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Sammanfattning 

Denna rapport identifierar de järnvägstekniska åtgärder som krävs, kapacitets- och 

trafikbelastning samt kostnader för en upprustning av Norabanan och anpassningar på 

Godsstråket genom Bergslagen. 

Med en upprustad Norabana och nytt trafikeringssystem kan persontåg med styv 30-

minuters trafik uppnå en hastighet på 140 km/h och en restid Nora-Örebro på drygt 20 

minuter. Om det är bränsledrivna eller eldrivna fordon har ingen betydelse för 

trafikeringen. En viktig framgångsfaktor är också att framkomligheten på Godsstråket 

mellan Ervalla och Örebro är god. 

Den totala kostnaden för alla infrastrukturåtgärder har beräknats till 462 Mkr för 

upprustning Norabanan och tilläggsåtgärder i Ervalla (ny växelförbindelse på 

Godsstråket) samt Hovsta (iordningställande för resandeutbyte). Om man räknar bort 

projektadministration, planering, projektering, osäkerheter, o.dyl. blir den totala 

kostnaden ca. 377 Mkr för de järnvägstekniska åtgärderna. Dessutom kan åtgärderna 

delas in i olika paket enligt nedan och byggas ut i olika etapper. 

Åtgärd  

(exkl. projektadministration, planering, projektering, osäkerheter, o.dyl) 

Kostnad 
(Mkr) 

Spårupprustning och markarbeten på Norabanan inkl. åtgärder för 
plankorsningar och järnvägsbroar, ny plattform och anpassningar på Nora 
bangård samt ny anslutningsväxel i Ervalla. 

 180,3 

Nytt trafikeringssystem och teleanläggning på Norabanan  68,4 

Installation av elanläggning på Norabanan  47,6 

Mötesspår på Järle station (exkl. kontaktledning) 9,2 

Ny växelförbindelse i Ervalla mellan upp- och nedspår på Godsstråket  7,3 

Ny plattform i Hovsta inkl. ombyggnad spår-, el- och signalanläggning   44,5 

Ny gångtunnel i Hovsta under befintliga spår på Godsstråket  20,0 

Spårupprustningen rekommenderas utföras i sin helhet med reservation för att 

åtgärder för plankorsningar och upprustning av järnvägsbroar. Ombyggnad av 

plankorsningar kan ske successivt huvudsaken att erforderligt skydd kan uppnås. 

Järnvägsbroarna är i relativt gott skick med undantag för Järlebron som behöver en 

grundligare besiktning och beräkning av brons bärighet för att identifiera rätt åtgärder.  

Nytt trafikeringssystem krävs för att uppnå 140 km/h för persontåg. Här finns ett val 

att installera ERTMS nivå 2 eller 3 eller traditionellt ATC-system. I denna rapport har vi 

utgått från ERTMS nivå 3. 

Installation av elanläggning är beroende av vilka fordon som trafikerar banan och 

mötesspår på Järle station kan övervägas i samförstånd med NBVJ. 

Ny växelförbindelse i Ervalla på Godsstråket ingår i Trafikverkets spåranläggning och 

måste hanteras i dialog med Trafikverket. Detsamma gäller för ombyggnader i Hovsta 

med ny plattform för resandeutbyte i ett perspektiv där Mälarbanan i en framtid 

sannolikt kommer utformas med en planfri dubbelspårsanslutning i Hovsta.  

En rekommendation är att ta fram en affärsplan för tågtrafiken, hur den ska bedrivas 

och finansieras, med vilka fordon och hur det matchar åtgärderna i infrastrukturen. 

Upprätta en samhällsekonomisk effektbedömning och se över driftsorganisationen 

samt vilka finansieringsformer som kan vara lämpliga. 
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1 Inledning 
Denna rapport omfattar en kartläggning av infrastrukturåtgärder på sträckan Nora- 

Ervalla (nedan kallad Norabanan) och Ervalla-Örebro som krävs för etablering av 

persontågstrafik.  

 

Figur 1. Järnvägskarta Nora-Ervalla och Trafikverkets anslutande järnvägsnät (rosa 

linje representerar utredningssträckan) 
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1.1 Bakgrund 

Norabanan förvaltas och trafikeras idag endast sporadiskt, företrädesvis sommartid, av 

Nora Bergslags Veteran-Jernväg (NBVJ). Infrastrukturen är undermålig med låg 

hastighet (40 km/h) och bärighet Stax 18 ton (gräns för största tillåtna axellasten, 

dvs. hur mycket varje hjulaxel får belasta spåret), saknar kontaktledning och 

trafikering sker med manuell bevakning enligt system M (linjen övervakas av 

lokaltågklarerare på plats).  

Sträckan Ervalla-Örebro ingår i Godsstråket genom Bergslagen (nedan kallad 

Godsstråket) och har betydligt högre standard och trafikeras av både gods- och 

persontåg. Banan är elektrifierad med största tillåtna hastighet 140 km/h och bärighet 

Stax 25 ton. Godsstråket är utrustad med tågskyddssystemet ATC (Automatic Train 

Controll) och trafikeringssystem H (fjärrtågklarerare övervakar från driftlednings-

central driftplatserna och linjen). På sikt kommer ATC ersättas av trafikstyrnings-

systemet ERTMS (European Rail Traffic Management System) som dessutom innebär 

att alla tåg måste ha en anpassad ombordutrustning som kommunicerar med banan. 

Ambitionen är att upprusta Norabanan så att den klarar bärighet Stax 22,5 ton med 

lastprofil A och att persontåg kan trafikera i 140 km/h samt att tågen ska kunna ha 

resandeutbyte i Nora, Hovsta och Örebro. Vilket trafikeringssystem som ska installeras 

på Norabanan är en avvägningsfråga, ATC eller ERTMS. 

1.2 Syfte 

Denna utredning syftar till att identifiera järnvägstekniska åtgärder som krävs för att 

bedriva persontågstrafik mellan Nora och Örebro, kapacitets- och trafikbelastning samt 

en kostnadskalkyl för en upprustning av Norabanan och anpassningar på Godsstråket. 

1.3 Avgränsning 

Rapporten har avgränsats till infrastrukturåtgärder på den enkelspårig bana mellan 

Nora och Ervalla, inkluderat förslag på utformning av Nora station och eventuella 

mötesspår på linjen. Största tillåtna hastighet är satt till 140 km/h och axellasten 

begränsas till 22,5 ton med lastprofil A. På Godsstråket avgränsas rapporten till förslag 

på infrastrukturåtgärder i Ervalla och Hovsta. I Örebro föreslås inga åtgärder eftersom 

det ingår i Trafikverkets åtagande att tilldela kapacitet (både på Örebro C och Örebro 

södra) och ta fram årliga tågplaner. 

