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8 Traséforslaget for høyhastighetsbanen i Västmanlands län 

8.1 Generelt om strekningen og dens funksjon i banenettverket 

Traséforslaget for høyhastighetsbanen Stockholm – Oslo i Västmanlands län, og den underlig-
gende konseptutviklingen, viser tydelig hvorfor ulike måter på å tenke jernbane kommer til svært 
forskjellige resultat. Den grunnleggende framgangsmåten for mulighetsstudien401 – å søke etter 
investeringer med både stor effekt og høy lønnsomhet for samfunnet – har resultert i et forslag 
til nye, dobbeltsporete baner gjennom Västmanlands län, både fra øst via Västerås mot Örebro 
og fra länsgrensen nær Eskilstuna til et knutepunkt nær Arboga.  

De nye banene foreslås som tillegg til, og med forbindelser til eksisterende spor, og vil sammen 
danne et transportsystem med høy kapasitet og for svært attraktive togtilbud i person- og gods-
trafikken, som f.eks. reisetider på ned mot 24 minutt fra både Västerås og Eskilstuna til Örebro. 

Et søk etter tiltak som primært vil videreutvikle det eksisterende banenettet i små steg, ville der-
imot ha resultert i langt dårligere løsninger, også sett i forhold til investeringskostnadene, eller 
jamvel i forslag til tiltak som faktisk vil begrense jernbanens utvikling og konkurranseevne. 

Forklaringen er som følger: I Västmanlands län finnes litt andre forutsetninger for planleggingen 
av et moderne transportsystem enn f.eks. i områdene lenger vest. De eksisterende baneforbin-
delsene Örebro – Karlstad og Karlstad – Oslo er om lag 50 % lengre402 enn luftlinjedistansen og 
framstår på flere viktige strekninger ikke som et reelt transportalternativ.403 Der er nye baner i ny 
trasé en selvskreven del av vurderingene.  

Enkelte jernbanestrekninger i Västmanlands län er derimot noe mer funksjonelle enn togforbin-
delsene mellom Örebro og Oslo. Det gjelder særlig for Mälarbanan mellom Västerås og Örebro, 
som delvis også blir trafikkert av tog mellom Eskilstuna og Örebro. Banen er dobbeltsporet på 
over halvparten av den i dag 98 km lange strekningen. Togene kan også kjøre i opptil 200 km/t 
på betydelige deler av distansen. Etter oppgradering av signalsystemet og enkelte andre tiltak404 
vil tillatt hastighet jamvel kunne økes til 250 km/t på noen delstrekninger. Det reiser spørsmålet 
om og eventuelt hvor og hvordan det vil være mulig og hensiktsmessig å bygge videre på eksis-
terende infrastruktur. 

8.1.1 Hastighetsbegrensninger ved delvis bruk av eksisterende baner 

Mälarbanan mellom Västerås og Örebro har fire lengre405 dobbeltsporstrekninger, se kart 8-1 på 
neste side. Den 19 km lange parsellen Västerås – Kolbäck406 er trolig den strekningen som kan 
være mest nærliggende å vurdere som en del av høyhastighetsbanen Stockholm – Oslo. Linjen 
er bygd med kurveradier for minimum 250 km/t i ca. 15 km lengde, men har også kraftige has-
tighetsbegrensninger ved både Västerås og Kolbäck.  

 
401 Se kapittel 2.1 om mulighetsstudiens formål og innhold. 
402 Örebro – Karlstad er 98 km i luftlinje, og 155 km, eller 58 % mer, langs eksisterende bane. Karlstad – Oslo er 165 
km i luftlinje og 242 km, eller 47 % mer, langs eksisterende bane. 
403 Det gjelder f.eks. for reiser fra Örebro til Karlskoga, en by med ca. 30 000 innbyggere i 12 km avstand fra nær-
meste jernbanestasjon med rutegående persontrafikk. Det er i dag også svært tungvint å reise med tog fra Karlstad til 
de folkerike, norske fylkene Østfold og Vestfold, via Mellerud eller Kongsvinger. 
404 Linjen har flere delstrekninger der kurveradiene vil være tilstrekkelig store for 250 km/t. Dersom en skal øke tog-
hastigheten utover 200 km/t, må en imidlertid installere et signalsystem som ikke er basert på lyssignal langs sporet, 
men der nødvendig informasjon overføres direkte til togets styringssystem via antenner i skinnegangen eller et satel-
littbasert kommunikasjonssystem. Det kreves også tiltak på Dingtuna stasjon. Regelverket tillater ikke tog i 250 km/t 
langs plattform. Dette vil kunne løses med fysiske sperrer som bare åpnes ved stopp av lokaltog (men som bare vil 
harmonere med en bestemt døravstand og vil måtte tilpasses på nytt hvis togsettene skiftes), to ekstra spor på utsi-
den av de to eksisterende eller nedlegging av stasjonen.  
405 Dobbeltsporstrekninger på under 1 km lengde, som på Munktorp og Köping, er ikke tatt med her. 
406 Kolbäck er et tettsted med 2027 innbyggere per 31.12.2017, se https://www.scb.se, tabell mi0810. Kolbäck har i 
dag jernbanestasjon, men til tross for kort avstand til Hallstahammar, ikke et tilstrekkelig stort trafikkpotensial for at 
tog mellom Västerås og Örebro stopper der. Bare tog mellom Västerås og Eskilstuna har i dag opphold på Kolbäck. 
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Det er også vanskelig å se noen naturlig trasé for en fortsettelse fra Kolbäck mot Köping. Linjen 
vil neppe kunne gå nær Mälarbanan, og i hvert fall ikke vest for Munktorp. Eksisterende enkelt-
spor har flere krappe407 svinger både nordøst og vest for jernbanestasjonen på Köping, og sta-
sjonen ligger nesten på tvers av luftlinjen Västerås – Örebro. Der vil en uansett måtte bygge ny 
bane i ny trasé, og bør helst kunne velge mellom flere alternativ enn bare dem som går via Kol-
bäck. 

Det vil heller ikke være mulig å rette ut svingen for 160 km/t øst for og gjennom Kolbäck uten 
omfattende inngrep i både nærings- og boligbebyggelse. Denne svingen virker i kombinasjon 
med en del andre baneavsnitt for lav hastighet i byen Västerås408 sterkt begrensende på toge-
nes gjennomsnittshastighet og konkurransekraft. Det gjelder ikke bare for strekningen Västerås 
– Kolbäck, men også for en eventuell framtidig bane vest for Kolbäck:  

Etter avgang fra Västerås stasjon vil et tog neppe409 komme opp i 250 km/t (altså den hastighe-
ten som banen ble bygd for), før det må bremse ned igjen før Kolbäck. Og vest for Kolbäck ville 
det f.eks. ta vel fire minutt og nærmere to mil (det vil si vel forbi Köping) som toget måtte kjøre i  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 8-1: Dobbeltspor- og enkeltsporstrekninger på eksisterende bane Västerås – Örebro, markert i hvitt/blått og blått. 
Mindre enn 1 km lange strekninger, som ved Munktorp og Köping stasjon, er ikke inntegnet. Grafikk: © Norsk Bane 
AS. Kart: © Lantmäteriet. 

 
407 Svingene øst for Köping, nær Norsa og Lindbacken, har fartsgrense 110 km/t, mens svingen vest for stasjonen er 
dimensjonert for kun 80 km/t. 
408 Det gjelder blant annet for fartsbegrensningen til 110 km/t ved Fridnässkolan, som ligger om lag 1100 meter vest 
for midten av Västerås stasjon. Der bør togene kunne holde minst 140 km/t, om de ikke vil bruke mer tid enn nødven-
dig for et opphold på Västerås stasjon. Også de to svingene ved skifteområdet nær Hammarby bør tåle 190, og ikke 
bare 160 km/t. 
409 Et persontog for en maksimumshastighet på 250 km/t, f.eks. Stadlers RABe 501 "Giruno", vil på den aktuelle dis-
tansen ikke kunne komme opp i togets maksimumshastighet. Hvis en derimot bruker et tog med en maksimumshas-
tighet på 320 km/t, vil toget kunne holde 250 km/t i ca. ett minutt før nedbremsing til 160 km/t, avhengig av togtype, 
passasjertall og værforhold.  
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gradvis økende hastighet før det hadde akselerert fra 160 til 300 km/t.410 Investeringen i en ny 
bane vest for Kolbäck ville altså resultere i en vesentlig mindre reisetidsreduksjon enn på fore-
slått trasé der togene etter akselerasjon vest for Västerås vil kunne kjøre gjennomgående i has-
tigheter på 300 – 320 km/t, på enkelte avganger helt fram til Örebro.  

Slik sett vil det kanskje være mer hensiktsmessig å vurdere den 10 km lange dobbeltsporstrek-
ningen Ökna – Krämplinge (om lag ei mil vest for Arboga) som en del av høyhastighetsbanen 
Stockholm – Oslo. Der vil persontogene kunne kjøre gjennomgående i 250 km/t, i hvert fall etter 
oppgradering av signalsystemet. 

Strekningen er imidlertid for bratt for tyngre godstog,411 uten at det finnes noen alternativ rute av 
god standard.412 En høyhastighetsbane via Ökna – Krämplinge ville i tillegg bli over 5 km lengre 
enn foreslått trasé Arboga – Örebro via Glanshammar,413 og ta tilsvarende mer tid å kjøre. 

Situasjonen ville bli enda mer problematisk om noen av de to øvrige, eksisterende dobbeltspor-
strekningene Valskog – Arboga (9 km) og Hovsta – Örebro (9 km, nesten på tvers av luftlinjen 
Västerås – Örebro) skulle bli del av høyhastighetsbanen Stockholm – Oslo. Førstnevnte tillater 
160 km/t ved Valskog, men bare 110 km/t nær Arboga stasjon, mens sistnevnte tillater 130 km/t 
ved Hovsta, men bare 80 km/t på de siste 2 km før Örebro stasjon. De fleste stedene vil hastig-
hetene ikke kunne økes med enkle midler.414 Også ved et slikt trasévalg ville en både forspille 
mulighetene for et togtilbud med høy konkurransekraft og svekke effekten av nødvendige inves-
teringer i øvrige delstrekninger. 

