
  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

OSKARSHAMNS KOMMUN 

 

FUNKTIONSUTREDNING 

VÄXELANSLUTNING KVASTMOSSEN 

 



 
 

 
2 | 10248672  • Kvastmossen 2.0 

 

 

FUNKTIONSUTREDNING 

Växelanslutning Kvastmossen 

 

Oskarshamns kommun 

KONSULT 

WSP Samhällsbyggnad 

  

121 88  Stockholm-Globen 

Besök: Arenavägen 7 

Tel: +46 10 7225000 

WSP Sverige AB 

Org nr: 556057-4880 

Styrelsens säte: Stockholm 

www.wsp.com 

KONTAKTPERSONER 

 

 
  

PROJEKT 

Kvastmossen 2.0 

UPPDRAGSNAMN 

Kvastmossen 2.0 

UPPDRAGSNUMMER 

10248672 

FÖRFATTARE 

Malin Jakobsson, Tom Hedlund, Oskar 

Larneby, Torbjörn Gustafsson, WSP 

Sverige AB 

DATUM 

2017-10-27 

ÄNDRINGSDATUM 

 



 
 

 

 
10248672 •  Kvastmossen 2.0  | 3   

INNEHÅLL 

1 SAMMANFATTNING 4 

2 BAKGRUND OCH SYFTE 4 

3 NULÄGESBESKRIVNING 5 

3.1 ANLÄGGNINGSFAKTA 5 

3.2 DRIFT 5 

3.3 UNDERHÅLL – UNDERHÅLLSSTATUS 6 

3.4 SPÅRANLÄGGNING 6 

3.5 ELKRAFT 7 

3.6 SIGNAL 7 

3.7 MARKANVÄNDNING 7 

4 BEHOVS- OCH BRISTANALYS 8 

4.1 BEHOVSANALYS 8 

4.2 BRISTANALYS 8 

4.3 SAMBAND ANDRA PROJEKT 8 

5 UTREDNINGSALTERNATIV 9 

5.1 JÄMFÖRELSEALTERNATIV (JA) 9 

5.2 UTREDNINGSALTERNATIV (UA) 9 
5.2.1 Syfte 9 

5.2.2 Utförande 9 

5.2.3 Tidplan 10 

5.2.4 Trafikpåverkande/driftpåverkande – under byggnationstiden 10 

5.2.5 Konsekvens och förväntad effekt 11 

5.2.6 Ekonomi 11 

6 SLUTSATSER 11 

7 FORTSATT ARBETE 11 

 

 

 
  



 
 

 
4 | 10248672  • Kvastmossen 2.0 

1 SAMMANFATTNING 

Oskarshamns kommun planerar etablering av en ny kombiterminal sydost 

om staden på Kvastmossens industriområde. Området saknar idag 

järnvägsanslutning och för att bygga om Kvastmossen med planerade 

järnvägsspår behöver en ny växel läggas i befintlig järnväg på linjen mellan 

Berga och Oskarshamn. Syftet med denna funktionsutredning är att utreda 

hur en linjeväxel med tillhörande skyddsväxel kan läggas i befintligt spår för 

att skapa en anslutning till bangården. 

Två alternativ ställs mot varandra, ett jämförelsealternativ där dagens 

anläggning behålls och ett utredningsalternativ där en växel anläggs 

tillsammans med signalanläggning med en K16-lösning. 

För att kunna realisera en järnvägsanslutning till kombiterminalen krävs att 

linjeväxeln anläggs i befintligt spår. Kostnaden uppskattas till 3,2 miljoner 

kronor. 