I den trafikala avgränsningen ingår att analysera ett persontågskoncept sträckan 

Nora-Ervalla-Örebro. Trafiken utgörs av en stomme med timmestrafik och förstärkning 

med halvtimmestrafik i morgon och eftermiddagsrusning. Restiden ska kunna motivera 

en överflyttning från väg till järnväg. 

Denna utredning tar inte ställning till vilken fordonstyp som ska trafikera men utgår 

från prestanda och kapacitet som regionaltåg typ Regina (X50-54) kan uppvisa.  

Resandeprognoser ingår inte i utredningen utan hänvisas till tidigare studier. 
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2 Järnvägsfordon 
En viktig faktor för persontågskonceptet är vilka fordon som ska trafikera. För att bana 

och fordon ska harmonisera blir fordonsvalet avgörande för vilka infrastrukturåtgärder 

som ska vidtas.  

Ett relativt enkelt val är om trafiken ska bedrivas med eldrivna tåg eller bränsledrivna 

tåg (diesel eller annat fossilfritt bränsle) vilket avgör om Norabanan ska utrustas med 

kontaktledning eller ej.  

Ett betydligt svårare val är vilket trafikeringssystem som ska väljas, dagens ATC eller 

morgondagens EU-anpassning ERTMS. De nya moderna fordonen har oftast 

ombordutrustning installerat anpassad efter det trafikeringssystem som finns på 

banan. Blir det ERTMS och trafikering sker med fordon av äldre modell krävs en 

installation av ny ombordutrustning i alla fordon vilket blir en extra kostnad. Dessutom 

avser Trafikverket under en 20-årsperiod införa ERTMS i det svenska järnvägsnätet 

vilket innebär att dagens fordon tillfälligt behöver utrustas med en STM (Specific 

Transmission Module), en översättningsmodul som tolkar data från det gamla ATC-

systemet till ERTMS.  

3 Trafik och kapacitet 
Norabanan dimensioneras för ett lokaltågsupplägg för arbets- och fritidspendling med 

styv timmestrafik och halvtimmestrafik i morgon- och eftermiddagsrusningen på 

vardagar. Restiden ska vara kortare än befintlig kollektivtrafik med buss och tågen gör 

uppehåll för resandeutbyte i Nora, Hovsta, Örebro C och Örebro södra.  

Norabanan är idag utrustad med system M som är ett trafikeringssystem med 

manuella rutiner och lokalbevakade stationer. Det innebär att många tidskrävande 

restriktioner ska uppfyllas och att hastigheten blir begränsad. Därför har denna 

utredning valt att studera trafik och kapacitet med ett trafikeringssystem som ger en 

säkrare tågfärd i enlighet med system H (ATC) eller system E2 och E3 (ERTMS) och 

som ger en bättre framkomlighet. 

Ett nytt trafikeringssystem påverkar NBVJ trafikering. De kan antingen investera i nytt 

ombordssystem vilket blir kostsamt eller att framföra fordon som s.k. ”spärrfärd”. 

Infrastrukturförvaltaren kan ge dispens att framföra en spärrfärd med fordon som 

saknar tågskyddssystem och under särskilda villkor medge att resande följer med vid 

tillfälliga researrangemang. Spärrfärden sker då i princip som idag där ett fordon åt 

gången tillåts trafikera Norabanan. 

3.1 Körtid och hastighet 

Största tillåtna hastighet på sträckan Ervalla-Örebro C varierar mellan 130 och 140 

km/h. Närmast Örebro är hastigheten 80 km/h. TIB (Tåg i Bergslagen) trafikerar den 

drygt 16 km långa sträckan Ervalla-Örebro C med Reginatåg utan stopp på 9 minuter 

enligt tågplan 2018 vilket ger en medelhastighet på ungefär 110 km/h. Körtiderna för 

persontåg beräknas med att tåg startar (acceleration) från utgångsstationen, kör 

linjehastighet och bromsar in (retardation) till nästa station. Noterbart är att TIB har 

inga resandeutbyten på sträckan och den låga medelhastigheten kan delvis förklaras 

av anpassningar till framförvarande tåg med lägre hastighet. Skulle tågen köra enligt 

banans hastighet skulle körtiden bli 2 minuter kortare. 
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Dimensionerande hastighet på banan Nora-Ervalla planeras till 140 km/h för persontåg 

utan hänsyn till kurvor eller lutningar. Ett mer rimligt scenario är att medelhastighet 

Nora-Ervalla antas till 125 km/h. Vissa hastighetsreduktioner kommer dock finnas, 

bl.a. inne på Nora bangård där hastigheten antas vara 40 km/h och vid 

spåranslutningen i Ervalla där hastigheten antas vara 80 km/h genom växlarna varför 

medelhastigheten reduceras något på dessa delsträckor.  

Nedan redovisas potentiella körtider och medelhastigheter utifrån ovanstående 

resonemang. Dessutom har 1 minuts tidstillägg lagts till per resandeutbyte i Hovsta 

och Örebro C. 

 

Tabell 1. Uppskattade körtider och hastigheter mellan Nora och Örebro S. 

3.2 Grafisk tidtabell 

För att få styv halvtimmestrafik krävs att tågen möts någonstans på sträckan, 

företrädesvis på dubbelspårsavsnitten. Dessutom måste tid läggas till för tågvändning 

som i detta fall antas uppgå till cirka 8 minuter. Principtidtabellen för 4 timmar visas i 

en grafisk tidtabell enligt nedan med två tåg i omlopp. 

 

Figur 2. Grafisk principtidtabell. 

 

Från Till mm:ss snitt km/h

Nora Källarhalsen 3,6 02:09 100

Källarhalsen Stora Mon 1,5 00:43 125

Stora Mon Lilla Mon 2,3 01:07 125

Lilla Mon Järle 2,0 00:58 125

Järle Torpa 1,8 00:52 125

Torpa Löth 3,6 01:44 125

Löth Ervalla NBVJ 1,7 00:47 125

Ervalla NBVJ Ervalla TRV 1,2 00:54 80

Ervalla Hovsta 7,9 03:59 120

Hovsta Hovsta 0,0 01:00 Tågstopp

Hovsta Örebro C 8,0 04:22 110

Örebro C Örebro C 0,0 01:00 Tågstopp

Örebro C Örebro södra 1,1 00:50 80

SUMMA 34,7 20:25 113
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Den korta körtiden (ca. 9 min) mellan Nora och Ervalla betyder att tågmöten inte 

hamnar på enkelspåret med styv halvtimmestrafik. I tidtabellen ovan möts tågen på 

dubbelspåret mellan Ervalla och Hovsta. Befintlig spåranslutning i Ervalla innebär att 

tåg från Nora måste köra motriktat i cirka 1 km innan tåget kan växla över på rätt 

spår. Detta kan bli störningskänsligt om tåget från Nora är sent så måste norrgående 

tåg från Örebro invänta ledigt enkelspår söder om Ervalla vilket påverkar övriga tåg i 

båda riktningarna på Godsstråket. 

