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2 Sammanfattning 
I området runt Bäckefors saknas i dag terminaler för omlastning av gods mellan järnväg 
och väg som kan möjliggöra kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga transporter på 
järnväg.  

Södra Skogsägarna har ett stort och ökande behov att transportera vedråvara från Dalsland 
till massafabrikerna och sågverken i Värö och Mörrum. Idag körs stora delar på bil eller till 
omlastningsterminal i Uddevalla som dock har begränsad kapacitet. Bedömningen är att ca 
300 000 tm3/år behöver transporteras till massabruken vilket motsvarar ca 6 000 lastbils 
körningar/år varav en del behöver köras genom Göteborg. 

Utgångspunkt är att åstadkomma konkurrenskraftig och kostnadseffektiv trafik på järnväg 
genom utbyggnad av effektiva terminaler för omlastning. Södra skogsägarna har av den 
anledningen börjat bygga upp ett tågsystem som skall köra från befintliga terminaler i 
Falköping och Uddevalla samt nya terminaler typ Bäckefors till massabruken i Värö och 
Mörrum. I tågsystemet ingår den nya typen av dragkraft som benämns ”last-mile” vilket 
innebär att loken har både eldrift för körning på linjen samt dieselmotor för körning inne på 
terminaler, vilket eliminerar behovet av särskild överlämningsbangård för rundgång. 
Tidtabellstiden för tågen reduceras, vilket innebär sänkning gav transportkostnaderna och 
ökad konkurrenskraft mot lastbilskörning. 

Denna Funktionsutredning avser att analysera möjliga terminallägen i Bäckeforsområdet 
med anslutning till den elektrifierade linjen Mellerud - Kornsjö. 

Som underlag för framtagning av Funktionsutredning (FU) har intressentkrav identifierats, 
som sedan formulerats till Funktionskrav.  

En viktig parameter för att åstadkomma kostnadseffektiva järnvägstransporter är 
signalsystemet och planerad förnyelse av detta, vilket tillsammans med kravet på 
kostnadseffektiv logistik är styrande för valet av UA. 

Höjdförhållanden och huvudlinjens profil inverkan på olika terminalplaceringar har 
analyserats och medför betydande begränsningar, vilket medfört att vissa UA har valts bort.  

Med utgångspunkt från formulerade Funktionskrav har ett antal Utredningsalternativ (UA) 
prövats. Av dessa har UA 1 – UA 4 och UA 7 valts bort för vidare analys med hänsyn till 
att de inte uppfyller de grundläggande funktionskraven. UA 5 redovisar att det är möjligt att 
ansluta UA 6 mot Ed. 

För fortsatt arbete har UA 6 och UA 9 utretts och redovisas i Funktionsutredningen.  

I UA 6 har systemutformning där virkesterminalen ligger närmast Lv 172 och en allmän 
terminal parallellt innanför. Den allmänna terminalen dimensioneras för 630 m:s vagnsätt 
som ska kunna ställas upp på terminalspåren. Denna placering ger bättre utnyttjande av 
mark och anslutningar till vägnätet. Ytterligare terminaler kan anslutas genom att ett 
reservat för elektrifierat förbindelsespår skapas mellan terminalerna.  
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Placering av upplagsyta mellan terminalerna underlättar för flera transportköpare av virke 
att nyttja Södras terminal på kommersiella grunder och öka anläggningsutnyttjandet. 

En överlämningsbangård byggs parallellt med huvudlinjen och ansluts i en ny driftplats 
med nytt ställverk typ stlv 95 eller ERTMS anpassat. Överlämningsbangården längd 
möjliggör trafik med 750 m:s tåg.  

Kostnaden för anslutning, överlämningsbangård och virkesterminalen enligt UA 6 bedöms 
med nuvarande underlag till 137 mkr. 

I summan ingår nytt ställverk för terminalen. Denna siffra är mycket osäker pga. valet av 
signalutformning inte är beslutad. 

Terminal enligt alt IX byggs med 560 m långa terminalspår, vilket medger lastning av 27 
Sgns vagnar. Sgns vagn är en fyraxlig standard järnvägsvagn som lastar ca 60 ton virke och 
är 20 m lång. Tåg kan köras direkt in till lastspår och rundgång med lok sker på 
terminalspåren. Södras terminal kan nyttjas av andra transportköpare under förutsättning att 
kommersiella avtal kan träffas samt att avtalsvillkoren i § 3 (se sid 55) 
Medfinansieringsavtal dat 2019-04-09, TRV di nr ”TRV 2018/127665 innehålls. 

Alt IX utformas tekniskt så en allmän öppen terminal kan anslutas till förbindelsespåret och 
trafikeras oberoende av verksamheten på virkesterminalen.  

Terminalen med tillhörande förbindelsespår 570 m ansluts i en ny driftplats med nytt 
ställverk typ stlv 95 eller ERTMS anpassat. Alternativt utredes om virkesterminalen kan 
inordnas i befintligt ställverk typ 59 för Bäckefors driftplats. 

Om tiden till möjlig inkoppling av nytt ställverk blir långt längre > 1 till 2 år utredes att 
inledningsvis förregla anslutning som linjeplats.  

Kostnaden för anslutning, förbindelsespår och virkesterminalen som också är 
överlämningsbangård enligt UA 9 bedöms med nuvarande underlag till 100 mkr. 

I jämförelse med UA 9 har UA 6  

 Högre järnvägsproduktionskostnader storleksordningen ½ till 1 mkr/år. 

 Större ingrepp i naturen inkl byggande i vatten. 

 Längre genomförandetid tills överflyttning till järnväg kan ske. 

 Högre anläggningskostnader samt högre life cycle cost genom större 

anläggningsvolym. 

 

Med järnvägsproduktionskostnader avses järnvägsföretagets kostnader för personal, där 
tidtabellstiden har mycket stor betydelse för kostnaderna, lok, vagnar samt avgifter typ 
banavgifter, vilka ska konkurrera med motsvarande för andra transportmedel. 

Med anledning av ovanstående läggs UA 9/alt IX till grund för fortsatt arbete. 
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3 Förkortningar 
Nedan sammanställs de förkortningar som nyttjas i denna Funktionsutredning 

Trafikverket  TRV 

Södra Skogsägarna  Södra 

Funktionsutredning  FU 

Utredningsalternativ UA 

Järnvägsplan  JP 

   CSM-RA 

Bäckefors driftplats  Bäf 

Driftplats  dp 

Bangård  bg 

Överlämningsbangård övlm-bg 

Länsväg  Lv 

Järnväg  jvg 

Terminal virke  term 

Främre stödrälsskarv FSK 

Bakre stödrälsskarv  BKS 

Räls överkant   RÖK   

Övergångskurvans tangentpunkt öktp 

Växelns längd  BKS-FSK 

Kurvans längd  öktp4-öktp1 

Hinderfrihet  Den spårlängd som kan nyttjas för uppställning av vagnar 

Stlv 59/95  Signalställverkstyp 

Last-mile lok Elektrisk linjelok med dieselmotor för växling på icke 
elektrifierade terminalspår. Omkoppling mellan 
driftformer kan ske under gång. 

Ba-stick Trafikverkets uppställningsspår för 
banunderhållsmaskiner och skadade vagnar som växlats 
ur tåg. 

Lv Länsväg 

m3fub  m3fub betyder kubikmeter fast mått under bark 
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Järnvägsproduktionskostnad Den kostnad järnvägsföretaget har för att genomföra 
transportuppdraget dvs. den kostnad som ska konkurrera 
med andra transportslag. 

Tidtabellstid Den tid för lokpersonal och lok som krävs för att 
genomföra ett transportuppdrag.  
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4 Bakgrund och syfte 

4.1 Bakgrund  

Södra skogsägarna finns verksamma i Dalsland sedan 2007 då Bohuslän och Dalsland 
lämnade Mellanskog och togs upp i Södras verksamhet. Skogsägarna i de båda länen 
erbjöds medlemskap i Södra. Virkesvolymen som Södra hanterar i området har stadigt ökat 
och det finns goda förutsättningar till en fortsatt positiv utveckling. 

Området präglas av mycket skogsmark. Lokalt förbrukas biobränsle i ett antal värmeverk 
samt del av den massaved och det timmer som avverkas i området, men betydande volymer 
massaved och sågtimmer transporteras söder- eller norrut. Södra använder merparten av det 
timmer och massaved som anskaffas inom Bohuslän och Dalsland vid koncernens sågverk 
och massabruk i Värö.   

Under 2011 uppförde Södra ett av Europas modernaste sågverk i Värö med en kapacitet på 
600 000 kubikmeter på tre skift. Sågverket flyttades från tyska Adelebsen till Värö. 2013 
fattas beslut om investeringar på 6 miljarder i koncernens tre massabruk, varav 4 miljarder i 
massabruket i Värö. Utbyggnaden innebär en ökad produktion från 425 000 ton till 700 000 
ton massa per år. Bruket blir därmed ett av världens största, modernaste och mest 
energieffektiva för produktion av barrsulfatmassa. Invigning skedde 2016.  

Transporter med tåg är sedan stormen Gudruns framfart en viktig del av Södras logistik-
system för virke. Nuvarande upplägg visas av bild 1 nedan. Barrved och sågtimmer 
levereras till massabruket och sågverket i Värö och lövmassaved transporteras med tåg till 
södras massabruk i Mörrum och Mönsterås.  
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Bild 1. Schematisk bild av Södras järnvägstransporter från olika terminaler till Värö, 
Mönsterås och Mörrum. Blå pil = barrved, gul pil = löv ved. 

Volymen som transporterades på tåg har utvecklats enligt bild 2 nedan och var 2018 1,2 
miljoner m3fub. Vi ser en ökning till 1,6 milj. m3fub inom kort från befintliga 
omlastningsplatser.  
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Bild 2  Södra Skogsägarnas transporter på järnväg 

Etablering av en omlastningsplats och terminal i Bäckefors skulle förbättra 
förutsättningarna avsevärt för effektiva och miljövänliga transporter, genom att göra det 
möjligt att öka volymen transporter på tåg och minska lastbilstransporter bl. a förbi 
Göteborg.  

Området norr om Bäckefors ger ur transportsynpunkt den bästa placeringen av en terminal i 
Dalslandsområdet.  

Placeringen på fastigheten Vången 1:80 ligger bra till från Lv 172 och 166, har rätt nivå i 
förhållande till järnvägen, är möjlig att förvärva och bedöms ha lämpliga markförhållande 
för byggnation. Detta är en kombination som saknas på övriga platser i närområdet.  
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5 Behovs- och bristanalys (Bör-läget och brister) 

5.1 Behovsanalys  

Nedan redovisas flertalet intressenters Intressentkrav/funktionskrav för anläggningsbehov 
och utformning. 

5.1.1 Spårnumrering 

Överlämningsbangård spår närmast huvudlinje  sp 11 

Bredvidliggande spår   sp 12 

Ba-stick/vagn rep spår   sp 13 

Terminalspår Södra   sp 14 

Reserv    sp 15 

Allmän terminal    sp 16 

5.1.2 Grundläggande regler 

Trafikverket har i ett antal dokument redovisat krav på anläggningsutformning både på det 
av TRV förvaltade järnvägsnätet och på anslutande infrastruktur för att åstadkomma 
konkurrenskraftig och kostnadseffektiv trafik på järnväg. 

TRV dokument TDOK 2013:0235 beskriver vilka krav som gäller för anslutningar till det 
av TRV förvaltade nätet.  

Det viktigaste framgår av nedanstående bild. 