2 BAKGRUND OCH SYFTE 

Oskarshamns kommun planerar etableringen av en ny kombiterminal och 

logistikområde vid Kvastmossen sydväst om staden vid trafikplats 

Oskarshamn Södra, se figur 1. Området är planerat att anslutas med järnväg 

via en växel från det befintliga spåret på linjen mellan Berga och 

Oskarshamn. Innanför linjeväxeln grenas spåret till en överlämningsbangård 

med fem spår vid kombiterminalen samt spår till industritomter söder om 

kombiterminalen. Ett spår går vidare genom bangården för att nå 

industritomter sydost om kombiterminalen. Ett utdragsspår läggs i 

förlängningen av skyddsväxeln innanför linjeväxeln. Målet är att första 

etappen av kombiterminalen ska vara i drift år 2019. 

 

Figur 1. Översiktsbild av planerad järnvägsanslutning till Kvastmossens terminalområde. Vit linje 
i överkant är befintlig järnväg och gula samt gröna linjer projekterad anläggning.  

Syftet med denna funktionsutredning är att utreda hur en linjeväxel med 

tillhörande skyddsväxel kan läggas i befintligt spår för att skapa en 

anslutning till bangården. Utredningen avgränsas till att endast beröra den 

nya växeln i befintligt spår och skyddsväxeln. 
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3 NULÄGESBESKRIVNING 

I följande kapitel beskrivs dagens järnvägsanläggning på linjen där växeln 

planeras. 

3.1 ANLÄGGNINGSFAKTA 

Sträckan Berga-Oskarshamn är en del av Stångådalsbanan. Banan går från 

Linköping till Kalmar med en gren från Berga till Oskarshamn och en gren 

från Blomstermåla till Mönsterås bruk.  

 

 

Figur 1. Stångådalsbanan (Linköping-Kalmar) och Tjustbanan (Bjärka-Säby – Västervik) i grönt 
samt kringliggande järnvägsnät i svart. Källa: Trafikverket. 

3.2 DRIFT 

Berga-Oskarshamn trafikeras i dagsläget av linjen Kustpilen i regi av Kalmar 

länstrafik (KLT). Linjen trafikeras med tåg av modell Y31 som består av två 

vagnsdelar med totalt cirka 90 sittplatser. Sträckan trafikeras av sex turer i 

vardera riktningen på vardagar. Största delen av trafikdygnet, ungefär mellan 

klockan 10-18, är det styv tvåtimmarstrafik i båda riktningarna. Tidigt på 

morgonen går en av turerna direkt från Oskarshamn till Linköping och 

omvänt sent på kvällen. En tur på kvällen går direkt till Vimmerby 

resecentrum från Oskarshamn station. Ett tåg står därmed uppställt på 

Oskarshamn station nattetid.  
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På helgen trafikerar en tidig tur från Oskarshamn till Linköping och en tur i 

omvänd riktning tillbaka på söndagskväll. Utöver tågtrafiken trafikeras 

sträckan även av länsbussar. 

Ett godståg trafikerar idag sträckan Berga-Oskarshamn med mål 

Oskarshamns hamn fem dagar i veckan. Tåget kommer till Oskarshamn mitt 

på dagen och vänder åter kort därefter. Inkommande gods är leveranser till 

OKAB och stålcoils till Scania. I hamnen lastas godset om till lastbil och körs 

sedan till respektive aktörs anläggning. Från Oskarshamn mot Berga går 

godstågen tomma idag. 

3.3 UNDERHÅLL – UNDERHÅLLSSTATUS 

Underhåll sköts enligt gällande föreskrifter för bana av besiktningsklass b3.  

Bandelen tillhör underhållsdistrikt syd och Infranord är 

underhållsentreprenör. Underhållsbesiktning sker månadsvis. Vid 

underhållsbesiktning i augusti 2017 fanns anmärkningar kring brist på ballast 

och röta i träslipers. Detta är inga allvarliga problem som påverkar trafiken på 

banan.  

3.4 SPÅRANLÄGGNING 

Information om befintlig spåranläggning är sammanställd i Tabell 1. 

Spåranläggningen är utöver vad som beskrevs i kapitel 3.3 gällande röta i 

slipers och brist på ballast i normalt skick. Åtgärdas utpekade brister bedöms 

det inte vara något problem att lägga i en ny växel utifrån anläggningens 

status.  