Men även Hovsta kan bli problematisk vid tågmöten beroende på hur stationen 

utformas för tågstopp med resandeutbyte. Risken är att om tågmötet hamnar i Hovsta 

måste ett tåg invänta ledigt plattformsspår vilket hämmar framkomligheten för övriga 

tåg både från Godsstråket och anslutande Mälarbanan.  

En valmöjlighet är att frångå styva tidtabeller för att få mer optimala tågmöten på 

dubbelspårsavsnitten närmare Örebro. Här kan en mängd olika varianter 

åstadkommas men konsekvensen blir att fler tågfordon måste ingå i trafikupplägget 

och tågmötena riskera att hamna på enkelspåret vilket kräver en mötesstation. 

3.3 Kapacitet 

I Trafikverkets senaste rapport om järnvägens kapacitet från år 2017 som bedöms 

representera en nulägesbeskrivning framgår begränsningar på det järnvägsnät som 

förvaltas av Trafikverket. Begränsningarna är beroende av trafikintensitet och 

infrastrukturens utformning (enkel- eller dubbelspår, mötesmöjligheter och 

trafikeringssystem). Kapacitetssituationen förändras om trafiken minskar eller nya 

fordon med bättre prestanda trafikerar eller om kapacitetshöjande åtgärder görs på 

banan. Kapacitetsbegränsningarna delas in i fyra nivåer: 

 Grön  – små eller inga begränsningar 

 Gul  – medelstora begränsningar 

 Röd  – stora begränsningar 

 Blå  – banan avstängd 

Den bandel som berörs i denna utredning är sträckan Ervalla-Örebro på Godsstråket. 

Enligt Trafikverkets redovisning råder små eller inga begränsningar på sträckan (se 

figur nedan) vare sig i maxtrafik eller över dygnet. 

 

Figur 3. Utdrag från Trafikverkets redovisning av kapacitetssituationen 2017. 

För Norabanan finns inga uppgifter men med den principtidtabell som tagits fram i 

denna utredning kommer banan ha en bättre kapacitetssituation än Godsstråket. 
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4 Infrastruktur 

4.1 Norabanan 

Den enkelspåriga Norabanan har i befintligt skick låg standard med skarvspår på 

träslipers och underdimensionerad räl. Banan är förhållandevis rak, har inga kraftiga 

lutningar och är utrustad med mötesspår i Järle och Stora Mon. Nora och Järle är 

utrustad med föråldrad signalteknik i form av ställverk och signaler som manövreras 

av lokaltågklarerare. Banan är fri från tunnlar men passerar ett antal plankorsningar 

med olika status och under en vägbro (väg 50) mellan Järle och Lilla Mon, på 

järnvägsbro över en väg (väg 831) vid Löth hållplats och över vattendrag med i 

huvudsak korta broar (5 st <10 m). Undantag är två parallella stålbroar över Hagbyån 

(20 m) i Nora och bron över Järleån som är lite längre (63 m).  

4.1.1 Nora stad 

I Trafikverkets förstudien Nora - Örebro (Januari 2012, dnr. TRV 2010/84677) har 

flera olika lösningar tagits fram på hur Nora station kan utformas. I denna rapport 

redovisas två alternativ som är järnvägstekniskt genomförbart med mindre justeringar 

och relativt kostnadseffektivt. Dessa utgör varianter på principlösning 1 och 2 

respektive 3 i förstudien.  

 

Figur 4. Nora station befintlig utformning med potentiella tågvägar (lila linje) och ny 

plattform (röd rektangel) mot Järnvägsgatan. 

Fördelen med denna utformning är att den begränsar signalregleringen av spår och 

växlar (3-4 st) samt utbyggnad av kontaktledning på stationen. Spår 1 behövs, dels 

för resandeutbyte vid ny plattform, dels för uppställning av tåg över natt. Musei-

föreningen kan bedriva verksamhet på resterande yta av bangården. Nackdelen med 

denna lösning är att byte till buss kräver längre gångväg för resenärerna. 

 

Figur 5. Nora station befintlig utformning med potentiella tågvägar (lila linje) och ny 

plattform (röd rektangel) mot busshållplats. 

Fördelen med denna utformning är att signalregleringen är begränsad och bytet mellan 

buss och tåg blir enklare. Nackdelen är att kontaktledningen korsar över hela 

bangården och flera växlar behöver bytas och signalregleras (8-9 st) vilket medför en 

mer komplex utbyggnad samt att signalregleringen administrativt separerar NVJB 

verksamhet i två delar. På ena sidan sker uppställning och trafikering vid stationshuset 

och på andra sidan sker verkstadsverksamheten vid lokstallarna. Rent trafikerings-
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mässigt är detta inget ovanligt i järnvägssammanhang, bara ett mer uppstyrt sätt att 

kommunicera. När persontågen är overksamma på bangården kan NVJB begära 

växlingsvägar av den som trafikleder bangården. 

4.1.2 Stora Mon 

På bangården i Stora Mon finns idag två spår för tågmöten samt ett spår till en 

grustäckt. Enligt tidtabellerna krävs inga tågmöten men för museiverksamheten kan 

det vara en fördel om tåg kan gå åt sidan tillfälligt. Här kan man göra en avvägning 

om båda spåren ska signalregleras eller bara ett genomgående spår. Vår bedömning 

är att signalreglera ett spår initialt så får framtiden utvisa behovet av tågmöten, 

förbigångar eller resandeutbyte. 

 

Figur 6. Stora Mon station befintlig utformning med potentiella tågvägar (lila linje). 

4.1.3 Järle 

Järle station har idag två spår och ett stickspår till lastkaj. På samma sätt som i Stora 

Mon finns inget behov för tågmöten men kan övervägas utifrån museiverksamhetens 

behov eller om resandeutbyte planeras på stationen. Stickspåret kan slopas och spår 1 

och 2 skulle behöva byta plats. Med det avses att spår 2 blir genomgående huvudspår 

och spår 1 avviker från huvudspåret. 

 

Figur 7. Järle station befintlig utformning med potentiella tågvägar (lila linje). 

Spår 1 i Järle behöver inte vara elektrifierat. Signalmässigt räcker det att installera 

s.k. lokalställare som efter medgivande från driftledningen manuellt lägger om 

växlarna kompletterat med spårspärr som skydd på sidospåret. 

4.1.4 Plankorsningar 

Trafikverket har i sin förstudie1 identifierat fem signalreglerade plankorsningar med 

ljud- och ljussignaler för lite större vägar och tolv övriga plankorsningar, varav åtta 

har någon form av ljudsignal och resterande är utrustad med kryssmärken. Det 

framgår dock inte vilka skyddsanordningar som rekommenderas för att öka säkerheten 

vid plankorsningarna. 