Vurderinger på annet hold 

Til tross for de nevnte begrensningene i både attraktiviteten til jernbanen og lønnsomheten til in-
vesteringene, samt mange andre ulemper (se kapitlene 8.1.2 til 8.1.4), finnes det utenom denne 
mulighetsstudien knapt noen utredning der en har undersøkt noe alternativ til å bygge videre på 
de eksisterende dobbeltsporstrekningene mellom Västerås og Örebro. 

Trafikverket har f.eks. i sin "åtgärdsvalsstudie" om Stockholm – Oslo415 fra november 2017 be-
grenset sine vurderinger til det som betegnes som "utbyggnad" av resterende enkeltsporstrek-
ninger til dobbeltspor. Noen sammenligning med anleggskostnadene og effektene ved andre 
mulige løsninger foreligger ikke. 

Det er også grunn til å stille spørsmålstegn ved beskrivelsen av investeringene som foreslås av 
Trafikverket. En forutsetter å kunne bygge om enkeltsporlinjene mellom Västerås og Örebro til 
dobbeltspor "langs befintlig järnvägssträckning", kombinert med flere "mindre och större kurvrät-
ningar."416 Er dette en realistisk framstilling? Hva vil en kunne oppnå med slike tiltak, ved hvilke 
kostnader, ulemper og inngrep? Disse spørsmålene blir drøftet i de neste kapitlene. 

 
410 Et persontog for en maksimumshastighet på 320 km/t trenger på horisontal og tunnelfri bane, 50 % setebelegg og 
lett bris mot toget knapt 2 km for å akselerere fra stillstand til 160 km/t, og om lag 20 km til 300 km/t. En akselerasjon 
fra 160 til 300 km/t tar følgelig om lag 18 km. En ny bane vest for Kolbäck vil imidlertid neppe bli horisontal, så akse-
lerasjonsdistansen vil bli noe større. 
411 Se også bilde 2-3 i kapittel 2.2.4. Bildet er tatt ca. 3 km vest for Ökna. 
412 Se også kapittel 7.1, avsnittet om "Örebro og strekningene mot Arboga". 
413 Teoretisk ville en vest for Krämplinge kunne bygge en ny bane i en mer sørlig og noe kortere trasé enn nær eksis-
terende spor fram mot Hovsta. Men det ville kreve enda et inngrep i et ellers lite belastet naturområde, og framstår 
neppe som et gjennomførbart alternativ. 
414 Eksisterende bane sørvest for Valskog er f.eks. rettlinjet i 4 km lengde, men setningene på eksisterende skinne-
gang indikerer at fundamentet ikke er tilstrekkelig stabilt for en vesentlig økning i tillatt hastighet. Dessuten ville det 
kreve trolig uakseptable inngrep ved Björskog kyrka eller i bebyggelse på tettstedet Valskog om en skulle rette ut 
svingen for 160 km/t ved Valskog. Hastighetsbegrensningen til 110 km/t like øst for Arboga stasjon vil derimot kunne 
heves til 130 km/t gjennom en mindre omlegging av sporene. 
415 Se https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/41837/Ineko.Product.RelatedFiles/2018_030_atgardsvalsstudie_ 
forbattrad_tillganglighet_inom_straket_stockholm_oslo.pdf (linjedelt link). 
416 Se Åtgärdsvalsstudie Stockholm – Oslo, slutrapport, s. 52. Også aksjeselskapet "Oslo-Sthlm 2.55", finansiert av 
svenske bykommuner og fylker, opererer med uttrykk som "kompletteringar av enkelspår til dubbelspår", se figur 2 på 
s. 5 i "Nyttoanalysen, slutrapport," https://www.oslo-sthlm.se/wp-content/uploads/2019/05/b3olbbta3cel6dte2689.pdf. 
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8.1.2 Anleggskostnader ved delvis bruk av eksisterende baner 

Det er generelt verken mulig eller hensiktsmessig å bygge en dobbeltsporet bane ved å legge et 
nytt spor rett ved siden av en eksisterende, enkeltsporet bane med rutegående togtrafikk: 

• De fleste stedene må en fjerne deler av fundamentet til det eksisterende sporet for å kunne 
bygge er stabilt fundament for det nye sporet. Det kan en bare gjøre når togtrafikken er inn-
stilt. Et mulig alternativ er å stenge banen i flere uker eller måneder, men da blir det buss for 
tog og komplikasjoner for godstrafikken, med tilsvarende kostnadsøkning og tap av kunder og 
inntekter. Stenges banen bare om nettene, blir anleggsarbeidet svært komplisert, tidkrevende 
og enda dyrere. En tredje mulighet er å bygge et midlertidig spor ved siden av eksisterende, 
men det øker også kostnadene og er ofte ikke gjennomførbart på grunn av plassmangel. 

• I tillegg til problemene med fundamentet kommer sikkerhetsrisikoen ved arbeid nær strøm-
førende ledninger, se kapittel 2.2.1, og behovet for inspeksjon av skinnegangen etter spreng-
ningsarbeid. Spor fra 1800-tallet, som strekningen Kolbäck – Valskog, har dessuten en teknisk 
standard som gjør det ønskelig å skifte ut både fundament og jernbanetekniske installasjoner, 
ikke minst for å sikre en stabil og pålitelig togdrift. Det betyr at en normalt ikke bygger ett spor 
ved siden av eksisterende, men en ny, dobbeltsporet bane som tillegg til eller erstatning for 
det eksisterende sporet, helst i mer enn noen få meters avstand. 

• De eksisterende enkeltsporstrekningene i Sverige tillater de fleste stedene bare lave hastig-
heter. Kolbäck – Valskog har f.eks. kurveradier for 80 – 110 km/t nær Köping og for 120 – 160 
km/t ellers. Skulle en bygge en ny bane like ved det eksisterende sporet, ville en fått en linje-
føring for like lave hastigheter som i dag. Det ville gjøre investeringen lite lønnsom og skape 
en konflikt med avgjørende vilkår for jernbanens konkurransekraft i forhold til bil og fly.417 

• Det er generelt nesten umulig å finne en trasé for høy hastighet i nærheten av et eksisterende 
spor for mye lavere fart, særlig der dette sporet i mer enn 100 år har dannet en ramme for ut-
viklingen av samfunnet. Der ligger boliger og bedrifter ofte tett inntil skinnegangen. Noen ste-
der kan det likevel være ønskelig, f.eks. for å unngå en ny barriere i landskapet. Noen steder 
kan det også være teknisk mulig, uten alt for store inngrep i natur, miljø eller kulturarv.  

Men erfaringsmessig vil en alltid møte to problem: for det første vil den nye banen mange ste-
der berøre eller krysse over eksisterende spor, noe som vil føre til kostnadsdrivende konflikter 
med togtrafikken. For det andre vil det stå igjen noen delstrekninger der det ikke finnes noen 
løsning, og der en enten må akseptere sterkt redusert toghastighet eller velge en helt annen 
trasé, også for de delstrekningene der den nye banen teoretisk kunne blitt bygd nær eksiste-
rende spor.  

Dette gjelder ikke minst for strekningen Kolbäck – Valskog. I Trafikverkets "åtgärdsvalsstudie"418 
har en f.eks. skissert en linje som i grove trekk følger eksisterende spor fra Kolbäck og helt fram 
til Björke, om lag 4 km øst for Köping. Den resterende strekningen fram til Köping vil imidlertid 
neppe kunne dimensjoneres for mer enn 160 km/t, selv ved omfattende inngrep i eksisterende 
og planlagt boligbebyggelsen på Macksta, en av de nordøstre bydelene i Köping.  

Det vil blant annet ha som konsekvens at selv tog uten opphold på Köping ikke vil komme opp i 
250 km/t,419 verken mellom Kolbäck og Köping eller mellom Köping og Valskog. Dermed blir det 
også tvilsomt om noe operatørselskap i det hele tatt vil bruke persontog for høyere maksimums-
hastighet enn 200 km/t på Mälarbanan, ikke minst fordi tog for 250 km/t heller ikke vil kunne nå 
sin maksimumshastighet på eksisterende bane mellom Stockholm og Västerås – der Trafikver-
ket også baserer seg på bruk av eksisterende bane som eneste, nærmere vurderte alternativ.420 

 
417 Se f.eks. "Et attraktivt alternativ til flyreiser" i kapittel 2.1.2. Også Trafikverkets reisetidsmål om maksimalt tre timer 
mellom Stockholm og Oslo (se Åtgärdsvalsstudien, s. 8) ville vært nesten umulig å nå, eller krevd høyere hastigheter 
på andre delstrekninger enn forutsatt. 
418 Se Åtgärdsvalsstudie Stockholm – Oslo, slutrapport, s. 32. 
419 Det er her lagt til grunn at toget har en maksimumshastighet på 250 km/t. Jfr. også fotnote 409. 
420 Opplysningen om strekningen Stockholm – Västerås gjelder for vanlige persontog, uten aktiv krengemekanisme. 
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En linje for gjennomgående høy hastighet sør for Kolbäck (men med fartsgrense 160 km/t gjen-
nom Kolbäck) ville derimot overhodet ikke kunne gå nær Björke, men måtte ligge flere kilometer 
lenger vest. Sett fra Kolbäck, ville banen kunne følge eksisterende spor i opp til 3 km, omtrent 
fram til Lövgård, før den måtte dreie mot vest. Den ville altså i liten grad kunne bygges "langs 
befintlig järnvägssträckning", men måtte for det meste gå i ny trasé. Der ville en også ha bedre 
muligheter for et rasjonelt og rimelig anleggsarbeid.  

En slik bane ville likevel danne en mer problematisk barriere i landskapet enn foreslått trasé for 
høyhastighetsbanens delstrekning Västerås – Örebro, som for en stor del er planlagt nær E18, 
utenom Kolbäck og på hele strekningen for 300 km/t eller mer.  

Lignende gjelder for eksisterende enkeltsporstrekning Köping – Valskog. Også der ville det riktig-
nok være mulig å bygge en mindre delstrekning av en ny bane nær eksisterende spor, f.eks. i 
om lag 2 km lengde nord for Östtuna. Men mesteparten av en ny bane måtte gå i ny trasé. Der 
ville en også kunne bygge rimeligere enn nær eksisterende spor, og med færre konflikter med 
nærings-, bolig- og fritidsbebyggelse.  

