å føre godstrafikken utenom Örebro sentrum. Örebro kommune 
har f.eks. i sin "översiktsplan" sett av en bred korridor i stor avstand fra Örebro by, men denne 
korridoren var bare tenkt for nord-sør-gående tog på "godsstråket genom Bergslagen", ikke for 
øst-vest-gående godstog på strekningen Oslo – Stockholm.  

Et sporsystem for både nord-sør- og øst-vest-gående godstog blir naturlig nok mer komplisert. 
Dette sporsystemet må også gjøre det mulig å kjøre godstog fra f.eks. Norge via Karlskoga til 
godsterminalen på Törsjö, som ligger langs strekningen Örebro – Hallsberg. Derimot synes det 
ikke å være behov for en forbindelse fra høyhastighetsbanen Arboga – Örebro i retning Hovsta 
og Frövi. For slike godstog finnes andre, velegnete baner, jamfør kapittel 7.1. 

Denne kombinasjonen av funksjonskrav tilsier å søke etter mulige traséer i nærheten av Örebro 
by. Ved stor avstand fra bykjernen vil et sporsystem for godstog bli svært lang og føre til høye 
kostnader til både investering, drift og vedlikehold. På annen side vil anleggskostnadene, regnet 
per kilometer bane, trolig øke ved minkende avstand fra bykjernen, ikke minst fordi gode løsnin-
ger for støy og sikkerhet vil gjøre det nødvendig å legge en større del av sporene under bakken.  

Det ble vurdert følgende løsningsprinsipp: 

• en enkeltsporet, ringformet bane ("rundkjøring") rundt hele Örebro by,  

• en dobbeltsporet bane fra nord til sør og en dobbeltsporet bane fra vest til øst, pluss forbin-
delser mellom disse to banene for overganger i begge retninger, og 

• en dobbeltsporet bane fra vest til øst, med avgreininger til og fra både nord og sør. 

 

 
              til / fra Hovsta     til / fra Hovsta          til / fra Hovsta 

 
           til / fra                til / fra        til / fra 
          Stock-               Stock-       Stock- 
           holm                holm        holm 
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    Oslo                Oslo     Oslo 
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            og Hallsberg      og Hallsberg           og Hallsberg 

             Oslo – Stockholm            Hallsberg – Hovsta               Fellesstrekning              Forbindelser 
 

Illustrasjon 7-2: Prinsippskisser for mulige sporarrangement for godstogbanen. © Norsk Bane AS. Sporarrangemen-
tet for persontog er utelatt fra skissene for å unngå en uoversiktlig framstilling. De to skissene til høyre forutsetter at 
spor for godstog heller bør gå på nordvestsiden av Örebro by enn på sørøstsiden. Dette er begrunnet i hovedteksten.   
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Rundkjøring 

En rundkjøring vil ha anleggstekniske fordeler fordi sporsystemet vil være av mindre omfang 
enn ved andre løsninger, og vil kunne ligge i samme plan. En vil ikke måtte føre noe spor over 
eller under et annet spor. 

På annen side vil godstogene ofte måtte kjøre en ganske lang distanse. Godstog fra Karlstad 
via Karlskoga til Törsjöterminalen vil f.eks. måtte kjøre en 270-graders bue rundt byen Örebro, 
når de kjører inn i rundkjøringen i vest og ut av den i sør. På denne tiden vil rundkjøringen være 
blokkert for andre tog, f.eks. fra Stockholm til Oslo. 

Det er også usikkert om det i det hele tatt finnes en akseptabel trasé for en godstogbane på øst- 
og sørøstsiden av Örebro by. De østre bydelene i Örebro ligger like ved naturreservatet Oset og 
Rynningeviken. I tillegg finnes et fuglefredningsområde som for det meste ligger innenfor reser-
vatet, men som også strekker seg utover reservatets grenser, kloss inntil bydelen Rynninge.  

En bane i kulvert eller fjelltunnel under de østre bydelene i Örebro vil heller ikke være uproble-
matisk, på grunn av til dels dype lag med løsmasser og en kryssing under Svartån. Riktignok vil 
det være teknisk mulig å bygge en ca. 5 km lang fjelltunnel mellom tunnelinnslag sørvest for by-
delen Tybble og nordøst for Ringstorp, men forbindelsen mellom en slik tunnel og eksisterende 
bane Örebro – Hovsta vil bli svært lang og / eller føre til betydelige konflikter med bebyggelse.256 
Videre vil tunnelens dypeste punkt måtte ligge flere meter under havnivå. Mesteparten av strek-
ningen vil derfor måtte ha opp mot størst tillatt stigning, noe som ikke er gunstig for godstrafikk. 

To separate baner 

To separate, dobbeltsporete baner for godstog, med overganger dem imellom, vil kreve nokså 
mye areal. Utfordringene for banebygging på øst- og sørøstsiden av Örebro by, se forrige av-
snitt, tilsier at en bane fra nord til sør bør ligge på vestsiden av byen, og en bane fra vest til øst 
på nordsiden. Det innebærer et arealbehov for fire spor på nordvestsiden av Örebro by, og for 
enda flere spor i samme område, når en også inkluderer arealbehovet for overgangsspor mel-
lom de to banene. 