                                                
1 Trafikverket - Förstudie Nora - Örebro Slutrapport, dnr TRV 2010/84677, dat. Januari 2012 
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I en järnvägsteknisk utredning avseende Länspendeln2 redovisas 13 plankorsningar 

med förslag på åtgärder. Bland annat föreslås att plankorsningarnas förringnings-

sträckor förlängs med kravet på ökad hastighet samt att plankorsningar i Ervalla, 

Tingstorp, Torpa (2 st), Järle (2 st), Törningsdal, Källarhalsen samt ev. vid Stora Mon 

utrustas med bomanläggning typ halvbommar (B-skydd). Övriga plankorsningar 

stängs och ersätts eventuellt med nya parallellvägar. 

Det finns fyra nivåer för skyddsanordning vid plankorsningar beroende på hur många 

vägtrafikanter som passerar och tågens hastighet.  

• Helbommar stänger av hela körbanan och är vanligast i tätorter där många 

gående och cyklister passerar.  

• Halvbommar täcker det högra körfältet. Största tillåtna hastighet för tåg är 

160 km/h. 

• Ljus- och ljudsignaler, finns ofta i kombination med bommar, kryssmärken 

eller gångfålla. Största tillåtna hastighet för tåg är 140 km/h på enkelspår. 

• Kryssmärken finns normalt på vägar med låga trafikflöden och gångfållor. 

Största tillåtna hastighet för tåg är 140 km/h på enkelspår om närsikten är 

mycket god.  

• Utan skyddsanordning, t.ex. vid ett lantbruk med få trafikanter. Största tillåtna 

hastighet för tåg är 140 km/h på enkelspår om närsikten är mycket god. 

Nedanstående data är hämtat från Trafikverkets hemsida där en uppdaterad lista finns 

över alla plankorsningar i Sverige vilken totalt redovisar 18 plankorsningar på 

Norabanan (se tabell nedan). I kommentarsfältet har lagts till förslag på åtgärder för 

respektive plankorsning. 

 

Tabell 2. Plankorsningars lokalisering och typ av vägskydd längs Norabanan. 

                                                
2 Länspendeln Örebro–Hovsta–(Ervalla)–Nora, Järnvägsteknisk utformning. PM Aros Rail Consulting, Johnny 

Meijer, version 2.0, dat. 31 mars 2012 

Plats/sträcka Km-tal Kommun Nättyp
Väghållar-

typ
Vägnamn/plats

Vägskydd 

(nuläge)

Vägtrafik-

flöde (ÅDT)

Lastbilar 

(ÅDT)
Kommentar

Ervalla 1+133 Örebro Bilnät statlig Väg 830
Ljus- och 

ljudsignal
1 477 67 Genomfartsled, utrustas med halvbom, ljus- och ljud.

Löth-Torp 3+199 Örebro Bilnät enskild Tingstorp
Ljus- och 

ljudsignal
0 0

Väg til l  bebyggelse, utrustas med halvbom, ljus- och 

ljud.

Löth-Torp 3+684 Örebro Bilnät statlig
Tingstorp            

(väg 832)

Ljus- och 

ljudsignal
71 4 Genomfartsled, utrustas med halvbom, ljus- och ljud.

Löth-Torp 5+860 Örebro Bilnät enskild Torpa Ljudsignal 0 0
Väg til l  bebyggelse, utrustas med halvbom, ljus- och 

ljud.

Torp 6+400 Örebro Bilnät statlig
Olofsborg           

(väg 832)

Ljus- och 

ljudsignal
71 4 Genomfartsled, utrustas med halvbom, ljus- och ljud.

Järle 7+995 Örebro Bilnät enskild Järle Stationsväg Ljudsignal 0 0
Väg til l  industri och samhälle, utrustas med halvbom, 

ljus- och ljud.

Järle 8+120 Örebro Bilnät enskild Järle Stickspår Kryssmärke 0 0
Väg til l  enskild fastighet, 120 m til l  Järle Stationsväg. 

Slopas och ersätts med ny vägförbindelse.

Järle 8+370 Örebro Bilnät statlig
Järle Byväg       

(väg 833)

Ljus- och 

ljudsignal
140 12

Genomfartsled Järle, utrustas med halvbom, ljus- och 

ljud.

Järle-Lil la Mon 9+130 Nora Bilnät enskild
Skärmarboda 

Skogsbo
Ljudsignal 0 0

Väg til l  enskild fastighet, 280 m från Bygget. Slopas 

och ersätts med ny vägförbindelse.

Järle-Lil la Mon 9+410 Nora Bilnät enskild
Skärmarboda 

Bygget
Ljudsignal 0 0

Väg til l  bebyggelse, 280 m från Skogsbo. Utrustas med 

halvbom, ljus- och ljud.

Järle-Lil la Mon 10+200 Nora Bilnät enskild Lil la Mon Ljudsignal 0 0
Väg til l  bebyggelse, utrustas med halvbom, ljus- och 

ljud.

Lil la Mon-

Stora Mon
11+600 Nora Bilnät enskild Järnvägssticket Kryssmärke 0 0 Skogsväg, ingen bebyggelse. Slopas.

Stora Mon 12+430 Nora Bilnät enskild Stora Mon Kryssmärke 0 0
Väg til l  bebyggelse, utrustas med halvbom, ljus- och 

ljud.

Stora Mon 12+216 Nora Bilnät statlig Stora Mon Kryssmärke 5 695 568 Väg til l  grustäckt Stora Mon. Slopas.

Stora Mon-

Källarhalsen
13+400 Nora Gångväg Västra Sund

Oskyddad 

(gångfålla)
0 0 Gångfålla blir kvar, förstärks med ljus- och ljud.

Stora Mon-

Källarhalsen
14+700 Nora Bilnät statlig

Västra Sund        

(väg 759)

Ljus- och 

ljudsignal
619 24 Genomfartsled, utrustas med halvbom, ljus- och ljud.

Källarhalsen-

Nora
14+615 Nora Bilnät enskild

Västra Sund       

Lil la Sund
Oskyddad 0 0

Väg inom lantbruksfastighet, utrustas med kryssmärke, 

l jus- och ljud.

Källarhalsen-

Nora
16+575 Nora Bilnät kommunal Rättarvägen 2 Ljudsignal 0 0

Väg til l  bad- och båtplats (Nora). Utrustas med 

gångfålla, l jus- och ljud samt bom med lås.
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För Norabanan är halvbommar med ljus- och ljudsignal lämpliga. Några plankorsningar 

kan övervägas att stängas, t.ex. Järle Stickspår och en av vägarna Skärmarboda för 

att ersättas med nya väganslutningar till bebyggelse. Andra kan övervägas att slopas 

helt, t.ex. Järnvägssticket (skogsväg) mellan Stora Mon och Lilla Mon samt stickspåret 

till grustäckt i Stora Mon. En gångfålla vid Västra sund behålls eftersom den förbinder 

bebyggelse med busshållplats Bergslagsleden på väg 244. Väg till bad- och båtplats 

(Rättsvägen) precis söder om Nora kan övervägas att ersättas med gångfålla och en 

låsbar bom för tillfälliga transporter till båtplats.  