Arboga – Hovsta 

Mellom Jädersbruk, knapt 3 km vest for Arboga stasjon, og Hovsta, finnes i dag en 35 km lang 
bane fra 1997 med god teknisk standard og kurveradier for 250 km/t på mesteparten av strek-
ningen. Banen er enkeltsporet i 25 km lengde. Der vil det kunne være aktuelt å bygge ikke to, 
men kun ett nytt spor i omtrent 20 meters avstand fra det eksisterende, slik en f.eks. har valgt 
det på deler av strekningen Strängnäs – Härad øst for Eskilstuna, se bilde 8-1.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 8-1: Mellom Härad og Strängnäs, om lag 25 km øst for Eskilstuna, har en bygd et nytt spor i om lag 20 meters 
avstand fra det eksisterende. Slik kunne en fortsatt bruke det eksisterende sporet, bygd i 1997, og bygge et nytt spor 
uten store konflikter med togtrafikken på banen. Men banen krever mye plass og stedvis også større skjæringer enn 
en vanlig, dobbeltsporet bane. Bildet ble tatt i anleggsfasen i 2016 (før det nye sporet ble lagt), to km øst for Härad, 
mot øst. Foto: © Norsk Bane AS. 
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En slik utvidelse vil imidlertid ikke bare kreve betydelig mer areal421 enn en vanlig dobbeltsporet 
linje, men også koste forholdsvis mye. På flat mark ville merkostnadene til et nytt enkeltspor blitt 
om lag 70 – 75 % av kostnadene til en dobbeltsporet bane. Strekningen Jädersbruk – Hovsta går 
imidlertid gjennom småkupert terreng. Der vil et nytt enkeltspor om lag 20 meter sør eller nord 
for eksisterende skinnegang neppe kunne tilpasses like godt til terrenget som det eksisterende 
sporet. Kostnadene vil derfor være større, og ikke skille seg vesentlig fra kostnadene for en ny 
dobbeltsporet bane i et velegnet område – der banen også vil kunne bygges for tyngre godstog. 
Dette vil derimot ikke være mulig med et ekstra enkeltspor mellom Jädersbruk og Hovsta. 

Oppsummering med enkelte tilleggsmoment 

De eksisterende dobbeltsporstrekningene mellom Västerås og Örebro har en samlet lengde på 
47 km. Dersom alle disse strekningene skulle bli del av høyhastighetsbanen Stockholm – Oslo, 
ville en kunne begrense investeringene til om lag 49 km ny bane mellom Västerås og Örebro.422 

Foreslått trasé Västerås – Örebro er derimot knapt 93 km lang, regnet via Arboga by.423 I tillegg 
foreslås en knapt 12 km lang bane utenom Arboga by, blant annet for å sikre tilstrekkelig spor-
kapasitet, se kapittel 8.1.4. Til sammen utgjør dette 105 km ny bane, eller litt over det dobbelte 
av samlet lengde på ny bane ved bruk av eksisterende dobbeltsporstrekninger. 

Det betyr likevel ikke at det vil koste litt over dobbelt så mye å bygge en ny bane på hele strek-
ningen som nye baner bare på delstrekninger. Det vil f.eks. være enklere å finne funksjonelle, 
rimelige og lite konfliktfylte løsninger om linjen kan velges uten forhåndsbindinger til bestemte 
delstrekninger enn hvis banene må legges via Kolbäck og Valskog. 

Det vil også bli langt mindre problematisk å bygge en dobbeltsporet bane vest for Arboga sta-
sjon hvis en først har bygd en alternativ trasé utenom byen (med en midlertidig stasjon langs 
denne) enn hvis det ikke finnes noen omkjøringsbane og all togtrafikk skal gå tvers gjennom 
anleggsområdet eller innstilles i månedsvis. 

På annen side vil nye baner som bare bygges på delstrekninger, noen steder kunne dimensjo-
neres for lavere fart enn en ny bane på hele strekningen Västerås – Örebro. Det skyldes at de 
eksisterende dobbeltsporstrekningene bare tillater 110 – 160 km/t ved både Kolbäck, Valskog, 
Arboga og Hovsta, og at togene trenger noen kilometer for å akselerere derifra til høyere fart. 

Større krav til hastighetsdimensjoneringen fører generelt til større anleggskostnader, men øk-
ningen kan være stor eller svært liten. Kostnadene øker mest der kravet til høyere fart og større 
kurveradier resulterer i mer omfattende inngrep og mange flere broer og tunneler. Men bare 6 % 
av foreslått trasé Västerås – Örebro vil ligge i tunnel,424 og bare 5 % på bro. Banebyggingen vil 
heller ikke kreve mer enn svært få inngrep i bebyggelse, så her er det ikke en slik sammenheng 
mellom hastighet og byggekostnad. Ved få og korte tunneler vil kravet til større tunneltverrsnitt 
ved togdrift i høy hastighet heller ikke gi nevneverdige utslag.  

Det stilles videre strengere krav til fundamenteringen av høyhastighetsbaner enn til baner for 
lavere fart. Imidlertid ligger berggrunnen i Västmanlands län de fleste stedene maksimalt noen 
få meter under terrengoverflaten. En har også god tilgang på stein. Det sikrer stabil og rimelig 
fundamentering, uansett fartsnivå.  

Det finnes heller ikke andre moment som kan tale for en nevneverdig høyere kostnad per kilo-
meter bane for en gjennomgående ny trasé mellom Västerås og Örebro enn for nye baner på 
 

 
421 Spørsmålet er også om slik sporbygging i det hele tatt vil være gjennomførbar uten uforsvarlig høye kostnader. På 
betydelige deler av strekningen vest for Krämplinge går f.eks. en kraftlinje parallelt med og sør for eksisterende spor. 
422 Det antas at en delvis ny bane vil bli om lag 2 km kortere enn eksisterende strekning, som er 98 km lang.  
423 Korteste og raskeste strekning Västerås – Örebro vil gå utenom Arboga by og være 90,3 km lang, altså 2,6 km kor-
tere enn banen via Arboga stasjon. 
424 Beregningsgrunnlaget er forslaget til en 90,3 km lang bane Västerås – Örebro, utenom Arboga by. Hvis også strek-
ningen via Arboga by regnes med, vil bro- og tunnelandelen bli enda lavere. 84 % av tunnelstrekningene er planlagt i 
innkjøringene til byene Västerås og Örebro og er i svært liten grad begrunnet i hastighetsdimensjoneringen. 
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Bilde 8-2: Eksisterende dobbeltsporstrekning Valskog – Arboga er mange steder svært lett tilgjengelig og ikke beskyt-
tet av noe gjerde. Det utgjør blant annet en risiko for at personer vil kunne forville seg inn på skinnegangen. Bildet er 
tatt ved Industrigatan i østre del av Arboga by, der Mälarbanan er skiltet for 160 km/t. Foto: © Norsk Bane AS. 
 
 

flere delstrekninger.425 Unntaket er behovet for en sterkere kraftforsyning og eventuelt en mer 
omfattende støyskjerming, primært som følge av mye større togtrafikk, se neste kapittel. Disse 
merkostnadene vil imidlertid bare utgjøre noen få prosent av de samlete anleggskostnadene. 
Dessuten måtte en ved bruk av eksisterende dobbeltsporstrekninger også regne inn noen kost-
nader for å oppgradere disse strekningene, slik at de fikk samme standard som de nye banene 
når det gjelder feilfrekvens, sikkerhet og risiko for skader på baneanlegget, se f.eks. bilde 8-2. 

Samlet sett er det grunn til å regne med om lag dobbelt så store eller, ved ugunstige forutsetnin-
ger, litt mer enn dobbelt så store byggekostnader for en ny bane på hele strekningen Västerås – 
Örebro som for nye baner bare på delstrekninger. Dette må veies opp mot de positive effektene 
en gjennomgående ny bane vil ha for togtrafikken og driftsøkonomien, se nedenfor. 

8.1.3 Virkninger for togtrafikken ved delvis bruk av eksisterende baner 

De raskeste persontogene mellom Västerås og Örebro bruker i dag 49 minutt426 for strekningen, 
inkludert opphold på Köping og Arboga. Ved bruk av togsett for en maksimumshastighet på 250 
km/t (mot 200 km/t i dag) og en tilsvarende oppgradering av signalsystemet, vil reisetiden kunne 
minke til om lag 47 minutt.427 

 
425 Baner for over 160 km/t kan ikke ha planoverganger. Baner for over 200 km/t kan ikke ha et styringssystem som 
er basert på lyssignal langs sporet. Slike krav bør imidlertid også være innfridd ved lavere hastigheter og kan neppe 
sies å føre til en reell kostnadsøkning for høyhastighetsbaner. Kravet om 40 cm større sporavstand ved 300 km/t enn 
ved 160 km/t, og om 50 cm større sikkerhetsavstand ved siden av sporene har heller ikke mye å si for kostnadene. 
426 Opplysningen gjelder for situasjonen i 2018. Nå har raskeste kjøretid økt til 50 minutt for Örebro – Västerås og til 
52 minutt for Västerås –  Örebro, se https://tagtidtabeller.resrobot.se/tidtabell/tag57b_16986.pdf. 
427 250 km/t vil bare være oppnåelig på en om lag to mil lang delstrekning mellom Ökna og Hovsta, men hastigheter 
på mellom 200 og 250 km/t, samt sterkere akselerasjon vil også spare noen sekund andre steder.  



 
 
– Nye tider for Norge 

 

Høyhastighetsbane Stockholm – Oslo                                    Mulighetsstudie, utredningsfase 2, januar 2019        308

Dersom en skulle bygge nye dobbeltsporstrekninger bare på delstrekninger, ville investeringer i 
Mälarbanan vest for Arboga stasjon føre til økt sporkapasitet, men nesten ikke til ytterligere rei-
setidsreduksjoner fordi togene ikke ville kunne kjøre fortere på mesteparten av strekningen. Det 
finnes bare to unntak: en mindre omlegging av svingen vest for Arboga stasjon og en mer funk-
sjonell løsning428 enn den eksisterende avgreiningen fra strekningen Örebro – Frövi like nord for 
Hovsta. Disse investeringene ville redusere reisetidene med om lag ett minutt. 

I tillegg ville en kunne oppnå kjøretidsbesparelser på om lag 3 – 4 minutt på en ny og trolig opp 
mot 2 km kortere bane mellom Kolbäck og Valskog, ved opphold på Köping stasjon.429 I sum vil 
dette åpne for reisetidsreduksjoner på 4 – 5 minutt, til 42 – 43 minutt, etter investeringer i om lag 
49 km ny bane. 