Tabell 1. Information om sträckan Berga-Oskarshamn. Källa: Trafikverkets 
baninformationssystem (BIS) 

  

Bandel 833 

Tågspår Normalhuvudspår (enkelspår) 

Infrastrukturförvaltare Trafikverket 

Sth (km/h) 100 km/h 

STAX (ton) 22,5 

Lastprofil A 

Elektrifierat Nej 

Fjärrstyrt Nej 

Spår/räl Skarvspår/SJ43 (1982) 

Sliper Trä 

Befästning R-und (Rälsspik med underlagsmatta) 

Ballast Grus 
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3.5 ELKRAFT 

Banan är ej elektrifierad. 

3.6 SIGNAL 

Banan trafikeras i system M. Driftplasten Berga är utrustad med 

signalställverk av modell 59, medan driftplatsen Oskarshamn har ställverk av 

typen ”Centralapparat”, med K-lås för att låsa förreglingen. Mellan 

driftplasterna finns vägskydd vid Basebo, km 126+566 (CD-anläggning), 

Bohult, km 127+994 (CD-anläggning), Möckhult, km 132+903 (CD-

anläggning), Forshult, km 140+328 (B-anläggning), samt vid Ekåsavägen, 

km 146+898 (CD-anläggning). Signal har ingen kabel mellan driftplatserna.  

3.7 MARKANVÄNDNING 

Linjeväxeln kommer att läggas i befintligt spår på Trafikverkets mark och 

inget ytterligare markanspråk behövs för att lägga i linjeväxeln. På sidan om 

linjeväxeln och söder om linjen, placeras en skyddsväxel. 

Det föreslås att Trafikverket blir infrastrukturförvaltare för linjeväxeln samt 

skyddsväxeln och att annan infrastrukturförvaltare utses för spåren till 

kombiterminalen, verksamhetsområdet och för utdragsspåret. För den 

anslutande skyddsväxeln söder om linjen, behövs avtal om servitut med 

markägaren Oskarshamn kommun eller så behöver mark anskaffas. 

Arbete med detaljplaner för Kvastmossen pågår parallellt med denna 

funktionsutredning. 
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4 BEHOVS- OCH BRISTANALYS 

4.1 BEHOVSANALYS 

Under hösten 2015 och våren 2016 gjordes en godsanalys vars främsta syfte 

var att tydliggöra och sammanställa vilka godsvolymer och vilka typer av 

gods som transporteras till och från Oskarshamn, samt vilket sätt de 

transporteras på. Analysens slutsats var att det finns tillräckliga godsvolymer 

i området för att transportera dessa på järnväg.  

Scania har identifierats som ett nyckelföretag om järnvägstransporter ska 

realiseras och de ställer krav på avgångar från Kvastmossen fem dagar i 

veckan för att kunna trafikera till deras fabriker i Nederländerna och 

Frankrike. 

4.2 BRISTANALYS 

I nuläget finns ingen växel från linjen som kan ansluta till en framtida 

överlämningsbangård. Godstransporter till och från det planerade logistik- 

och terminalområdet är således inte möjligt i jämförelsealternativet, dvs. om 

ingen åtgärd görs.  

4.3 SAMBAND ANDRA PROJEKT 

Projektet med en kombiterminal vid Kvastmossen är beroende av att en 

växel läggs i linjen Berga-Oskarshamn för att området ska kunna ta emot 

järnvägstransporter. 

I dagsläget pågår inga andra projekt hos Trafikverket på banan Berga – 

Oskarshamn. Det finns heller inga projekt namngivna i förslaget för nationell 

plan för transportsystemet 2018-2029 på sträckan. Detta förslag lämnade 

Trafikverket till regeringen i september 2017 och regeringen väntas fatta 

beslut om planen våren 2018. 
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5 UTREDNINGSALTERNATIV 

I denna funktionsutredning ställs ett jämförelsealternativ (JA) mot ett 

utredningsalternativ (UA). JA innebär att inga förändringar sker utan 

järnvägen behålls som idag. UA innebär att en växel placeras mellan km 

143+000 till km 143+100 som skapar en anslutning till 

överlämningsbangården.  