Én bane med avgreininger 

Sammenlignet med to separate baner, vil en løsning med bare én bane kreve noe mindre areal, 
men også gi lavere kapasitet. Delstrekningen på nordvestsiden av Örebro by, med bare ett spor 
i hver retning, vil da bli trafikkert av både nord-sør- og vest-øst-gående godstog.  

Dette er imidlertid ingen tungtveiende innvending. Det vil ikke kjøre flere godstog på den nevnte 
delstrekningen enn på ”godsstråket genom Bergslagen” og høyhastighetsbanen Stockholm – 
Oslo til sammen. På høyhastighetsbanen vil det gå langt flere persontog enn godstog, og også 
på ”godsstråket genom Bergslagen” vil persontog stå for en stor del av trafikken. Dermed vil det 
være tilstrekkelig med én bane for alle godstogene via Örebro. 

Det vil imidlertid kunne oppstå situasjoner der to godstog kommer samtidig fra hver sin bane til 
den nevnte delstrekningen. Da vil det ene av de to togene måtte vente noen minutt. Et slikt tids-
tap vil likevel være mye mindre problematisk enn f.eks. for persontog i konkurranse med bil og 
fly. Det foreslås derfor en godstogløsning med bare én bane på nordvestsiden av Örebro by. 

Mulige lokaliseringer 

Den tette bolig- og næringsbebyggelsen i Örebro gjør det meget vanskelig å finne noen korridor 
for en godstogbane som ikke nesten fullstendig ligger under bakken – og slik ville blitt svært dyrt 
å bygge – men som heller ikke vil føre til alvorlige konflikter. Det har likevel vært mulig å påvise 
to forskjellige korridorer: en ytre korridor i om lag fem kilometers avstand fra Örebro sentrum, se 
kart 7-11, og en indre korridor i ca. 2 – 3 km avstand, nær E18 / E20, se kart 7-12.  

                                                
256 Konflikten med bebyggelse vil bli minst, hvis forbindelsen fra tunnelen kobles til strekningen Örebro – Hovsta nær 
Förlunda, men da vil en måtte bygge ca. 3 km mer bane enn ved kobling nær Bettorp. 
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Dette er de to korridorene: 

– Ytre korridor 

 Sett fra en avgreining fra høyhastighetsbanens delstrekning Karlskoga – Örebro i Södra sko-
gen, vil godstogbanen dreie mot nord og krysse elven Svartån og Karlslunds kulturreservat 
på en bro litt øst for Lindbacka.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 7-11: Vurderte traséalternativ for godstogbanen i en ytre korridor. © Norsk Bane AS. Törsjöterminalen ligger ca. 
1 km sør for søndre kartkant. Området i transparent blått er et verneområde for drikkevann. Kartet viser ulike alternativ 
for forbindelsen til og fra Törsjö / Hallsberg ("A" – "D"), vekselvis i lys og mørk fiolett. Kartutsnittet er på 10 km x 12 km. 
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 I Södra skogen vil det i tillegg komme to forbindelser: den ene vil være for godstog som kjø-
rer fra vest via Karlskoga til Törsjö / Hallsberg (eller omvendt), den andre for tog som kommer 
fra Hallsberg / Törsjö og skal i retning Frövi eller Arboga via Lysinge eller ny bane Örebro – 
Stockholm (eller omvendt). For begge de to nevnte forbindelsene har trasésøket resultert i 
fire mulige alternativ, se nedenfor.  

 Nord for Lindbacka vil godstogbanen bli ført i kulvert (betongtunnel) gjennom fritidsbebyggel-
sen på Gäddesta og på lav fylling nord for boligfeltet Björkhaga. Banen vil fortsette i kulvert 
under eller nær Västra Ringleden og Blåbärsvägen mot en dagstrekning sør for Öknaskogens 
naturreservat, gå i kulvert nord for bydelen Vivalla og krysse over jordene nord for Boglunds-
ängens naturreservat. Der splittes godstogbanen i to: én grein vil dreie mot nord og komme 
inn på "godsstråket genom Bergslagen" sør for Hovsta, mens en annen grein vil gå mot øst 
og i kulvert gjennom Bettorp, før den vil komme inn på høyhastighetsbanen nær Munkatorp.   

– Indre korridor 

 Godstogbanen vil greine av fra høyhastighetsbanen i Södra skogen og nærme seg E18 / E20 
via krysset Bistagatan / Terminalgatan. I dette området eller litt lenger sør, nærmere Pilängen, 
vil det også komme forbindelser til og fra Törsjö / Hallsberg, se nedenfor. 

 Banen for godstog i retning Hovsta og/eller Arboga vil derimot fortsette mot nord langs vest-
siden257 av E18 / E20 fram til en bro over elven Svartån. Nord for Svartån finnes flere mulige 
løsninger, men banen vil ligge i nærheten av motorvegen (delvis i kulvert eller fjelltunnel) 
fram til Hagaby. Der vil sporene i retning Hovsta greine av mot nord, mens de to andre spo-
rene vil fortsette mot øst og komme inn på høyhastighetsbanen nær Venan, mellom Rings-
torp og Munkatorp. 