Dersom en derimot bygger en ny bane på hele strekningen Västerås – Örebro, vil togreisen ta 
33 minutt, inkludert opphold på Köping og Arboga. Det svarer til en reduksjon på 14 minutt, eller 
til en om lag tre ganger430 så stor besparelse som ved investeringer bare i delstrekninger. Virk-
ningene av reisetidsreduksjonen på togtrafikken vil imidlertid bli langt større: 

• Med mindre jernbanen har en høy markedsandel i persontrafikken fra før, vil en tredobling av 
reisetidsreduksjonen erfaringsmessig ikke bare ha en tre ganger så stor effekt på etterspør-
selen, men trolig en minst fire eller fem ganger så stor effekt. Også gjennomsnittsinntektene 
per reisende og reisedistanse vil øke, når togtilbudet i økende grad blir interessant for passa-
sjerer med god betalingsevne.  

• En betydelig økning i etterspørselen vil kunne gi grunnlag for flere avganger. Det vil redusere 
det samlete tidsbehovet for de reisende, inkludert ventetid til neste avgang, og slik øke etter-
spørselen og grunnlaget for økt tilbudsfrekvens ytterligere. Effekten må også sees i sammen-
heng med reisetidsreduksjoner på tilgrensende strekninger, f.eks. Stockholm – Västerås, og 
kan bli meget stor når effekter på flere slike strekninger virker sammen.  

• Ved grunnlag for minst fire tog per time og retning vil det bli mulig å tilby hyppige avganger fra 
alle stasjonene, selv om togene passerer noen av stasjonene uten opphold, etter et skiftende, 
men regelmessig mønster. Slik vil reisetidene bli ytterligere kortet ned, med tilsvarende effekt 
for etterspørsel og tilbudsfrekvens. Uten opphold på mellomliggende stasjoner vil det f.eks. ta 
24 minutt å kjøre Västerås – Örebro, halvparten av reisetiden med raskeste tog i dag. 

• En ny bane i ny trasé vil åpne for en stasjon på Hallstahammar. Byen har litt flere innbyggere 
enn Arboga, men i dag intet togtilbud i retning Örebro og bare få avganger til og fra Västerås. 
En ny stasjon på Hallstahammar (som tillegg til eksisterende stasjon langs nordgående linje 
mot Fagersta) vil riktignok øke kjøretidene for alle tog som skal stoppe der, men økt togtrafikk 
vil ved et skiftende stoppemønster mest trolig gi heller en positiv effekt: Flere tog på banen vil 
gjøre det mulig å kjøre flere avganger med en minst like stor, gjennomsnittlig avstand mellom 
stasjonsopphold og slik tilby kortere reisetider, inkludert ventetiden til første avgang. 

I tillegg vil en gjennomgående ny bane på strekningen Västerås – Örebro gi mange andre store 
gevinster, blant annet for driftsøkonomien431 og godstogtrafikken. En kan imidlertid allerede nå 
konkludere med at en slik investering vil bli langt mer lønnsom enn nye baner kun på delstrek-
ninger. Riktignok vil byggekostnadene bli om lag dobbelt så store eller muligens enda litt større, 
men økningen i persontogtrafikken og -inntektene kan ventes å bli minst fem ganger så stor.  

 
428 I dag må østgående tog fra Örebro mot Arboga krysse over sporet for sørgående tog fra Frövi til Örebro, i samme 
plan. Med en planskilt avgreining vil en kunne unngå slike komplikasjoner.  
429 De raskeste togene kjører den i dag 24 km lange strekningen på om lag 14,5 minutt, se "fastställd tågplan 2018", 
bilaga 1, graf X030, https://www.trafikverket.se/contentassets/9ef2b6f34d2346228f49c9eb43f26c69/26_x030.pdf. Her 
er det også regnet inn et lite påslag på grunn av togkryssingen på Köping. Litt avhengig av linjeføringen vil en på ny 
bane kunne regne med om lag 10,5 – 11,5 minutts kjøretid, inkludert 1 minutts opphold på Köping.  
430 Forholdet mellom reisetidsreduksjonene ved ulike investeringsalternativ gjelder for strekningen Västerås – Örebro. 
På delstrekninger (som Västerås – Köping eller Köping – Arboga) kan forholdet variere noe. 
431 Ved kortere reisetider kan togmateriell og -personale kjøre flere turer på samme tid, slik at kostnadene per tur går 
ned. Samtidig vil økt etterspørsel gi lavere faste kostnader, regnet per reisende / godsmengde. Se også kapittel 2.1.2. 



 
 
– Nye tider for Norge 

 

Høyhastighetsbane Stockholm – Oslo                                    Mulighetsstudie, utredningsfase 2, januar 2019        309

8.1.4 Behovet for sporkapasitet 

En investering i jernbanens infrastruktur i Västmanlands län bør være funksjonell i mange tiår 
framover. Det forutsetter blant annet at en tar høyde for en sterk og langvarig økning i togtrafik-
ken. Her kan det nevnes mange ulike moment, som f.eks. en sannsynlig vekst i folketall, økono-
misk aktivitet og mobilitet, eller nødvendigheten av en sterk begrensning i bruken av transport-
former med høyt energi- og arealbehov, uten at samferdselen nærmest blir lammet. 

I tillegg kommer en del moment som er spesielle for Västmanlands län. Høyhastighetsbanen 
Stockholm – Oslo vil bringe store deler av fylket i en avstand på kun 30 – 50 togreiseminutt432 fra 
den svenske hovedstaden. Det vil åpne mange nye muligheter i arbeid, næring og fritid, og føre 
til en tilsvarende økning i togtrafikken. Samtidig vil det bli betydelig mer attraktivt enn i dag å lo-
kalisere boliger og bedrifter nær stasjonene og godsterminalene i Västmanlands län, som igjen 
vil kunne gi grunnlag for økt etterspørsel og høyere tilbudsfrekvens. 

Et annet moment er at høyhastighetsbanen også vil styrke grunnlaget for lønnsomme jernbane-
investeringer på tilgrensende strekninger. En ny bane Uppsala – Enköping vil f.eks. gi rom for en 
togreisetid på litt over 25 minutt mellom Uppsala og Västerås, og øke togtrafikken også på hele 
strekningen mot Örebro og Oslo, særlig ved ei videreføring fra Uppsala mot Finland. 

Et annet eksempel er Västerås – Eskilstuna, som vil kunne kjøres på knapt 15 minutt på ny, dob-
beltsporet bane. Forbindelsen vil blant annet øke nytten av pågående og planlagte investeringer 
mellom Norrköping, København og Hamburg, og vil faktisk også åpne en nesten 15 minutt ras-
kere rute mellom Stockholm og Eskilstuna enn via Svealandsbanan.433  

To dobbeltsporete baner nær Västerås 

Disse perspektivene gjør det nødvendig å ta høyde for nokså mange tog, ikke minst nær Väste-
rås. I periodene med størst etterspørsel bør en f.eks. vest for Västerås stasjon ha kapasitet for 
følgende antall persontog per time og retning: 4 – 6 tog til / fra Örebro og Oslo / Göteborg, 3 – 5 tog 
til / fra Eskilstuna, 2 – 3 tog til / fra Fagersta og 2 – 4 tog til / fra Kolbäck og Eskilstuna / Köping. Det 
er i sum 11 – 18 persontog. I tillegg kommer minst to godstog eller transporttog for person- eller 
lastebiler per time og retning.434 

Et slikt ruteopplegg vil kreve mer enn bare én dobbeltsporet bane, ikke minst fordi noen av to-
gene vil kjøre betydelig fortere enn andre. Også planene for Västerås Västra, en ny stasjon om 
lag 4 km vest for sentralstasjonen, vil øke behovet for sporkapasitet435 fordi ikke alle togene vil 
stoppe der. Det vil faktisk være nødvendig å ha to baner i drift allerede før en ny bane Västerås 
– Eskilstuna vil stå ferdig.  

Sett fra Västerås C, har eksisterende bane en sørvestlig retning og vil fram til Dingtuna, omtrent 
9 km fra sentralstasjonen, kunne danne en funksjonell delstrekning i en høyverdig togforbindelse 
til Eskilstuna. Det forutsetter imidlertid noen mindre sporomlegginger for å fjerne hastighets- og 
kapasitetsbegrensninger.436 Samtidig vil den eksisterende dobbeltsporstrekningen da på en god 
måte kunne brukes av persontog til og fra Fagersta og Kolbäck, og av tyngre godstog437 på dag-
tid.  

 
432 Norsk Bane AS har på eget initiativ utarbeidet et forslag for en ny bane mellom Stockholm og Västerås grense 
med en mulig reisetid på 28 minutt Stockholm C – Västerås C uten stopp på mellomliggende stasjoner. Verken dette 
forslaget eller andre undersøkte alternativ er foreløpig drøftet med de berørte kommunene. Det er likevel grunn til å 
tro at en reisetid på om lag en halv time nonstopp mellom Stockholm C og Västerås C vil være oppnåelig.  
433 Det er her forutsatt at en ny bane øst for Eskilstuna først vil stå ferdig på et senere tidspunkt. Stockholm – Eskils-
tuna tar i dag 65 minutt med tog. Ved vel 35 minutt Stockholm – Västerås inkludert to stasjonsopphold og 15 minutt 
Västerås – Eskilstuna vil reisetiden Stockholm – Västerås – Eskilstuna bli litt mer enn 50 minutt. 
434 Se også kapittel 2.1.2 om "Godstrafikk".  
435 Ved hastighetsforskjeller mellom tog, enten som følge av ulike, tillatte maksimumshastigheter eller på grunn av 
forskjellige stoppemønstre, må det i ruteplanen være litt ventetid foran de raskeste togene, ellers vil de ta igjen foran-
liggende tog i lavere hastighet. Hvis alle togene kjører like fort, kunne en unngått denne ventetiden og kjørt flere tog. 
436 Se kapittel 8.6.2, fotnote 408 i kapittel 8.1.1 og bilde 8-3 på neste side. 
437 Om natten vil det være best å kjøre togene på ny og kortere bane, som også for en stor del vil gå i tunnel i byene. 
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Bilde 8-3: Nær bydelen Hammarby, om lag 3 km vest for Västerås C, ligger et skifteområde på sørsiden av (til høyre 
for) eksisterende dobbeltsporstrekning Västerås – Kolbäck (med toget i framgrunnen). Tog som skal kjøre ut av skifte-
området i retning Västerås C, må krysse i plan over sporet for motgående trafikk for å kunne komme til riktig (venstre) 
spor. Noe av det samme gjelder for persontog som skal kjøre fra Västerås C til verkstedet nær Hammarby (den hvite 
bygningen lengst borte, i samme retning som sporene til venstre). Også det kan i dag ikke skje uten at togene krysser 
over sporet for motgående trafikk. Forslaget til ny høyhastighetsbane Västerås – Örebro inkluderer en omlegging av 
eksisterende bane og nye spor, slik at kapasitetsbegrensningen ved Hammarby blir fjernet. Foto: © Norsk Bane AS. 
 
