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7.4 Gjennom Lekebergs kommune 

7.4.1 Kilsbergen 

En av de største utfordringene for trasésøket i Lekebergs kommune er Kilsbergen. På mindre 
enn ei mil skal høyhastighetsbanen Oslo – Stockholm føres fra de høyere liggende områdene 
i østre del av Karlskoga kommune ned til Närkeslätten. Det er en vanskelig oppgave fordi en 
moderne bane for person- og godstrafikk ikke bør ha mer enn 1,25 % fall, jamfør kapittel 2.2.3. 
Det svarer f.eks. til en minst 8 km lang strekning for å overvinne en høydeforskjell på 100 meter. 

Øst for Våtsjön og fram til grensen mellom kommunene Karlskoga og Lekeberg følger foreslått 
trasé derfor med god grunn E18. Vegen går gjennom de laveste delene av fjellområdet, nær inn-
sjøene Stora Villingen (149 moh.), Stora Noren (153 moh.) og Holmsjön (159 moh.) og kommer 
opp til vannskillet nær kommunegrensen. Derfra fortsetter E18 gjennom Lekebergs kommune 
nær innsjøen Leken (156 moh.) og elven Lekhytteån ned til Lekhyttan (ved foten av Kilsbergsfor-
kastningen, ca. 115 moh.) og videre mot lavlandet øst for Lanna / Vintrosa på kun ca. 50 moh. 

Også for jernbanen vil en trasé gjennom de forholdsvis lavt liggende områdene nær Leken og 
Lekhytteån ha klare fordeler. Hvis linjen skulle gå lenger nord, f.eks. mot områder nær Garphyt-
tans Nationalpark og videre mot øst nord for Vintrosa, ville en uansett trasévalg måtte bygge en 
5 – 7 km lang tunnel, fordi det nord for Leken knapt finnes noe terreng som ligger på en lavere 
høyde enn 200 moh. 

Det samme gjelder for linjeføringer sør for E18. Også der ville en moderne bane måtte gå under 
bakken i mange kilometers lengde fordi terrenget ligger for høyt. Det finnes likevel én trasé som 
ikke vil gjøre det nødvendig å bygge lange tunneler. Den går fra Angsjön i sørøstlig retning mot 
Storsjön (176 moh.) og videre nord for Ribbohyttan og Kinkhyttan mot et område sør for Lanna.  

En slik linje vil imidlertid måtte bygges i dagen191 gjennom Trehörningens naturreservat, bli minst 
2 km lengre enn en bane nær Leken og ha lengre avsnitt med betydelig stigning fordi banens 
høyeste punkt vil ligge på et minst 20 meter høyere nivå. I tillegg vil en slik linje være problema-
tisk på grunn av dårlig tilgjengelighet, jamfør kapittel 2.2.5, og synes ikke å ha fordeler som vil 
kunne kompensere de nevnte ulempene. 

Dette betyr ikke at høyhastighetsbanen i vestre del av Lekebergs kommune nødvendigvis bør 
bygges like ved E18. Lokale hensyn vil f.eks. kunne tale for en noe større avstand mellom veg 
og bane. En kan likevel fastslå at mulighetene for å utvikle gode løsninger vil være størst ved et 
trasésøk nær Leken og Lekhytteån. 

7.4.2 Alunskifer 

De fleste, mulige traséene for en høyhastighetsbane gjennom Lekebergs kommune vil krysse et 
geologisk svært spesielt område. Både ved Lanna, Vintrosa og mange andre steder lenger nord-
øst ligger fire lag med ulike sedimentære bergarter over grunnfjellet. Det er de to øverste lagene 
som har størst betydning for trasésøket: kalkstein og alunskifer.  

Alunskifer er en svært problematisk bergart som en helst ikke bør komme i kontakt med under 
anleggsarbeidet. Utfordringene er mange:192

 

• Alunskifer inneholder mye svovel. I kontakt med luft og vann dannes svovelsyre som vil kunne 
forurense grunnvannet eller renne ut i vassdrag og drepe fisk og andre organismer.  

• Alunskifer inneholder forholdsvis høye konsentrasjoner av giftige tungmetaller, bl.a. kadmium, 
sink, kvikksølv, arsen og uran. Når alunskifer kommer i kontakt med luft og vann, vil svovel-
syren løse disse metallene ut av skiferen. Avrenning fra anleggsområder i alunskifer må der-
for ikke kunne komme ut i naturen. 

                                                
191 Hvis banen skal gå i tunnel under naturreservatet, vil den ikke kunne komme opp i dagen før øst for Storsjön. Da 
vil tunnelen bli ca. 4 km lang. 
192 Se f.eks. ”Alunskifer – bergartenes sorte får”, http://www.forskning.no/artikler/2010/august/257401 
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• Noen av tungmetallene i alunskifer, f.eks. uran og radium, er ikke bare giftige, men også radio-
aktive. Et av deres spaltningsprodukter er den radioaktive gassen radon. Høye konsentrasjo-
ner av radon kan gi helseskadelig stråling. 

• Alunskifer sveller når den kommer i kontakt med luft og vann, og kan sprenge brufundament, 
støpte tunnelhvelv og andre betongkonstruksjoner i stykker. Samtidig angriper svovelsyren 
betong og armeringsjern. Alunskifer må derfor forsegles, f.eks. med et lag asfalt, før en kan 
bygge noe som helst på en slik grunn.  

• Overskuddsmasser fra ev. skjæringer i alunskifer vil vanskelig kunne brukes til andre formål, 
men må håndteres som lavradioaktivt spesialavfall og lagres i deponier som er isolert på alle 
sidene. For slike deponier finnes det bare få velegnete steder.193

 

Alt dette tilsier å unngå skjæringer i alunskifer og at tunneler i alunskifer bare vil kunne forsvares 
når alle andre traséalternativ vil ha ekstremt store ulemper. Det vil også være viktig å unngå at 
jernbanen berører deponier med "rödfyr" (et restprodukt etter kalkbrenning med alunskifer) fordi 
det sannsynligvis vil koste store beløp å fjerne dette restproduktet på en god måte. Disse mo-
mentene har vidtrekkende konsekvenser for trasésøket i Lekebergs kommune, se kapittel 7.4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 7-24: I Lekebergs kommune og vestre del av Örebro kommune brukte en tidligere alunskifer som brensel til 
kalkbrenning. Restproduktet av denne prosessen kalles "rödfyr" på svensk, og er flere steder lagret i store mengder.  
I motsetning til alunskifer er "rödfyr" ikke noen aggressiv substans fordi svovelen ble brent opp under kalkbrenningen, 
men den inneholder de samme giftige og radioaktive tungmetallene. "Rödfyr" utgjør derfor et betydelig forurensnings-
problem og må behandles deretter.194 Bildet er tatt ved Lanna, bare 300 meter nordvest for Svartkärrs naturreservat. 
Sneglene i framgrunnen er vinbergsnegler som trives godt på kalkholdige "rödfyr"deponier. Foto: © Norsk Bane AS. 

                                                
193 Statens Vegvesen har gjennomført forsøk med deponering av alunskifer i dyp myr, se http://www.vegvesen.no/ 
_attachment/549262/binary/883446?fast_title=Alunskifer+problemstillinger+med+eksempel+fra+rv.+4.pdf, folie 32. 
194 Se http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/ebh/Sv/samarbetsyta/Undersokningar_atgarder/Frstudier/Översiktliga 
undersökningar Örebro län/Översiktlig geokemisk undersökning av Lanna Väst rödfyr, Lekebergs kommun.pdf  
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7.4.3 Jernbanestasjon nær Lanna / Vintrosa? 

De to tettstedene Lanna og Vintrosa har nå til sammen knapt 2000 innbyggerne.195 Det alene vil 
neppe være et tilstrekkelig grunnlag for en stasjon langs høyhastighetsbanen Oslo – Stockholm. 
En jernbanestasjon nær Lanna / Vintrosa vil imidlertid også kunne være av interesse for mange 
flere enn dem som bur i disse to tettstedene eller ønsker å reise dit. Avstandene og banens has-
tighetsdimensjonering tilsier maksimalt 10 minutts togreisetid fra en stasjon ved Lanna / Vintrosa 
til både Örebro og Karlskoga, og minst like attraktive reisetider til mange andre destinasjoner, 
jamfør kapittel 2.1.2. 

Da vil det f.eks. kunne være raskere, både i og utenfor myldretidene, å bruke buss eller bil fra 
Fjugesta (det største tettstedet i Lekebergs kommune, 8 km sør for Lanna) til stasjonen og reise 
videre med tog enn å kjøre hele strekningen på veg. Noe av det samme gjelder for reiser til eller 
fra Latorpsbruk, Garphyttan, Mullhyttan eller andre steder i Lekebergs kommune og vestre del 
av Örebro kommune. 

I tillegg vil en jernbanestasjon nær Lanna / Vintrosa sannsynligvis utløse en betydelig folketalls- 
og aktivitetsvekst i området. De som ønsker å bo i landlige omgivelser og samtidig ha tilgang til 
et bredt spekter av arbeidsplasser, sosiale aktiviteter og kulturtilbud i storbyen Örebro – uten å 
bruke mye tid til reising – vil fort benytte seg av de mulighetene en slik stasjon vil skape.  