Forbindelsene til og fra Törsjö og Hallsberg 

Søket etter mulige traséer for forbindelsene til og fra Törsjö og Hallsberg har resultert i fire ulike 
alternativ. Disse skiller seg fra hverandre ved at sporene greiner av fra eksisterende bane Halls-
berg – Kumla – Örebro på ulike punkt. Slike avgreininger vil bare kunne bygges noen få steder, 
om jernbanesporene ikke skal komme i alvorlig konflikt med bebyggelse. Det er her forutsatt at 
avgreiningen vil ligge nord for Törsjöterminalen. I motsatt fall ville østgående godstog via Karl-
skoga og vestgående godstog via Arboga måtte skifte retning sør for Törsjö (f.eks. på Kumla) 
for å kunne kjøre til terminalen. 

• Et av alternativene, markert med "A" på kartene 7-11 og 7-12, er at linjen greiner av fra strek-
ningen Hallsberg – Örebro ved selve Törsjöterminalen. Den fortsetter mot nordvest i kort av-
stand fra både travbanen og bebyggelsen på Marieberg, går på bro over E20 og i betong- 
eller fjelltunnel gjennom eller under næringsområdene Berglunda og Pilängen. For den sist-
nevnte delstrekningen finnes forskjellige varianter, tilpasset henholdsvis ytre og indre korridor. 
Tilsvarende gjelder for forgreiningen, der tog i retning Karlskoga kjører mot vest og tog i ret-
ning Hovsta / Arboga mot nord, se kartene 7-11 og 7-12.  

En slik trasé vil ha flere problematiske konsekvenser. Den vil blant annet kreve endringer i 
sporarrangementet til Törsjöterminalen og begrense terminalens utviklingsmuligheter. Videre 
vil banen komplisere en planlagt avkjørsel fra E20 vest for Marieberg og komme i konflikt med 
en planlagt aktivitetsutvidelse ved travbanen.258 En vil også måtte bygge en klart lengre strek-
ning enn ved de andre traséalternativene, særlig hvis det velges en indre korridor. 

                                                
257 Det ble også undersøkt om godstogbanen vil kunne ligge på østsiden av motorvegen. Men resultatet var negativt. 
En bane på bro over E18 / E20 nær Bistagatan / Terminalgatan, men i kulvert under Södra Infartsleden og Västhaga-
gatan, vil bli for bratt. En bane i kulvert under E18 / E20 nær Bistagatan / Terminalgatan vil kreve en minst 2 km lang 
tunnel med størst tillatt stigning mot vest nordvest for Pilängen. Det vil bli dyrt og ugunstig for godstogtrafikken. Hvis 
banen derimot skal gå på bro både over E18 / E20 nær Bistagatan / Terminalgatan, over Södra Infartsleden og over 
Västhagagatan, vil den også måtte ligge flere meter over bakken på nordsiden av elven Svartån. Der bør banen helst 
ligge under bakkenivå for å begrense støybelastningen på boligområdene Rosta og Västhaga. En forholdsvis høyt 
liggende godstogbane på nordsiden av Svartån vil også skape andre problem, bl.a. ved kryssingen av Hagagatan. 
258 Det er blant annet planer om nye staller på vestsiden av travbanen, midt i et mulig område for godstogbanen.  
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Kart 7-12: Vurderte traséalternativ for godstogbanen i en indre korridor. © Norsk Bane AS. Området i transparent 
blått er et verneområde for drikkevann. Det primære verneområdet er vist med det mørkeste blå. Kartet viser ulike 
alternativ for forbindelsen til og fra Törsjö / Hallsberg ("A" – "D"), i lys og mørk fiolett. Kartutsnittet er på 10 km x 12 km. 
 
 

• Et annet alternativ, markert med "B" på kartene 7-11 og 7-12, er at linjen greiner av fra eksis-
terende bane Hallsberg – Örebro øst for Marieberg, dreier mot vest sør for Ekeskolan og går i 
kulvert gjennom boligområdet sørvest for skolen, mellom Ekevägen og Kvarntorpsvägen. 
Derfra fortsetter banen i betongtunnel under E20 og videre mot nord og nordvest gjennom 
eller under næringsområder, med to forskjellige greiner (mot Karlskoga og Hovsta / Arboga), 
tilpasset henholdsvis indre og ytre korridor. 
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En slik trasé vil føre til store belastninger i anleggsfasen fordi avstanden mellom betongtunne-
len sørvest for Ekeskolan og nærmeste bolighus i flere tilfeller bare vil være noen få meter.259 
Banen vil også komme i konflikt med ett planlagt bolighus.260 I tillegg vil svingen sør for Eke-
skolan bli ganske krapp, og begrense togenes hastighet til kun ca. 100 km/t. 

• Et tredje alternativ, markert med "C" på kartene 7-11 og 7-12, er at jernbanen går i fjelltunnel 
under deler av både Ekeskolan og "Ätstörningsenheten"261 vest for Adolfsbergs kyrka, men 
nord for Adolfsbergshemmet og sør for boligområdet Brunnsgärdet. Der finnes en av de få 
stedene i søndre del av Örebro by, der de geologiske forholdene gjør det mulig å bygge en 
avgreining fra eksisterende bane i en sammenhengende fjelltunnel. Jernbanen vil da ligge så 
dypt under terrenget at den også vil kunne ligge i fjelltunnel på hele strekningen under verne-
området for drikkevann og eventuelt fram til Nastaberg (hvis det velges en indre korridor). 

Sammenlignet med alternativ B, vil banen tillate vesentlig større hastighet, ca. 130 km/t, og 
greine av fra eksisterende bane Hallsberg – Örebro noen hundre meter lenger nord.  