 

Bild 3:  TRV regler för kostnadseffektiv järnvägstrafik på industrispår. 
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5.1.3 Funktionskrav trafik 

Södra Skogsägarnas trafikeringsupplägg ”Intressentkrav”. 
     Planerat Framtid 
Vagntyper    Sgns  Sgns 
Sgns är en 4-axlig standardvagn 20 m lång och som lastar ca 60 ton. 
Tågstorlek antal vagnar/tåg   27 vagnar  30 vagnar 
Tåglängd exkl. lok   540 m 600 m 
Tågvikter exkl. lok   2 430 ton 2700 ton  
Antal tåg/vecka till terminalen ank+ avg  5 tåg/vecka 

5.1.4 Anslutning  

5.1.4.1 Intressentkrav Allmänt 

         Intressentkrav nummer 
Tåg skall signalreglerat kunna köras in på övlm-bg i sin helhet  
utan stopp på TRV anläggning.    0.1 
 
Avgång skall i normalfallet ske från Terminalspåren, vilka skall                      0.2 
ha tillräcklig längd för tågbildning.   
   
 
Överlämningsbangård inkl. signalanläggning byggs ut i steg. 
  
Steg 1 Anslutning med rundgångsmöjlighet övlm-bg                        1.1 
Hinderfrihet 630 m 
Hinderfrihet mot terminalspår 560 m 
 
Steg 2 Överlämningsbangården ansluts i väster  hinderfrihet   770 m  1.2 
 
Längd mellan motriktade signaler på övlm-bg 670m / 770 spm. 1.10 
Hastighet in på övlm-bg 
Steg 1   30 km/h växling 1.11 
Steg 2      80 km/h   1.12 
Signalering    40: övervakning 1.13 
 
1 ev. 2 signalreglerade ankomstspår tågvägssignalerat med fjärrstyrning  
från TRV tågledningscentral    1.14 
 
2 avgångsspår med fjärrstyrd avgång.   1.15 
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5.1.5 Funktionskrav Signalutformning 

 Anslutningsväxeln ska i försa hand vara signalreglerad vid inkoppling.  

 Temporära ställverks eller linjeplatslösningar skall vara i drift fram tills ERTMS på                  
linjen byggs.  

 Antalet stopp för tåg vid ankomst för att ringa eller av annan orsak skall minimeras.  

 Tågen skall snabbt komma bort från huvudlinjen 

 Tågen bör köras så långt som möjligt som ”tågrörelse” 

 Avgång skall ske utan stopp på huvudlinjen  

5.1.6 Väganslutning 

Väganslutning till Lv 172 för in och utfart   4.01 

Vänstersvängkörfält på Lv 172     4.02 

Uppställningsplats för 3 lastbilsekipage à L=30 m före mätstation 4.03 

5.1.7 Virkesterminal terminal 

Med planering avses att möjlighet skall finnas att förlänga terminalspår/förbindelsespår 
utan att kostnadskrävande ombyggnader skall behöva genomföras. Exempel på 
ombyggnader som ska undvikas är ändrad placering av anslutningsväxel, infartsvägar och 
byggnader. 

 

Krav Planering 
Längd terminalspår/lastlängd  560 m 600 m 
 
Köryta vid lastspår          8 m  5.01 
Lagringsyta västra sidan 2 ggr 6 m   12 m   
Körväg bakom vältan      5 m 
Zon mot Lv     10 m 
 
Lv vägren – spårmitt                           35 m 
 
Köryta vid lastspår          8 m 
Lagringsyta västra sidan 2 ggr 6 m   12 m 
Körväg bakom vältan                                                 5 m 
 
Upplagsyta/Lagringsyta östra sidan     4,5 ha 75 ggr 600 m    5.02 
 
Virkesmätningsanläggning  Kameramätning  5.03 
Teleförbindelser / fiber    5.04 
Stängsel runt terminalen    5.05 
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5.1.7.1 Allmän terminal 

Det saknas idag en intressent i form av infrastrukturförvaltare som kan definiera 
funktionskraven. Kraven nedan är antaganden baserat på erfarenheter från andra 
terminalprojekt och redovisar vad som är möjligt. 

Krav Planering 
Längd terminalspår   630 m 700 m     5.10 
Avstånd                    5.11 
Köryta vid lastspår asfalterad 100 ton axellast         30 m  
Lagringsyta båda sidor grus?     20 m 
Körväg bakom lastyta grus?          5 m 
Vid utformning med terminalyta i mitten c/c    60 m  
 

Byggnader toalett, vilrum lok-pers. , kontor mm vid infarten  5.12 
Gategrind     5.13 

5.1.7.2 Vagnreparationsspår    5.14 

Längd 50 m inte elektrifierat, vägar på båda sidor spår, hårdgjort för 
lyftredskap, undergrund säkrad för oljeutsläpp.  
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5.2 Bristanalys  

Järnvägen saknar i detta område möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt transportera 
vedråvara från området till industrin belägen längre söderut i Halland och Blekinge. Det 
saknas terminaler vid elektrifierad järnväg vilket är en förutsättning för kostnadseffektiva 
och konkurrenskraftiga järnvägstransporter. 

Vald plats ligger i korningen mellan väg 166 och 172 vid linjen Mellerud – Kornsjö som är 
elektrifierad och utrustad med fjärrblockering. Linjen tillåter stax D och metervikten 6,4 
ton/m. 

Inom området saknas också lastterminal för enhetslaster. Kostnadseffektiv järnvägstrafik 
kräver möjlighet till fullånga vagnsätt och hantering med truckar. Industrispår och/eller 
lastplats för lastning av vanliga vagnar finns inte heller inom området. 

 

Bild 4:  Vald placering för virkesterminal 

5.3 Samband andra projekt/planer/aktiviteter 
 

Samordning med utbyggnad av ERTMS på Norgebanan 

Samordning med projekt Långa Tunga tåg är detsamma som 750 m:s som är standard för 
nybyggnad enligt BV beslut under 90 talet. 
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6 Utredningsalternativ 

6.1 Sammanfattning av utredningsalternativ 

I redovisningen av utredningsalternativ har ett antal UA 1 – UA 4 och UA 7 tagits, vilka 
framförts från olika intressenter men har klassats som inte lämpliga och avförts från vidare 
utredning.  UA redovisas med skäl till att de inte utreds vidare.  

Två signalalternativ har tagits fram och valet är beroende av tidplanen för utbyggnad av 
ERTMS på sträckan. 

Vid utbyggnad av både virkesterminal och allmän terminal finns två principiella 
utformningar som båda är möjliga.  

6.1.1 Signalanläggningar 

Signalanläggningen för anslutning av nya industrispår är avgörande för placering och 
utformning av industrispåret. Valet av lösning blir styrande för terminalutformning och 
placering. 

Följande 4 alternativ är möjliga. 

6.1.1.1 ERMTS-ställverk/Stlv 95  

Utbyggnad av ERTMS ligger en tid bort och är inplanerat till 2028. ERTMS möjliggör 
placering av terminalen på alla utredda platser.  

En ny driftplats inrättas på huvudlinjen vid terminalen och på den byggs en ny 
signalanläggning typ stlv 95 alternativt ERTMS anpassat ställverk. I driftplatsen ingår 
anslutning inklusive förbindelsespår och överlämningsbangård till Södra Skogsägarnas 
systemterminal för virke, framtida allmän terminal samt vägskyddsanläggningen Vången. 
Erforderliga förberedelser genomförs så allmän terminal kan kopplas in i framtiden. 

6.1.1.2 Ställverk typ 95 

Byte till stlv 95 i Bäckefors är inte planerat och har samma tidshorisont som ERTMS dvs 
kan inte driftsättas före 2026. Stlv 95 möjliggör placering av terminalen på alla utredda 
platser. 

6.1.1.3 Anpassning av befintligt ställverk 59  

En särskild utredning är genomförd för att ansluta ett industrispår till huvudlinjen enligt alt 
IX med befintligt ställverk 59 för Bäckefors.  

 Driftplatsgränsen med ny signalpunkt flyttas utanför plankorsningen Vången ca km 
29+000.  

 Ny placering för utfartsblocksignal L2 vid ca km 28+900.  
 Detta innebär isär dragna signaler och plankorsning VÅNGEN (km 28+947) 

mellan dessa signaler.                                              
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 En signalpunkt 36 placeras framför anslutningsväxeln till industrispåret vid ca km 
28+350 som slutpunkt för tåg som ska växla in till terminalen.  

 En signalpunkt avgångssignal placeras före skyddsväxeln på industrispåret för 
avgång.  
 

För att enkelt komma in på industrispåret föreslås följande: 

 Växlarna fjärrstyrda från TLC om det är tekniskt möjligt.  
o Alternativt får de läggas med ställare.  
o Viktigt dock att fjtkl kan lägga tillbaka  

 En dvärgsignal på ny signal 36 som ger växlingsväg in på terminalen.  
 Signalreglering slutar 50 m in på industrispåret vid avgångssignalen  

o Kort spårledning framför signal så man ser att tåget står redo för avgång 
 

För en signallösning med ställverk 59 behöver följande tas med i beaktning:   

 Brist på kompetens att projektera, granska, bygga och driftsätta 

signalanläggningar.  

 En anslutning av industrispår kan i normala fall maximalt ligga 800 m från 

befintligt relähus. Längre anslutningar kan medföra spänningsfall och 

påverka funktion på växlar. 

  Viss brist på komponenter  

  Kort livslängd på en ombyggnad eftersom ERTMS kommer ca 6 år senare.  

6.1.1.4 Linjeplats  

En linjeplats vid Bäckefors påverkar vägskyddsanläggningen vid Vångens plankorsning.   

Lastplatsen projekteras enligt normal standard på linje med linjeblockering. Hantering blir 
enligt följande:  

 Tåget beviljas spärrfärd från Bäckefors driftplats. Kör i reducerad hastighet sth 70 
km/h.  

 Vägskyddsanläggningen aktiveras när tåget passerar inkopplingspunkt utanför 
Bäckefors  

 bangård.  
  Tåget stannar på rälskontakt före anslutningsväxeln.  
 Växlarna läggs om och då går bommarna i plankorsningen automatiskt upp.  
 Bommarna ligger nere ca 2 till 3 min.  
 Tåget kör in på industrispåret.  
 Växlarna läggs tillbaka.  
 Spärrfärden avlutas och linjen kan användas för tågtrafik.  

 
Vid avgång blir det den omvända ordningen, dock påverkas inte plankorsningen Vången. 
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 Enkel, vanlig och konventionell anslutningsform av industrispår.  
 Medger snabb anslutning av industrispåret/terminalenen. 
 Kostnadseffektiv.  
 Troligtvis kan en befintlig anläggning hittas och nyttjas  
 Är ett lämpligt provisorium intill att ERTMS/Stlv 95 byggs.  
 Linjeplats möjliggör placering av terminalen på alla utredda platser förutom de  
 som ligger i anslutning till Bäf bg.  
 Kräver lokal insats vid in/utfart för att nedbringa växlingstider och spärrtid på  
 huvudlinjen.  

  

6.1.1.5 Analys  

Valet mellan utbyggnad med ERTMS eller linjeplats/ställverk 59 är en fråga om tid.   

Södra skogsägarnas intention är att så snabbt som möjligt få igång järnvägstrafik med virke 
från den planerade terminalen. Detta medför att en linjeplats eller inkoppling i stlv 59 är det 
alternativ som är lämpligast av tidsskäl. Utformning av anläggningen bör dock göras så att 
så stor del av anläggningen, typ växlar, kontaktledning, växelvärme, kanalisation mm kan 
kopplas in i ERTMS. 
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6.1.2 Lutningar 

Lutningar på en mötesbangård/överlämningsbangård bör normalt inte överstiga 2 o/oo. Vid 
större lutningar krävs riskanalyser, vilket leder till att speciella rutiner krävs för kortvarig 
och långvarig uppställning av vagnar även vid bara rundgång. Dessutom krävs mer skydd så 
vagnar inte kan rulla ut på huvudlinjen eller in på en terminal. 