 

Det taler for en ny, dobbeltsporet bane i vestlig retning fra Västerås, som tillegg til eksisterende, 
for både persontog, lette godstog og biltransporttog på dagtid, samt tunge og lette godstog om 
natten. Denne nye banen bør flere steder ha forbindelser til Mälarbanan, både for å forenkle an-
leggsarbeidet, bedre mulighetene for høy utnyttelse av sporkapasiteten og øke fleksibiliteten ved 
driftsforstyrrrelser på én av banene. 

Også øst for Västerås C bør det være to baner. På strekninger i retning Sala, Uppsala, Arlanda 
og Stockholm vil togtrafikken neppe bli mindre enn vest for Västerås. Slik vil en også kunne opp-
nå god kapasitetsutnyttelse av de seks sporene i den framtidige sentralstasjonen i Västerås.438 
Denne mulighetsstudien favner om et komplett forslag til sporarrangement i den nye stasjonen, 
inkludert hensettingsspor og planskilte forbindelser til skifteområde og verksted nær Hammarby. 

To baner øst for Örebro   

Perspektivene for utviklingen av jernbanen i Västmanlands län gjør det tilrådelig å dimensjonere 
den framtidige infrastrukturen mellom Arboga og Örebro for 4 – 6 persontog per time og retning 
Västerås – Örebro, 3 – 4 persontog Eskilstuna – Örebro439 og minst 3 godstog eller biltransporttog. 
Det er for mye for én dobbeltsporet bane, men trolig ikke nok for å forsvare to slike baner.  

 
438 Se https://www.vasteras.se/kommun-och-politik/vasteras-utvecklas/malarporten/resecentrum.html 
439 Selv ved gjennomgående nye baner på både nord- og sørsiden av Mälaren vil persontogtrafikken via Västerås tro-
lig bli noe større enn via Eskilstuna, blant annet som følge av forbindelsen til Arlanda. 
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Dette kan løses med en ny, dobbeltsporet bane øst for Örebro for persontog på dagtid og både 
lette og tunge godstog om natten, og ved å bruke den eksisterende, for en stor del enkeltsporete 
strekningen via Krämplinge for lette godstog og biltransporttog på dagtid. Tunge godstog vil da 
i de sterkest trafikkerte periodene fortsatt måtte kjøre den vesentlig lengre strekningen via Frövi, 
siden banen via Krämplinge er for bratt,440 men det vil trolig bare gjelde for et fåtall tog. 

Dette gjør det også mer forståelig hvorfor det foreslås én bane via Arboga stasjon og en annen, 
parallell bane utenom byen. I motsatt fall, ved kun én bane gjennom Arboga, ville en ikke kunne 
kjøre flere tog enn kapasiteten til én dobbeltsporet bane gir rom for. Da ville en i praksis blokkere 
godstogtrafikken på dagtid eller sette et lite ønskelig tak for persontrafikken. 

Kapasitetsvurderinger for jernbanens framtidige infrastruktur i Västmanlands län taler altså for 
to baner både vest for Västerås og øst for Örebro. Da synes det mest hensiktsmessig å bygge 
en gjennomgående ny bane som tillegg til, og ikke som erstatning for deler av eksisterende spor 
Västerås – Örebro, selv om togtrafikken på den midtre delen av strekningen vil være noe mindre 
enn nær Västerås og mellom Arboga og Örebro.  

Begrunnelsen er blant annet at en med en ny bane på hele strekningen og med forbindelser til 
en intakt og godt vedlikeholdt, eksisterende bane vil ha mye større muligheter til å opprettholde 
et noenlunde brukbart togtilbud i tilfelle høyhastighetsbanen må stenges. En kan ikke utelukke 
at en beruset person vil kunne gå i sporene eller at en lastebil vil kjøre inn i en jernbanebro med 
for høy last. I slike situasjoner vil det være en stor fordel å ha alternative kjøreruter for togene. 

Konklusjonen, som i de forrige underkapitlene, er altså at det er stort behov for en gjennomgå-
ende ny bane på hele strekningen Västerås – Örebro, og at det er svært lite tilrådelig å bygge ny 
bane bare mellom eksisterende dobbeltsporstrekninger.  

Behov for helhetlig planarbeid 

Forslag om å "bygge ut" eksisterende enkeltsporstrekninger til dobbeltspor, er ofte motivert av 
et ønske om å kunne oppnå en positiv utvikling med svært begrenset kapitalinnsats. Men prisen 
kan tvert imot bli meget høy. Dersom en f.eks. skulle begynne å bygge en dobbeltsporet bane i 
små parseller om gangen fra Kolbäck mot Valskog og fra Arboga mot Hovsta, ville en måtte tåle 
mange år eller jamvel flere tiår med forstyrrelser og innstillinger av togtrafikken, for til slutt å opp-
nå bare skuffende små effekter.  

For parsellvise byggetiltak har en egen dynamikk. Enhver slik delinvestering vil forsterke argu-
menta for å fortsette med samme type tiltak. En vil jo helst høste snarlige gevinster av tidligere 
innsats, og ikke begynne på nytt et annet sted, selv om det ville vært det beste. 

En ville da også investere store summer i dobbeltsporstrekninger som en bare vil kunne bruke 
i begrenset omfang. Det finnes f.eks. lite ønskelige begrensninger for antallet tog på en dobbelt-
sporet bane Arboga – Hovsta, fordi tog på denne linjen må dele kapasiteten på strekningen Hov-
sta – Örebro med tog på "godsstråket genom Bergslagen", en av hovedstrekningene for godstra-
fikken mellom Nord- og Sør-Sverige. På deler av døgnet går der nå tog i ned mot 10 minutts av-
stand i hver retning, og flere skal det bli etter hvert som nye, dobbeltsporparseller mellom Halls-
berg og Mjölby åpnes for trafikk. 

Det kan selvsagt tenkes at en "utbygging" til fire spor på strekningen Hovsta – Örebro ville kunne 
løse problemet. Men langs eksisterende bane er det ikke plass for to ekstra spor, se bilde 8-4 på 
neste side. Den eneste, men svært kostbare muligheten ville vært å bygge en ny tunneltrasé på 
de siste kilometerne fram til Örebro C, men en slik trasé ville mest trolig gjøre det umulig å reali-
sere foreslått trasé Arboga – Örebro via Glanshammar (eller noen annen bane med samme funk-
sjonalitet) på et senere tidspunkt.441  

 
440 Det ble blant annet vurdert om en kunne unngå de bratte delstrekningene gjennom ombygging eller et nytt, paral-
lelt spor, men undersøkelsene viste at et slikt arbeid vil bli nesten like omfattende som å bygge hele strekningen Jä-
dersbruk – Hovsta på nytt. Da ville det nok være enklere å bygge lengre delstrekninger av en ny bane Örebro – Arboga 
med tre spor. 
441 Det er her forutsatt at det ikke vil være politisk mulig å fjerne en nybygd, dobbeltsporet bane Hovsta – Örebro. 
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Bilde 8-4: Flyfoto av strekningen Hovsta – Örebro ved Hagaby, om lag 1,5 km nord for Örebro Centralstation. Bildet 
viser at det ligger mange bolighus kloss inntil jernbanens støyskjermvegger. Skulle en "bygge ut" denne strekningen 
til fire spor, ville det kreve omfattende og klart uakseptable inngrep i bebyggelsen, selv ved enkeltsporet togdrift i an-
leggsfasen og tilsvarende begrensninger i togtrafikken. Flyfoto: © Örebro kommun. 
 
 

Dermed ville en ende opp med klart større anleggskostnader enn for foreslått trasé, minst 30 % 
lengre reisetider Arboga – Örebro, ingen funksjonell løsning for godstog og ingen realistisk mu-
lighet til å komme seg ut av denne situasjonen. 

Noe av det samme vil kunne sies om en eventuell dobbeltsporet bane Kolbäck – Köping. Også 
en slik bane ville blokkere eller gjøre det svært vanskelig for en annen og mer funksjonell trasé-
løsning nær den nordre innkjøringen til Köping stasjon og i realiteten virke kontraproduktivt. 

Det illustrerer hvor viktig det er at en ikke begrenser undersøkelsene til et søk etter tiltak som vil 
fjerne problempunkt i det eksisterende banenettet, men gjennomfører grundige analyser av for-
skjellige konsept og traséløsninger, og et helhetlig plan- og utredningsarbeid ut fra samfunnets 
behov for et funksjonelt transportsystem. Det forklarer også hvorfor denne mulighetsstudien ikke 
alltid kommer til de samme konklusjonene som andre publikasjoner.  

Oppbyggingen av de følgende kapitlene 

De følgende kapitlene er todelte. Framstillingen skifter mellom vurderinger av forskjellige alter-
nativ for linjeføringen og beskrivelser av foreslått trasé. Beskrivelsen følger banens kilometre-
ring442 som viser lengdene på broer og tunneler med samme fargekode som i trasékartene. 

Det må presiseres at det foreløpig ikke finnes noe vedtak om å bygge en høyhastighetsbane. 
Teksten er en beskrivelse av situasjonen og konsekvensene hvis banen blir realisert som fore-
slått. Mulighetene til traséjusteringer er svært begrenset hvis hovedprinsippene for linjeføringen 
aksepteres. Det tydeliggjør betydningen av kommunenes innsats for å avklare og sikre mulige 
områder for framtidige jernbanespor. 