• Et fjerde alternativ, markert med "D" på kartene 7-11 og 7-12, er å føre sporene til og fra Tör-
sjö og Hallsberg i fjelltunnel under eksisterende trasé fram til Brunnsparken. Derfra vil banen 
fortsette i en betongtunnel (som bygges i åpen sjakt) bare noen få meter fra Brunnskolan og 
under Mosåsvägen, før den på nytt vil gå i fjelltunnel, blant annet under Korskyrkan, med spo-
rene ca. 20 meter under kirkegulvet.  

Banen vil fortsette mot vest i fjelltunnel under boligområdet Nastaberg, og videre i kulvert eller 
fjelltunnel, avhengig av korridorvalget. Bygger en godstogbanen i en ytre korridor, vil sporene 
kunne ligge i fjelltunnel på hele strekningen fram til et sted på vestsiden av verneområdet for 
drikkevann.  

Hvis en derimot velger en indre korridor, vil den vestgående banen for godstog mellom Törsjö 
/ Hallsberg og Karlskoga kunne fortsette i fjelltunnel262 på hele strekningen under verneområ-
det for drikkevann, mens den nordgående banen vil krysse i kulvert under E18 / E20. Denne 
delstrekningen for tog i retning Hovsta / Arboga vil kreve en ganske krapp sving og føre til be-
tydelige hastighetsbegrensninger for godstogene, til ca. 80 km/t.  

Vurdering av traséalternativene for forbindelsen til og fra Törsjö og Hallsberg 

For en forbindelse til og fra Törsjö og Hallsberg foreslås en trasé etter alternativ C, i fjelltunnel 
under deler av Ekeskolan. En slik bane vil føre til vesentlig færre konflikter enn hvis en skulle 
velge noen av de andre alternativene. Den vil også kunne dimensjoneres for klart høyere has-
tighet enn en bane etter alternativ B eller D – i hvert fall, hvis en velger indre korridor. 

Riktignok vil foreslått trasé kreve en kulvert under E18 / E20 hvis godstogbanen bygges i indre 
korridor (for tog mellom Törsjö / Hallsberg og Hovsta / Arboga). Det vil i anleggsfasen gjøre det 
nødvendig å flytte deler av motorvegen til sides og / eller å snevre inn kjørefeltene. Denne kul-
verten vil imidlertid ikke ha vesentlige ulemper for verneområdet for drikkevann fordi kulverten 
vil ligge omtrent parallelt med vannstrømmene i breelvsedimentet.  

I det aktuelle området sørvest for boligområdet Nastaberg har terrenget også forholdsvis sterk 
helling mot nord. Der vil jernbanen, sett fra sør, kunne komme ut av en fjelltunnel (fra Ekeskolan 
mot nordvest) og på mindre enn 400 meter komme opp til et nivå som ligger over grunnvannet. 
Strekningen under grunnvannsnivået, først i kulvert, så i et betongtrau, vil således bli ganske 
kort. Dermed blir eventuelle hindringer for vannstrømmer som ikke går helt parallelle med jern-
banen, nokså begrenset. 
                                                
259 Avstanden vil være minst til husene i Ekevägen 15 og Kvarntorpsvägen 7. Disse vil trolig måtte løses inn. 
260 Det gjelder huset i Lindhultsvägen 22. 
261 "Ätstörningsenheten" er et dagsenter for behandling av personer med spiseforstyrrelser. Dagsenteret har ikke pa-
sienter som overnatter der, og som kunne ha blitt forstyrret av små vibrasjoner fra godstog i tunnelen under huset. 
262 Det vil være teknisk mulig å krysse under E18 / E20 i kulvert, men denne kulverten vil ligge omtrent rettvinklet i for-
hold til vannstrømmene i breelvavsetningen som følger terrengets helling fra sør mot nord, og slik danne et uaksep-
tabelt hinder. 
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Bilde 7-41: For forbindelsene til og fra Törsjö og Hallsberg foreslås en linje som greiner av fra eksisterende jernbane 
ved Marieberg og går i fjelltunnel under Ekeskolan og videre mot nordvest sør for Brunnsgärdet. Denne linjen vil føre 
til svært få konflikter med bebyggelse og næringsaktivitet. Hvis godstogbanen bygges i indre korridor, vil sporene til / 
fra Hovsta og Arboga komme ut av en fjelltunnel ved E18 / E20 (se bildet), nær skogskanten litt til høyre for det grønn-
hvite skiltet på motorvegens høyre (østre) side (synlig bak den nærmeste lastebilen). Derfra vil banen fortsette i kul-
vert (betongtunnel), krysse under E18 / E20 litt bak den gule lastebilen i bakgrunnen og komme inn på sporene for tog 
mellom Karlskoga og Hovsta / Arboga. Sporene for tog mellom Karlskoga og Törsjö / Hallsberg vil gå i fjelltunnel nesten 
rettvinklet under motorvegen ca. 200 meter bak stedet som bildet er tatt fra. Hvis en derimot velger en ytre korridor, 
vil dagstrekningene gjennom verneområdet for drikkevann falle bort. Bildet er tatt mot nord i det sekundære verneom-
rådet, ca. 200 meter sør for grensen til det primære verneområdet. Under og langs motorvegen finnes folier som skal 
hindre forurensninger av grunnvannet ved eventuelle ulykker i vegtrafikken. Foto: © Norsk Bane AS. 
 