                   
                  Bild 5: Utdrag ur TDOK 2014:0075 

Nedanstående tabell visar huvudlinjens lutningar vid terminalen. 

Objekt km km längd lutning % Höjd

27740 28040 300 -10

Stentrumma 27914 160

Anslutningsväxel 27940 27980

öktp 1 27990

28040 28100 60 0

öktp 4 28384 164

28100 29030 930 8

Vången 28947 168  

Bild 6: Visar lutningsförhållanden vid terminalområdet i UA 4. 



   

 FUNKTIONSUTREDNING 23 (69) 

  

Dokumenttitel Dokumentdatum Version 

Bäckefors Virkesterminal  2020-07-06 3.1 
 Ärendenummer/Diarienummer Ev. projektnummer 

 TRV 2018/127665 [Projektnummer] 
 

Verksamhetssystemet   BV Mall 1012  Funktionsutredning   version 2.0 

Av tabellen ovan (Bild 6) framgår att profilen har en lågpunkt vid efter trumman och sedan 
stiger den med 8 o/oo upp mot plankorsningen Vången. Detta medför att banan har lyfts ca 8 
m vid plankorsningen Vången från lågpunkten väster trumman. 

Om en anslutning västerut vid Vången skall kunna genomföras kommer bangården att ligga 
i 8 o/oo :s lutning vilket är mindre bra. Utan anslutning i väster kan överlämningsbangårdens 
lutning begränsas till storleksordningen 5 o/oo , vilket kan vara acceptabelt för rundgång. Det 
kräver dock extra rutiner för att förhindra vagnsrullning.  

Detta medför att hela terminalen behöver sänkas storleksordning ca 2 m mot dagens 
marknivå.  

Nedanstående utredning visar höjdförhållanden i området där huvudlinjer har betydande 
lutningar. 

Från en punkt 76 m före bäcken och vidare österut in mot Bäckefors bangård är det rakspår. 
En rak växel kan läggas där. 

Nedanstående bild visar profilerna för alt IV, alt VI och alt IX och ger en jämförande 
redovisning av alternativen som underlag till fortsattanalys. 

 

Bild 7  Bilden visar profilerna för alternativa terminalutformningar. 

För att skapa en helhetsbild av profilfrågorna inom terminalområdet har profiler och längder 
enligt alt IV, alt VI och alt IX lagts in i en gemensam bild.  

Överlämningsbangård förutsättes ha max 2 o/oo :s lutning och anslutningsväxel läggs in där 
huvudlinjen har samma höjd. Förbindelsespåret i alt IX har en större lutning men spåret 
skall inte användas för uppställning. Bilden visar att alt IX kan kopplas in i en 
överlämningsbangård enligt alt VI med nuvarande profiler. 

500

alt VI alt IV

AC/BA 20-03-28

alt IV övlm-bg L= 520 m 5 o/oo

alt IX virkesterminal L = 560 m  -2 0/00

alt IX förbindelsespår L = 570 m  8 0/00

300700 800 900

Profil terminaler Lunnane Bäckefors

500 600 700 800 900 km 28 100 200 300 km 29 100 200

159,5

400

163,0

162,5

162,0
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156,5
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156,0
 alt VI Övlm-bg L= 800 m 2 o/oo

160,5
Kurva

160,0

159,0

158,5

158,0

157,5
15 o/oo Höjd skillnad 2,5 m

157,0

alt VI virkesterminal L= 600 m 2 
o
/oo

alt VI  allm term L= 700 m 2 o/oo

153,5

153,0

ansl-vxl allm term
vxl - Gudrun 

virkes term

155,0 profil  huvudlinje
154,5

Höjd skillnad 2,5 m 5 o/oo154,0

2 o/oo155,5
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Terminaler förutsättes ha 2 o/oo :s baklut för att hindra vagnar att rulla samt avvattning bort 
från huvudlinjen  

I nedanstående tabell har en längdberäkning gjorts för alternativen alt IV, alt V och alt VI 
för att analysera möjligheterna att lägga in överlämningsbangård med hänsyn till 
plankorsningen Vången. 

Flyttas anslutningsväxeln i enlighet med alt VI öster om bäcken och med en profil av 2 0/00   
så är det möjligt att bygga en bangård med mötesspårslängd 770 m och anslutning mot Ed 
vilket framgår av nedanstående tabell Bild 8. 
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Bild 8: Längdberäkning alt IV och alt V/ VI 

 

Höjd m-lutn

m km m km m km
Bäf ställverk 26 360 26 360 26 360

Inf Bäf 26 889 26 889 26 889

Trumma 27 914 27 914 27 914 160,0

Kurvans öktp 1 27 990 27 990 27 990

FSK vxl 27 940 27 920 27 750

Avstånd BKS - öktp 10 10 10

Avstånd ån - växelspets hsp vxl 36 6 -164 

Huvudspår växelföbindelse BKS 40 27 980 60 27 980 60 27 810 160,0

skyddsväxel FSK 40 28 020 40 28 020 40 27 850

vxl-spets - vxl-spets 10 28 030 10 10 27 860

Lutning slut 1% 28 040 160,0

Övlm-vxl 1 BKS 40 28 070 60 28 090 60 27 920

vxl-spets - vxl-spets 10 28 080 10

Skyddsvxl sp 11 FSK 40 28 120 60 28 150 0

Lutning start 28 100 -50 28 100 160,0

Kurvans öktp 4 28 384

Hinderfri längd övlm-bg 770 28 750

Hinderfrilängd till ansl-vxl 560 28 680 560 28 710

Anslutnins-vxl terminalspår BKS 40 28 720 40 28 750 28 750 165,0 8,0

Projekterad FSK ansl-vxl term 28 690 28 690 28 690

mellanparti 30 28 750

Övlm-vxl 2 40 28 790 60 28 810

Spår till Gudrunbrygga 20 28 810 28 724 164,2 5

Gudrunbrygga 28 760 28 724 165,3 167

skyddsväxel 40 28 850

Huvudspår växelföbindelse  FSK 60 28 870

Vagn rep spår 100 28 890 100

Hindefri längd rundgång UA4 630 670 28 690

Avstånd FSK - Vången 77

Avstånd ån - Gudrunbrygga 836

Överlämningsbangård  tot längd 

mellan vxl-spetsar
1 120 28 924

Vången plankorsning 28 947 28 947 28 947

sp 11 630

sp 12 spårlängd 700

Längdberäkningar för överlämningsbangård

alt IV alt IV mod

övlm-bg med sth 50 övlm-bg med sth 80 övlm-bg med sth 80

alt VI / V
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6.1.2.1 Analys 

Av bild 7 framgår att anläggande av en överlämningsbangård med växel väster om bäcken 
alt IV kräver 5 0/00  lutning på uppställningsspåret vilket överstiger normen enligt regelverket. 

Flyttas anslutningsväxeln öster om bäcken alt VI är det möjligt att uppfylla kravet på 
lutningar samt ansluta överlämningsbangården till föreslagna terminaler.   

 

 

Bild 9: Plankorsning Vången 

Bilden visar plankorsningen Vången och är riktad mot Bäckefors och ån som ligger bakom 
kurvan. Det kan konstateras att järnvägen ligger i höjd med omkringliggande mark
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6.2 Jämförelsealternativ (JA) 

Jämförelsealternativ är dagens situation där möjligheter till kostnadseffektiva järnvägstransporter 
saknas.  Med anledning härav körs i dag direkta transporter till Värö och Mörrums bruk med lastbil via 
Göteborg och delvis till terminal i Uddevalla för omlastning till järnväg från Dalsland.  

Ca 340 000 ton kan lyftas över från landsvägstransport till järnväg vilket motsvarar 8 200 lastbilslaster 
per år från Bäckefors och söderut. 

Till detta kommer andra transportköpares transporter från området. 

Södra finns verksamma i Dalsland sedan 2007 då Bohuslän och Dalsland lämnade Mellanskog och 
togs upp i Södras verksamhet. Skogsägarna i de båda länen erbjöds medlemskap i Södra. 
Virkesvolymen som Södra hanterar i området har stadigt ökat och det finns goda förutsättningar till en 
fortsatt positiv utveckling. 

Området präglas av mycket skogsmark. Lokalt förbrukas biobränsle i ett antal värmeverk samt del av 
den massaved och det timmer som avverkas i området, men betydande volymer massaved och 
sågtimmer transporteras söder- eller norrut. Södra använder merparten av det timmer och massaved 
som anskaffas inom Bohuslän och Dalsland vid koncernens sågverk och massabruk i Värö.   

Södras nuvarande lösning för transporter från området är i första hand lastbilstransporter till Uddevalla 
för vidare transport med tåg och i andra hand direktkörning på lastbil till Värö – genom Göteborg. 

Idag avverkar och transportera Södra ca 470 000 m3fub inom området Bohus-dal (se område enligt 
bild nedan). 370 000 m3fub av dessa transporteras söder ut till främst Värö, vilket motsvarar ca 8200 
virkes bilar med släp. Resterande virke levereras norrut eller lokalt inom området. 

 

Det totala antalet fordonsrörelser från området (ca 8200 fordon), motsvarar i genomsnitt 33 
fordonsrörelser per arbetsdag.  
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En omlastningsplats i Bäckefors skulle avsevärt minska virkestransporterna med lastbil, dvs. hur långt 
de ca 8200 virkesbilarna behöver köra på väg. Vår nuvarande terminallösning i Uddevalla kommer att 
avslutas 2024, då terminalområdet skall tas i anspråk för andra ändamål.  

Situationen i Uddevalla bidrar ytterligare till att det är angeläget att bygga en omlastningsplats i 
Dalslandsområdet, om vi skall kunna minska lastbilstransporterna generellt och dessutom minska eller 
t.o.m. undvika en kraftig ökning upp till i genomsnitt 33 genomfarter per dag med last söderut och 
ungefär lika många tillbaka norrut utan last, med virkesbilar genom Göteborg.  
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6.3 UA 1 Sidospår vid Bäckefors driftplats 

 

6.3.1 Syfte 

Vid Bäckefors driftplats så finns förutom ett mötesspår även ett sidospår s.k. ba-stick.  
Ett sådant skulle i likhet med vad som gjorts på några andra platser runt om i landet enkelt 
kunna förlängas samt förses med anslutande väginfrastruktur. Emellertid är driftplatsen 
belägen inne i Bäckefors samhälle och konflikter med närboende och verksamheter kan 
befaras och gjorda investeringar för kollektivtrafik får göras om och fastigheter lösas in. 

 

6.3.2 Konsekvens och förväntad effekt 

Utrymme för att kunna anlägga ett fullångt terminalspår 600 m saknas och tillgängliga ytor 
för lagring av virke är för små. 
Inväxling av virkeståg måste ske över en plankorsning och tågsättet kommer utanför 
infartssignal, vilket innebär att tåganmälningssträckan till Ed måste spärras. 

 

Utredningsalternativet avfört för vidare utredning. 

  



   

 FUNKTIONSUTREDNING 30 (69) 

  

Dokumenttitel Dokumentdatum Version 

Bäckefors Virkesterminal  2020-07-06 3.1 
 Ärendenummer/Diarienummer Ev. projektnummer 

 TRV 2018/127665 [Projektnummer] 
 

Verksamhetssystemet   BV Mall 1012  Funktionsutredning   version 2.0 

 

6.4 UA 2  F.d. SJ grusgrop Högemon 

6.4.1 Syfte 

Nordväst om plankorsningen mellan järnvägen och länsväg 166 finns en aktiv grus- och 
bergtäkt som till del tidigare varit en s.k. grusgrop för banunderhållsändamål. Fastigheten 
och verksamheten är idag i enskild ägo. Grusgropen var en gång i tiden spåransluten för 
elektrisk drift. De röda linjerna är mätlinjer från Google Earth. 
 