 
442 En kilometrering angir kjøredistansen på en trasé, målt fra et startpunkt (nullpunktet). 
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8.2 Gjennom Arboga kommune og deler av Kungsörs kommune 

8.2.1 Funksjonskrav til sporsystemet 

Søket etter velegnete traséer for høyhastighetsbanen Stockholm – Oslo gjennom Arboga kom-
mune bestemmes av en hel rad med ulike funksjonskrav til det framtidige sporsystemet: 

a) I tillegg til de to eksisterende, stort sett enkeltsporete banene mellom Örebro og Arboga (via 
Krämplinge og via Frövi), kreves en tredje, dobbeltsporet bane som kommer via Glansham-
mar inn i vestre del av Arboga kommune, se begrunnelsen i forrige kapittel. 

b) Videre kreves én bane via Arboga stasjon og en annen bane utenom Arboga by. Uansett på 
hvilken bane et tog måtte komme fra vest, bør det kunne kjøre videre mot øst både via stasjo-
nen og utenom byen, helst uten å hindre et tog på den andre banen.  

c) Øst for Arboga bør et tog, uansett om det kjører via Arboga stasjon eller utenom byen, kunne 
fortsette både mot Eskilstuna og mot Västerås, helst på både ny og eksisterende bane. 

d) Banen utenom Arboga by bør uten unntak tillate hastigheter for persontog på rundt 300 km/t. 

e) Banen via Arboga stasjon vil kunne dimensjoneres for klart lavere hastighet nær stasjonen, 
men tidsbehovet for et opphold på Arboga stasjon, sammenlignet med tidsbehovet for å kjøre 
utenom byen, bør ikke bli så stor at operatørselskapene vil ønske å redusere togtilbudet på 
Arboga stasjon til et minimum. Det innebærer blant annet at avstanden mellom stasjonen og 
avgreiningene fra banen utenom Arboga by bør bli så kort som mulig.443 

Et sporsystem som vil tilfredsstille disse funksjonskravene, vil også ha mange andre fordeler. 
Som nevnt i kapittel 8.1.2, vil f.eks. en parallell bane utenom Arboga by gjøre det mye enklere  
å bygge en dobbeltsporet bane vest for Arboga stasjon enn om en ikke har noen alternativ kjøre-
rute i anleggsfasen. I tillegg vil en kunne innstille all godstogtrafikk via Arboga stasjon om natten. 
Da vil støybelastningen for byens beboere bli sterkt redusert, noe som vil bedre mulighetene for 
framtidig bolig- og næringsutvikling nær Arboga stasjon og øke stasjonens trafikkpotensial og 
samfunnsnytte ytterligere. 

Videre vil en parallell bane utenom Arboga by, hvis den bygges på nordsiden, åpne for en til-
knytning av næringsområdet som nå er under utvikling på Sätra, om lag 3,5 km nord for Arboga 
stasjon, like ved E18 / E20. Det vil øke potensialet for godstransport med tog og styrke regional 
næringsutvikling. 

8.2.2 Høyhastighetsbanen i vestre og nordøstre del av Arboga kommune 

På samme vis som i østre del av Örebro kommune, se kapittel 7.6.9, vil det vest for Arboga by 
være nærliggende å bygge høyhastighetsbanen Stockholm – Oslo i nærheten av E18 / E20, ikke 
minst for å unngå nye barrierer i landskapet og begrense støybelastningen til områder som fra 
før er utsatt for støy fra vegtrafikken. 

Den samme argumentasjonen vil imidlertid også kunne tale for en linje, som sett fra vest, følger 
väg 572 fram mot Götlunda og Högsjö, for så å dreie i nordøstlig retning mot ei bro over Arboga-
ån på et velegnet sted mellom Jädersbruk og Arboga by, og videre i øst-nordøstlig retning forbi 
Arboga by. Men hvor skulle en finne et slikt velegnet sted? 

Langs Arbogaån, mellom broene for motorveg og jernbane i vest og Arboga by i øst, finnes et 
stort antall verdifulle natur- og kulturområder.444 Der ville en kryssing av vassdraget i beste fall 
bli problematisk. Dessuten ville det bli uråd å utvikle en akseptabel løsning for en avgreining fra 
banen utenom Arboga by til Arboga stasjon og for en avgreining fra de to eksisterende banene 
mellom Örebro og Arboga stasjon (via Krämplinge og via Frövi) til banen utenom Arboga by. 

 
 

443 Grunnen er at det for tiden ikke finnes sporveksler for høyere hastighet enn 220 km/t i det avgreinende sporet. 
444 Se f.eks. Länsstyrelsens Naturvårdsplan 2015, side 55. 
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Bilde 8-5: Området langs Arbogaån øst for broene for motorveg og jernbane nær Jädersbruk kjennetegnes av verdi-
fulle kulturmiljø og et variert dyre- og planteliv. Bildet er tatt nordvest på Jädersholme, en av de mange øyene i elva, 
mot noen verneverdige bygninger i bakgrunnen i nord. Selv om en bane via Götlunda neppe ville berøre dette områ-
det direkte, ville en slik bane, med flere planskilte avgreininger, være godt synlig herifra. Foto: © Norsk Bane AS. 
 
 

En måtte enten godta svært krappe svinger og en betydelig, uønsket økning i reisetidene, eller 
store, arealkrevende konstruksjoner i det åpne, flate kulturlandskapet på nordsiden av Arboga-
ån, med flere, parallelle broer over elva, delvis i forskjellig høyde.445  

Det synes heller ikke å være noen god løsning å føre banen i kort avstand fra väg 572 helt fram 
til Arboga by. For det første er det vanskelig å se hvor banen skal kunne fortsette i retning Väs-
terås og Eskilstuna uten betydelige konflikter med bebyggelsen på Ekbacken og uten at en må 
sette ned tillatt hastighet ganske mye. For det andre ville det kreve en lang, kurverik og (spesielt 
nær Arbogåan) problematisk forbindelse fra en bane nær väg 572 til Arboga stasjon, særlig hvis 
denne forbindelsen også skulle krysse en annen forbindelse fra de to eksisterende banene Öre-
bro – Arboga til en ny bane nær väg 572. 

Noen av disse ulempene, men langt fra alle, ville bli noe mindre hvis en skulle flytte Arboga sta-
sjon fra sin nåværende lokalisering i tyngdepunktet av bosetting og næringsaktivitet i byen til et 
nytt sted i søndre del av Arboga by, like ved väg 572. Men det ville virke negativt inn på trafikk-
potensialet og samfunnsnytten til jernbanen og blant annet kreve mye areal, med fire parallelle 
spor nær väg 572 på grunn av behovet for mer enn én dobbeltsporet bane, se kapittel 8.1.4. 

Også en bane nær E18 / E20 vil ha enkelte ulemper, men disse er vurdert som vesentlig mindre 
enn ved andre linjeføringer. Samtidig vil en slik trasé ha viktige fordeler, se beskrivelsen på de 
neste sidene. Samtlige linjeføringer nær deler av väg 572 ble derfor forkastet. 

 
445 Avgreiningene måtte være planskilte. Det betyr f.eks. for avgreiningen fra banen utenom Arboga by til Arboga sta-
sjon at det nordvestre sporet (for østgående tog) måtte gå over eller under både banen utenom Arboga by og sporet 
eller sporene som skal forbinde de to eksisterende banene mellom Örebro og Arboga stasjon (via Krämplinge og via 
Frövi) med Arboga stasjon. 
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Beskrivelse av foreslått trasé i vestre og nordøstre del av Arboga kommune 

Sett fra grensen til Örebro kommune, ligger foreslått trasé i nesten ei mils lengde i kort avstand 
fra E18 / E20, på motsatt side av eksisterende bane Örebro – Arboga via Krämplinge. Like øst for 
Ökna vil høyhastighetsbanen imidlertid krysse under motorvegen og berøre eksisterende spor. 
Det vil gjøre det mulig å konsentrere forbindelsene mellom de to banene til et berglendt område 
sør for Arbogaån og vest for motorvegen, og unngå ethvert inngrep i det følsomme landskapet 
nær elva mellom Jädersbruk og Arboga by. 

Ulempen er imidlertid at avgreiningen fra banen utenom Arboga by til Arboga stasjon da vil ligge 
nesten 7 km fra Arboga stasjon, jamfør punkt e) i kapittel 8.2.1. På annen side vil de to banene 
ha om lag samme retning øst for Ökna. Det muliggjør "slanke" sporveksler for høye hastigheter 
i de avgreinende sporene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasékart 8-1: Örebro grense – Västerås – Enköping grense, fra Örebro grense til Hagalund. © Norsk Bane AS. Fore-
slått 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. Kilometerangivelsene (blå merker) viser 
banedistansen fra Karlstad C. Kartutsnittet er på 10 km x 10 km. 
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Trasékart 8-2: Örebro grense – Västerås – Enköping grense, fra Hagalund til Örberga, samt tilgrensende strekninger. 
© 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. Kilometerangivel-
sene (blå merker) viser banedistansen fra Karlstad C. Kartutsnittet er på 10 km x 10 km. 
 
 

Videre vil en trasé parallelt med E18 / E20 fram til Ökna ha den viktige fordelen at banen utenom 
Arboga by – der alle godstogene skal kjøre om natten – vil ligge nær motorvegen og i stor av-
stand fra boligområdene i Arboga by. Hvis linjen derimot skulle følge väg 572, ville støybelast-
ningen bli langt mer problematisk, særlig for bydelen Höjen (ved en kryssing av Arbogaån øst 
for Jädersbruk) eller for de søndre delene av Arboga by (ved en linje nær Ekbacken). 

En linje nær E18 / E20 vil også åpne for en enklere og mer funksjonell sportilknytning til nærings-
området på Sätra.446 Hvis banen derimot skulle krysse Arbogaån øst for Jädersbruk, måtte en 
bygge et sidespor til Sätra. Det ville kreve en langt mer komplisert prosedyre for å kjøre et gods-
tog til og fra næringsområdet.  

 
446 Foreslått trasé ligger nord for næringsområdet og er øst for området rettlinjet og horisontal i over 1 km lengde. Det 
gjør det enkelt å bygge et tredje, parallelt spor på sørsiden av hovedsporene. Der vil en kunne stoppe et godstog for 
å lesse av eller på containere. 
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Km
 
 

Örebro grense – Västerås – Enköping grense 

 130,770 Kommunegrensen mellom Örebro og Arboga 

  Dagstrekning, 2925 meter, mellom Örebro grense og Västtorp 

  
   Linjen er planlagt med stigning mot øst, opp til en vel 800 meter lang, rettlinjet 
og horisontal strekning (fra km 131,825) som ved behov vil kunne bygges med  

  
tre eller fire spor, for forbikjøring av tyngre godstog. Også ved en eventuell sta-
sjon på Glanshammar, 14 km lenger vest, er det tatt høyde for en slik mulighet. 
 