 
Ytre eller indre korridor? 

De to alternativene for godstogbanen – ytre eller indre korridor – er delvis nokså forskjellige. Det 
gjelder særlig på følgende punkt: 

– Banelengde og kjøredistanse 

Hvis en velger en ytre korridor, vil en måtte bygge omtrent en halv mil263 mer bane enn ved en 
godstogbane i en indre korridor. Det tillater imidlertid ingen slutning om forskjellen i anleggskost-
nad, se nedenfor. Forskjellen i togenes kjøredistanse vil heller ikke bli like stor som forskjellen i 
banelengde. For øst-vest-gående godstog via Karlskoga og for nord-sør-gående tog på ”gods-
stråket genom Bergslagen” vil den likevel bli på gjennomsnittlig ca. 2 km i favør av en indre kor-
ridor. Det betyr kortere kjøretider og lavere driftskostnader. F.eks. vil besparelsen som følge av 
et lavere energibehov alene utgjøre om lag 10 millioner kroner per år.264 
 

                                                
263 Forskjellen er vanskelig å oppgi mer nøyaktig fordi den blant annet vil være avhengig av de lokale trasévalgene. 
Særlig ved utformingen av forgreiningene vil det kunne finnes ulike løsninger med ganske ulike banelengder. 
264 Ved grovt regnet 50 kWh per tog-km, ca. 150 godstog per dag (summen av øst-vest og nord-sør-gående godstra-
fikk, begge retninger til sammen) og kr 1,50 per kWh blir besparelsen ved 2 km mindre kjøring 8,2 mill. kr per år. Det 
er her lagt til grunn at utfasingen av fossilt brensel vil føre til betydelig høyere energipriser i årene som kommer. 
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Bilde 7-42: En godstogbane i en ytre korridor vil gå nokså nær boligfeltet på Björkhaga, trolig like utenfor høyre bilde-
kant, bare ca. 60 m fra husveggene. Her vil det være vanskelig å øke avstanden til boligene hvis banen samtidig skal 
føres gjennom fritidsbebyggelsen på Gäddesta (i bakgrunnen til høyre) uten omfattende inngrep. Det vil også bli pro-
blematisk å legge godstogbanen i kulvert ved Björkhaga. Hvis toppen av kulverten ved Björkhaga skal ligge omtrent 
på bakkenivå, vil kulverten gjennom løsmassene på Gäddesta måtte bygges opp mot 25 m under terrenget. Det vil bli 
nokså komplisert, på grunn av nærliggende bebyggelse. Hvis kulverten gjennom Gäddesta derimot bare skal ligge 
ca. 10 m under terrenget, vil banen måtte gå på en lav fylling ved Björkhaga. Der vil en kulvert over sporene framstå 
som en sterk barriere. Foto: © Norsk Bane AS. 
 
 
– Støybelastning 

En godstogbane i en indre korridor vil for det meste gå gjennom næringsområder eller i tunnel. 
Banen vil likevel også berøre enkelte boligområder nær E18 / E20. Der vil støyen fra godstogene 
komme i tillegg til støyen fra motorvegen. Bygges banen i en ytre korridor, vil banen i større grad 
gå gjennom boligområder og belaste bydeler som i dag i liten grad er utsatt for støy. Der vil støy 
fra godstog virke spesielt forstyrrende, særlig om natten. Imidlertid vil også støyen fra en bane i 
indre korridor stedvis kunne være til sjenanse fordi det er lite trafikk på E18 / E20 midt på natten. 

– Konflikter med verneområdet for drikkevann 

En godstogbane i ytre korridor vil kunne bygges i fjelltunnel under verneområdet for drikkevann, 
uten noen strekning i dagen eller i kulvert. Dette vil derimot ikke være mulig, hvis det velges en 
indre korridor. Da vil både deler av strekningen Karlskoga – Hovsta / Arboga og deler av streknin-
gen Törsjö / Hallsberg – Hovsta / Arboga gå gjennom verneområdet for drikkevann, se kart 7-12. 

Det er et tungtveiende, men trolig ikke avgjørende moment. Om så var tilfellet, burde det være 
en høyt prioritert oppgave å flytte E18 / E20 (som ble trafikkert av 6.280 tunge kjøretøy per dag 
i 2014) ut av verneområdet for drikkevann. Risikoen for ulykker med lastebiler med farlig last er 
mange ganger større enn for tilsvarende ulykker på en moderne jernbanestrekning – der tilta-
kene for å beskytte grunnvannet mot eventuelle forurensninger vil være minst like omfattende 
som for E18 / E20. Likevel foreligger ingen informasjon om at en slik flytting av motorvegen er til 
vurdering hos styresmaktene. 



 
 
– Nye tider for Norge 

 

Høyhastighetsbane Stockholm – Oslo                                  Mulighetsstudie, utredningsfase 2, desember 2017        209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 7-43: Hvis en velger en indre korridor for godstogbanen, vil en måtte bygge en fjelltunnel for tog til / fra Hovsta 
under det sørøstre hjørnet av Boglundsängens naturreservatet (nord for E18 / E20 og vest for eksisterende jernbane 
Örebro – Hovsta), under skogen i bakgrunnen til venstre. Bildet er tatt mot sør, like ved noen verkstedsbygninger på 
vestsiden av Norra kyrkogården. Broen i bakgrunnen til venstre er motorvegbroen over jernbanen ved Hagaby. Foto: 
© Norsk Bane AS. 
 