 
Bild 10: Bilden visar virkesterminal i grusgropen. 

6.4.2 Konsekvens och förväntad effekt 

 

Grusgropar är normalt idealiska för nu aktuella verksamhet men i föreliggande fall så skulle 
en eventuell disposition av den västra delen komma i direkt konflikt med pågående 
verksamhet samt att ogynnsamma lutningsförhållande m.h.t. tågvikt skulle föreligga mellan 
terminalspår och anslutningsinfrastrukturen, I grusgropen pågår annan verksamhet så 
tillräckliga uppläggs ytor kan inte åstadkommas. En placering i grusgropen kräver dessutom 
500 – 800 m förbindelsespår för att utjämna höjdskillnader. Dessutom är terminalen riktad 
åt fel håll vilket kräver rundgång vid avgång. Det saknas också plats för en allmän terminal. 

Utredningsalternativet avfört för vidare utredning. 

 

Lastplats 25 m ggr 
600 m 

+ 160 m botten 

+ 168 m banan 

Förbindelsespår 800 m 
för höjdutjämning 

Överlämningsbangård 
1000 m 
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6.5 UA 3 Virkesterminal Väst Bäf dp  

6.5.1 Syfte 

6.5.2 Utförande 

Lokalisering norr om Bäf dp mellan Norgebanan och Lv166/172 ca 1000 m från befintlig 
bangård. Anslutning antingen med förbindelsespår från Bäf bg ca 800 m eller 
anslutningsväxel på linjen som kan göras inom befintlig driftplats. 

 

Bild 11:  Ny terminal inkl allmän utanför Bäckefors samhälle. 

6.5.3 Konsekvens och förväntad effekt 

Terminalområdet ligger mycket nära befintlig bebyggelse. Området är lite för smalt för att 
kunna bereda tillräckliga utrymmen för lagerytor och allmän terminal. En bäck löper rakt 
igenom tänkt terminal med grundläggningsproblem som följd. 

Placeringen kräver växlingsrörelse från Bäf dp som nyttjas för rundgång. 

Plats för lagringsytor och en allmän terminal saknas. 

Utredningsalternativet avfört för vidare utredning. 

  

Bäck 

ravin 
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6.6 UA 4 Terminal med överlämningsbangård.  

6.6.1 Syfte 

Syftet är att anlägga en terminal, med anslutningsväxel väster bäcken som passerar 
järnvägen, med möjlighet för omlastning och lagring av virke för vidaretransport till 
industrier i södra Sverige. Terminalen skall kunna nyttjas dygnet runt året runt utan 
inskränkningar. Systemutformning skall möjliggöra kostnadseffektiva och 
konkurrenskraftiga transporter på järnväg. 

Tekniskt och tidsmässigt kan flera transportörer nyttja Södras terminal för virkestransporter 
och begränsade volymer vagnslastgods under förutsättning att affärsmässiga regler och avtal 
kan träffas.  

 

 

6.6.2 Utförande 

Virkesterminalen utföres med lastterminal, som möjliggör lastning och lastkontroll från 
båda sidor av vagnarna samt lagringsterminal och överlämningsbangård. Lastterminalen 
byggs inledningsvis med 560 m spår från Gudrunbryggan vilket möjliggör körning med 27 
Sgns vagnar (L= 20 m totallängd), men kan förlängas till 620 m och har upplagsytor på 
båda sidor.  

En förlängning av terminalen är mindre trolig eftersom vagnar driftsatts i Sverige som lastar 
mer virke per längdenhet. Det medför att vikt slår ut längd för storleken på tåg och i 
slutänden är det lokens dragkraft och strömförsörjningen som avgör. 

Terminanaldelen kommer av höjdskäl att behöva sänkas minst 2 m mot dagens marknivå, 
vilket förklaras av nedanstående tabell. 

Upplagsterminalen är 4,5 ha med måtten 600 m ggr 75 m och läggs parallellt med 
lastningsterminalen. 

Infartsväg från Lv172, som breddas med vänstersvängkörfält, mot mätstation. Före 
mätstation finns uppställningsplats för 3 fullånga lastbilar.  

Området stängslas in. 

En överlämningsbangård med hinderfrihet 630 m för rundgång anläggs parallellt med 
Norgebanan på ca 8–10 m:s avstånd och ett vagn-rep spår 100 m.  

Med utgångspunkt från gällande höjdförhållanden som redovisas i bild 5 och bild 6  sid 20 
behöver Överlämningsbangården anläggas med en lutning av 5 0/00 vilket överskrider tillåten 
lutning på uppställningsspår enligt gällande regelverk. 

Huvudlinjens profil kommer att behöva justeras i begränsad omfattning genom att 
verikalkurvan flyttas längre mot Bäf. 
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Överlämningsbangården ansluts till huvudspåret med anslutningsväxel i km 27+970.  
Utformningen anpassas till ren lastplats med anslutningsväxel samt skyddsväxeln dras så 
långt som möjligt från bäcken. Bäcken kommer att behöva grävas om och slänter förstärkas. 

Inledningsvis i etapp 1 förreglas anslutning som linjeplats. Problem finns hur skyddsväxeln 
i spår 12 skall förreglas och med vilka rutiner. 

I etapp 2 ingår den i utbyggt signalsystem stlv 95 eller ERMTS beroende på 
utbyggnadstakten av signalsystemet på sträckan. 

 

Bild 12:  Systemutformning alt IV Virkesterminal 
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Bild 13: Spårritning alt IV 

 
  



   

 FUNKTIONSUTREDNING 35 (69) 

  

Dokumenttitel Dokumentdatum Version 

Bäckefors Virkesterminal  2020-07-06 3.1 
 Ärendenummer/Diarienummer Ev. projektnummer 

 TRV 2018/127665 [Projektnummer] 
 

Verksamhetssystemet   BV Mall 1012  Funktionsutredning   version 2.0 

6.6.3 Tidplan 

 

Aktivitet  Halvår 1 Halvår 1 Halvår 2 Halvår 2 Halvår 3 Halvår 3 Halvår 4 Halvår 4 

FU / AKJ / 
konsultupphandling 

        

Avtal TRV / Kommunen         

Projektering         

Detaljplan         

Miljötillstånd         

Entreprenadupphandling         

Byggande          

Signal proj inkl. 
Bombardier 

        

TRV anslutningsarbeten 
inkl. si-proj 

        

Besiktning         

Trafikstart         

Relations-/förvaltnings-
handlingar 

        

Lantmäteriförrättning (i 
förekommande fall) kan ta 
upp till 2 år! 

        

Bild 14: Schematiskt förslag på tidsplan för projektet. 
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6.6.4 Trafikpåverkande/driftpåverkande – under byggnationstiden 

Vid inläggning av anslutningsväxel och inkoppling av linjeplats krävs 2 - 4 dygns 
trafikavbrott. 
Vid inkoppling av nytt signalställverk krävs upp till 2–4 dygns trafikavbrott. Detta 
samordnas med övriga inkopplingar på linjen. 
 

6.6.5 Konsekvens och förväntad effekt 

 

6.6.5.1 Behov av miljöutredningar 

Behov av miljöutredningar redovisas i kap 8. 

6.6.5.2 Övrigt 

Privat ägt industrispår har undantag från Järnvägsplan.  

Genomförande kräver framtagning av AKJ för de av TRV förvaltade anläggningarna. 

Det krävs ansökan om Transportstyrelsens godkännande. 

Riskanalys enligt CSM-RA regelverket bedöms förändringen som väsentlig. 

Åtgärden, dvs. TRV anläggningar, kräver beslut enligt lagen om byggande av järnväg. 
Byggande av industrispår kräver inte järnvägsplan utan detaljplan som behöver ändras. 

Åtgärden berör befintliga vattendrag som passerar huvudspåret. 

6.6.6 Ekonomi 

Kostnaden är beräknad på en linjeplats placerad väster om bäcken vid km 927+914.  

Tabell 1 Kostnad för UA 4 

Alternativ Entreprenadkostnad 

block 4-8 (mkr)

Totalkostnad inkl. genereella 

osäkerheter (mkr)

UA 4 63,1 72,6

varav Signal 5,2   
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6.6.7 Slutsats 

Utformning av terminal inkl överlämningsbangård enligt alt IV har följande konsekvenser 

 Hinderfria längden på Överlämningsbangården i alt IV blir under Funktionskravet 

560 m (vagnsätt 540 m + lok 20 m), vilket är behovet för att kunna växla in 

tågsättet på virkesterminalen. 

 Överlämningsbangården lutar 5 0/00 vilket överstiger TRV utformningskrav TDOK 

2014:0075. 

 Lutningen med tillkommande säkerhetsrutiner och förlängda tidtabellstider ökar 

järnvägsproduktionskostnaden. 

 Utformningen kräver extra skyddsväxlar. 

 

Alt IV avföres från vidare utredning.  

Uppfyller inte grundläggande Funktionskrav och försämrar järnvägstrafikens 
konkurrenskraft. 
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6.7 UA 5 Lång mötesplats 

6.7.1 Syfte 

 

Vid en utbyggnad av ERTMS eller annan typ av ställverk är det möjligt att ansluta 
terminalen även från Ed och få en fullång mötesplats 770 m hinderfritt efter utbyggnad av 
alt VI. 
UA 5 visar på möjligheten om ett behov uppstår.  

6.7.2 Utförande 

Utformningen bygger på att terminalen byggs enligt alt VI.   

Överlämningsbangården förlängs och en anslutningsväxel läggs in före plankorsningen. 

 

Bild 15:  Alt V Fullång mötesplats 770 m hinderfritt 
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6.7.3 Trafikpåverkande/driftpåverkande – under byggnationstiden 

Under tiden för arbete i farlig närheten av spår krävs hastighetsnedsättning.  
Vid inläggning av anslutningsväxel och inkoppling av linjeplats krävs 2 - 4 dygns 
trafikavbrott. 
Vid inkoppling av nytt signalställverk krävs upp till 2–4 dygns trafikavbrott. Detta 
samordnas med övriga inkopplingar på linjen. 

6.7.4 Konsekvens och förväntad effekt 

 

6.7.4.1 Behov av miljöutredningar 

Behov av miljöutredningar redovisas i kap 8. 

6.7.4.2 Övrigt 

Privat ägt industrispår har undantag från Järnvägsplan.  

Genomförande kräver framtagning av AKJ för de av TRV förvaltade anläggningarna. 

Det krävs ansökan om Transportstyrelsens godkännande. 

Riskanalys enligt CSM-RA regelverket bedöms förändringen som väsentlig. 

Åtgärden, dvs. TRV anläggningar, kräver beslut enligt lagen om byggande av järnväg. 
Byggande av industrispår kräver inte järnvägsplan utan detaljplan som behöver ändras. 

Åtgärden berör befintliga vattendrag som passerar huvudspåret. 

6.7.5 Ekonomi 

Nedanstående kostnad är merkostnaden att bygga ut anlagd lastplats till hel mötesstation. 

Kostnaden för signal är osäker pga. ställverkstyp inte är beslutad. 

Tabell 2 Kostnad för UA 5 

Alternativ Entreprenadkostnad block 4–
8 (mkr) 

Total kostnad inkl. osäkerheter (mkr) 

 

UA 5 

 

21 

 

25 

 
 

Varav signal 

 

13 
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6.8 UA 6 Terminal med allmän lastplats. 

 

6.8.1 Syfte 

En etablering i Lunnane utanför Bäckefors vid Lv 172 kan fånga upp flera typer av gods 
som i dag körs söderut samt mot Norge på bil och flytta över dem till järnväg. 

Vid Lunnane anläggs terminaler i enlighet med de i avtalet mellan TRV och Södra 
Skogsägarna framförda kraven. 