Også for den som ser etter et gunstig sted for å etablere en bedrift, vil god tilgang på tomter og 
mulighet til å rekruttere kvalifisert arbeidskraft fra et stort område, kunne være utslagsgivende 
for en lokalisering nær Lanna / Vintrosa. Slike etableringer vil i sin tur også gjøre det mer attrak-
tivt å bosette seg i området – noe som vil bidra til en ytterligere økning i togtrafikken. 

Et annet viktig aspekt er tiden. Folketallet i Sverige vil sannsynligvis øke i årene som kommer, 
samtidig som prisen på energi vil gå opp. Det betyr både flere reisende og økende konkurranse-
fordeler for et energieffektivt transportsystem som jernbane. 

Stasjonslokaliseringen 

En må imidlertid også spørre om en stasjon nær Lanna / Vintrosa vil harmonere med flerbruks-
konseptet for høyhastighetsbanen Oslo – Stockholm. I dette konseptet har stasjonene ikke bare 
en funksjon for persontrafikken, men gir også mulighet for forbikjøring av godstog, jamfør kapit-
tel 2.1.2. Det betyr at det må ligge stasjoner langs en strekning i passende avstand, alternativt 
at en bygger også andre baneavsnitt med fire spor for forbikjøring av godstog. Den sistnevnte 
løsningen er selvsagt dyrere. 

Med "passende avstand" menes her maksimalt 25 km (øst for Karlstad).196 Det innebærer på 
den ene siden at en stasjon nær Lanna / Vintrosa bør ligge nokså langt mot vest, altså heller ved 
Lanna enn ved Vintrosa, slik at kjøredistansen til / fra Karlskoga ikke blir for lang.197 På den andre 
siden: hvis det finnes et velegnet stasjonsområde nær Lanna, vil det også være et argument for 
en slik stasjon – fordi en uansett vil måtte bygge et avsnitt med fire spor omtrent midtvegs mel-
lom Karlskoga og Örebro.  

                                                
195 Se http://www.scb.se/Statistik/MI/MI0810/2010A01T/MI0810_To_So_Kommun2010.xls. Tabellen viser 1880 inn-
byggere i tettstedene Lanna og Vintrosa i år 2010. Statistiska centralbyrån har foreløpig ikke nyere tall enn dette. 
196 Det er her lagt til grunn at en bør kunne kjøre et godstog mellom to persontog som har en tidsavstand på 12 min. 
Det er den gjennomsnittlige tidsavstanden mellom to persontog hvis det kjøres fem tog per time. Selv om en på dag-
tid bare vil kjøre lette godstog (800 tonn vognvekt) og disse vil kunne holde opp mot 160 km/t, vil kjøretiden mellom 
Karlskoga og Lanna / Vintrosa bli forholdsvis lang, pga. lange strekk med betydelig stigning opp til det høyeste bane-
punktet mellom Holmsjön og Leken. Det er regnet med ca. 14 minutt for en 25 km lang strekning, fra avgang til stopp, 
tilsvarende ca. 105 km/t i gjennomsnitt. Et persontog i 300 km/t vil derimot bruke 5 minutt for samme distanse. Hvis 
godstoget begynner å kjøre fra den ene stasjonen 1 minutt etter persontog A, vil det altså komme fram til den andre 
stasjonen 2 minutt før persontog B (1 + 2 + 14 – 5 = 12). I praksis vil marginen bli litt større (ca. 3 minutt), fordi gods-
toget vil bruke deler av sin kjøretid på de ytre sporene i stasjonene, der det ikke vil være til hinder for gjennomgående 
persontog. De ytre sporene er tilpasset lengden på et tungt godstog og således mye lengre enn et lett godstog. Se 
også fotnote 27 i kapittel 2.1.2. 
197 Fra Karlskoga stasjon til grensen til Lekebergs kommune er det ca. 16 km på foreslått trasé. Derfra er det mer enn 
9 km i luftlinje til Vintrosa. Fra Lanna til Örebro Centralstation er derimot mindre enn 20 km i vegdistanse. 
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Før det er gjennomført en detaljert markedsanalyse, er det likevel vanskelig å ta endelig stilling 
til en stasjon ved Lanna. Men er det nødvendig å gjøre det nå? 

De sportekniske kravene til en stasjon er de samme som til en firesporsstrekning for forbikjøring 
av godstog.198 En stasjon bør imidlertid ligge i kort avstand fra tyngdepunktet i næringsaktivitet 
og bosetting og være lett tilgjengelig fra mange ulike retninger. For lokaliseringen av et forbikjø-
ringssted er dette derimot lite relevant. 

Hvis en nå bare skulle planlegge et firesporsavsnitt for forbikjøring av godstog, vil traséforslaget 
gjennom Lekebergs kommune kunne bli verdiløst dersom en i framtidige utredningsfaser skulle 
bestemme seg for en stasjon ved Lanna. Et traséforslag med en stasjon ved Lanna vil derimot 
fortsatt være funksjonelt, også hvis det i framtida ikke skulle være ønskelig med noen stasjon i 
Lekebergs kommune. Det synes derfor mest riktig å inkludere en slik stasjon i planforslaget nå. 

7.4.4 Gjennomgang av mulige traséalternativ 

Den tilsynelatende minst problematiske traséen for en høyhastighetsbane gjennom Lekebergs 
kommune går like ved E18 og har en stasjon ved avkjørselen fra E18 til veg 204, i Örebro kom-
mune. Da vil en unngå å belaste områder med støy som ikke er belastet fra før, og vil kunne 
bygge en godt tilgjengelig stasjon omtrent midt mellom Lanna og Vintrosa.  

Det skisserte stasjonsområdet ligger imidlertid på et nokså lavt nivå, sett i forhold til bakkenivået 
lenger vest. Selv om en skulle legge sporene på samme høyde som veg 204 der den krysser på 
bro over E18 ved Västra Via (noe som ville kreve en ny bro for veg 204 på et annet sted), vil en 
måtte anlegge en ca. 150 m lang og opp mot 2 meter dyp skjæring i alunskifer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 7-25: En stasjon nær avkjørselen til veg 204, som går på bro over E18 (i bakgrunnen) vil være godt tilgjengelig, 
men også ha mange ulemper. Bl.a. vil banen måtte gå i skjæring i alunskifer (dypest nær grantrærne midt på bildet), 
selv om den skulle ligge like høyt som veg 204 ved broen. Närkeslätten skimtes lengst borte. Foto: © Norsk Bane AS. 

                                                
198 Kravene er maks. 0,25 % stigning i stasjonen og rettlinjet bane i endene av stasjonsområdet, ved sporvekslerne. 
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Det er her forutsatt at stasjonsområdet vil ligge øst for den nevnte vegbroen ved Västra Via, og 
at en vil bygge jernbanen derifra med størst tillatt stigning mot vest. Skulle stasjonen (som må 
være horisontalt eller nesten horisontalt) ligge lenger vest, ville skjæringen i alunskifer bli både 
lengre og dypere, og masseuttaket mye større.199 Nær E18 ligger grensen mellom kalkstein og 
alunskifer trolig om lag 72 moh. 

En stasjon øst for avkjørselen til veg 204 og på samme høyde som veg 204 (69 moh.) vil imid-
lertid måtte ligge på bro over Närkeslätten. En slik bro vil bli ca. 1,4 km lang (nesten til Säby), 
ha en høy kostnad og ligge ca. 17 – 19 meter over terrengnivå nær gården Östra Via. Den vil gå 
over åpent lende og være til betydelig visuell sjenanse for boligene på Östra Via og for de sol-
vendte boligområdene på Vintrosa, ikke minst fordi en konstruksjon med fire spor (og utvendige 
plattformer på deler av broen) vanskelig vil kunne gis en elegant utforming. I tillegg vil støyen fra 
togene spre seg over et nokså stort område når broen blir så godt synlig som over Närkeslätten. 

Videre har E18 en klart krappere sving vest for avkjørselen til veg 204 enn en høyhastighetsbane 
vil kunne følge. Det innebærer at jernbanen, sett fra vest, enten vil måtte krysse E18 på minst 
ett sted, f.eks. i kulvert (betongtunnel) dypt200 under vegen nær Äspsätter (i spiss vinkel fra sør-
siden av E18 til nordsiden) og eventuelt også på bro nær Västra Via (fra nordsiden til sørsiden), 
eller ha større avstand til E18 på deler av strekningen. Et eksempel på det siste er en linje i kul-
vert like sør for boligene i Norra Korsgatan og videre østover under veg 691 (gamle E18) mot en 
stasjon på sørsiden av motorvegen, men nord for gårdene på Västra Via.201  

Ved ingen av disse trasévariantene vil en unngå inngrep i fornminner (rydningsrøyser) og andre 
kulturminner. Traséer som vil ligge på sørsiden av E18 ved Västra Via, vil i tillegg gå gjennom en 
nøkkelbiotop og over et "rödfyr"deponi. Også nær Norra Korsgatan vil en bane komme i konflikt 
med en nøkkelbiotop. 