 
– Naturinngrep 

Ved ingen av alternativene vil godstogbanen kreve inngrep i naturreservat eller nøkkelbiotoper. 
Velges en ytre korridor, vil banen imidlertid krysse over vestre del av Karlslunds kulturreservat 
og gå nokså nær Öknaskogens naturreservat. På annen side vil en måtte bygge en fjelltunnel 
under deler av Boglundsängens naturreservat (like ved E18 / E20), hvis godstogbanen skal gå 
i indre korridor. Der finnes gode geologiske betingelser for tunneldriving,265 slik at den negative 
påvirkningen av naturreservatet sannsynligvis vil være begrenset til vibrasjoner i anleggsfasen. 

– Inngrep i bebyggelse 

En godstogbane i en ytre korridor vil føre til vesentlig større inngrep i bebyggelse enn en bane 
i en indre korridor. Det gjelder særlig på Bettorp. Der vil en bane i ytre korridor komme i konflikt 
med både næringsbygg og bolighus. Flere delområder er foreløpig ikke bebygd, men tomtene 
er solgt og regulert til boligbygging, slik at inngrepene vil bli mer omfattende enn kart 7-11 kan 
gi inntrykk av. Bygges godstogbanen derimot i en indre korridor, vil inngrepene være begrenset 
til en bensinstasjon og noen garasjer. 

– Anleggskostnader 

Sammenlignet med en godstogbane like ved E18 / E20, vil en bane i ytre korridor være generelt 
enklere å bygge, særlig der den går gjennom skog eller over dyrka mark. En slik linje vil imid-
lertid også kreve en rekke midlertidige eller varige omlegginger av veger. Det gjelder særlig for 
Västra Ringleden, Blåbärsvägen, Vivallaringen og Faluvägen (i kryssingsområdet på Bettorp). 

                                                
265 Fjellet består av stabile bergarter som granitt og pegmatitt. 



 
 
– Nye tider for Norge 

 

Høyhastighetsbane Stockholm – Oslo                                  Mulighetsstudie, utredningsfase 2, desember 2017        210 

På annen side vil også en bane i indre korridor gjøre det nødvendig å legge om enkelte deler av 
vegsystemet, spesielt nær broen over elven Svartån, se bildet nedenfor. 

Videre vil det ved en bane i indre korridor være et vesentlig mindre behov for å skjerme nærlig-
gende boligbebyggelse mot støy fra godstogtrafikken, fordi mesteparten av strekningene ikke vil 
ligge i nærheten av boliger, men nær næringsbygg eller under bakken. Ved en bane i ytre korri-
dor vil en også måtte regne med et økende behov for slik skjerming i takt med mulige nye bolig-
områder. En godstogbane i ytre korridor vil i tillegg bli om lag en halv mil lengre enn i indre. 

Til tross for en noe større strekningsandel i tunnel eller kulvert for en bane i indre korridor, vil en 
derfor kunne regne med omtrent like store eller noe større anleggskostnader for en ytre korridor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 7-44: Bygges godstogbanen i indre korridor, vil det være behov for færre omlegginger av vegsystemet enn ved 
en bane i ytre korridor, men likevel for noen. Den største av dem kreves nær Svartån, som ligger ca. 50 m bak stedet 
som bildet ble tatt fra. Godstogbanen vil gå parallelt med Västhagagatan (i blikkretningen), umiddelbart til høyre (vest) 
for gang- og sykkelstien, og på samme høyde som denne. (Jernbanen vil ikke kunne heves fordi den da ikke vil kunne 
nå tilstrekkelig dybde til å gå under bakken ved Scandic hotell Örebro Väst og lenger nord.) Dermed vil biler som skal 
til / fra næringsområdet Bista ikke lenger kunne ta av mot høyre i rundkjøringen. (En planovergang over godstogbanen 
vil ikke være tillatt.) Samtidig vil Västhagagatan måtte krysse over jernbanen i kort avstand fra Svartån. En mulig løs-
ning på dette er å bygge et betonglokk over sporene, flytte rundkjøringen på bildet til toppen av dette betonglokket og 
løfte både Västhagagaten og tilstøtende veger tilsvarende. Lengst til venstre på bildet skimtes E18 / E20 og stedet der 
banen for persontog vil krysse under E18 / E20 og Västhagagatan, se kapittel 7.6.5. Foto: © Norsk Bane AS. 
 
 
Oppsummering 

Gjennomgangen i de forrige avsnittene viser at en godstogbane i ytre korridor ikke vil ha noen 
klare fordeler, annet enn for verneområdet for drikkevann. En slik linje vil derimot ha betydelige 
ulemper på flere andre, viktige punkt. Det gjelder for støybelastningen for nærliggende boliger, 
inngrepene i bebyggelse, særlig på Bettorp, og ikke minst for driftsbetingelsene for godstogene 
– og dermed også for attraktiviteten til frakttilbudet, blant annet i forhold til lastebiltransport. Det 
foreslås derfor at godstogbanen bygges i indre korridor. 
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Andre alternativ for godstogbanen? 

De to alternativene for en godstogbane – indre og ytre korridor – er resultat av et søk etter korri-
dorer der sporene ikke nesten fullstendig ligger under bakken. Det er likevel også viktig å under-
søke om en vil kunne oppnå økt funksjonalitet eller ytterlig reduserte ulemper, hvis en bygger 
godstogbanen i enda større grad i fjelltunnel eller kulvert. 