Val av skyddsalternativ i plankorsningar beslutas av infrastrukturförvaltaren enligt 

Trafikverkets krav. Denna rapport omfattar uppgradering av 8 plankorsningar till 

halvbommar, fyra plankorsningar utrustas med kryssmärke (pga. bra siktförhållanden) 

och två gångfållor. I vilken takt skyddet i plankorsningarna ska installeras och val av 

skydd kan övervägas. 

Vid elektrifierade järnvägar ska också elskyddsportaler ("bondfångare") installeras 

med texten "Livsfarlig ledning". 

4.1.5 Broar och trummor 

Det finns en järnvägsbro i betong över länsväg 831 vid Löth och en vägbro där riksväg 

50 passerar över järnvägen vid Lilla Mon. Dessa broar har vid platsbesök bedömts 

vara i så god kondition att inga åtgärder behöver vidtas. Däremot behöver spåret 

under vägbroarna sänkas för att ge plats åt kontaktledningen vilket behöver 

uppmärksammas så att det inte påverkar brons stabilitet.  

Vid platsbesök och med utgångspunkt i att järnvägsbroarna är korta, (undantag 

Järlebron) uppskattas behovet av åtgärder till mindre upprustningsåtgärder. Följande 

järnvägsbroar har identifierats på sträckan. 

 

Tabell 3. Befintliga järnvägsbroar på Norabanan.  

Ett särskilt omnämnande behöver göras för 

Järlebron som ursprungligen uppfördes år 

1855 med en träöverbyggnad i ett spann som 

sedermera rasade. På 1860-talet uppfördes 

en ny balkbro med tre raka spann som 

byggdes om med s.k. hängande parabel-

fackverk år 1905.  

Efterforskningar har visat att ritningar på 

bron och besiktningsprotokoll inte går att 

återfinna vilket gör att bron behöver en 

grundlig utredning. Vid platsbesök ser bron ut 

att vara i gott skick men utan ritningar är det 

svårt att bedöma brons bärighet.  

Plats/sträcka Från (km) Till (km) Längd (m) Objekttyp Objekt

Ervalla-Löth 1+524 1+530 6,0 Järnvägsbro Klockarbäcken

Ervalla-Löth 2+720 2+730 10,0 Järnvägsbro Löth

Järle-Lilla Mon 8+687 8+750 63,0 Järnvägsbro Järlebron

Järle-Lilla Mon 10+000 10+003 3,0 Järnvägsbro Skymhyttebäcken

Lilla Mon-Stora Mon 12+109 12+112 3,0 Järnvägsbro Mossbäcken

Källarhalsen-Nora 16+971 16+978 7,0 Järnvägsbro Älvstorpsån

Nora (spår 1) 17+340 17+360 20,0 Järnvägsbro Hagbyån

Nora (spår 2) 17+340 17+360 20,0 Järnvägsbro Hagbyån
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Det är oklart vad som gör att hastigheten är låg över bron, brons bärighet eller 

begränsningar pga. kurvan norr om bron tillsammans med plankorsningar på Järle 

station. En fullständig inspektion är nödvändig, s.k. huvudbesiktning, för att få ett bra 

underlag att bedöma brons bärighet, pelarnas och brofästenas skick samt att stålet 

inte påverkats av skador så att det nedsätter konstruktionens funktion. Det innebär 

bl.a. att man måste komma handnära överallt och ta prover på stålet.  

Trummor i banvallen påverkar likväl som broar bärigheten på banan. Det finns inga 

uppgifter om antalet trummor eller var de ligger. En vanlig åtgärd är att trummorna 

rensas och att dikning i banvallen åtgärdas. Erfarenhetsmässigt för denna typ av bana 

är dock att de flesta trummor bedöms vara i gott skick och klarar en axellast på 22,5 

ton men det behöver säkerställas innan banan driftsätts. 

4.1.6 Trafikeringssystem 

Om Norabanan utrustas med konventionellt signalsystem med ATC krävs anläggning 

av signaler, baliser, optokabel och spårledning längs hela sträckan. På driftplatsen 

Nora och ev. Järle (om det blir en mötesstation) installeras ställverk för att styra 

växlarna. Ervalla har ett s.k. ställverk 59 och kan byggas om och byggas ut med 

objekt i form av fler växlar. 

Godsstråket är en viktig länk för nationell och internationella godstrafik och ingår i 

TEN-T Core Network. Därför har också Trafikverket höga ambitioner att införa ERTMS 

enligt förslag till Nationell plan 2018-2029. Införandet kommer ske successivt och 

sträckan Ervalla-Örebro ligger i perioden 2028-2030. Det innebär att inom en dryg 10-

årsperiod kommer befintligt signalanläggning bytas ut mot ERTMS.  

ERTMS är indelad i tre nivåer där nivå 1 liknar dagens ATC-system medan nivå 2 och 3 

baseras på radiosignaler. Skillnaderna mellan nivåerna är i fallande skala främst 

avseenden funktionalitet, mängden markutrustning och hur föraren får sin information. 

I Sverige kommer inte nivå 1 installeras och Godsstråket planeras byggas ut med nivå 

2. Norabanan kan välja mellan att installera nivå 2 eller nivå 3. Nivå 2 är etablerat och 

finns idag installerad på flera banor, bl.a. Botniabanan, medan nivå 3 är billigare men 

finns idag endast på Västerdalsbanan som testanläggning.  

För att Norabanan inte ska bli en isolerad del i det svenska järnvägsnätet krävs att 

man följer med utvecklingen och val av trafikeringssystem är till viss del avgörande för 

den trafikala funktionen och dess effektivitet. Tidigare utredningar har också lyft 

komplexiteten med detta vägval framför allt i skenet av museitågens möjlighet att 

trafikera banan och den investering som krävs i ny ombordutrustning.  

I denna utredning kommer kostnadskalkylen utgå från ERTMS nivå 3. 

4.1.7 Spåranläggning 

Standarden på banan höjs så att den klarar bärighetskraven (STAX 22,5 ton och stvm 

6,4 ton/m) och hastighet 140 km/h för persontåg. Spåranläggningen uppgraderas till 

högre standard i de tågvägar på Norabanan som persontågen trafikerar. Övrig 

spåranläggning blir intakt. Det innebär att all räl byts till minst rälsvikt 50 kg/m (alt. 