De sistnevnte konsekvensene vil heller ikke kunne unngås hvis en skulle velge et annet sted for 
stasjonen enn øst for Västra Via. Derimot vil broen øst for Västra Via kunne bli mye kortere eller 
bli erstattet av en meget høy fylling, siden banen da vil kunne fortsette mot øst med størst tillatt 
fall. Men hvor skal en i så fall bygge stasjonen? 

Hvis en velger en lokalisering lenger øst, f.eks. nær Säby, vil avstanden til Karlskoga bli for stor 
for samdriften av gods- og persontog, jamfør kapittel 7.4.3. Hvis stasjonen derimot skal ligge 
lenger vest, vil en vanskelig kunne finne et egnet sted før vest for Norra Korsgatan, nær E18.202 
Der vil stasjonen ligge i betydelig avstand fra både Lanna og Vintrosa, og vil heller ikke være 
gunstig lokalisert for reisende til og fra andre steder. Det er altså vanskelig å se noen god løs-
ning for en høyhastighetsbane nær E18. 

                                                
199 Veg 204 har en høyde på 69 moh. der den går på bro over E18 ved Västra Via. Hvis en på dette stedet skulle 
bygge en bane som er horisontal (pga. stasjonen) og har samme høyde som bilvegen, vil den ved størst tillatt stig-
ning (1,25 %) mot vest kunne ligge 72 moh. omtrent 430 m fra vegbroen (ved en vertikal kurveradius på 30.000 m). 
430 m vest for vegbroen, eller et sted der i nærheten, vil en bane på dette nivået sannsynligvis berøre fjelloverflaten 
nokså nøyaktig ved grensen mellom alunskifer og kalkstein. Siden en må regne med ca. 2 m for betongbanen, frost-
vernlaget, dreneringsrør o.l. under skinnene, vil en altså måtte anlegge en 2 meter dyp skjæring i alunskifer. Skulle 
stasjonen delvis ligge vest for broen der veg 204 krysser E18, ville banen ligge lavere lenger vest og kreve en dypere 
skjæring. Høyden på grensen mellom kalkstein og alunskifer er stipulert ved hjelp av kartmateriale og rapporter (sær-
lig SGUs berggrundskartan "serie Af nr 183" og "serie Af nr 101"), en kartlegging av dybden på kalksteinsbrudd og 
høyden på skiferbrudd (både gjennom befaringer i terrenget og ved gjennomsyn av historiske bilder, særlig Väster-
närkes Hembygdsförening sitt bildegalleri, http://www.vasternarke.se) og en kartlegging av dyr og planter som trives 
godt på kalkholdig grunn (men der dette ikke skyldes et "rödfyr"deponi).  
200 Uansett linjevalg vil banen ligge ca. 15 – 17 meter under terrengoverflaten i området mellom Äspsätter og kom-
munegrensen Lekeberg / Örebro, hvis linjen skal ha samme høyde som veg 204 ved vegbroen over E18 og størst 
tillatt stigning mot vest. Det vil være uproblematisk å bygge kulverten på et grunnere nivå, men da vil broen øst for 
Västra Via bli enda lengre og høyere. 
201 Det ble også undersøkt om en vil kunne unngå en kryssing av E18 og bygge banen på nordsiden av motorvegen, 
men da vil den komme i konflikt med bebyggelsen ved Mårtenstorp og Nyhyttan. I tillegg vil traséer på nordsiden av 
E18 føre til inngrep på Östra Via og i tunet på Solberga 604. Det sistnevnte gjelder også hvis linjen vil krysse i kulvert 
under motorvegen ved Äspsätter, men ikke på bro ved Västra Via. 
202 Det skyldes både hensynet til bebyggelse, arealkravene og høydeforskjellen på ca. 35 meter mellom området nær 
Västra Via og Norra Korsgatan. Stasjonen kan ikke ligge på en strekning med mer enn 0,25 % stigning. 



 
 
– Nye tider for Norge 

 

Høyhastighetsbane Stockholm – Oslo                                  Mulighetsstudie, utredningsfase 2, desember 2017        164 

Traséalternativ nær eller via Vintrosa 

For traséer nord for og i større avstand fra E18 gjelder mye av den samme problematikken som 
for en samlokalisering med motorvegen. På den ene siden bør høyhastighetsbanen ikke ligge på 
et så lavt nivå at en vil måtte anlegge en større skjæring i alunskifer, dvs. minst 72 moh. der den 
berører terrenget. På den andre siden vil en bane i en slik høyde kreve en høy og lang bro over 
vestre del av Närkeslätten. I tillegg vil banen da ligge midt i boligområdene i Vintrosa, med min-
dre den legges nord for den sørligste av de fem delene til Vinteråsens naturreservat, eller nær 
Lillsjön, nord for den østre delen av Vinteråsens naturreservat. 

Ved slike linjeføringer vil en kunne finne et egnet stasjonsområde nedenfor og på østsiden av 
bebyggelsen, midt mellom en minst 1 km lang tunnel i vest og en ca. 1,3 – 1,5 km lang bro over 
Närkeslätten i øst. Imidlertid vil stasjonen da ligge i en så stor avstand fra Karlskoga at samdrif-
ten av person- og godstog blir problematisk, jamfør kapittel 7.4.3. Alternativt vil stasjonen kunne 
ligge nordvest for Äspsätter, men det vil være lite gunstig for stasjonens trafikkgrunnlag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 7-9: Vurderte traséalternativ i østre del av Lekebergs kommune, med en stasjon i eller nær Lanna eller Vintrosa. 
Sistnevnte ligger i Örebro kommune. © Norsk Bane AS. Kartutsnittet er på 10 km x 10 km. 
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Traséalternativ sør for Lanna 

Sør for E18, nær Lanna, har terrenget et slakt fall mot sør. Det innebærer at en, i motsetning til 
mulighetene ved Vintrosa, ikke vil kunne bygge en tunnel under bebyggelsen på Lanna, hvis lin-
jen samtidig skal ligge på minst samme nivå som grensen mellom alunskifer og kalkstein. Jern-
banen vil enten måtte gå gjennom Lanna i kulvert eller daglinje, eller svinge utenom tettstedet. 

For det sistnevnte alternativet finnes en mulig trasé litt nord for Sälven. En slik linje vil bli kortere 
enn traséer lenger sør, men alle trasévarianter sør for Lanna vil føre til betydelige inngrep i dyrka 
mark nær Sälven og lenger øst. Det skyldes også at stasjonen vil måtte bygges nær eller øst for 
Sälven – på jordbruksland – om den skal være noenlunde lett tilgjengelig fra Lanna, Vintrosa og 
andre steder i området.203  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 7-26: En høyhastighetsbane sør for Lanna vil føre til omfattende inngrep i jordbruksareal. Bildet er tatt nord for 
Sälven, mot øst, omtrent midt en mulig togtrasé i retning Örebro. Det vil være teknisk mulig å flytte linjen inn i skogen 
i venstre bildekant, men da vil det bli konflikter med bebyggelse. Hidingegård sees til høyre. Foto: © Norsk Bane AS. 
 
 
Lenger vest vil jernbanen måtte krysse på bro over den søndre delen av Lekeberga-Sälvens 
naturreservat, før den vil komme inn i skogsterrenget sørøst for Lekhyttan. Strekningen vil i liten 
grad berøre kulturminner og spesielt verdifulle naturområder,204 og vil sin helhet kunne bygges i 
dagen – fram til Kilsbergsforkastningen. Der finnes ingen annen løsning enn en ca. 3,7 km lang 
tunnel fram til kommunegrensen mellom Karlskoga og Lekeberg øst for Holmsjön.205 

                                                
203 Arealbehovet vil ikke være begrenset til spor og plattformer, men vil også inkludere kollektivterminal, parkerings-
plasser, stasjonsbygning og ev. annen nærings- og boligbebyggelse som vil kunne ventes nær en stasjon med et 
attraktivt togtilbud. 
204 Banen vil trolig måtte gå gjennom den sørvestre enden av en kalkbarskog sørøst for Rävkullen, klassifisert som 
nøkkelbiotop.  
205 Det østre tunnelinnslaget bør ligge nær Fallet eller Hyddan. Sett fra Lanna, vil en linje nærmere Lekhyttan ha en 
for sterk nordlig retning til at den vil kunne dreie mot vest og samtidig ligge på sørsiden av Leken.  



 
 
– Nye tider for Norge 

 

Høyhastighetsbane Stockholm – Oslo                                  Mulighetsstudie, utredningsfase 2, desember 2017        166 

Traséalternativ via Lanna 

I den søndre delen av tettstedet Lanna er det vanskelig å se noen tilrådelig trasé for en høyhas-
tighetsbane. Riktignok finnes en del disponibelt areal mellom deler av bebyggelsen og under 
veger, uthus o.l., men dette arealet ligger spredt og vil ikke noe sted kunne danne en sammen-
hengende trasé for en jernbane. 

I tillegg vil linjen måtte gå i dagen vest for Vretavägen, ellers vil den ikke kunne overvinne høy-
deforskjellen opp til innsjøen Leken med akseptabel stigning. Heller ikke i øst, f.eks. ved Vombo, 
vil jernbanen kunne gå under bakken, fordi en da vil måtte anlegge dype skjæringer i alunskifer. 