Det ble f.eks. vurdert om godstogbanen vil kunne føres mot øst på nordsiden av Svartån, gå i 
fjelltunnel under sentrale bydeler i Örebro og bli knyttet til banen for persontog nær Svampen. 
En slik linje vil blant annet266 bli betydelig kortere enn hvis godstogbanen blir knyttet til høyhas-
tighetsbanen nær Venan.  

En godstogbane under Örebro sentrum vil imidlertid måtte ligge nokså dypt, faktisk på eller litt 
under havnivå, for at tunnelen vil kunne ha tilstrekkelig fjelloverdekning under bolighus.267 Men 
da vil høydeforskjellen mellom godstogbanen og banen for persontog bli for stor for at de to ba-
nene vil kunne knyttes sammen nær Svampen.268 Det vil heller ikke være tilrådelig å bygge en 
fjelltunnel med marginal overdekning. Selv om slikt vil kunne være teknisk mulig, vil kostnadene 
og risikoen for setningsskader på et stort antall bygninger neppe kunne stå i forhold til gevinsten. 

Tilsvarende gjelder for linjeføringer med senke- eller fjelltunnel under Svartån, eller med større 
tunnelandel på Bista / Pilängen. Noen av disse linjeføringene vil kunne ha enkelte fordeler, men 
de vil også bli vesentlig mer problematiske på andre punkt.269 Det synes derfor mest hensikts-
messig å bygge en godstogbane i en indre korridor, slik den er beskrevet i avsnittene ovenfor.  

Separate baner for gods- og persontog eller all trafikk på samme bane?  

Hovedkonklusjonen av kapitlene 7.6.2 og 7.6.3 er at det finnes gode muligheter for å bygge en 
bane for persontog via Örebro C og en annen bane for godstog utenom de sentrale bydelene, i 
en indre korridor. For begge banene vil en måtte regne med betydelige anleggskostnader, men 
de problematiske konsekvensene av anleggsarbeidet og togdriften vil være nokså begrenset.  

Kostnadene og ulempene til et sporsystem med to separate baner må også vurderes som små, 
sammenlignet med en løsning der både gods- og persontog kjører på samme bane gjennom 
Örebro sentrum. Hvis en ikke bygger to separate baner, vil en måtte regne med meget store 
kostnader til en ny sentrumsstasjon med minimum seks spor og til ombygging av eksisterende 
bane sør og nord for stasjonen – mens togene skal kunne kjøre gjennom anleggsområdet. 

Uten to separate baner vil en også videreføre en ikke neglisjerbar risiko for personskader ved 
eventuelle ulykker med godstog med farlig last. En vil faktisk kunne reise spørsmålet om en 
plan for en moderne jernbane gjennom Örebro sentrum i det hele tatt vil bli godkjent, hvis denne 
banen skal bli trafikkert av både gods- og persontog, og det i enda større omfang enn i dag. 

I tillegg kommer mange andre argument for en løsning med to separate baner, se kapittel 7.6.1. 
Det anbefales derfor en godstogbane i en indre korridor og en bane for persontog via Örebro C. 
Argumentene for en separat godstogbane er så sterke at den bør realiseres uansett, også helt 
uavhengig av eventuelle beslutninger for en høyhastighetsbane Stockholm – Oslo. 
 

                                                
266 En godstogbane i indre korridor vil f.eks. måtte krysse under Östra Bangatan på Ringstorp. Det vil i anleggsfasen 
føre til komplikasjoner for biltrafikken. Disse vil kunne unngås med en fjelltunnel under Örebro sentrum. 
267 Det er også en stor utfordring å finne områder der godstogbanen gradvis vil kunne føres ned til et nivå dypt under 
byen. For nedstigningen fra sørvest vil det trolig være minst problematisk hvis banen krysser i kulvert under E18 / E20 
nær Karlslundsgatan og fortsetter mot nordøst under Trängens idrottsplats og videre mot et ubebygd område mellom 
boligblokkene på Markbacken (mellom Örnsköldsgatan 45 og 49). Da vil banen ha kommet så langt ned at den vil 
kunne bygges i fjelltunnel under bydelen Hjärsta.  
268 Alternativt vil de to banene kunne knyttes sammen ca. 500 meter lenger nordøst, under Pettersbergs Idrottsplats, 
forutsatt at banen for persontog bygges med en lengre strekning med fall mot nordøst enn ellers nødvendig. Men da 
vil hele strekningen fram til Munkatorp måtte senkes tilsvarende, noe som vil føre til betydelige, anleggstekniske kom-
plikasjoner, blant annet nær tjernet nordøst for Överstegatan. 
269 Hvis godstogbanen i større grad skal legges under bakken ved og sør for Svartån, vil det blant annet føre til lengre 
strekninger med opp mot størst tillatt stigning fordi terrenget ligger ca. 20 – 30 meter høyere på Pilängen enn på Bista. 
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7.6.4 Foreslått trasé fra Örebro kommunes vestgrense til Södra skogen 

For strekningen fra Örebro kommunes vestgrense nær Lanna til en forgreining i Södra skogen – 
der persontogene vil fortsette mot Örebro Centralstation og godstogene følge en bane nær E18 / 
E20 – vil det være mest hensiktsmessig med en trasé nær E18. Den vil bli kortest og minst pro-
blematisk med tanke på støybelastning av områder som ikke fra før er utsatt for støy. 