 130,830
 

   Foreslått trasé vil komme konflikt med den nordre delen av et område med be-
byggelsesrester ved Kavelhäll, klassifisert som "bevakningsobjekt". 
 

  
   Fram til Stäbergsbacken (km 132,215) vil banen gå i lav skjæring gjennom et 
berglendt skogsterreng. Det finnes gode muligheter for en viltbro ved Kavelhäll. 
 

 132,215
 

   For å få plass til sporene, vil en måtte flytte lokalvegen noen titalls meter mot 
nord i 150 m lengde. Et minnesmerke i stein fra 1868 kan derimot bli stående. 
 

 132,420
 

   Jernbanen vil gå over søndre del av en tidligere boplass, klassifisert som "be-
vakningsobjekt". Gravfeltet lenger nord, et fornminne, vil derimot ikke bli berørt. 
 

 132,840
 

   Bolighuset på gården Skoglund vil bli liggende 85 meter fra linjen, se bilde 8-6. 
Avstanden til antennemasta ved km 133,370 vil derimot bare bli 20 meter. 

133,695   

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 8-6: Det er i dag ikke helårsdrift på gården Skoglund, trolig grunnet støybelastningen fra E18 / E20, se hvit laste-
bil i bakgrunnen. Jernbanen er planlagt på en 5– 6 meter høy fylling i skogen som skimtes bak bolighuset (på begge 
sider), nær skogskanten. Denne fyllingen vil i kombinasjon med støyskjermvegger langs linjen bidra til redusert støy-
belastning for gården. Det ville vært ønskelig å øke avstanden mellom gården og jernbanen enda mer, men da ville 
banen komme i konflikt med gravfeltet 400 meter lenger vest. Foto: © Norsk Bane AS. 
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Bilde 8-7: Sør for Västtorp er høyhastighetsbanen planlagt på en 670 meter lang bro parallelt med og på sørsiden 
av (til høyre for) E18 / E20. Nær det gule skiltet (lengst til høyre på bildet) vil sporene ligge ca. 30 meter sør for motor-
vegen og 20 meter over bakkenivå. Enden på broen er planlagt om lag 300 meter lenger borte. Derifra vil banen først 
ligge på fylling, så omtrent på bakkenivå (på halv høyde i den store, vegetasjonsfattige skjæringskanten) og så i skjæ-
ring slik at sporene vil kunne føres under lokalvegen som krysser motorvegen på bro lengst borte, like sør for broens 
søndre landkar. Det gule skiltet i framgrunnen markerer slutten av Götlunda vattenskyddsområde som ligger noen ti-
talls meter sør for bilvegen (utenfor høyre bildekant), men delvis under planlagt jernbanebro. Denne broen vil også gå 
over lokalvegsbroen over motorvegen som bildet er tatt fra. Foto: © Norsk Bane AS. 
 
 

Km
 
 

Örebro grense – Västerås – Enköping grense 

133,695
 
  

  
 
Bro, 670 meter, sør for Västtorp 

  
 

   Broen vil føre jernbanen over et verneområde for drikkevann nord for Götlunda. 
Samtidig er broen nødvendig for å unngå for sterk stigning mot øst. Eksisterende 

  
 

bane på motsatt side av motorvegen har ingen bro i dette området, se bilde 8-7, 
men har mer enn dobbelt så sterk stigning og er for bratt for tunge godstog.447 

134,365
 
  

  
 
Dagstrekning, 3305 meter, mellom Västtorp og Högsjö Wärdshus 

 134,635

 

   Høyhastighetsbanen vil ligge bare 10 meter fra ei kullmile og en boplass fra 
steinalderen, et fornminne. Det vil bli bygd en støttemur langs sørsiden av linjen  

  
 

for å begrense inngrepene i terrenget rundt funnstedet. Samtidig er lengden og 
høyden på broen ved Västtorp justert slik at støttemuren blir så lav som mulig. 

 

 
447 Jamfør også bilde 2-3 i kapittel 2.2.4, som er tatt i motsatt retning fra lokalvegsbroen i bakgrunnen. 
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Km
 
 

Örebro grense – Västerås – Enköping grense 

 134,930
 

   Foreslått trasé ligger under lokalvegen mellom Runeberg og Röfors, om lag 15 
meter sør for motorvegen og like sør for det søndre landkaret til lokalvegsbroen. 
 

 135,280
 

   Jernbanen vil gå over den nordligste delen av en boplass fra steinalderen, et 
fornminne. Store deler av boplassen lå der det nå er motorveg og jernbane, men 

 
 

stedet ble undersøkt og funn tatt bort. Med en mer sørlig linje for den nye banen 
vil en kunne unngå konflikt her, men andre steder vil det da bli flere konflikter. 
 

 135,700
 

   Banens høyeste punkt mellom Örebro og Arboga er planlagt nordvest for Väst-
lunda, 66 moh. Gjennomsnittlig fall ned til Arboga stasjon vil bli 0,55 %. 
 

 136,360
 

   Sporene vil ligge i en 3 meter dyp skjæring, kun 10 meter sør for ei grenserøys, 
klassifisert som "øvrig kulturhistorisk minne. Foreslått trasé har 1 % fall mot øst. 
 

 
 

   Strekningen fram til broen ved Högsjö Wärdshus er planlagt i gradvis økende 
avstand fra E18 / E20 for ikke å komme inn mot eksisterende jernbane via Krämp- 

 
 

linge for langt mot vest og for å kunne krysse under motorvegen i en ikke alt for 
spiss vinkel. Det ville ikke være mulig med en linje på nordsiden av vertshuset. 

137,670   

  Bro, 30 meter, ved Högsjö Wärdshus 

  
   Linjen vil krysse over en lokalveg, 8 m over bakken. Broen foreslås noen meter 
lengre enn nødvendig for å bedre utsikten for vertshusets gjester ned til Högsjön. 

137,700   

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 8-8: Ved Högsjön (innsjøen i bakgrunnen) finnes et jordbruksområde midt i et stort, berglendt skogslandskap. 
Linjen er planlagt like nord for åkerne, om lag 30 meter nord for (bak) stedet som bildet ble tatt fra. Der vil banen ligge 
på fylling, slik at togpassasjerene vil få fin utsikt ned til vannet. Foto: © Norsk Bane AS. 
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Km
 
 

Örebro grense – Västerås – Enköping grense 

137,700
 
  

  
 
Dagstrekning, 975 meter, øst for Högsjö Wärdshus 

 138,315

 

   Høyhastighetsbanen er planlagt i en opp mot 16 meter dyp skjæring. Det gir 
gode muligheter for å bygge en passasje over sporene for vilt og annen ferdsel. 

138,675
 
  

  
 
Kulvert, 175 meter, under E18 / E20 nordøst for Ökna 

  
 

   Sporene er planlagt 41 – 43 moh., eller 11 – 12 meter under vegbanene. En vil 
måtte flytte halvparten av vegen midlertidig mot sør for å kunne bygge kulverten. 

138,850
 
  

  
 
Dagstrekning, 1195 meter, sørvest for Arbogaån nær Hagalund 

 138,950
 
Avgreinende bane, for tog til og fra Arboga stasjon, se kapittel 8.2.3 

 139,445
  

   Jernbanen er planlagt i en 11 meter dyp skjæring, på et sted som trolig var en 
tidligere boplass, klassifisert som "bevakningsobjekt". Det finnes flere andre forn- 

  
 

minner og øvrige kulturhistoriske minner lenger nord, nær øverste del av skrånin-
gen ned til Arbogaån, men disse vil ikke bli berørt.  
  

 139,750
  

   Sporene vil i spiss vinkel gå under en bro for tog fra Örebro via Glanshammar 
til Arboga stasjon. I tillegg er det planlagt en sporforbindelse som vil gjøre det 

  
 

mulig for tog fra Örebro via Krämplinge å kjøre over den samme broen til Arboga 
stasjon. Tog fra Örebro via Krämplinge vil dessuten kunne bruke et parallelt spor 

  
 

som kommer inn på høyhastighetsbanen på broen over Arbogaån (km 140,220). 
Tilsvarende gjelder for den motsatte kjøreretningen. Med et slikt sporsystem vil 

  
 

en kunne kjøre et tog på høyhastighetsbanen utenom Arboga by på samme tid 
som et annet tog kan kjøre fra Örebro via Krämplinge til Arboga stasjon, uten at 

  
 

de to togene vil hindre hverandre. Det vil også være mulig å kjøre et tog fra Öre-
bro via Glanshammar til Arboga stasjon på samme tid som et annet tog kjører 

 
  

banen via Krämplinge og fortsetter østover på banen utenom Arboga by. Denne 
løsningen vil sikre god utnyttelse av de to banenes sporkapasitet.448 
  

 140,010
  

   Like før broen over Arbogaån vil høyhastighetsbanens fyllingsfot berøre noen 
bebyggelsesrester, trolig fra middelalderen, klassifisert som "bevakningsobjekt". 

140,045
 
  

  
 
Bro, 230 meter, over Arbogaån nær Hagalund 

 140,220
 
Innkommende bane, for tog til og fra Örebro via Krämplinge 

140,275
 
  

  
 
Dagstrekning, 670 meter, nord for Arbogaån nær Hagalund 

  
 

   Banen vil ligge på en 7 – 8 meter høy fylling på dyrka mark, minst 150 meter fra 
nærmeste bebyggelse på Gråbo.  

140,945
 
  

 
448 Jamfør også illustrasjon 7-1 i kapittel 7.2.5, som gjelder en lignende problemstilling nordvest for Kristinehamn. 
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Trasékart 8-3: Utsnitt fra trasékart 8-1, med større oppløsning. © Norsk Bane AS. Utsnittet er på 1,52 km x 1,04 km 
og viser planlagt sporsystem sørvest for Arbogaån. De tynne blå strekene angir kilometreringen (km 139 og km 140). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 8-9: I tillegg til eksisterende jernbanebro over Arbogaån er det planlagt en dobbeltsporet bro over elvevika midt 
på bildet, pluss en tredje (enkeltsporet) bro nærmere eksisterende, men på et høyere nivå. Foto: © Norsk Bane AS. 
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Km
 
 

Örebro grense – Västerås – Enköping grense 

140,945
 
  

  
 
Bro, 50 meter, over eksisterende bane Frövi – Arboga og lokalveg 

140,995
 
  

  
 
Dagstrekning, 75 meter, sør for väg 249, Fellingsbrovägen 

  
 

   Linjen er planlagt i minst 130 meters avstand fra Asphagen, en nøkkelbiotop 
med blant annet verdifulle kryptogram-planter (moser, lav, sopp og alger). 