5.1 JÄMFÖRELSEALTERNATIV (JA) 

I JA läggs ingen växel i linjen mellan Berga-Oskarshamn. Denna åtgärd 

innebär att järnvägen behåller sin nuvarande utformning och ingen 

järnvägsanslutning byggs till Kvastmossen. Logistikområdet kommer ändå 

att byggas men endast med väganslutning och transporter kommer ske 

uteslutande med lastbil. 

5.2 UTREDNINGSALTERNATIV (UA) 

I UA placeras en linjeväxel kring km-tal mellan km 143+000 till km 143+100. 

5.2.1 Syfte 

Syftet med UA är att skapa en järnvägsanslutning mellan den planerade 

kombiterminalen och logistikområdet på Kvastmossen till befintlig järnväg. 

5.2.2 Utförande 

Linjen mellan km 143+000 till km 143+100 är både rak och horisontell och 

därför lämplig för placering av en linjeväxel. 

En ny enkelväxel läggs i huvudspåret (linjen) med FSK åt öster och med 

avvikande grenspår åt höger (BKS2). I anslutning till linjeväxeln via ett 

kortare förbindelsespår, anläggs en skyddsväxel. Den är ansluten till 

linjeväxelns BKS2 via ett ca 40 meter långt förbindelsespår. Det föreslås att 

en begagnad växel används som skyddsväxel för att minska kostnaden. 

Linjeväxeln är handmanövrerad för omläggning med växelklot. 

Figur 2. Schematisk skiss över linje- och skyddsväxelns funktion. 

 

Figur 3. Del av projekterad lösning för linje- och skyddsväxel. Växel 5 är linjeväxel och växel 6 är 
skyddsväxel.. 
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Utredningsförslaget innebär att låsning av linjeväxel och skyddsväxel vid 

linjeplatsen sker med K16-nyckel som kvitteras ut i Berga. Vid växlarna 

placeras ett skåp med K16-lås, samt strömställare för att lägga om växlarna. 

Att växlarna är låsta i rakläge signaleras med huvudljussignaler som sätts 

upp på ömse sidor linjeväxeln. Dessa försignaleras med fristående försignal.  

Ett magnetlås låser fast K16-nyckeln i skåpet så länge växlarna inte ligger i 

rakläge och i kontroll. När K16-nyckeln vridits om i låset går 

huvudljussignalerna (linjeplatssignalerna) till stopp och växlarna kan 

manövreras. Linjeplatssignalerna kan inte visa kör så länge K16-nyckeln 

sitter i magnetlåset. 

För befintliga vägskydd gäller att ingen av ingångsättningsspårledningarna 

ligger i närheten av placeringen av linjeväxeln och vägskydden påverkas 

således inte av införandet av en linjeplats. 

5.2.3 Tidplan 

Med målet att kombiterminalen ska vara i drift år 2019 behöver arbetet med 

linjeväxeln fortskrida under år 2018. Projektering av Kvastmossen inklusive 

linjeväxeln pågår på uppdrag av Oskarshamns kommun och förväntas vara 

klart under våren 2018.   

Ett förslag på övergripande tidplan för att linjeväxeln ska finnas på plats när 

kombiterminalen planeras att öppna finns i Figur 4. För att kunna anlägga en 

växel andra kvartalet år 2019 behöver tider för arbete i spår sökas med 

kortare framförhållning än normalt.  

Figur 4. Tidplan för att realisera en kombiterminal år 2019. 