Terminalen vid Lunnane avses vid full utbyggnad anläggas med överlämningsbangård, en 
allmän terminal för enhetslaster och vagnslastgods samt en virkesterminal för Södra 
Skogsägarna och eventuellt flera transportörer av virke.  

Tekniskt och tidsmässigt kan flera transportörer nyttja Södras terminal för virkestransporter 
och begränsade volymer vagnslastgods under förutsättning att affärsmässiga regler och avtal 
kan träffas.  

Det är mindre lämpligt att blanda virkestransporter och enhetslaster på samma terminal.  

Samma överlämningsbangård kan nyttjas för alla tågs ankomst och avgång för trafik 
till/från terminalerna.  

Terminalen/ Överlämningsbangården har anslutning mot Bäckefors med en växel öster om 
bäcken.   

6.8.2 Utförande 

6.8.2.1 Allmänt 

Utvecklingen av vagnmaterial för 
virkestransporter är att nya vagnar 
optimeras för rena virkestransporter 
och lastar mer per längdenhet än 
äldre. Detta betyder att vikt slår ut 
längd och virkestågen blir inte 
längre, vilket betyder att kraven på 
längre terminalspår inte kommer. 
Virkesterminal Södra resp. övriga 
virkestransporter är blir då kortare 
än allmän combiterminal. 

 

Bild 17 Ny virkesvagn 

Med utgångspunkt från vinkeln 
mellan Lv 172 och järnvägen är det 
lämpligare att placera kortare 
terminaler närmast vägen Lv 172. 
Detta ger ett betydligt effektivare 
fastighetsutnyttjande och flyttar 
anslutningsvägen närmare 
terminalerna vilket möjliggör fler 
terminaler längs LV 172.   
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Bild 18 Vinkeln mellan Lv 172 och  jvg

6.8.2.2 Lutningsförhållanden 

Lutningsförhållanden medför att terminalen närmast Lv 172 måste sänkas minst 2 m. 
Virkesterminalen har mindre yta än den allmänna terminalen vilket gör det fördelaktigt att 
placera den närmast vägen. 

Nedanstående bild 16 visar lutningsförhållandena vid terminalområdet för utredda 
alternativ. UA 6 har en lutning av 2 0/00 i enlighet med kraven. 

Bilden finns i större format som bilaga. 

 

Bild 19 :  Visar lutningsförhållanden inom terminalområdet 

6.8.2.3 Överlämningsbangård 

En överlämningsbangård anläggs från virkesterminal och ner samt förbi bäcken med två 
spår. Den hinderfria rundgångsmöjligheten dimensioners till 730 m.  

Från den allmänna terminalens anslutningsväxel dimensioneras hinderfria längden till 670 
m dvs. ett 650 m:s tåg skall i sin helhet kunna växlas in på den allmänna terminalen. Detta 
innebär att spår behöver byggas över bäcken i högre läge än huvudspåret samt att 
anslutningsväxeln ligger öster om bäcken. Ner mot bäcken från allmänna terminalens lutar 
överlämningsbangården 2 o/oo.   

6.8.2.4 Allmän terminal 

Det saknas idag en intressent i form av infrastrukturförvaltare som kan definiera 
funktionskraven. Kraven nedan är antaganden baserat på erfarenheter från andra 
terminalprojekt och redovisar vad som är möjligt. 

Den allmänna terminalen byggs med två spår 630 m långa och med lastningsmöjligheter 
från båda håll.  
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Beroende på vilken trafik som kommer att köras via terminalen kan ett alternativ vara att 
inledningsvis bygga 2st 350 m långa spår. Detta ger en effektivare terminalhantering och 
flera transportörer kan samtidigt arbeta på terminalen. 

Lastytan görs 30 m bred och med fullt axeltryck för att möjliggöra lastning med tunga 
reachstakers. Utanför byggs sedan lagringsytor 20 m bred på ena sidan och 30 m bred på 
andra sidan för uppställning av olika typer av gods typ trailers, containers eller upplag. 

En terminalbyggnad, gate byggs vid infarten och området stängslas in. 

Utformning med spår i mitten ger mindre intrång i bäckravinen. 

6.8.2.5 Virkesterminal Södra 

Anläggen utformas enligt samma principer som i alt IV och funktionskrav enligt 5.1.3 och 
5.1.4. 

6.8.2.6 Allmän virkesterminal 

En allmän virkesterminal om så behövs kan placeras bakom Södras terminal. Infartsvägen 
anläggs mellan de två terminalerna. 

En korridor för ett elektrifierat förbindelsespår och ett uppställningsspår reserveras vid 
bakkant virkesupplaget och med en plankorsning på infartsvägen. 

6.8.2.7 Lagerlokaler 

Det elektrifierade förbindelsespåret möjliggör också anläggande av lagerlokaler med 
järnvägsanslutning bakom containerterminalen där lastning/lossning kan ske inne eller i 
direkt anslutning till byggnaden. 
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Bild 20: Virkesterminal och allmän terminal alt VI 
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6.8.3 Tidplan 

 

Aktivitet  Halvår 1 Halvår 1 Halvår 2 Halvår 2 Halvår 3 Halvår 3 Halvår 4 Halvår 4 

FU / AKJ / 
konsultupphandling 

        

Avtal TRV / Kommunen         

Projektering         

Detaljplan         

Miljötillstånd         

Entreprenadupphandling         

Byggande          

Signal proj inkl. 
Bombardier 

        

TRV anslutningsarbeten 
inkl. si-proj 

        

Besiktning         

Trafikstart         

Relations-/förvaltnings-
handlingar 

        

Lantmäteriförrättning (i 
förekommande fall) kan ta 
upp till 2 år! 

        

Bild 21: Schematiskt förslag på tidsplan för projektet. 

6.8.4 Trafikpåverkande/driftpåverkande – under byggnationstiden 

Hastighetsnedsättningar i samband med anläggningsarbeten i farlig närhet av spår. 
Vid inläggning av anslutningsväxel och inkoppling av linjeplats krävs 2 - 4 dygns 
trafikavbrott. 
Vid inkoppling av nytt signalställverk krävs upp till 2–4 dygns trafikavbrott. Detta 
samordnas med övriga inkopplingar på linjen. 

6.8.5 Konsekvens och förväntad effekt 

Utbyggnad av överlämningsbangård samt virkesterminal och allmän terminal av annan 
intressent än Trafikverket möjliggör överflyttning av virkestransporter och eventuellt annan 
trafik från väg till järnväg. Via virkesterminalen flyttas virkestransporter till bruk söder 
Göteborg upp på järnväg och via den eventuella allmänna finns möjligheter till 
överflyttning av allmänt gods. Behov av miljöutredningar 

Behov av miljöutredningar redovisas i kap 8. 
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6.8.5.1 Övrigt 

Privat ägt industrispår har undantag från Järnvägsplan.  

Genomförande kräver framtagning av AKJ för de av TRV förvaltade anläggningarna. 

Det krävs ansökan om Transportstyrelsens godkännande. 

Riskanalys enligt CSM-RA regelverket bedöms förändringen som väsentlig. 

Åtgärden, dvs. TRV anläggningar, kräver beslut enligt lagen om byggande av järnväg. 
Byggande av industrispår kräver inte järnvägsplan utan detaljplan som behöver ändras. 

Åtgärden berör befintliga vattendrag som passerar huvudspåret. 

 

6.8.6 Ekonomi 

Kostnadsbedömningen omfattar överlämningsbangård och virkesterminal (Södra) med 
samma utformning som i alt VI och alt IX. 

Signalanläggningen är bedömd med ERTMS ställverk men utan anslutning västerut. 
Merkostnaden för anslutning västerut finns redovisad som UA 5. Kostnaden för signal är 
mycket osäker. 

Tabell 3 Kostnad för UA 6  

  

Alternativ Entreprenadkostnad    block 
4–8 (mkr) 

Totalkostnad inkl. generella 
osäkerheter (mkr) 

   

UA 6 107 137 

   

varav signal  33 
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6.9 UA 7 Terminal med allmän lastplats.  

6.9.1 Syfte 

 

Syftet med alt VII är att analysera effekterna av att skifta virkesterminalen och allmänna 
terminalens platser dvs. omvänd placering jämfört med alt VI. 

Den allmänna enhetslastterminalen placeras närmast Lv 172 och Södras virkesterminal 
innanför dvs. öser om och parallellt med den allmänna terminalen.  

Plats för en allmän virkesterminal och ev. spåransluten lagerlokal beredes ovanför (norr om) 
terminalerna. 

Dessa förbinds med Överlämningsbangården med ett elektrifierat förbindelsespår och ett 
uppställningsspår som även kan tjäna som kortvarigt uppställningsspår i samband med 
vagnomväxling. 

Terminalområdet har en överlämningsbangård med en hinderfrihet av 770 m.  

Huvudanslutning är riktad mot Bäckefors. Anslutning mot Ed är tekniskt möjlig enligt alt 
V.    

 

6.9.2 Utförande 

Systemutformning av terminalområdet framgår av bild 18. Den allmänna terminalen byggs 
med en 60 m bred lastnings och hanteringsyta i mitten. På båda sidor finns utrymme för två 
terminalspår C/C 4,5 m vilket möjliggör lastning på båda spåren från ett håll. 

Spåren närmast Lv 172 har samma anslutningspunkt och geometriska utformning som 
spåret i alt IV, vilket möjliggör etappvis utbyggnad dvs. det går att konvertera 
virkeslastningsspåret till combispår utan ombyggnad. 

Terminalspåren planeras för 630 m men kan i en första etapp byggas ut med 350 m, vilket 
rymmer ett fullängdståg. Detta ger inledningsvis en effektivare terminalhantering. Det bör 
vara möjligt att förlänga spåren till 730 m utan kostnadskrävande flyttningar av 
anläggningar. 

Lastytan görs 60 m bred och har fullt axeltryck för att möjliggöra lastning med tunga 
reachstakers.  

En terminalbyggnad med gate byggs vid infarten och området stängslas in. 

Med hänsyn till lutningsförhållanden måste hela terminalen sänkas minst 2 m för att kunna 
anslutas till överlämningsbangårdens. 

Virkesterminalen byggs parallellt med combiterminalen. Den är 70 m bred och 560 m lång. 

Innanför denna placeras sedan virkesupplag för långtidslagring av vedråvara. 

En infartsväg byggs från Lv 172 in på området. Den hamnar ca 200 m längre bort genom 
att combiterminalen bör planeras för 720 m vagnslängd och gaten vid infarten tar plats. 
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Genom att combiterminalen är längre än virkesterminalen och vinkeln mellan järnvägen 
och Lv är öppen så bildas en del outnyttjade områden bakom virkesterminalen  

För att möjliggöra anläggandet av en allmän virkesterminal skapas en korridor mellan 
terminalerna för förbindelsespår och uppställningsspår. 

 

 

Bild 22: Virkesterminal och allmän terminal alt VII 
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6.9.3 Tidplan 

 

Aktivitet  Halvår 1 Halvår 1 Halvår 2 Halvår 2 Halvår 3 Halvår 3 Halvår 4 Halvår 4 

FU / AKJ / 
konsultupphandling 

        

Avtal TRV / Kommunen         

Projektering         

Detaljplan         

Miljötillstånd         

Entreprenadupphandling         

Byggande          

Signal proj inkl. 
Bombardier 

        

TRV anslutningsarbeten 
inkl. si-proj 

        

Besiktning         

Trafikstart         

Relations-/förvaltnings-
handlingar 

        

Lantmäteriförrättning (i 
förekommande fall) kan ta 
upp till 2 år! 

        

Bild 23: Schematiskt förslag på tidsplan för projektet. 

6.9.4 Trafikpåverkande/driftpåverkande – under byggnationstiden 

Vid inläggning av anslutningsväxel och inkoppling av linjeplats krävs 2 - 4 dygns 
trafikavbrott. 
Vid inkoppling av nytt signalställverk krävs upp till 2–4 dygns trafikavbrott. Detta 
samordnas med övriga inkopplingar på linjen. 