60 kg/m), alla sliprar byts ut till betongslipers med modern befästning, 

banöverbyggnaden byts ut till makadam klass 1, mindre profiländringar/breddning av 

banvallen och alla spårväxlar i tågvägen byts ut till samma rälsvikt som rälen.  
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Spårväxlar inne på Nora bangård och ev. på Järle station byts till växlar med högre 

rälsstandard och minsta vinkel 1:9 för hastighet 40 km/h. Spåranslutningen i Ervalla 

ersätts med ny växel med vinkel 1:15 för hastighet 80 km/h i avvikande tågväg och 

samma rälsvikt som på Godsstråket. 

4.1.8 Elanläggning 

Ett miljövänligt alternativ är att elektrifiera Norabanan. I en separat utredning har 

förslag på lämpligt val av kraftförsörjning tagits fram (se bilaga 2). Elanläggningen är 

uppdelade enligt nedan: 

• Banmatningssystem 

• Generering (anslutning till Hovsta) 

• Matarkablar 

• Hjälpkraftsystem  

Denna utredning förordar ett sparkopplat autotransformatorsystem (AT-system) som 

banmatningssystem till tågdriften. Vidare föreslår utredningen att banmatnings-

systemet för den aktuella sträckan använder samma systemfrekvens (16,7 Hz) och 

spänning (15 kV) som Trafikverket vilket ger den bästa och kostnadseffektivaste 

lösningen för en gränslös tågtrafik inom området. Utredningen rekommenderar ett 

kontaktledningssystem ST 7,1/7,1 eller likvärdigt. Detta system klarar hastigheter upp 

till 140 km/h med kurvradier som är större än 300 m.  

För att klara den tänkta trafiken på den aktuella sträckan föreslås att banmatnings-

systemet ansluts till Trafikverkets kopplingscentral i Hovsta. I Hovsta behöver 15 kV 

ställverket kompletteras med ytterligare ett fack samt matarkablar till anslutningen i 

Ervalla. Befintliga omformarstationer som tillhör Trafikverket i Frövi och Tälle används 

för genereringen av erforderlig effekt. 

Utredningen rekommenderar att kraftförsörjningen till övrig infrastruktur så som 

belysning, signalsystem, växelvärme osv tas från ortsnät efter banan, dvs 

lågspänningsabonnemang. Som komplement till dessa ortsnät kan batterier och 

UPS:er användas som redundans i händelse av korta spänningsavbrott. 

  

Figur 8. Förslag på utformning av kraftförsörjning för sträckan Nora-Ervalla 

Matarledning 

Hovsta - Ervalla 
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4.1.9 Mark och miljö 

Inom ramen för utredningen har inga geotekniska utredningar gjorts. Dock finns ett 

antal utlåtanden från tidigare inspektioner på plats och översiktlig undersökning av 

WSP3 att förhålla sig till.  

I kostnadskalkylen tar rapporten höjd för förorenad mark, punktvis bankbreddningar, 

röjning och trädsäkring samt dikesrensning längs Norabanan.   

Inga gestaltningsåtgärder har identifierats. 

4.1.10 Driftsorganisation 

En viktig parameter att ta upp är hur ska järnvägsdriften på Norabanan utformas 

fysiskt och organisatoriskt. Ska driften hanteras från en egen driftledningscentral eller 

ska Trafikverket sköta driftledning på entreprenad. Ska NBVJ fortsättningsvis hantera 

driften av banan eller ska det inrättas en ny organisation med kommunal styrning i 

bolagsform liknande Inlandsbanan. 

För den fysiska driften gör utredningen bedömningen att ett avtal bör tecknas med 

Trafikverket om att på uppdrag utföra kapacitetstilldelning, bandriftledning, 

trafikledning och olyckshantering. Drift och underhåll av anläggningen upphandlas 

förslagsvis genom egen försorg från extern entreprenör. 

4.2 Godsstråket genom Bergslagen 

4.2.1 Ervalla 

Där enkelspårets ansluter mot det dubbelspåriga Godsstråket i Ervalla ger vissa 

begränsningar. Spåranslutningen ligger innan en motriktad växelförbindelse på 

Godsstråkets uppspår som fortsätter direkt över en järnvägsbro (Dyltaån) följt av 

enskild väg (Ulvklippan) och järnvägsbro för flodavlopp. Det innebär att tåg från Nora 

enligt dagens utformning måste byta spår i Ervalla via en växelförbindelse som ligger 1 

km från spåranslutningen. Detta tar mycket kapacitet i anspråk på Godsstråket. 

Alternativet är en ny växelförbindelse mellan upp- och nedspår som minskar längden 

på motriktad trafikering. Om detta kan kombineras med ett mötesspår i Ervalla 

anpassat för korta persontåg skulle det ytterligare minska påverkan på övrig tågtrafik 

och öka robustheten i järnvägssystemet. 

Figur 9. Befintlig spårkonfiguration på Ervalla station med ny växelförbindelse (röd 

linje) för avkortad motriktad tågväg (alt. 1) 

Avståndet mellan växeln mot Nora och järnvägsbron är ca. 125 m vilket rent teoretisk 

skull möjliggöra en ytterligare förbättring om man vänder växelförbindelserna på 

Godsstråket och förskjuter anslutningsväxeln på Norabanan lite norrut enligt figuren 

nedan. En fördjupad järnvägsteknisk utredning skulle visa på om detta i praktiken är 

realiserbart. Trafikverket har inga pågående projekt i den Nationella transportplanen 

mellan Ervalla och Hovsta som kan samplaneras. 

                                                
3 WSP PM Geoteknik/Markmiljö – Länstrafiken Örebro AB, Nora-Ervalla upprustning av järnväg, översiktlig 

geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning. Örebro 2012-02-24 
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Figur 10. Befintligt dubbelspår Ervalla station med anpassning av växelplacering (röd 

linje) för avkortad motriktad tågväg (alt. 2)  

Ett mindre attraktivt alternativ till att anpassa Ervalla station är att etablera en ny 

mötesstation strax utanför Godsstråket på linjen mot Nora (alt. 3). Problemet med 

motriktad trafikering kvarstår men det skapar utrymme för tåg att invänta ledig 

kapacitet på Godsstråket samtidigt som tågmöten för det nya trafikupplägget kan 

upprätthållas. 

I denna utredning görs kostnadskalkylen på alternativ 1 med ny växelförbindelse på 

Godsstråket. 

4.2.2 Hovsta 

Ytterligare en infrastrukturåtgärd som krävs är att anlägga en plattform i Hovsta. 

Normalt skulle plattformen etableras mellan upp- och nedspår. Problemet är att ett 

resandeutbyte på linjen kan bli kapacitetshämmande på en redan hårt trafikerad 

sträcka. I Hovsta ansluter också Mälarbanan med enkelspår och korsande tågvägar i 

plan till Godsstråket. Nedan ges ett antal förslag på hur Hovsta kan utformas med 

befintlig spårkonfiguration. 