Derimot finnes to muligheter lenger nord. Ved begge vil en kunne bygge en stasjon i en omtrent 
10 m dyp fjellskjæring i det 300 – 400 meter brede skogsområdet som strekker seg fra vegskiftet 
mellom Vretavägen og veg 691 (gamle E18) i ca. 1 km lengde mot sørøst. Området ligger like 
ved tyngdepunktet i bebyggelsen på Lanna og er velegnet for en stasjon fordi den dype skjærin-
gen og skogen vil virke støydempende. Eksisterende boliger på nesten alle kanter og nye bolig-
felt under etablering vil gjøre det mulig for mange å gå eller sykle til stasjonen. Det finnes også 
mye areal i nærheten for framtidig næringsutvikling. For rask tilkomst fra Vintrosa og Fjugesta vil 
det likevel være viktig å utbedre og komplettere det eksisterende gang-, sykkel- og bilvegnettet.  

Begge de to traséalternativene vil gjøre det nødvendig å bygge kulverter for jernbanen gjennom 
områder med spredt boligbebyggelse, noen steder i ned mot 15 m avstand fra nærmeste bolig. 
Det vil være til betydelig sjenanse i byggefasen og gjøre det nødvendig å kompensere eiendom-
menes verditap, men når arbeidet er fullført, vil en verken se eller høre noe fra jernbanen.206  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 7-27: Hvis det velges det vestre alternativet for en trasé via Lanna, vil jernbanen gå i kulvert under denne låven 
i Vretavägen. Kulverten vil ikke bli synlig etter fullført anleggsarbeid, men låven vil måtte fjernes før kulverten kan bli 
bygd. Bolighuset på tunet, utenfor venstre bildekant, vil bli liggende kun 15 m fra kulverten. Foto: © Norsk Bane AS. 

                                                
206 En bane på et lag betong, se bilde 2-1 i kapittel 2.1.2, er svært stabil og bygges med høy nøyaktighet. Det fører til 
få vibrasjoner i driftsfasen. Det er også mulig å begrense vibrasjonene ytterligere med et lag gummi under skinnene.  



 
 
– Nye tider for Norge 
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Ved ingen av alternativene vil en måtte løse inn noe bolighus, men enkelte andre bygninger vil 
måtte rives eller flyttes. Den vestre traséen vil bl.a. gå i kulvert under nordre del av Vretavägen 
og komme der i konflikt med en velholdt låve. Tilsvarende gjelder for et dekkverksted nær den 
søndre delen av Korsgatan.207  

Ved den østre traséen vil det bli konflikter med en garasje, noen uthus, en fritidsbolig og et la-
gerskur. Lagerskuret står imidlertid på området til tidligere Hidinge Kalkverk, som bl.a. hadde to 
store ovner, med alunskifer som brensel og "rödfyr" som restprodukt.208 Selv om mye "rödfyr" 
ble tippet i nærheten av fabrikken, synes det likevel som om grunnforurensningen i deler av om-
rådet er begrenset til overflatelaget. I dette, sannsynligvis lite forurensete delområdet, bl.a. nær 
det nevnte lagerskuret, finnes en velegnet korridor for jernbanen, i kulvert under bakkenivå. 

Den vestre traséen vil derimot i ca. 120 m lengde måtte gå gjennom et stort "rödfyr"deponi sør-
øst for det nevnte dekkverkstedet. På annen side vil det østre traséalternativet trolig kreve en 
opp mot 1 meter dyp skjæring i alunskifer i ca. 100 m lengde, mens tilsvarende ikke vil bli nød-
vendig for traséen lenger vest. Ingen av alternativene vil berøre fornminner eller nøkkelbiotoper. 

Det som taler sterkt for det østre alternativet, er at de negative konsekvensene av banebyggin-
gen og togdriften ved et slikt trasévalg vil kunne begrenses til klart færre boliger.209 Ellers er det 
kun mindre forskjeller mellom de to alternativene for en jernbane via Lanna. 
 
Vurdering av traséalternativene 

Gjennomgangen i de forrige avsnittene har vist at noen av traséalternativene for en høyhastig-
hetsbane gjennom Lekebergs kommune ikke vil være tilrådelige. Det gjelder spesielt for traséer 
gjennom eller nord for Vintrosa og for en linje nær E18 med en stasjon nær Äspsätter. I begge 
tilfeller skyldes dette først og fremst en ugunstig stasjonslokalisering. 

En trasé sør for Lanna kan heller ikke anbefales. Den vil riktignok være minst problematisk for 
bebyggelsen på Lanna og Vintrosa, men betydelige inngrep i dyrka mark og naturreservatet ved 
Sälven, en kun middels god stasjonslokalisering og ca. 2 km lengre bane enn ved andre alter-
nativ – med tilsvarende kjøretidsøkning for togene – tilsier å ikke gå videre med denne traséen. 

Det samme gjelder også for en linje nær E18 med en stasjon øst for Västra Via. Den vil ha noen 
klare fordeler i forhold til andre alternativ, bl.a. som følge av samlokaliseringen med motorvegen, 
men også flere og mer problematiske ulemper enn f.eks. en trasé via Lanna, østre alternativ.  

I tillegg til momentene som er nevnt i gjennomgangen, kommer f.eks. at en stasjon ved Lanna 
vil ligge ca. 2 km lenger vest og på et 11 meter høyere nivå enn en stasjon ved Västra Via. Det 
vil være gunstig for forbikjøring av godstog, fordi både avstanden til Karlskoga og høydeforskjel-
len på denne strekningen blir mindre. Også for persontog vil en stasjon ved Lanna ha fordeler. 
De vil bruke litt mindre tid og energi til et opphold der enn ved Västra Via, fordi førstnevnte vil 
ligge på et høyere nivå. 

Videre gir en stor bro øst for Västra Via, delvis med fire spor, grunn til å regne med klart større 
anleggskostnader enn for en trasé via Lanna, selv om en kulvert under den sørøstre delen av 
tettstedet (østre alternativ) vil være klart lengre enn en kulvert i spiss vinkel under E18 ved Äsp-
sätter. Disse merkostnadene og de andre ulempene til en trasé nær E18 er vurdert som mer 
tungtveiende enn fordelene i forhold til en trasé via Lanna. Det foreslås derfor at høyhastighets-
banen Oslo – Stockholm bygges via Lanna, i den østre traséen. 

                                                
207 Den eneste muligheten for å krysse i kulvert under nordre del av Vretavägen (fra nordvest til sørøst) uten å måtte 
løse inn noe bolighus, er mellom boligene med husnummer 15 og 32. Under søndre del av Korsgatan vil det er være 
minst problematisk mellom boligene med husnummer 5 og 7. 
208 Se bildene på s. 44 og 45 i "Degerhamn cementfabrik, industri- och kulturhistorisk dokumentation, S. O. Ahlberg & 
L. Knutson Udd", http://www.cementa.se/sv/system/files_force/assets/document/3e/3d/degerhamn_111109_lr.pdf, og 
Västernärkes Hembygdsförening sitt bildegalleri, http://www.vasternarke.se. 
209 Ved det vestre alternativet gjelder dette ikke bare for boliger i Vretavägen og Korsgatan, men også for boliger i 
Golfgatan. Noen av dem vil komme til å ligge bare noen titalls meter fra stasjonen. Selv om det bygges et betonglokk 
over deler av stasjonsområdet, vil en neppe kunne unngå støy fra bl.a. biler og busser på veg til eller fra stasjonen. 
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7.4.5 Foreslått trasé gjennom Lekebergs kommune 

For både gods- og persontrafikken vil det være svært viktig å bygge strekningen mellom Karl-
skoga og Lanna på et lavest mulig nivå gjennom Kilsbergen. For linjen i vestre del av Lekebergs 
kommune betyr dette at jernbanen ideelt sett burde gå like ved bredden av innsjøen Leken. Men 
der finnes mye fritidsbebyggelse. Linjen må derfor trekkes et stykke bort fra vannkanten. Terren-
get har imidlertid ganske sterk helling opp fra innsjøen, slik at banen vil måtte legges på et klart 
høyere nivå hvis den skal kunne gå i dagen i større avstand fra Leken. E18 ligger f.eks. på deler 
av strekningen nær Leken hele 185 moh., nesten 30 meter høyere enn innsjøen.  

For høyhastighetsbanen vil noe tilsvarende ikke være mulig, fordi en da ikke vil kunne føre den 
ned til Lanna uten å overskride grensen for størst tillatt fall. Det vil heller ikke være uproblema-
tisk å bygge en tunnel under dalskråningen ved Leken fordi det ligger et over 20 meter dypt lag 
med morenesand i deler av skråningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasékart 7-7: Karlstad grense – Kristinehamn – Örebro – Arboga grense, fra Holmsjön til Garphytteån. © 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. Kilometerangivelsene (blå merker) 
viser banedistansen fra Karlstad C. Kartutsnittet er på 10 km x 10 km.  
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På deler av strekningen nær Leken er jernbanen derfor planlagt i vesentlig større avstand fra 
innsjøen enn E18, slik at tunnelen vil kunne bygges i fjell og ikke i løsmasser. Det forklarer også 
hvorfor det øst for Holmsjön (i østre del av Karlskoga kommune, se kapittel 7.3.5) er foreslått en 
trasé som ligger opp mot 400 meter sørvest for E18. 