6.9.5 Konsekvens och förväntad effekt 

Utbyggnad av överlämningsbangård samt virkesterminal och allmän terminal av annan 
intressent än Trafikverket möjliggör överflyttning av virkestransporter och eventuellt annan 
trafik från väg till järnväg. Via virkesterminalen flyttas virkestransporter till bruk söder 
Göteborg upp på järnväg och via den eventuella allmänna finns möjligheter till 
överflyttning av allmänt gods. Det saknas i dag analyser som redovisar presumtivt 
transportbehov och om det är kostnadseffektivt att flytta till järnväg. 
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6.9.5.1 Behov av miljöutredningar 

Behov av miljöutredningar redovisas i kap 8. 

6.9.5.2 Övrigt 

Privat ägt industrispår har undantag från Järnvägsplan.  

Genomförande kräver framtagning av AKJ för de av TRV förvaltade anläggningarna. 

Det krävs ansökan om Transportstyrelsens godkännande. 

Riskanalys enligt CSM-RA regelverket bedöms förändringen som väsentlig. 

Åtgärden, dvs. TRV anläggningar, kräver beslut enligt lagen om byggande av järnväg. 
Byggande av industrispår kräver inte järnvägsplan utan detaljplan som behöver ändras. 

Åtgärden berör befintliga vattendrag som passerar huvudspåret. 

 

6.9.6 Ekonomi 

Alt 7 kostnadsberäknas inte pga. anläggningsutformning enligt alt VI prioriteras. 
Omfattningen är av samma storleksordning och ger storleksordningen samma totalkostnad 
som alt VI. 

6.9.7 Slutsats 

En analys och jämförelse mellan alt VI och alt VII visar att alternativen har i princip samma 
kapacitet för omlastning av gods men placeringen av terminalerna är omvänd. Då ingen 
geoteknisk undersökning är genomförd och markbelastningen från olika terminaler 
analyserad kan nu inget definitivt val göras utifrån geotekniska förutsättningar. 

Med hänsyn till höjdförhållanden måste terminalerna sänkas minst 2 m och då har UA 7 en 
betydligt större yta som behöver grävas ner. 

Ur markanvändningssynpunkt är UA 6 bättre genom att de kortare terminalerna placeras 
närmast Lv 172 med hänsyn till den öppna vinkeln mellan LV 172 och järnvägen. 

Dessutom kan terminaler enklare anläggas bakom genom att anslutningsvägen hamnar 
närmare järnvägen vilket ger kortare förbindelsespår. 

 Alt VII ger ett sämre markutnyttjande genom att det skapas outnyttjade ytor innanför den 

allmänna terminalen från Lv 172 räknat. 

 Infarten behöver flyttas längre norrut längs Lv 172, vilket tar mer mark i anspråk. 

 Kostnadsmässigt är alt VI och alt VII likvärdiga. Antal spår meter, växlar och ytor är de 

samma. 

 Tid för utbyggnad är densamma och trafikering är densamma mellan alt VI och alt VII. 

 

Med anledning härav avföres alt VII från vidare utredning. 
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6.10 UA 8 Provisorisk Virkeslastplats   

6.10.1 Syfte 

Syftet med UA 8 är att snabbt anlägga en systemterminal med möjlighet för omlastning och 
lagring av virke för vidaretransport till industrier i södra Sverige i avvaktan på att en 
fullständig anläggning enligt UA 6 kan genomföras. Terminalen skall kunna nyttjas dygnet 
runt året runt utan inskränkningar. Terminalen kan bara nyttjas av dragfordon som kan göra 
rundgång utan kontaktledning. Inskränkningen bortfaller vid utbyggnad av alt VI. 

UA 8 skall bara vara i drift fram till den tidpunkten då ett nytt signalsystem kan driftsättas 
och samtidigt byggs terminalen ut enligt UA 6. 

Projektering av alt VI och alt VIII sker på ett sådant sätt att höjd, riktning och lutning 
överensstämmer i omkopplingspunkt, så att enkel baxning av spåret kan ske. Växlarna 
återanvänds i nya anläggningen. 

Merkostnaden är flytt av växlar samt att terminalen behöver byggas med två spår. Samtidigt 
kan lastplatsen nyttjas vid utbyggnad och en byggväxel behöver inte anläggas vid utbyggnad 
av alt VI. Totalekonomiskt är kostnaderna sannolikt lägre samt virkestransporter kan flyttas 
över till järnväg 2–3 år tidigare. 

6.10.2 Utförande 

Virkesterminalen utföres med lastterminal, som möjliggör lastning och lastkontroll från 
båda sidor av vagnarna samt lagringsterminal och rundgångsspår (överlämningsbangård). 
Lastterminalen byggs inledningsvis med 2 st. 560 m långa spår och 50 m utdragsspår 
bortom för lokrundgång från Gudrunbryggan räknat, vilket möjliggör körning med 540 m 
långa vagnsätt och kan förlängas till 620 m och har upplagsytor på båda sidor.  

En förlängning av terminalen är mindre trolig eftersom vagnar driftsatts i Sverige som lastar 
mer virke per längdenhet. Det medför att vikt slår ut längd för storleken på tåg och i 
slutänden är det lokens dragkraft, mottagningsterminalernas utformning och 
strömförsörjningen som avgör. 

Upplagsterminalen är 4,5 ha med måtten 600 m ggr 75 m och läggs parallellt med 
lastningsterminalen. 

Infartsväg från Lv172, som breddas med vänstersvängkörfält, mot mätstation. Före 
mätstation finns uppställningsplats som dimensioneras för 3 fullånga lastbilar. 

Området stängslas in. 

Virkesterminalen anslutes direkt med anslutningsväxel och skyddsväxel till huvudlinjen. 
Gudrunbrygga byggs vid terminalens början.  

Denna terminalutformning förutsätter trafikering med ”last-mile lok”, diesellok eller två 
ellok placerade i tågets båda ändar. I båda fallen kan tåget köras direkt in från linjen och 
rundgång sker inom terminalen. Avgång sker direkt från terminalspår. 
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Bild 24:  Systemutformning alt VIII Virkesterminal 
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6.10.3 Tidplan 

 

Aktivitet  Halvår 1 Halvår 1 Halvår 2 Halvår 2 Halvår 3 Halvår 3 

FU / AKJ / konsultupphandling       

Avtal TRV / Kommunen       

Projektering       

Detaljplan       

Miljötillstånd / MKB       

Entreprenadupphandling       

Byggande        

TRV anslutningsarbeten inkl si-
proj 

      

Besiktning inkl driftsättning       

Trafikstart       

Relations-/förvaltnings-
handlingar 

      

Lantmäteriförrättning (i 
förekommande fall) kan ta upp till 
2 år! 

      

Bild 25: Schematiskt förslag på tidsplan för projektet. 

6.10.4 Trafikpåverkande/driftpåverkande – under byggnationstiden 

Vid inläggning av anslutningsväxel och inkoppling av linjeplats krävs 2 - 4 dygns 
trafikavbrott. 
 

6.10.5 Konsekvens och förväntad effekt 

6.10.5.1 Behov av miljöutredningar 

Behov av miljöutredningar redovisas i kap 8. 

Ja det krävs järnvägsplan för TRV anläggningar i form av växlar, signalkurar och 
serviceväg. 

Privat ägt industrispår har undantag från Järnvägsplan.  

Genomförande kräver framtagning av AKJ för de av TRV förvaltade anläggningarna. 

Det krävs ansökan om Transportstyrelsens godkännande. 
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Riskanalys enligt CSM-RA regelverket bedöms förändringen som väsentlig. 

Åtgärden kräver beslut enligt lagen om byggande av järnväg. Byggande av industrispår 
kräver inte järnvägsplan men åtgärderna i TRV anläggning kräver JP. 

Åtgärden kräver ändring av detaljplan. 

Åtgärden berör befintliga vattendrag som passerar huvudspåret. 

  

 

6.10.6 Ekonomi 

Kostnaden för ombyggnad av alt VIII till alt VI är mycket begränsad. Vid 
detaljprojekteringen bestämmes en omkopplingspunkt där plan, profil, 
kontaktledningsstolpar och kanalisation överensstämmer i båda etapperna. Växlarna är 
flyttbara till nya lägen.  

En lastplats underlättar transporter till anläggningen vid utbyggnad av alt VI där en 
byggväxel troligtvis är behövlig. Detta innebär att lastplatsen enligt alt VIII kommer till 
användning i byggprocessen och förbilligar den. 

För att genomföra trafikering behöver terminalen byggas med två spår som inte behövs när 
terminalen byggs ut till alt VI, vilket blir en merkostnad. 

 

Tabell 4 Kostnad för UA 8 

 

 

Alternativ
Entreprenadkostnad, block 

4-8, (mkr)

Totalkostnad inkl. 

osäkerheter (mkr)

UA 8 57 74

varav signal 7
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6.11 UA 9 Virkesterminal  

6.11.1 Syfte 

Syftet är att anlägga en terminal vid Lunnane utanför Bäckefors vid Lv 172 med möjlighet 
för omlastning och lagring av virke för vidaretransport till industrier i södra Sverige. 
Terminalen skall kunna nyttjas dygnet runt året runt utan inskränkningar.  

 

Systemutformning av virkesterminalen inkl. anslutning till TRV nät baseras på senaste 
utvecklingen av dragkraft, med ”last-mile” funktion som eliminerar behovet av extra 

diesellok och möjliggöra att tåget kan köras direkt in på terminalspår utan stopp, vilket 
innebär att överlämningsbangårdens funktioner med rundgång och klargöring av tåg 
integreras i virkesterminal, vilket möjliggör kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga 
transporter på järnväg.  

Utvecklingen ger kostnadssänkningar av järnvägsproduktionen, vilket möjliggör att 
ytterligare volymer av virke kan flyttas över till järnväg. 

Systemutformningen medför att överlämningsbangård enligt nuvarande definitioner inte 
behövs utan den kan sambyggas med lastningsterminalen. Systemutformningen är ett steg i 
mer konkurrenskraftig virkestrafik på järnväg med åtföljande sänkning av 
järnvägsproduktionskostnaden. 

Tekniskt och tidsmässigt kan flera transportörer nyttja Södras terminal för virkestransporter 
och begränsade volymer vagnslastgods under förutsättning att affärsmässiga regler och avtal 
kan träffas samt att avtalsvillkoren i Medfinansieringsavtal dat 2019-04-09, TRV di nr ”TRV 

2018/127665 innehålls där § 3 är formulerat enligt nedan. Den ändrade systemutformningen 
av terminalen där överlämningsbangården är integrerad i virkesterminalen enligt beskrivning 
i stycket ovan behöver dock beaktas.  
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6.11.2 Utförande 

Utformningen av anslutningen och terminalen medger att ytterligare terminaler/lastplatser 
kan anslutas. Bild 27 visar hur ytterligare en terminal kan anslutas till en gemensam 
anslutningsväxel i TRV huvudspår. Hur allmänna terminalen skall utformas är en fråga för 
blivande infrastrukturförvaltare. Denna utbyggnad påverkar inte övriga anläggningar i UA9. 

Systemutformning av terminalen är att tåg med dragkraft av typen diesel, ”last-mile” eller el 

i kombination med diesellok kan köras direkt in på terminalspåret och rundgång görs på 
terminalen. Avgång sker direkt från terminalspår. Tidtabellstiden/LED-tiderna för tågdriften 
kan på detta sätt reduceras. Varje stopp med ett godståg förlänger tidtabellstiden med upp 
till 5 minuter. 