Figur 10. Befintlig spårkonfiguration med mittplattform (alt. 1) 

Ur ett järnvägstekniskt perspektiv antas detta alternativ generera minsta åtgärd för att 

åstadkomma tågstopp med resandeutbyte i Hovsta. En ny plattform anläggs mellan 

upp- och nedspår vilket kan medföra justering av spår och kontaktledning. 

Tillgänglighet till plattform kräver bro eller gångtunnel vilket ökar kostnaderna. 

Figur 11. Befintlig spårkonfiguration och ny växelförbindelse (röd linje) med 

sidoplattform från samhället (alt. 2). 

I alternativ 2 nyttjas befintligt sidospår kompletterat med en ny växelförbindelse i 

norra änden och en ny plattform. Plattformen kan alternativt läggas mellan sidospåret 

och uppspåret. Sidospåret behöver rustas upp till erforderlig standard, signal-

anläggningen kompletteras och ny kontaktledning anläggs. Ur ett resenärsperspektiv 

ligger plattformen på fel sida av stationen eftersom samhället ligger i nedre kanten på 

figuren ovan. Av tillgänglighetsskäl kan det krävas antingen en GC-bro eller GC-port 

under upp- och nedspår om inte Kårstavägen är tillräcklig. En nackdel är att tåg mot 

U

N
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Örebro som ska angöra plattformen tvingas till korsande tågväg från nedspåret till 

sidospåret vilket hämmar kapaciteten på banan. 

Figur 12. Befintlig spårkonfiguration, nytt sidospår och nya växelförbindelser mellan 

upp- och nedspår (röd linje) med sidoplattform mot samhället (alt. 3). 

Det tredje alternativet innebär omfattande järnvägstekniska åtgärder, dels ett nytt 

sidospår med plattform, dels två nya växelförbindelser mellan upp- och nedspår. 

Tillgängligheten mot samhället ökar och behovet av bro eller tunnel över spåren 

minskar. Trafikeringsmässigt ger detta samma nackdel med korsande tågväg för tåg 

mot Nora som är kapacitetshämmande. 

På sikt kommer Mälarbanan med stor sannolikhet ansluta med dubbelspår i en 

planskild lösning. Ett antagande är att det nya dubbelspåret kommer gå norr om 

befintligt enkelspår och planfritt korsa Godsstråket för att ansluta till uppspåret söder 

om Hovsta. I det perspektivet blir en mittplattform mellan upp- och nedspår 

synnerligen intressant. Därför krävs en nära dialog med Trafikverket om hur Hovsta 

ska utformas nu och i framtiden.  

I denna utredning görs kostnadskalkylen på alternativ 2 inklusive ny gångtunnel (exkl. 

nivåutjämning mot vägar och plattform) som förbinder sidoplattform med samhället. 

Gångtunneln gör det enklare för resenärerna att nå plattformen men är inget krav 

eftersom tillgängligheten till plattform kan nås från Kårstavägen. I skenet av en planfri 

dubbelspåranslutning till Mälarbanan antas att denna lösning är tillfällig och kan 

uppföras med provisorier och i viss mån begagnad materiel vilket gör att kostnaderna 

kan reduceras ytterligare jämfört med kalkylen.   

4.2.3 Örebro 

Både på Örebro C och Örebro Södra antas befintlig järnvägsanläggning nyttjas. Inga 

infrastrukturåtgärder förväntas för det nya trafikupplägget Nora-Örebro. 

5 Kostnadskalkyl 
I detta avsnitt redovisas kostnader, dels för upprustning av Norabanan, dels för 

upprustning av järnväg som förvaltas av Trafikverket. Anledningen till denna 

uppdelning är att åskådliggöra vilken infrastrukturförvaltare som ansvarar för 

upprustad och utökad järnvägsanläggning. Kostnaderna är baserade på 

erfarenhetsvärden från Trafikverkets efterkalkyler. Det är alltid möjligt att sänka 

investeringskostnaderna med begagnat material men det riskerar att driva upp 

underhållskostnaderna. Däremot kan produktionskostnaderna bli lägre eftersom 

Norabanan är stängd för trafik och arbetet kan pågå kontinuerligt utan ställtider för 

maskiner och personal vilket gör utförandet mer tidseffektivt. 

En fullständig upprustning av Norabanan med nytt signalsystem och ny elanläggning 

kompletterat med åtgärder på Godsstråket ger en total kostnad på drygt 462 miljoner 

kr. Infrastrukturåtgärderna kan dock byggas ut etappvis beroende på hur trafiken 

utvecklas. 
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Norabanan  

Nora - Ervalla   

  Projektadministration 20 000 000 

  Utredning, planering, projektering, m.m. 30 550 000 

  Mark och fastighetsinlösen 0 

  Miljöåtgärder 0 

  Markarbeten 24 680 000 

  Plattform Nora (80 m) 14 500 000 

 Mötesspår Järle station 9 230 000 

  Järnvägsbro Järle 1 200 000 

  Järnvägsbro övrigt 480 000 

  Plankorsningar 29 800 000 

  Spåranläggning 109 680 000 

  Elanläggning 47 600 000 

  Signalanläggning (ERTMS nivå 3) 54 000 000 

  Teleanläggning 14 400 000 

  Generella osäkerheter 20 000 000 

  Summa 376 070 000 

Tabell 4. Kostnadskalkyl Norabanan. 

Utbyggnadstakten kan övervägas avseende plankorsningarna, val av järnvägsfordon 

om kontaktledning ska anläggas och val av trafikeringssystem. Om banan utrustas 

med dagens signalsäkerhetsanläggning (system H och ATC) ökar kostnaderna (drygt 

90 MSEK) jämfört med ERTMS nivå 3. Dessutom är kostnaderna för Järlebron en grov 

uppskattning som är beroende av vad som identifieras vid en huvudbesiktning.  

Godsstråket genom Bergslagen 

Ervalla   

  Projektadministration 410 000 

  Utredning, planering, projektering, m.m. 660 000 

  Mark och fastighetsinlösen 0 

  Miljöåtgärder 0 

  Markarbeten 0 

  Spåranläggning Ervalla 6 465 000 

  Elanläggning Ervalla 375 000 

  Signalanläggning Ervalla 500 000 

 Överlämnade & avslut 50 000 

  Generella osäkerheter 410 000 

  Summa 8 820 000 

Tabell 5. Kostnadskalkyl Ervalla och Hovsta på Godsstråket. 