Beskrivelse av foreslått trasé gjennom Lekebergs kommune 

Km
 
 

Karlstad grense – Kristinehamn – Örebro – Arboga grense 

77,285   

  Tunnel, 1465 meter, sørvest for innsjøen Leken 

  
   Linjen er justert slik at tunnelstrekningen bare vil krysse én grense mellom 
ulike bergarter (fra gabbro til granitt). Ved en trasé nærmere E18 ville det bli to.  
 

  
   Det østre tunnelinnslaget er planlagt øst for Lekeboda, 165 moh. Der er fjell-
grunnen synlig i dagen. Dermed vil forskjæringen bli lavere enn i løsmasser. 
 

  
   Tunnelen vil kunne ha to spor i ett løp hvis det bygges en rømningsveg til E18 
noen hundre meter vest for Lekeboda. 

78,750   

  Dagstrekning, 1315 meter, nær Leken og Igeltjärnen 

  
   Hele strekningen vil gå i skjæring, ca. 70 m fra E18 og sør for Bergslagsleden. 
Skjæringen vil virke støydempende – en fordel for fritidsbebyggelsen ved Leken. 

80,065   

  Kulvert, 140 meter, under E18  

  
   Vestenden av kulverten er planlagt 150 moh. E18 vil måtte heves 4 meter for å 
kunne bli ført over jernbanen, men det vil være uproblematisk på dette stedet. 

80,205   

  Dagstrekning, 360 meter, sør for Igeltjärnsfallet 

80,345
 

   Bekken i bunnen av dalføret øst for Leken vil måtte senkes opp til 3 meter for å 
kunne bli ført under sporene. 

80,565   

  Tunnel, 455 meter, vest for Lunnasjön 

  
   Mens E18 dreier mot sør i en ganske krapp sving, vil jernbanen måtte fortsette 
mot øst. Linjen er planlagt sør for Lunnasjön (157 moh.), men samtidig slik at 

  
dagstrekningen nord for Lekhyttan i minst mulig grad vil berøre bebyggelsen og 
nøkkelbiotopen i skråningen opp mot Lunnasjön. Fjellet består av rhyolitt. 

81,020   

  Kulvert, 55 meter, sør for Lunnasjön  

  
   Lunnasjön har ikke noe synlig utløp, men vannet siver ut gjennom et gruslag i 
sørenden av innsjøen. Høyhastighetsbanen er planlagt gjennom dette gruslaget, 

  
med sporene hele 19 meter under Lunnasjöns vannspeil. Det vil kreve dyp spun-
ting i anleggsfasen og rør over byggegropa for å lede bort vannet fra innsjøen. 

81,075   



 
 
– Nye tider for Norge 
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Bilde 7-28: Ved sørenden av Lunnasjön finnes ikke noe synlig utløp. Vannet siver ut gjennom et ca. 55 meter bredt 
gruslag mellom fjell på begge sider. Jernbanen vil gå gjennom dette gruslaget i en kulvert, dypt under terrengoverfla-
ten. Øverst til høyre skimtes kraftlinjen som vil krysse over forskjæringen til den 125 meter lange tunnelen sørøst for 
Lunnasjön, fra km 81,075. Foto: © Norsk Bane AS. 
 
 

Km
 
 

Karlstad grense – Kristinehamn – Örebro – Arboga grense 

81,075   

  Tunnel, 125 meter, sørøst for Lunnasjön 

  
   Tunnelens østre forskjæring vil ligge under en kraftlinje, men ledningene hen-
ger høyt over terrenget og vil ikke bli påvirket av jernbanebyggingen. 

81,200   

  Dagstrekning, 260 meter 

  
   Forskjæringen til tunnelen sør for Lunnasjön vil i ca. 55 m lengde berøre den 
nederste delen av en naturbarskog, klassifisert som nøkkelbiotop. 

81,460   

  Bro, 920 meter, nord for Lekhyttan 

  
   Hele strekningen fra Lekeboda til Lanna er planlagt med størst tillatt fall mot 
øst. Ved foten av Kilsbergsforkastningen ligger terrenget likevel på et så lavt nivå 

  
at det blir behov for en lengre bro nord for Lekhyttan og en høy fylling like øst for 
broen. På det meste vil broen (spornivået) ligge 22 meter over bakken. 

82,380   



 
 
– Nye tider for Norge 
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Bilde 7-29: Nord for Lekhyttan er høyhastighetsbanen planlagt på bro over skogsområdet lengst borte på bildet, om 
lag 250 meter nord for (bak) bygningene nær venstre bildekant. Brobanen vil ligge omtrent på høyde med tretoppene, 
ca. 15 meter over bakken. Broens vil nå sitt høyeste punkt, sett i forhold til terrenget, bak trærne nær høyre bildekant, 
22 meter over bakken. Foto: © Norsk Bane AS. 
 
 

Km
 
 

Karlstad grense – Kristinehamn – Örebro – Arboga grense 

82,380   

  Dagstrekning, 1270 meter 

83,030
 

   Foreslått trasé går gjennom flatt skogsterreng, kun 10 m nord for et tidligere 
gruveområde, registrert som et kulturminne, men samtidig på sørsiden av ei myr. 

83,650   

  Bro, 110 meter, over E18 nordvest for Rastorp 

  
   E18 vil måtte senkes ca. 3 meter for å kunne bli ført under jernbanebroen. Det 
vil ikke by på problem for vegens kurvatur.  

83,760   

  Dagstrekning, 1110 meter, nord for Rastorp 

84,790
 

   Nær Rastorp går foreslått trasé bare 35 m sør for en antennemast. Framtidige 
undersøkelser vil måtte avklare om antennen vil kunne forstyrre eller bli forstyrret 

  
av jernbanens elektriske kraftforsyning og / eller banens signal- og styringssyste-
mer. Til nå foreligger ingen informasjon om at det vil kunne skje. 

84,870   



 
 
– Nye tider for Norge 
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Trasékart 7-8: 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 gjen-
givelse 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.  
 
 

Km
 
 

Karlstad grense – Kristinehamn – Örebro – Arboga grense 

84,870   

  Bro, 510 meter, over Garphytteån 

  
   Broen vil ligge 26 m over Garphytteån (spornivå). På østsiden av elven vil bro-
pilarene måtte fundamenteres på alunskifer. Det er planlagt en noe lengre bro  

  
enn teknisk nødvendig fordi det vil føre til færre inngrep i dyrka mark enn en høy 
og bred fylling. Avstanden til golfbanen vil bli minst 130 m. 

85,380   

 



 
 
– Nye tider for Norge 
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Bilde 7-30: Ved Sättrans Stuteri er jernbanen planlagt 1 m under terrengnivå og bare 25 m nordøst (til høyre) for den 
lave, røde stallen (nærmest på bildet). En større avstand vil teoretisk være mulig, men da vil banen, sett fra øst, måtte 
dreie mer mot nord og komme enda nærmere de to boligene i Korsgatan. Samtidig vil linjen bli lengre, fordi svingen 
på broen over Garphytteån ikke bør bli krappere, av hensyn til sikkerheten ved sterk vind. Foto: © Norsk Bane AS. 
 
 

Km
 
 

Karlstad grense – Kristinehamn – Örebro – Arboga grense 

85,380   

  Dagstrekning, 510 meter, nær Sättran 

85,555
 

   På Sättrans Stuteri vil en stall bli liggende bare 25 m fra banens støyskjerm-
vegg. Avstanden til bolighuset vil bli 65 m. 

85,860 Begynnelsen på Lanna stasjon, to sporvekslere 

85,890   

  Kulvert, 55 meter, under veg 691 (gamle E18) 

  
   Vegen vil måtte heves ca. 4 meter for å kunne gå over sporene. I tillegg vil en 
måtte flytte søndre del av Norra Korsgatan og krysset ved veg 691 mot øst. 

85,945   

  Dagstrekning, 880 meter 

  
   Mesteparten av dagstrekningen nordvest for kulverten gjennom Lanna vil ligge 
i en ca. 10 meter dyp fjellskjæring. Det vil dempe utbredelsen av støy fra togene. 

86,480 Midten på de 400 m lange plattformene i Lanna stasjon, 80 moh. 



 
 
– Nye tider for Norge 
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Km
 
 

Karlstad grense – Kristinehamn – Örebro – Arboga grense 

86,500    Et bolighus vil bli liggende 75 m fra nærmeste spor, og ca. 70 m fra den nord-
østre plattformen. Avstanden til rydningsrøysene lenger sør vil bli minst 90 m. 
 

86,780    Nær enden av firesporsstrekningen vil linjen gå forbi et bolighus i kun 55 m av-
stand. En fritidsbolig på tunet, bare 20 m fra foreslått trasé, vil måtte innløses.210  

86,825   

86,920 Enden på Lanna stasjon, to sporvekslere 

  Kulvert, 595 meter, gjennom Lanna 

  
    Kulverten vil blant annet ligge under restene etter tidligere Hidinge Kalkverk, 
se bildet nedenfor, og flere steder bare noen titalls meter fra bolighus.211 Jern- 

  
banestrekningen i kulvert vil strekke seg helt til grensen til Örebro kommune, se 
kapittel 7.6.4 for beskrivelsen av foreslått trasé.  