Terminalen ansluts till huvudlinjen 10 m efter kurvans öktp i km 28+400 med ett 570 m 
långt förbindelsespår från huvudspårsväxlarna fram till terminalspåren. Terminalen placeras 
så högt som möjligt för att begränsa schaktdjupen. Förbindelsespåret har en lutning på 8 0/00 
, vilket är möjligt eftersom ingen uppställning skall ske på detta förbindelsespår. Tågen 
skall köras direkt in på terminalen utan stopp. 

Virkesterminalen utföres med lastterminal, som möjliggör lastning och lastkontroll från 
båda sidor av vagnarna samt lagringsterminal och rundgångsspår (överlämningsbangård). 
Lastterminalen byggs inledningsvis med 2 st. 560 m långa spår och 50 m utdragsspår 
bortom för lokrundgång från Gudrunbryggan räknat, vilket möjliggör körning med 540 m 
långa vagnsätt och kan förlängas till 620 m och har upplagsytor på båda sidor. 

Dubbla spår anläggs inne på terminalen för att rundgång med lok ska kunna genomföras 
utan att flytta vagnarna från ankomst till avgång från terminalen.  

I bortre delen, från anslutningsväxeln räknat, av terminal anläggs ett vagnreparationsspår 
med tillhörande väganslutning och ett kort vändspår. 

Upplagsterminalen som ligger bredvid är 4,5 ha med måtten 600 m ggr 75 m och läggs 
parallellt med lastningsterminalen. 

Infartsväg från Lv172, som breddas med vänstersvängkörfält, mot mätstation. Före 
mätstation finns uppställningsplats som dimensioneras för 3 fullånga lastbilar. 

Området stängslas in. 

Virkesterminalen anslutes direkt med anslutningsväxel och skyddsväxel till huvudlinjen. 
Mellan terminalen och skyddsväxeln finns ett 570 m långt förbindelsespår. Gudrunbrygga 
byggs vid terminalens början.  

En ny driftplats inrättas på huvudlinjen vid terminalen och på den byggs en ny 
signalanläggning typ stlv 95 alternativt ERTMS anpassat ställverk. I driftplatsen ingår 
anslutning inklusive förbindelsespår och överlämningsbangård till Södra Skogsägarnas 
systemterminal för virke, framtida allmän terminal samt vägskyddsanläggningen Vången. 
Erforderliga förberedelser genomförs så allmän terminal kan kopplas in i framtiden.  
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En redovisning skall göras av detta huvudalternativ när ett nytt ställverk typ stlv 95/ERTMS 
kan driftsättas efter utredning, projektering, byggande och driftsättning under förutsättning 
att finansiering sker och inte fördröjer processen. 

Bäckefors driftplats har idag ett ställverk typ 59 och det skall parallellt med ovanstående 
studie göras en utredning om det är möjligt ur teknisk, trafikal och säkerhetsmässig 
synpunkt att komplettera/bygga ut detta ställverk för att också kunna styra anslutningen till 
den nya virkesterminalen samt plankorsningen Vången så vägskyddsanläggningen inte 
initieras/startar upp vid trafikering till/från virkeasterminalen från Bäckefors. Utredningen 
skall också redovisa tid för utbyggnad fram tills anläggningen är driftsatt och trafiken kan 
starta upp. 

Om tiden till möjlig inkoppling av nytt ställverk blir långt längre > 1 till 2 år utredes att 
inledningsvis förregla anslutning som linjeplats. Vid trafikering med linjeplats kommer 
vägskyddsanläggningen att påverkas tills loket stannat på rälskontakten vid 
anslutningsväxeln. Då växeln läggs om slutar vägskyddsanläggningen att ringa och 
bommarna går upp. Tiden då bommarna ligger nere bedöms bli 2 till 3 min under 
förutsättning att särskilt enligt TRV regelverk utbildad person lägger om växeln samt att 
förarna instrueras att köra fortast möjligt. Tiden 3 min bedöms om föraren själv lägger om 
växeln. 

Utformning av linjeplatsen sker i systemhandlingsskedet enligt nuvarande standard inom 
Trafikverket. 

Om kapacitetsutvecklingen på sikt så kräver kan utbyggnad av överlämningsbangård enligt 
alt VI genomföras senare. Alt IX inkl. allmän terminal utformas tekniskt så utbyggnad till 
alt VI kan ske på ett enkelt sätt genom att höjd, riktning och kontaktledningsstolpar 
anpassas samt nuvarande anslutningsväxel flyttas.   
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6.11.3 Systemutformning 

Nedanstående bild visar utformning av alt IX. Om trafiken och kapacitetsbehovet ökar är 
det möjligt bygga ut UA 9 med en överlämningsbangård enligt UA 6.  

Bild 26: Systemutformning alt IX Virkesterminal 

 
Bild 27: Spårritning alt IX inkl. förbindelsespår till utökad terminal. 

Förbindelsespår till 
utökad terminal 
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6.11.4 Signalutformning 

En särskild utredning är genomförd för att ansluta ett industrispår till huvudlinjen enligt alt IX med 
befintligt ställverk 59 för Bäckefors. 

För utbyggnad med ställverk 59 har följande funktionskrav formulerats. 

 Ställverket skall vara i drift fram tills ERTMS på linjen byggs. 
 Antalet stopp för tåg för att ringa eller av annan orsak skall minimeras. 
 Tågen skall snabbt komma bort från huvudlinjen 
 Tågen bör köras så långt som möjligt som ”tågrörelse” 
 Avgång skall ske utan stopp på huvudlinjen 

 

Detta leder till att 

 Driftplatsgränsen med ny signalpunkt flyttas utanför plankorsningen Vången ca km 29+000. 
 Ny placering för utfartsblocksignal L2 vid ca km 28+900.   
 Detta innebär isär dragna signaler och plankorsning VÅNGEN (km 28+947) mellan dessa 

signaler.                                             
 En signalpunkt 36 placeras framför anslutningsväxeln till industrispåret vid ca km 28.350 som 

slutpunkt för tåg som ska växla in till terminalen. 
 En signalpunkt avgångssignal placeras före skyddsväxeln på industrispåret för avgång . 

 

För att enkelt komma in på industrispåret föreslås följande 

 Växlarna fjärrstyrda från TLC om det är tekniskt möjligt. 
o Alternativt får de läggas med ställare. 
o Viktigt dock att fjtkl kan lägga tillbaka  

 En dvärgsignal på ny signal 36 som ger växlingsväg in på terminalen. 
 Signalreglering slutar 50 m in på industrispåret vid avgångssignalen 

o Kort spårledning framför si så man ser att tåget står där redo för avgång 
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6.11.5 Tidplan 

Tidplanen är osäker med hänsyn till tiderna för projektering, byggande och driftsättning av 
signalanläggningen, som måste utredas vidare. Valet om en linjeplats skall anordnas är inte heller 
klarlagt. En mer noggrann tidplan behöver tas fram i nästa skede. 

 

Bild 28: Schematiskt förslag på tidsplan för projektet. 

6.11.6 Trafikpåverkande/driftpåverkande – under byggnationstiden 

Vid arbeten i farlig närhet till huvudlinjen krävs hastighetsnedsättningar. 
Vid inläggning av anslutningsväxel och inkoppling av linjeplats krävs 2 - 4 dygns 
trafikavbrott. 
Vid inkoppling av nytt signalställverk krävs upp till 2–4 dygns trafikavbrott. Detta 
samordnas med övriga inkopplingar på linjen. 
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6.11.7 Konsekvens och förväntad effekt 

6.11.7.1 Behov av miljöutredningar 

Behov av miljöutredningar redovisas i kap 8. 

6.11.7.2 Övrigt 

Det krävs järnvägsplan för TRV anläggningar i form av växlar, signalkurar, kontaktledning 
och serviceväg.  

Genomförande kräver framtagning av AKJ för de av TRV förvaltade anläggningarna. 

Åtgärden kräver ändring av detaljplan. 

Privat ägt industrispår har undantag från Järnvägsplan.  

Det krävs ansökan om Transportstyrelsens godkännande. 

Enligt en preliminär riskanalys enligt CSM-RA regelverket bedöms förändringen som 
väsentlig. 

6.11.8 Ekonomi 

Kostnaden är beräknad på en ny driftplats med stlv 95 eller motsvarande placerad vid 
terminalen. I driftplatsen (ställverksutformning) ingår anslutningsväxeln, 
överlämningsbangård, allmän terminal samt plankorsning Vången.  

Järnvägsproduktionskostnaderna för UA 9 bedöms ligga i storleksordningen ½ mkr till 1 
mkr lägre än för UA 6 eftersom rundgång och inbackning på terminalen reducerar 
tidtabellstiden mellan ½ och 1 tidtabellstimme.  

Varje stopp för ankommande och avgående godståg oavsett anledning innebär en 
förlängning av tidtabellstiden med storleksordningen 5 min och därav tillkommande 
järnvägsproduktionskostnader som per år och tåg är ca 50 kkr.  

Tabell 5 Kostnad för UA 9 

                  

Alternativ
Entreprenadkostnad, block 

4-8, (mkr)

Totalkostnad inkl. 

osäkerheter (mkr)

UA 9 77 100

varav signal 26
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7 Kostnadskalkyl 
Med anledning av att det saknas bra kostnadsberäkningsunderlag för utbyggnad med ERTMS är 
kostnadsbedömningarna osäkra. Kostandskalkyler för UA 6 och UA 9 är redovisade i Bilaga 5: 
Kostnadskalkyler och ritning alt VI och IX 

 

Tabell 6: Sammanställning av kalkyler för respektive utredningsalternativ.  

Alternativ Entreprenadkostnad block 4 - 8 

(mkr)

Total kostnad 

inkl.generella 

osäkerheter (mkr)

varav 

signalkostnad

JA

UA 5 21 25 13

UA 6 107 137 33

UA 8 57 74 7

UA 9 77 100 26  
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8 Miljöaspekter 
Oavsett alternativ kommer eventuell påverkan på grundvattenförekomsten, riksintresset för 
naturvård samt förekommande fornlämningar att behöva utredas. Sannolikt kommer även 
buller att bli en fråga. Så fort vattendrag, sumpskogar eller våtmarksområden kommer att 
beröras tillkommer ett behov av att utreda förekommande naturvärden och tillstånd för 
vattenverksamhet kommer att behöva sökas i ett senare skede. Om sänkningen av marknivån 
medför behov av att leda bort grundvatten kommer tillstånd för vattenverksamhet att behöva 
sökas även för detta. 

Samtliga aktuella alternativ är lokaliserat på en grundvattenförekomst som försörjer två 
vattentäkter och orter med dricksvatten. Området hyser flera fornlämningar och ligger även 
inom ett riksintresseområde för naturvård med hänsyn till geovetenskapliga värden. Det 
finns sumpskogar som kommer att beröras av serviceväg och spår, dock i olika omfattning. 
Det finns även ett antal bostadshus i anslutning till alternativen som berörs, dock mest i alt 
VI.  

I UA 6 behöver spår korsa den närliggande Kallebäcken. 

Följande utredningar kan därför bli aktuella: Geohydrologi, dagvatten, geologi, kulturmiljö, 
buller och naturvärden. I ett senare skede kommer ett tillstånd för vattenverksamhet att 
behöva sökas med hänvisning till arbeten i bäcken, och lagringen av timmer kommer 
behöva anmälas. Beroende på om sänkningen av marken innebär bortledande av 
grundvatten kommer tillstånd för vattenverksamhet att krävas även för detta. 
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9 Riskanalys för anläggningens livscykel 

9.1 Riskanalys 

En riskbedömning är gjord för de delar som är alternativskiljande. Eftersom projektet är i ett 
tidigt stadium är riskanalysen inte komplett utan kommer att behöva uppdateras i AKJ-
skedet, systemhandlingsskedet och vid behov även i genomförandeskedet. Momentet ska 
genomföras för att tillgodose kraven på riskanalys enligt TSFS 2010:116 
”Transportstyrelsens föreskrift om godkännande av delsystem m.m.” Syftet är att identifiera 
eventuella risker, som inte hanteras av Trafikverkets regelverk, för anläggningens hela 
livscykel (driftläge, inklusive byggskede). 