141,070
 
  

  
 
Bro, 35 meter, over väg 249, Fellingsbrovägen 

141,105
 
  

  
 
Dagstrekning, 1380 meter 

  
 

   Høyhastighetsbanen foreslås vest for E18 / E20. Det fører til en litt lengre bane 
enn hvis jernbanen skulle krysse motorvegen to ganger, både ved avkjørselen til 

  
 

väg 249 og nærmere Sätra. I tillegg til innsparte kostnader for to kryssinger av 
E18 / E20 vil en med foreslått trasé også unngå inngrep i bebyggelsen på Tallbo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 8-10: Sett fra vest, vil jernbanen gå i en slak høyresving over det berglendte området i bakgrunnen (bakom det 
blå skiltet), berøre nordre (høyre) del av snuplassen og komme midt mot stedet der bildet ble tatt fra, mot en kulvert 
under vegen Arboga – Medåker. På denne strekningen er berggrunnen flere steder synlig i dagen eller ligger bare noen 
få meter under bakken. Sammen med god tilgang på stein åpner det for rimelig banebygging. Foto: © Norsk Bane AS. 



 
 
– Nye tider for Norge 

 

Høyhastighetsbane Stockholm – Oslo                                    Mulighetsstudie, utredningsfase 2, januar 2019        323

Km
 
 

Örebro grense – Västerås – Enköping grense 

 142,200
 

   Linjen vil gå kun 5 meter fra motorvegen. Der vil en sette opp en minst 2 m høy 
betongmur for å sikre at biler som kjører ut for vegen, ikke vil havne på sporene. 

142,485   

 Kulvert, 35 meter, under vegen Arboga – Medåker 

 
   Foreslått trasé er senket om lag to meter under terrengnivå, slik at sporene vil 
kunne føres under vegen uten at vegen vil måtte løftes. 

142,520   

 Dagstrekning, 5260 meter, mellom Hagbylund og Vibyholm 

143,150
 

   En låve lengst sør på gården Hagbylund vil bli liggende kun 45 meter fra linjen. 
Avstanden til bolighuset vil imidlertid bli vel 200 meter. 
 

143,530
 

   Høyhastighetsbanen er planlagt vel 80 meter nord for det nordre bolighuset på 
Lurbo, med en 2 meter høy støyskjermvoll på sørsiden av banen.  
 

143,820
 

   Nordvest for Norra Godby finnes trolig en kolerakirkegård. Banen vil gå minst 
30 meter lenger nord. (Kirkegårdens beliggenhet er ikke kjent helt nøyaktig.) 
 

144,525
 

   Linjeføringen er justert slik at sporene går midt gjennom en skogkledt terreng-
forhøyning, i en 9 meter dyp skjæring. Hensikten er kunne bygge en rimelig pas- 

 
sasje over sporene for vilt og annen ferdsel, og å ha tilgang til steinmasse som 
en vil ha behov for til fundamentet av banen øst for Sätra. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 8-11: Jernbanen er planlagt på bakkenivå på tvers av bildet, mellom små klynger av vegetasjon. Bygningene til 
venstre tilhører det søndre tunet på Lurbo, om lag 250 meter sør for (foran) foreslått trasé. Kolerakirkegården ligger i 
skogen lengst til høyre på bildet. Bildet er tatt fra en vegbro over E18 / E20 mot nordnordvest. Foto: © Norsk Bane AS. 



 
 
– Nye tider for Norge 

 

Høyhastighetsbane Stockholm – Oslo                                    Mulighetsstudie, utredningsfase 2, januar 2019        324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 8-12: Området i framgrunnen er den nordøstligste delen av arealene som er sett av til framtidig næringsutvikling 
på Sätra. Høyhastighetsbanen vil gå om lag 120 meter nord for (bortenfor) enden av dette arealet, på tvers av bildet. 
I slike åpne landskap med svært store, sammenhengende jordbruksflater vil en som regel anlegge små voller på hver 
side av sporene og beplante disse med lave, stedegne barbusker, blant annet for å skape korridorer med et høyere 
biologisk mangfold. Foto: © Norsk Bane AS. 
 
 

Km
 
 

Örebro grense – Västerås – Enköping grense 

144,870
  

   Av samme grunn som ved km 144,525, men også for å begrense inngrepet i 
dyrka mark, er linjen planlagt i 5 m dyp skjæring gjennom en terrengforhøyning. 
  

145,120
  

   Nord for gården Stora Sätra og i knapt 1400 meters lengde mot øst vil banen 
gå over et stort jordbruksareal. Mange steder ligger berggrunnen synlig i dagen  

 
 

eller like under bakken, men det finnes også delstrekninger der det er opp til 10 
meter ned til fjellet. Der vil stein fra nærliggende skjæringer komme godt med. 
  

145,615
  

   Jernbanen er planlagt rettlinjet og horisontal herifra og fram til avgreingene ved 
km 146,710. Det gir et godt utgangspunkt for et tredje spor sør for hovedsporene. 

 
 

Ulempen er imidlertid at østgående godstog må krysse over sporet for tog i mot-
satt retning for å kunne kjøre til det tredje sporet i sør. Banen utenom Arboga by 

 
 

vil ha mindre togtrafikk enn strekningene vest for Ökna og øst for Gräsnäs, siden 
trolig 50 – 70 % av persontogene vil kjøre via Arboga stasjon, så mulighetene for 

 
 

en slik overgang er generelt gode. Om nødvendig vil et østgående godstog via 
Krämplinge også kunne vente på avgreiningen ved Ökna. Den er lang nok til det. 

 146,710
 
Avgreinende bane, for tog til og fra Kungsör og Eskilstuna, se kapittel 8.2.4 

146,945
  

   Ved Vibyholm vil jernbanen komme i konflikt med bebyggelsesrester på tre for-
skjellige steder, alle klassifisert som "bevakningsobjekt". En liten labyrint, hogd i 

 
 

stein, vil derimot ikke bli berørt, heller ikke fornminnet ved km 146,580. Traséfor-
slaget er primært begrunnet i hensynet til boligbebyggelsen på Vibyholm. 
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Bilde 8-13: Langs vegen mellom Arboga og Viby strekker det seg et belte med blandet bolig- og gårdsbebyggelse. 
Bildet er tatt mot sørøst, om lag 200 m nord for det stedet der foreslått trasé krysser dette beltet. Der står et fraflyttet 
hus som vil måtte rives. Sporene i retning Västerås er planlagt omtrent 3 m over bakkenivå, bak støyskjermvegger på 
begge sider, henholdsvis 65 og 75 meter fra nærmeste bolighus i nord og sør, mens sporene i retning Eskilstuna vil 
gå i en 6 m dyp skjæring, henholdsvis 60 og 45 meter fra nærmeste bolighus. Bilvegen foreslås i ny trasé ca. 40 m 
øst for nåværende, nær jordbruksarealet, under alle de fire sporene (men over havnivå). Foto: © Norsk Bane AS. 
 
 

Km
 
 

Örebro grense – Västerås – Enköping grense 

 
   Øst for Vibyholm vil banen i retning Köping dreie mot nordøst, mot berglendte 
skogsområde og jevnt over i god avstand fra bebyggelse. Distansen til Köping  

 
ville bli enda kortere og sporfundamenteringen enda enklere ved en mer nordlig 
linje, men da måtte en bygge avgreiningen mot Eskilstuna lenger vest og aksep- 

 
tere to ulike kryssinger av bebyggelsesbeltet Vibyholm – Viby. I tillegg kommer 
mange andre moment som drøftes mer inngående i kapitlene 8.2.3. 

147,780   

 Bro, 75 meter, over Vibybäcken 

 
   Området er nevnt i "Naturvårdsplan för Västmanlands län 2015". Det foreslås 
en bro som er lang nok til å gå over både bekken og tilgrensende kantsoner. 

147,855   

 Dagstrekning, 1570 meter, sør og øst for Stenvad 

 148,325 Kommunegrensen mellom Arboga og Kungsör, på en kort bro over Lillån 

148,380
 

   Avstanden mellom bolighuset på gården Stenvad og banens støyskjermvegg 
vil være minimum 125 meter. Sporene vil ligge om lag 1 – 2 meter over terrenget. 

 



 
 
– Nye tider for Norge 

 

Høyhastighetsbane Stockholm – Oslo                                    Mulighetsstudie, utredningsfase 2, januar 2019        326

Km
 
 

Örebro grense – Västerås – Enköping grense 

 
 

   Øst for Stenvad og fram til broen over E18 ligger fjellgrunnen mellom 5 og 10 
meter under bakken. Der vil fundamenteringen for banen bli forholdsvis dyr.449 

149,425
 
  

 
 
Bro, 100 meter, over E18 

149,525
 
  

 
 
Dagstrekning, 1245 meter, mellom Gräsnäs og innkommende spor fra Arboga by

149,875
  

   Høyhastighetsbanen vil gå over en planlagt kulvert for det østgående sporet til 
forbindelsen fra Arboga stasjon i retning Västerås.  
  

149,950
  

   Et gravfelt, et fornminne, vil bli liggende ganske nær jernbanen. Avstanden fra 
sporet for vestgående tog via Arboga stasjon vil bare bli 15 meter. 

150,680
 
Innkommende spor, for tog fra Västerås mot Arboga stasjon 

150,770
 
Innkommende spor, for tog fra Arboga stasjon mot Västerås 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 8-14: Sett fra vest (til høyre), er høyhastighetsbanen planlagt på fylling nord for (foran) rampen for sørgående 
biler til E20, på bro over E18 bak det turkisgrønne skiltet og på fylling bak nærmeste tre øst (til venstre) for E18 (med 
blant annet to nordgående lastebiler), men foran alle skogsklyngene i venstre bildehalvdel. Bakom en av disse klyn-
gene skimtes den nordvestligste av låvene på gården Gräsnäs, hele 1,4 km unna. Stedet der banen via Arboga sta-
sjon vil komme inn på banen utenom Arboga by, vil ligge nesten 1 km utenfor venstre bildekant. Bildet er tatt sør for 
Örberga mot sør. Foto: © Norsk Bane AS. 

 
449 Det skyldes blant annet at banen vil ligge på fylling nær broen over E18 og kreve mer steinmasse enn lenger vest. 