87,420  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 7-31: På området til tidligere Hidinge Kalkverk er linjen planlagt i kulvert under bakken. Lagerskuret til høyre vil 
måtte rives. Bygningen til venstre er ca. 100 år gammelt og har bl.a. huset et verksted, stall og billedhuggeri.212 Foto: 
© Norsk Bane AS. 
                                                
210 De to boligene, nevnt i dette og forrige punkt, har adresse Korsgatan 17 og 19. Fritidsboligen ligger i Korsgatan 15. 
211 Kulverten er planlagt 30 m sør for Korsgatan 13, 40 m sør for Korsgatan 6, 25 m nord for Korsgatan 4, under noen 
uthus, under et lagerskur, 25 m nord for Stensäter, 40 m sør for Groplyckans gård, 15 m nord for Lyckebo, 20 m sør 
for Hvilsta, og under garasjen til sistnevnte. Flere av husene ligger rett ved trafikkert veg. Avstandene er målt fra kul-
vertens ytterside til nærmeste husvegg.  
212 Se http://www.vasternarke.se/bilder/visabild/1388-reparationsverkstaden. 
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7.5 Alternativ trasé via Degerfors 

I kapittel 7.2.4 ble en linje via Degerfors trukket fram som et mulig alternativ til en linje via Karl-
skoga. Å bygge høyhastighetsbanen via Degerfors og ikke via Karlskoga, som er en mye større 
befolkningskonsentrasjon, vil imidlertid bare ha kunne anbefales, hvis det vil åpne for vesentlig 
kortere kjøretider eller gunstigere driftsbetingelser for gods- og persontog, klart lavere anleggs-
kostnader og / eller mye færre konflikter med bl.a. bebyggelse, natur og kulturarv. 

Det er særlig mulighetene til å unngå en dyr bro over Möckeln og en nesten 7 km lang strekning 
med størst tillatt stigning fra Lanna stasjon til Lekeboda, som taler for å undersøke en trasé via 
Degerfors i detalj. 

7.5.1 Framtidig bruk av eksisterende bane 

Värmlandsbanan gjennom Degerfors er enkeltsporet og har en noe usentral stasjonslokalisering 
omtrent 1 km sør for sentrum. Det ligger mye bebyggelse nær sporet, slik at vil bli svært vanske-
lig å bygge en dobbeltsporet bane i omtrent samme trasé uten å stenge Värmlandsbana i flere 
år. Det vil heller ikke være mulig å dimensjonere en framtidig bane for høyere hastighet enn ca. 
160 km/t dersom banen skal gå i eller nær eksisterende trasé og en ikke skal rive et stort antall 
bygninger. En høyhastighetsbane via Degerfors vil derfor måtte bygges i en ny trasé. 

Det er imidlertid vanskelig å se noen mulighet for dette nær Degerfors sentrum eller i deler av 
Värmlandsbanans trasé. Tett bebyggelse helt inntil Letälven levner få andre muligheter enn sør 
for jernverket eller nord for søndre del av Degernäs-Ramshöjden naturreservat, f.eks. parallelt 
med kraftlinjen sør for golfbanen. En linje sør for jernverket vil imidlertid bli klart lengre enn en 
linje lenger nord, og vil neppe kunne gi en løsning som kan anbefales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 7-32: Värmlandsbanan gjennom Degerfors er enkeltsporet og går mange steder i mindre enn 20 m avstand fra 
boligbebyggelse. Banen har også flere svinger som neppe vil kunne rettes ut til større hastighet enn ca. 160 km/t. Det 
tilsier at en framtidig bane bør gå i ny trasé. Bildet er tatt fra Karlskogavägen mot sør. Foto: © Norsk Bane AS. 
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7.5.2 Undersøkt trasé nordvest for Degerfors 

Nordvest for Degerfors finnes gode muligheter til å bygge en høyhastighetsbane med få broer 
og tunneler. Mest hensiktsmessig synes en linje som er identisk med foreslått trasé via Karl-
skoga fram til tunnelen ved Sättrastugan,213 men som dreier mot sørøst på østsiden av denne 
tunnelen. Jernbanen vil da gå under i E18 like sør for Rishöjdtjärnen i en 1420 m lang tunnel 
(fra km 49,200) og krysse länsgrensen mellom Värmland og Örebro 150 meter nord for Broby, 
på en 320 m lang bro (fra km 51,385), med flott utsikt over Vismen. 

Fra sørøstsiden av broen, i Degerfors kommune, og helt fram til jordbruksbygdene nær Gräs-
mossen, vil høyhastighetsbanen gå gjennom kupert terreng. En vil måtte anlegge flere dype 
skjæringer og høye fyllinger, men linjen vil likevel kunne justeres slik at det ikke blir behov for  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasékart 7-9: Linje via Degerfors, optimalisert, men ikke anbefalt trasé fra Rishöjden til Degerfors. © Norsk Bane AS. 
Foreslått trasé er planlagt for både person- og godstrafikk og inntegnet dobbelt så bred som ved en gjengivelse i kar-
tets målestokk. Tunneler og broer på mindre enn 25 meters lengde vises ikke. Kilometerangivelsene (blå merker) vi-
ser banedistansen fra Karlstad C. Kartutsnittet er på 10 km x 10 km.  

                                                
213 Se også kapittel 7.2.4 for en gjennomgang av forskjellige traséalternativ mellom Kristinehamn og Degerfors. 
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broer og tunneler på en nesten 5 km lang strekning, bortsett fra en 175 m lang bro over en my-
rete terrengfordypning sør for Skogsbacka (fra km 54,825). Dette vil kunne oppnås med en trasé 
som bygges ca. 300 meter nordøst for kraftlinjen mellom länsgrensen og Nyböletorp, og like ved 
og på nordøstsiden av kraftlinjen fra Skogsbacka og videre mot sørøst. Ingen kulturminner eller 
nøkkelbiotoper vil bli berørt. 

Nær Gräsmossen vil jernbanen komme inn i et område med spredt bebyggelse. For å begrense 
ulempene for beboerne, bør banen bygges noen få meter under terrengnivå og i en 145 m lang 
kulvert under veg 549 og mellom noen boliger ved Edsängen (fra km 56,550). Det har imidlertid 
som konsekvens at linjen vil måtte legges på fylling over innerste del av ei vik i Västersjön.  

Også langs Raka vägen, på østsiden av Västersjön, er det mye bebyggelse. Mellom Furulund 
og Tallunden finnes likevel en mulighet til å bygge høyhastighetsbanen uten alvorlige konflikter. 
To boliger vil riktignok bli liggende hhv. 60 og 80 meter fra linjens støyskjermvegg,214 men dette 
vil en vanskelig kunne unngå hvis linjen både skal gå utenom transformatorstasjonen nær Tall-
backen og samtidig kunne føres videre mot det smale, ubebygde området nær kraftlinjen nord 
og øst for gjenvinningsanlegget på Strömsholm.  

I dette ubebygde området vil jernbanen kunne gå i dagen nær bygningene i Industrigatan, men 
lenger øst bør det bygges en 350 m lang kulvert (fra km 59,930) for å skjerme boligene i Ånger-
mannagatan, Dalslandsgatan, Lönnstigen og Lindstigen.  

Stasjonen ved Degerfors vil kunne bygges like øst for en kort bro over veg 205, med midten av 
plattformene ved km 60,700, delvis på den sørligste delen av golfbanen. Lenger sør ville banen 
komme i konflikt med boligene i Tjäderstigen og med Degernäs-Ramshöjden naturreservat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 7-33: En stasjon ved Degerfors vil kunne bygges parallelt med og like nord (til venstre) for kraftlinjen på bildet, 
delvis på den sørligste delen av golfbanen på Degernäset. Lenger øst vil jernbanen krysse over Letälven (ikke synlig 
på bildet) på bro og fortsette i tunnel under åsen i bakgrunnen. Ramshöjden sees til høyre. Foto: © Norsk Bane AS. 

                                                
214 Det gjelder boligene i Raka vägen 135 og 133. 
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Mer presist: naturreservatet består av en søndre og en nordre del som er forbundet av en bare 
70 m bred korridor, omtrent der kraftlinjen krysser Letälven. Der vil høyhastighetsbanen kunne 
gå på en 450 m lang bro i ca. 20 meters høyde over vassdraget og naturreservatet uten at en vil 
måtte bygge noen pilar i reservatet. 

7.5.3 Undersøkt trasé øst for Degerfors 

Vurdering av mulige traséalternativ 

Øst for Letälven blir trasésøket noe vanskeligere. For å bli så kort som mulig, bør linjen gå nokså 
strakt fra Degerfors mot øst. Det vil imidlertid føre til konflikter med ett eller flere naturreservat i 
østre del av Karlskoga kommune eller nordvestre del av Lekebergs kommune.215 Flere mulige 
traséer, særlig nær Storsjön (176 moh.), vil også måtte ha lengre delstrekninger med betydelig 
stigning om en ikke vil bygge lange tunneler.  