Samtidig bør en begrense inngrepene i jordbruksareal og unngå linjeføringer i konflikt med går-
der og verdifulle natur- og kulturområder, blant annet nær Vintrosa kyrka, Götavi, Loviseholm og 
Hässelkulla. Det taler for en trasé som, sett fra Lekebergs kommune, endrer retningen fra vest-
sørvest gjennom Lanna til vest-nordvest, krysser E18 i nærheten av Vintrosa kyrka og fortsetter 
østover på nordsiden av motorvegen, for en stor del gjennom skog, mot Örebro by. 

En linje via Örebro flygplats vil derimot være lite tilrådelig på grunn av klart lengre bane, mange 
konflikter med gårdsbebyggelse og / eller flere betydelige hastighetsbegrensninger for togene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasékart 7-8 (også gjengitt i kapittel 7.4.5): Karlstad grense – Kristinehamn – Örebro – Arboga grense, fra Garphytteån 
til Vintrosa kyrka. © Norsk Bane AS. Foreslått trasé er planlagt for både person- og godstrafikk og inntegnet dobbelt 
så bred som ved en gjengivelse i kartets målestokk. Tunneler og broer på mindre enn 25 meters lengde vises ikke. 
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Beskrivelse av foreslått trasé fra grensen til Lekebergs kommune til Södra skogen 

Km
 
 

Karlstad grense – Kristinehamn – Örebro – Arboga grense 

87,420   

  Dagstrekning, 365 meter, nord for veg 204 nær Lanna 

87,500    Jernbanen vil gå i en ca. 5 meter dyp skjæring sør for gården Svartkärr, og ha 
støttemur på nordsiden. Støttemuren vil ligge kun 2 meter fra det sørvestre hjør-  

  
net av den store låven på gården. Det ble vurdert om kulverten under Lanna bør 
forlenges til øst for låven, men da vil toppen av kulverten ligge 4 meter over ter- 

  
rengnivå og danne en barriere. Det vil heller ikke være tilrådelig å senke banen 
fire meter, for da vil den komme til å ligge i en ganske dyp skjæring i alunskifer. 
 

87,565
 

   I et skogholt sør for gården Svartkärr vil høyhastighetsbanen krysse gjennom 
et mindre, tidligere kalksteinsbrudd, men ligge nord for et mindre "rödfyr"deponi.  

  
"Rödfyr" i små mengder finnes spredd over hele området ned til veg 204, men 
forurensningen synes å være begrenset til overflatelaget og det nevnte deponiet. 

87,785   

  Bro, 50 meter, over veg 204 

  
Veg 204 vil bli senket med 1 meter for å kunne bli ført under jernbanen. Det gjel-
der også for de tilstøtende lokalvegene til gårdene Halltorp og Mälltorp. 

87,835   

  Dagstrekning, 430 meter, nord for gården Halltorp 

  
   Øst for Svartkärr har foreslått trasé størst tillatt fall mot øst. Terrenget har like-
vel enda sterkere helling, slik at fyllingshøyden vil øke fra 5 meter ved jernbane-  

  
broen over veg 204 til 9 meter ved vestenden av broen sør for Västra Via. Banen 
er planlagt med støyskjermvegger på begge sider. 

88,265   

  Bro, 480 meter, sør for Västra Via 

  
   På store deler av broen vil sporene bare ligge ca. 10 meter over terrengnivå. 
Det foreslås likevel en bro framfor en fylling, fordi en fylling ville fått en over 40 m  

  
bred fyllingsfot og legge beslag på mye dyrkingsareal. Merkostnadene til en bro 
vil være ganske små fordi en stor fylling vil være krevende å fundamentere.270  

88,745   

  Dagstrekning, 2085 meter, vest for Vintrosa kyrka 

89,930
 

   Foreslått trasé går gjennom en barskog nordøst for Klockargården i en opp til 
6 meter dyp skjæring, om lag midtvegs mellom to områder som er rike på kultur- 
minner (rydningsrøyser). Banen vil på det nærmeste ligge 30 m fra det nordre av 
de to områdene. 
 

90,495    Jernbanen vil gå over Ranglabäcken på en kort bro, men vil ligge i en skjæring 
med gradvis økende dybde mot øst fram til kulverten ved gårdene på Kroken. 

90,830  

                                                
270 I dette området er løsmasselaget over fjellgrunnen (leire, silt og morenejord) 5 – 10 meter dypt. Ved slike forhold vil 
punktuelle fundament for bropilarer være rimeligere enn linjeformete fundament for en stor fylling. Se også kap. 2.2.8.  



 
 
– Nye tider for Norge 
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Bilde 7-45: Foreslått trasé går bare 2 meter sør for (foran) den store låven på Svartkärr (til høyre i bildet), men 85 m 
fra bolighuset. Lenger vest er jernbanen planlagt i kulvert, bl.a. foran boligene til venstre. Foto: © Norsk Bane AS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 7-46: Øst for en bro over veg 204 (som bildet er tatt fra) vil banen ligge på en 5 – 9 meter høy fylling, fram til (og 
litt til høyre for) de tre små buskene midt på bildet. Derfra er det planlagt en 480 m lang bro. Foto: © Norsk Bane AS. 