I Ervalla tvingas trafiken från Norabanan köra motriktat i ca. 1 km och det kan 

övervägas om en ny växelförbindelse ska läggas in för att korta denna trafikering och 

förbättra kapacitetssituationen på Godsstråket.  
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Hovsta station   

  Projektadministration 3 590 000 

  Utredning, planering, projektering, m.m. 5 840 000 

  Mark och fastighetsinlösen 0 

  Miljöåtgärder 0 

  Markarbeten 0 

  Plattform Hovsta (160 m) 29 000 000 

  Gångtunnel Hovsta 20 000 000 

  Spåranläggning Hovsta 12 820 000 

  Elanläggning Hovsta 1 300 000 

  Signalanläggning Hovsta 1 400 000 

  Generella osäkerheter 3 550 000 

  Summa 77 500 000 

Tabell 5. Kostnadskalkyl Ervalla och Hovsta på Godsstråket. 

Resandeutbyte i Hovsta kräver en ombyggnad av stationen och anläggande av ny 

plattform. Detta måste hanteras i dialog med Trafikverket som på sikt kommer behöva 

bygga om Hovsta för en planskild dubbelspåranslutning mot Mälarbanan. Ett alternativ 

är att Hovsta uppförs som provisorisk anläggning till en lägre kostnad i väntan på 

framtida spåranslutning till Mälarbanan. 

6 Slutsatser 
Marknad, fordon och infrastruktur hänger samman i en funktionell enhet. Om det inte 

finns resandeunderlag behövs inga investeringar i fordon eller infrastruktur. Val av 

fordon utgår från antalet resande och restid men om banans standard inte uppfyller 

kraven kommer både trafikens kvalitet och resandeutvecklingen påverkas negativt. 

Det är viktigt att infrastrukturåtgärder inte ensidigt föreslås utan bilden av en 

sammanhängande helhet hänger ihop, dvs. Marknad – Fordon – Infrastruktur. En 

rekommendation är att ta fram en affärsplan för tågtrafiken, hur den ska bedrivas och 

finansieras, med vilka fordon och hur det matchar åtgärderna i infrastrukturen.  

Med en upprustad Norabana och nytt trafikeringssystem kan persontåg trafikera 

sträckan i 140 km/h med en restid Nora-Örebro (inkl. uppehåll i Hovsta) på drygt 20 

minuter med styv 30-minuters trafik. Om det är bränsledrivna eller eldrivna fordon har 

ingen betydelse för trafikeringen. En viktig faktor är dock framkomligheten på 

Godsstråket som är god. Noterbart är att trafikutvecklingen inte bara påverkas av 

upprustningstakten och vilka åtgärder som vidtas.  

Befintlig bana mellan Nora och Ervalla är i dåligt skick och kräver en upprustning om 

planerna på att etablera persontrafik mellan Nora och Örebro ska gå att uppfylla. De 

järnvägstekniska åtgärder som föreslås kan delas in i olika paket, exklusive 

projektadministration, planering, projektering, osäkerheter, o.dyl. enligt nedan. 
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Åtgärd  

(exkl. projektadministration, planering, projektering, osäkerheter, o.dyl) 

Kostnad 
(Mkr) 

Spårupprustning och markarbeten på Norabanan inkl. åtgärder för 
plankorsningar och järnvägsbroar, ny plattform och anpassningar på Nora 
bangård samt ny anslutningsväxel i Ervalla. 

 180,3 

Nytt trafikeringssystem och teleanläggning på Norabanan  68,4 

Installation av elanläggning på Norabanan  47,6 

Mötesspår på Järle station exkl. kontaktledning 9,2 

Ny växelförbindelse i Ervalla mellan upp- och nedspår på Godsstråket  7,3 

Ny plattform i Hovsta inkl. ombyggnad spår-, el- och signalanläggning   44,5 

Ny gångtunnel i Hovsta under befintliga spår på Godsstråket  20,0 

Tabell 6. Rekommenderade anläggningstekniska åtgärder på sträckan Nora-Örebro.  

Kostnaderna för järnvägsanläggningen är beroende av vilka paket som genomförs och 

i vilken takt det sker. Spårupprustningen rekommenderas utföras i sin helhet med 

reservation för att åtgärder för plankorsningar och upprustning av järnvägsbroar. 

Ombyggnad av plankorsningar kan ske successivt huvudsaken att erforderligt skydd 

kan uppnås. Järnvägsbroarna är i relativt gott skick med undantag för Järlebron som 

är en stor osäkerhetsfaktor. Här behövs en grundligare besiktning och beräkning av 

brons bärighet för att identifiera rätt åtgärder.  

Nytt trafikeringssystem krävs för att få tillräckligt tågskydd för persontåg med 

hastighet 140 km/h. Här finns ett val att installera ERTMS nivå 2 eller 3 eller ATC. I 

denna rapport har vi utgått från ERTMS nivå 3 eftersom det är prisvärt och uppfyller 

erforderliga säkerhetskrav. 

Elanläggningen är beroende av fordonsval och kan utgå om bränsledrivna tåg 

trafikerar banan. 

Mötesspåret på Järle station och i viss mån Stora Mon krävs inte för persontrafiken 

men är beroende av NBVJ ambitioner att trafikera banan och kräver därmed ingen 

kontaktledning. 

Ny växelförbindelse i Ervalla på Godsstråket ingår i Trafikverkets spåranläggning och 

måste hanteras i dialog med Trafikverket. Detsamma gäller för ombyggnader i Hovsta, 

moderniserat sidospår med ny plattform för resandeutbyte. Här är det även viktigt att 

ta in perspektivet att Mälarbanan i en framtid sannolikt kräver en planfri dubbelspårs-

anslutning i Hovsta.  

I figuren nedan redovisas en funktionell utformning med resandeutbyte i Nora och 

Hovsta samt en mötesfunktion i Järle för museiverksamheten.  
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Figur 13. Schematisk spårskiss med rekommenderade järnvägstekniska åtgärder på 

sträckan Nora-Örebro 
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7 Fortsatt arbete 
Innan man går vidare i projektet rekommenderas att ett antal aktiviteter vidtas.  

• Fördjupad utredning Järlebron för att säkerställa bron livslängd (se avsnitt 

4.1.5). 

• En samhällsekonomisk effektbedömning (SEB) för att påvisa den 

samhällsekonomiska nyttan med projektet. 

• En affärsplan för tågtrafiken så att det harmoniserar med de infrastruktur-

åtgärder som rekommenderas i denna rapport (se avsnitt 2). 

• Identifiera lämplig driftsorganisation och ägarförhållanden för Norabanan (se 

avsnitt 4.1.10). 

• Utreda alternativa finansieringsformer i interaktion med ansvarsförhållandet som 

infrastrukturförvaltare. 

• Upprätta en bra dialog med Trafikverket om framtida infrastrukturåtgärder på 

Godsstråket genom Bergslagen och anslutande Mälarbanan som omfattar både 

järnvägsteknik, trafikering, hållbara transporter och samhällsekonomiska nyttor. 

 