Som det går fram av kapittel 2.2.5, vil det videre være tvilsomt om en vil kunne anbefale noen 
trasé i stor avstand fra det offentlige vegnettet, fordi den vil være vanskelig tilgjengelig, spesielt 
om vinteren. Denne problematikken gjelder for fleste mulige linjene øst for Degerfors, også hvis 
det bygges en ny E18 med bro over Möckeln og videre fra Östervik til Våtsjön.  

Det finnes imidlertid to unntak. Det ene er en linje som dreier mot nord like øst for stasjonen ved 
golfbanen på Degernäset og fortsetter i en østlig retning nord for innsjøen Stora Lysingen, men 
sør for Angsjöns naturreservat, omtrent som foreslått trasé i østre del av Karlskoga kommune.216 
En slik linje vil imidlertid kreve to forholdsvis krappe svinger, for under ca. 240 km/t, og vil også 
bli ganske lang. Den vil neppe kunne anbefales. 

Det andre unntaket, og den mest interessante løsningen, er en linje som fortsetter fra Degerfors 
i sørøstlig retning og i kort avstand fra kraftlinjen fram til Tryggeboda. Der vil linjen kunne dreie 
mot øst og nordøst og slik ligge i utkanten av Kilsbergen i en akseptabel avstand fra det offent-
lige vegnettet, men samtidig ikke så nær Mullhyttan og andre steder sør for Kilsbergen at banen 
blir svært mye lengre enn en trasé via Karlskoga.  

Beskrivelse av undersøkt trasé 

Øst for Letälven ligger terrenget på et mye høyere nivå enn en moderne bane vil kunne komme 
opp til, selv ved størst tillatt stigning. Der vil en måtte bygge en lengre tunnel. Et godt kompro-
miss mellom tunnellengde og stigningsnivå er en 2210 meter lang tunnel (fra km 62,060) med 
0,8 % stigning. Da vil høyhastighetsbanen komme opp i dagen allerede ca. 600 m nordvest for 
innsjøen Ölen, 130 moh., samtidig som tunnelen ikke vil bli så bratt at det vil ha store negative 
konsekvenser for togenes kjøretider.  

Innsjøen vil kunne krysses på en 835 m lang bro på et av de smaleste stedene, mellom Pelles 
udde og Svartviksudden, ca. 32 meter over vannspeilet og like sør for kraftlinjen. Lövfalla natur-
reservat vil ikke bli berørt, men et område rikt på kulturminner vil bli liggende under broens østre 
del. 

Øst for Ölen vil jernbanen kunne gå i dagen i over seks kilometers lengde. Traséen bør dreie litt 
bort fra kraftlinjen for å unngå fyllinger i innsjøene Sör-Gässlingen og Kroksjön og for å begrense 
stigningsnivået. Mest hensiktsmessig synes en linje like nord for innsjøen Ljusen og mellom Lilla 
og Stora Krusasjön. Det vil føre til færrest mulige inngrep i myrområder. En vil likevel ikke kunne 
unngå at den østre av de to gransumpskogene nær Stora Krusasjön, klassifisert som nøkkelbio-
top, vil bli berørt. 

 

 

                                                
215 Det vil være mulig å legge linjen sør for Norra Ölsdalens naturreservat, nord for Örvigmossens naturreservat og 
sør for Fjärhanabergens naturreservat, men lenger øst vil det bli konflikt med Råmossens naturreservat og / eller Tre-
hörningens naturreservat. 
216 Se kapittel 7.3.5. 
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Trasékart 7-10: Linje via Degerfors, optimalisert, men ikke anbefalt trasé fra Degerfors til like vest for Tryggeboda. 
© 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. 
 
 

Ved Tryggeboda vil jernbanen gå kunne i den nordre dalskråningen, men likevel sør for nøkkel-
biotopene i skråningen, deriblant en kalkholdig sump. Linjen vil ligge 170 moh., delvis på en høy 
fylling, og vil gi anledning til fin utsikt over Tryggeboviken, nesten 60 meter nedenfor. 

Men så vil jernbanen igjen gå under bakken, i en 380 m lang tunnel (fra km 72,410) opp til Mörk-
tjärnen og Mälasjön. Der vil en måtte legge banen på lav fylling i begge de to innsjøene. Et slikt 
inngrep vil være lite ønskelig, men vanskelig å unngå, hvis linjen skal gå nord for Sixtorps natur-
reservat og ikke komme i konflikt med nøkkelbiotopene nær Tryggeboda. Høyhastighetsbanen 
vil nå sitt høyeste punkt mellom Degerfors og Örebro på fyllingen i Mälasjön, 177 moh. 

Lenger øst vil jernbanen kunne følge de slake dalskråningene som strekker seg fra Sixtorp mot 
nord, ca. 300 meter nord for naturreservatet. Ingen kulturminner fra tidligere gruvedrift vil bli be-
rørt. Banen vil gå 150 meter sør for Velamshyttan. 



 
 
– Nye tider for Norge 

 

Høyhastighetsbane Stockholm – Oslo                                  Mulighetsstudie, utredningsfase 2, desember 2017        180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasékart 7-11: Linje via Degerfors, optimalisert, men ikke anbefalt trasé fra Tryggeboda til Stora Sirsjön. © Norsk 
Bane AS. Foreslått trasé er planlagt for både person- og godstrafikk og inntegnet dobbelt så bred som ved en gjengi-
velse 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.  
 
 

Sørøst for Velamshyttan vil høyhastighetsbanen gå gjennom en sumpskog, klassifisert som et 
område med en "viss naturverdi", men ikke som en nøkkelbiotop. Sumpskogen ligger ved foten 
av et høyere liggende fjellparti på sørsiden av Stora Sirsjön, med Trollkarlsklint (260 moh.) som 
høyeste punkt. Der vil en måtte bygge en 2770 meter lang tunnel (fra km 76,085), med fall mot 
øst. 

Det ble også undersøkt om tunnelen vil kunne bli ca. 700 m kortere og ha et østre innslag nær 
vestenden av Borgaresjön. Da vil en imidlertid måtte bygge en stor bro sørøst for Borgaresjön. 
Banen vil også bli lengre og komme i vesentlig og flere mer alvorlige konflikter med bebyggelse 
sør for Vekhyttan enn en mer nordlig trasé med en lengre tunnel og en tilstøtende dagstrekning 
nær fjellfoten. Også grunnforholdene og muligheten til å unngå konflikter med kulturminner, bl.a. 
fra tidligere bergverksdrift, taler for en mer nordlig trasé. 
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Bilde 7-34: Landskapet rundt Tryggeboviken er et fredfullt hytte- og turområde. En mulig trasé i god avstand fra om-
rådet går ca. 700 m nord for innsjøen, 170 moh., lengst borte på bildet, tatt fra Hässjefallet. Foto: © Norsk Bane AS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 7-35: Ved Vekhyttan vil jernbanen måtte krysse et dalføre med spredt bebyggelse. Minst problematisk synes 
en bro mellom Ringsborg (i bakgrunnen) og Strömsborg (til høyre), ca. 12 m over bakkeniva. Foto: © Norsk Bane AS. 
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Trasékart 7-12: Linje via Degerfors, optimalisert, men ikke anbefalt trasé fra Sirsjön til Brotorp. © Norsk Bane AS. Fo-
reslått trasé er planlagt for både person- og godstrafikk og inntegnet dobbelt så bred som ved en gjengivelse i kartets 
målestokk. Kilometerangivelsene (blå merker) viser banedistansen fra Karlstad C. Kartutsnittet er på 10 km x 10 km.  
 
 
Nær Vekhyttan ligger et dalføre med mye spredt bebyggelse. Avstanden mellom bygningene er 
for det meste bare noen få titalls meter, men sør for Ringsborg finnes et smalt område der jern-
banen vil kunne krysse over dalføret på en 195 m lang bro (fra km 81,280), uten at noen bolig 
eller fritidseiendom vil bli liggende mindre enn 50 meter fra banens støyskjermvegger. 

Nordøst for Vekhyttan vil det være gunstig hvis banen vil kunne gå så langt som mulig på fjell-
grunn nord for Farbrorstorp og vest for Svartån. Banen vil riktignok bli litt kortere hvis en velger 
en bortimot rettlinjet trasé mot Sälven, men da vil en måtte bygge en svært lang bro på proble-
matisk undergrunn, bl.a. nær Göksvala, og krysse over bebyggelsen mellom Brotorp og Torget. 

Det synes derfor riktigere å føre jernbanen på nordvestsiden av Stormossen og jordbruksom-
rådene nordøst for Farbrorstorp, og videre mot en 650 m lang bro nord for Torget og nord for 
Svartån (fra km 88,435). Der er grunnforholdene noe mindre utfordrende, men en 200 m lang 
del av broen vil måtte bygges over Lekeberga-Sälvens naturreservat, på det meste 19 m over 
terrengnivået. Denne oppgaven vil kunne løses uten noen pilar i naturreservatet.  
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Ved Sälven217 og videre østover vil linjen for det meste måtte gå over dyrka mark. Det ble vur-
dert om høyhastighetsbanen vil kunne ligge noe nærmere Lanna, delvis i skog, men det vil ikke 
bare føre til konflikter med bebyggelse, men også kreve en dyp skjæring i alunskifer. 