Samtliga tre utredningsalternativ är en utökning av järnvägsanläggningen på 
Terminalområdet.  

Utökningen är varierande så tillsvida att  

UA 9 medför den minsta utbyggnaden,  

UA 6 medför en betydligt mer omfattade anläggning. 

En riskbedömning behöver göras i flera alternativ där lutningar på uppställningsspår kan 
vara olika och i vissa fall medföra risk för rullning. En utökning av järnvägsanläggningen 
och därav mer järnvägsfordonsrörelse medför i sig en större risk för tillbud och olyckor. I 
jämförelse med utredningsalternativ JA kommer den nya järnvägsanläggningen att 
signalregleras och dessutom även vissa delar av den befintliga järnvägsanläggningen. Detta 
kommer att innebära fler rörelsesäkra spår och växlingsrutinen enligt modul 20 behöver inte 
användas i samma omfattning.  

 

9.1.1 Riskanalys CSM_RA 

En riskanalys enligt TRV regler har påbörjats.  

 Systemdefinition 

 Väsentlighetsbedömning 

 Riskanalys CSM-RA 

 Minirisk Bäckefors 

Bifogas som dokument för vidare arbete. 
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10 Trafikverkets ställningstagande för 

Transportstyrelsens godkännandeprocess 

Tabell 7: Sammanställning resultat Ställningstagande för Transportsstyrelsens godkännandeprocess . 

Alternativ: Godkännande 
enl. TSD 

Nationellt 
godkännande 

Kommentar, ställningstagandet baseras på BVR 
1509 

UA 8 Ja Ja Flera TSD berörs: HS –Infra, HS-Elkraft, Utbyggnad 
med nytt signalsystem. 

UA 6 Ja Ja Flera TSD berörs: HS –Infra, HS-Elkraft, Utbyggnad 
med nytt signalsystem. 

UA 5 Ja Ja Flera TSD berörs: HS –Infra, HS-Elkraft, Utbyggnad 
med nytt signalsystem. 

UA 9 Ja ja Flera TSD berörs: HS –Infra, HS-Elkraft, Utbyggnad 
med nytt signalsystem. 
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11 Slutsats och val av alternativ 

11.1 Analys 

Av i denna FU redovisade UA har UA 1 – UA 4 samt UA 7 begränsningar som medför att 
de inte uppfyller ställda funktionskrav inklusive kravet på kostnadseffektiv 
järnvägsproduktion och har därför avförts från vidare utredning. 

UA 5 redovisar bara att det är tekniskt möjligt att ansluta UA 6 mot Ed. 

Tidsmässigt med hänsyn till transportbehov, detaljplaneprocessen och MKB processen 
finns två alternativ. 

Antingen  

 Byggs överlämningsbangård och virkesterminal Södras med möjlighet för flera 

transportköpare att transportera via terminalen enligt alt VI. Om beslut tas om 

utbyggnad enligt alt VI är det möjligt att anlägga en linjeplats enligt alt VIII intill 

dess att utbyggnad enligt alt VI genomföres, pga. långa ledtider för 

signalutbyggnad, för att snabbt minska långa lastbilstransporter.  

 Alt VI kräver att ett ställverk typ stlv 95 eller motsvarande byggs och en ny 

driftplats anordnas.  

 Alternativt utredes om virkesterminalens anslutning kan inordnas i Bäckefors 

nuvarande ställverk typ 59. 

eller  

 Virkesterminal enligt alt IX med möjlighet att ansluta ytterligare lastplats från 

gemensam anslutningsväxel i TRV huvudspår. 

 Alt IX kräver att ett ställverk typ stlv 95 eller motsvarande byggs och en ny 

driftplats anordnas.  

 Alternativt utredes om virkesterminalens anslutning kan inordnas i Bäckefors 

nuvarande ställverk typ 59. 

 

Övriga alternativ har avförts från vidare utredning. 

 

Utformningen styrs också av tidplanen för utbyggnad av nytt signalsystem på sträckan 
vilket beräknas bli utbyggt tidigast 2026–28. 

En övlm-bg enlig UA 6 kräver också mer detaljerad miljöutredning och MKB eftersom 
arbete i vatten ingår. Utdragsspåret hamnar upp till ca 2 till 3 m över nuvarande huvudspår 
beroende på val av lutningar av spåren på Överlämningsbangården, dock maximalt 2 
promille. 

En utbyggnad enligt alternativ alt VIII kan bli drift satt till 2022 dvs. 2–4 år tidigare än 
utbyggnad av den längre Överlämningsbangården alt VI  och ERTMS.  

I alt UA 9 minskar påverkan i stor utsträckning på den bebodda fastigheten Vången 1:23, 
vilket förkortar tiden till driftsättning av terminalen. 
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Vid utbyggnad av flera terminaler bör anslutningen vara signalstyrd med tågväg fram till 
anslutningsväxel och fjärrstyrda tågvägar/växlingsvägar in på terminalen. 

Marknadsanalys visar att det finns underlag för ytterligare gods via en terminal i Bäckefors 
men idag finns ingen intressent (infrastrukturförvaltare) som har för avsikt att bygga en 
terminal. Utbyggnaden av Södras terminal tar dock höjd för att en ytterligare terminal skall 
kunna anslutas utan onödiga merkostnader. 

Västra Götalandsregionen framhåller att ett behov av enhets/containerterminal inte finns i 
området. 

Alt IX uppfyller Södra skogsägarnas transport, omlastnings och lagringsbehov. 
Utformningen har kapacitet för ytterligare transporter på järnväg. Det är också möjligt att 
lasta om mindre volymer gods mellan vanliga godsvagnar och lastbil på terminalen om ett 
sådant behov uppstår. 

En utbyggnad enligt alt IX kan utformas med en anslutningspunkt så att utbyggnad av 
överlämningsbangård enligt alt VI kan genomföras på ett kostnadseffektivt sätt. Denna 
fråga hanteras i projekteringsfasen, så att riktning höjd mm överensstämmer, och växlarna i 
alt IX kan återanvändas i alt VI. 

För fortsatt arbete föreslås UA 9 som är en ren omlastning/ lagringsterminal med 
tillhörande anslutningar för Södra Skogsägarnas behov. Terminalen kan tillsammans med 
upplagsplatserna fungera som terminal för flera bolag under förutsättning att kommersiella 
avtal träffas samt att avtalsvillkoren i § 3 Medfinansieringsavtal dat 2019-04-09, TRV di nr 
”TRV 2018/127665 innehålls.   

Terminalen enligt alt IX ansluts till TRV huvudspår i en ny driftplats med nytt ställverk typ 
95 eller motsvarande alternativt ombyggnad av befintligt ställverk typ 59 för Bäckefors 
driftplats.    

Om tiden för utbyggnad av ny driftplats blir lång utreds om en provisorisk linjeplats kan 
projekteras och driftsätts enligt senaste standard inom TRV järnvägsnät på linjer med 
linjeblockering fram tills det nya ställverket kopplas in. Detta innebär begränsad störning 
för vägtrafiken i plankorsningen Vången. Projekteringsreglerna medför att Vångens 
vägskyddsanläggning slutar ringa och visa rött så fort som tågen stannat framför 
anslutningsväxeln. Ringtiden bedöms till ca 2 – 3 min.  

Linjeplats innebär att tåget måste stanna på Bäckefors bangård, och sedan köra 
långsammare sth 70 km/h från Bäckefors bangård och därefter stanna före växeln innan det 
kan fortsätta in på industrispåret och terminalen. Varje stopp innebär ett tidstillägg på 
tidtabellstiden med storleksordningen 5 min och därmed följande 
järnvägsproduktionskostnader som är ca 50 kkr/år och tåg samt stopp. 

För fortsatt utbyggnad av terminalområdet Bäckefors förordas utformning och 
utbyggnad enligt UA 9 med ny driftplats och ställverk alternativt utbyggnad av befintligt 
ställverk 59. Detta alternativ   

• Ger tillräcklig kapacitet för identifierade transportbehov i området.  
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• Har en lägre järnvägsproduktionskostnad än alt VI vilket ökar järnvägstrafikens 

konkurrenskraft.  

• Har en lägre total anläggningskostnad.  

• Utnyttjar mark i området på ett optimalt sätt.  

• Har en mindre påverkan på omgivande mark och vattendrag.  

Utformning enligt alt IX med nytt ställverk alternativt utbyggnad av befintligt ställverk i 
Bäckefors som beskrivs och utreds i UA 9 väljs för fortsatt arbete och genomförande.  
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11.2 Alternativjämförelse 

 

Tabell 8: Alternativjämförelse Ja och UA. 

Konsekvenser med utredningsalternativen JA UA 8 
lastplats 

UA 6 
fjärrstyrt 

UA 9 
lastplats 

UA 9   
fjärrstyrt 

Överflyttning av virkestransporter från väg till jvg 
från upptagningsområdet runt Bäckefors till 
massabruken. 

0 + + + ++ 

Vägtrafik minskar från upptagningsområdet runt 
Bäckefors till massabruken i Södra Sverige bl. a 
genom Göteborg. 

0 ++ ++ ++ ++ 

Järnvägsproduktionskostnader reduceras och 
medför ökade transporter på järnväg genom ny 
teknik på dragfordon vilket ger ökad 
konkurrenskraft för järnvägs transporter. 

x + + ++ ++ 

Kundnytta transportköpare virke 0 ++ ++ ++ ++ 

Påverkan på vägtrafiken i plankorsning Vången 
minskar x - ++ - ++ 

Genomförandetid tills anläggning tas i drift och 
överflyttning till jvg kan ske begränsas. x ++ 0 ++ + 

Säkerhet tågtrafik ökar genom utbyggd fjb för 
in/utfart på terminalen. x 0 ++ 0 ++ 

Miljö begränsning av intrång på fastigheter x + - + + 

Miljö begränsning av intrång i känslig mark. x + - + + 

      

Summering  10 + / 1 - 10 +/ 2 - 11+ / 1- 14 +/ 0- 

Bedömningsskala: 
++ = Uppfyller i hög grad, + = Uppfyller till viss grad, 0 = Ingen märkbar skillnad för funktionen, - = Uppfyller inte alls. 
X=inte relevant 
 

11.3 Remissynpunkter 

Remissynpunkter och Södra Skogsägarnas bemötande finns sammanställda i Bilaga 3 
Remissynpunkter remissrunda 1 FU Bäckefors Virkesterminal och Bilaga 4 Remissynpunkter 
remissrunda 2 FU Bäckefors Virkesterminal  
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11.4 Samlad bedömning och förordande av alternativ 

Efter analys och genomgång av utredningsalternativ (UA) är slutsatsen att UA 9 läggs till grund för 
fortsatt arbete. 

Utredningsalternativet har 

 Tillgodoser uppställda Intressent/Funktionskrav 

 Tillräcklig kapacitet för att avveckla identifierade transportbehov. 

 Mindre miljöpåverkan. 

 Snabbare genomförandetid tills överflyttning av transporter kan ske till järnväg. 

 Lägre anläggningskostnader och life cycle cost på grund av mindre anläggningsvolym och 

kostnadseffektivare järnvägstransporter. 

 

12 Det fortsatta arbetet 
Arbete med nedanstående punkter bör inledas omgående 

 Avstegsansökan gentemot ERTMS och utbyggnad av befintligt stlv 59.  

 AKJ för nytt ställverk och anslutning till det av TRV förvaltade järnvägsnätet. 

 Alternativt utbyggnad med stlv 59 vilket också kräver att AKJ tas fram. 

 Samverkansavtal. 

 Anslutningsavtal. 
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