  
2017 2018       2019       

  Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Funktionsutredning                   

Projektering (BH)                   
Söka tider i spår för 
arbeten                   

Entreprenadupphandling                   

Byggande                   

Besiktning                   
Relations-
/förvaltningshandlingar                   

 

5.2.4 Trafikpåverkande/driftpåverkande – under 
byggnationstiden 

En helg beräknas räcka för det arbete som krävs för att riva befintligt spår, 

spetsa ur bankroppen till minst 20 meter på båda sidor om själva växeln i 

linjens riktning, bygga upp en homogen ny underbyggnad, lägga i en ny 

växel som klovas samt bygga upp spåret på båda sidor om den nya växeln 

igen. 
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Banan behövs då stängas för trafik under byggtiden, vilket bedöms ha liten 

påverkan på trafiken då det bara är en tur med persontåg i varje riktning 

under helgen. 

Banan behöver ha en hastighetsnedsättning på sträckan kring för växeln 

(max cirka 100 meter) tills krävt maximalt antal tågton passerat. Dessa är 

enligt föreskrifter 100 000 ton.  

Anmälan för tider i spår bör göras minst 1,5 år i förväg. 

5.2.5 Konsekvens och förväntad effekt 

En ny växel innebär att järnvägstransporter till och från Kvastmossen blir 

möjligt. Att transporterna går på järnväg istället för på väg kommer att leda till 

minskad klimatpåverkan, i synnerhet på de delar av transporten som kan ske 

på elektrifierad järnväg. En överflyttning av transporter från väg till järnväg 

leder generellt även till att bullerpåverkan minskar. De nya växlarna kommer 

att innebära något ökade underhållskostnader. 

5.2.6 Ekonomi 

Kostnaden för de två växlarna inklusive arbetskostnader och 

signalanläggning bedöms till 3,2 miljoner kronor. En övergripande 

kostnadskalkyl är sammanställd i Bilaga 1.  

6 SLUTSATSER 

En växel från huvudspåret Berga-Oskarshamn krävs för att transporter till 

och från det planerade industriområdet Kvastmossen ska kunna ske med 

järnväg. Kostnaden för att anlägga en ny växel inklusive projektering bedöms 

till 3,2 miljoner kronor. 

7 FORTSATT ARBETE 

 Avtal inklusive genomförandeavtal 

 Uppdatering av järnvägsnätsbeskrivning 

 Anslutnings-/elanslutningsavtal 

 Projektering/bygghandling 

 Byggande 

 Ibruktagning 

 Godkännandeprocess 

 Besiktning och överlämning 
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BILAGA 1 - KOSTNADSKALKYL 

 

Benämning  Kostnad  Anmärkning 

Projektering 
          500 000,00 kr  

10 % av 
materialkostnad 

     

Arbetskostnad, markarbeten och 
anläggning 

          500 000,00 kr  
  

      

Materiel 
  

Osäkerhet 
signalkostnad +/- 20 

% 

Ny linjeväxel BV50-225/190-9:1           700 000,00 kr    

Begagnad skyddsväxel BV50-225/190-1:9           300 000,00 kr    

Förbindelsespår BV50, träslipers, grusballast           120 000,00 kr    

Övergångsräl SJ43/BV50   50 000 kr  

2 st huvudsignaler (2 sken)           100 000,00 kr    

2 st fristående försignaler (2 ljusöppningar)           100 000,00 kr    

Växeltunglås till både linjeväxel och 
skyddsväxel 

            65 000,00 kr  
  

Skåp med magnetlås, tryckknappar och ev 
indikeringslampor 

            60 000,00 kr  
  

Säkerhetsreläer             75 000,00 kr  50 000-100 000 kr 

Spårledningar kring växeln på linjen med 
isolerskarvar, matning, upptag 

          100 000,00 kr  
  

Kabel (ca 2500 m till signaler och försignaler)             50 000,00 kr    

     

Godkännandeprocess, anmält organ, 
riskanalys, teknisk säkerstyrning bana och 
signal 

          500 000,00 kr  
  

      

Summa       3 220 000,00 kr    
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