Den første muligheten for en jernbanestasjon ved Lanna er sør for Vombo, med midten av platt-
formene ved km 91,520. Det vil ev. også være mulig å lokalisere stasjonen omtrent 1 km lenger 
vest, i en sving nordvest for Hidingegård, men da vil en måtte bygge stasjonen på fylling. Da vil 
inngrepet i jordbruksareal bli enda større.  

Lenger øst vil en linje via Degerfors ligge litt sør for en linje via Karlskoga, fram til en kulvert ved 
Kroken. Dette beskrives nærmere i kapittel 7.6.5 om foreslått trasé gjennom Örebro kommune. 
Vestenden av kulverten vil være ved km 95,175 på en linje via Degerfors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasékart 7-13: Linje via Degerfors, optimalisert, men ikke anbefalt trasé fra Brotorp 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. Kartutsnittet er på 10 km x 10 km.  
 

                                                
217 Se også bilde 7-26 i kapittel 7.4.4. 
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7.5.4 Sammenligning med en linje via Karlskoga 

Tabellen nedenfor viser noen nøkkeltall for en linje via Degerfors, sammenlignet med en linje 
via Karlskoga. Tallene gjelder bare for strekningen der de to traséalternativene er forskjellige, 
det vil si mellom tunnelen ved Sättrastugan i Kristinehamns kommune og kulverten ved Kroken 
i Örebro kommune. 

 

 Linje via 
Degerfors 

Linje via 
Karlskoga 

Forskjell 

Banelengde 47,920 km 43,575 km + 4,345 km 
Dagstrekninger 37,725 km 32,815 km + 4,910 km 
Broer   2,800 km   4,460 km – 1,660 km 
Kulverter   0,610 km   1,190 km – 0,580 km 
Fjelltunneler   6,785 km   5,110 km + 1,675 km 

Tillatt hastighet   300 km/t   300 km/t ingen 

 
Tabell 2-1: Noen nøkkeltall om en linje via Degerfors, sammenlignet med en linje via Karlskoga 
 
 
Tabellen viser at en vil måtte bygge 1095 m mer tunnel (fjelltunnel og betongtunnel) og 4910 m 
mer i dagen, men 1660 m mindre bro, hvis det velges en linje via Degerfors.218 Det tillater ingen 
konklusjon om forskjellen mellom anleggskostnadene til de to traséalternativene, også fordi kost-
nadene til broer og tunneler, regnet per løpemeter, vil være forskjellige på ulike steder. 

F.eks. vil de geologiske betingelsene for tunneldriving være generelt gunstige i denne delen av 
Sverige, men tunnelene for en linje via Degerfors vil likevel bli klart dyrere per meter, fordi de to 
lengste, på 2210 og 2770 m, ikke vil kunne bygges som ett-løps-tunneler med korte rømnings-
veger, men må være to-løps-tunneler eller ett-løps-tunneler med parallell sikkerhetstunnel, se 
kapittel 2.2.9. 

På annen side vil broene for en linje via Karlskoga bli klart dyrere enn for en linje via Degerfors, 
også om en regner per meter. Det skyldes broen over Möckeln, med en 1115 m lang strekning 
over vann. Imidlertid vil også en linje via Degerfors ha noen dyre broer på grunn av store spenn, 
over Degernäs-Ramshöjden naturreservat og Letälven, innsjøen Ölen og Lekeberga-Sälvens 
naturreservat.  

I tillegg vil dagstrekningene for en linje via Degerfors ikke bare bli nesten 5 km lengre, men også 
noe dyrere å bygge, på grunn av flere dype skjæringer og større behov for viltbroer. På annen 
side vil en måtte løse inn flere hus og fritidseiendommer for en linje via Karlskoga, og bruke mer 
penger til vegomlegginger, støyskjermvegger og kompensasjon av eiendommers verditap. 

I sum er det likevel grunn til tro at en linje via Degerfors vil ha en litt høyere anleggskostnad enn 
en linje via Karlskoga. Forskjellen vil imidlertid være på under 10 % av kostnadene, og dermed 
langt under feilmarginen en kalkyle på dette planstadiet vil kunne ha. Dermed blir det vanskelig 
å konkludere med noe annet enn at de to traséalternativene vil bli omtrent like dyre. 

Kjøretider for togene 

Forskjellen i kjøredistanse mellom en linje via Degerfors og en linje via Karlskoga svarer til en 
kjøretidsforskjell på 52 sekund ved 300 km/t, i favør av linjen via Karlskoga. Imidlertid vil de tog-
settene som nå er i bruk eller under utvikling, ikke kunne kjøre i en slik hastighet på hele strek-
ningen, verken via Degerfors eller Karlskoga, på grunn av stigninger og tunneler. 

Ved linjen via Degerfors vil delstrekningene med betydelig stigning være noe kortere. Gjennom-
snittsfarten vil derfor kunne bli litt høyere enn på en linje via Karlskoga. Kjøretidsforskjellen er 
beregnet til ca. 45 sekund for persontog, som gjennomsnittet for begge kjøreretninger. 

                                                
218 Tunneler og broer på under 25 m lengde ikke medregnet her. 



 
 
– Nye tider for Norge 

 

Høyhastighetsbane Stockholm – Oslo                                  Mulighetsstudie, utredningsfase 2, desember 2017        185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversiktskart 7-3: Foreslått trasé mellom Kristinehamn og Lanna, via Karlskoga. Kartutsnittet er på 55 km x 37 km. 
Kart: © Lantmäteriet. Trasé: © Norsk Bane AS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversiktskart 7-4: Optimalisert, men ikke anbefalt trasé mellom Kristinehamn og Lanna, via Degerfors. Kartutsnittet 
er på 55 km x 37 km. Kart: © Lantmäteriet. Trasé: © Norsk Bane AS. 



 
 
– Nye tider for Norge 

 

Høyhastighetsbane Stockholm – Oslo                                  Mulighetsstudie, utredningsfase 2, desember 2017        186 

Hvis et persontog skal stoppe på en av stasjonene, vil det gå raskere ved Karlskoga enn ved 
Degerfors, mens det vil ta om lag like mye tid ved Lanna ved begge traséalternativene. Godstog 
vil bruke ca. 2 – 3 minutt mindre tid via Karlskoga, ventetider ved forbikjøring ikke medregnet. 

Andre moment 

Ved linjen via Degerfors vil kjøredistansen mellom en stasjon ved Degerfors og en stasjon ved 
Lanna bli nesten 30 eller 31 km, avhengig av stasjonslokaliseringen ved Lanna. Det er for langt 
for samdriften av gods- og persontog på dagtid, jamfør siste del av kapittel 7.4.3. Dermed vil det 
bli behov også for en annen forbikjøringsmulighet enn i stasjonene, f.eks. nær banens høyeste 
punkt øst for Tryggeboda, med tilsvarende tilleggskostnad. Det vil en kunne unngå ved en linje 
via Karlskoga. 

Det er videre en viss forskjell mellom de to alternativene, når det gjelder negative konsekvenser 
for bebyggelse, natur og kulturarv. Linjen via Degerfors vil i større grad belaste friluftsområder 
og urørt eller nesten urørt natur. Linjen via Karlskoga vil derimot i større grad påvirke bolig- og 
fritidsbebyggelse. Imidlertid vil konsekvensene ved ingen av alternativene bli så problematiske 
at de synes å kunne være utslagsgivende for å velge det ene alternativet framfor det andre. 

Det som derimot kan tillegges avgjørende vekt, er forskjellen i jernbanens trafikkpotensial og 
samfunnsnytte. I Karlskoga bor det nesten fire ganger så mange mennesker som i Degerfors, 
og næringsaktiviteten er minst like stor og mer variert.219 Det foreligger ingen informasjon om at 
Degerfors i årene framover vil få en vesentlig sterkere befolknings- og aktivitetsøkning enn Karl-
skoga. 

Det er heller ikke sannsynlig at en stasjon ved Degerfors vil få flere reisende av andre grunner. 
Ved begge alternativene vil stasjonene ligge i utkanten av nåværende tettbebyggelse. Begge vil 
være lett tilgjengelige med offentlige kollektivtilbud og privatbil, men Karlskoga stasjon vil kunne 
nåes på kort tid fra et vesentlig større område, hvis broen over Möckeln bygges som kombinert 
veg- og jernbanebro. Også mulighetene for framtidig bolig- og næringsutvikling nær stasjonene 
vil være gode begge steder, men trolig enda litt bedre nær Karlskoga stasjon.  

I tillegg vil en linje via Karlskoga gi rom for klart kortere kjøretider for både gods- og persontog 
enn en linje via Degerfors. Det gjelder for gjennomgående tog, og særlig for tog som skal stoppe 
enten ved Degerfors eller Karlskoga. Videre vil en forskjell i kjøredistansen på over 4 km i favør 
av Karlskoga-linjen resultere i lavere driftskostnader og større attraktivitet for jernbanen, hvis en 
gir besparelsene videre til kundene. En bane via Degerfors vil heller ikke bli rimeligere å bygge. 

Dermed er det grunnlag for en entydig konklusjon: høyhastighetsbanen Oslo – Stockholm bør gå 
via Karlskoga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
219 Se http://www.scb.se/Statistik/MI/MI0810/2010A01T/MI0810_To_So_Kommun2010.xls  


