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Sammanfattning 
Syftet med föreliggande utredning är att ta fram förslag på möjliga lokaliseringar för en 
kombiterminal med tillhörande överlämningsbangård. Utifrån sex framtagna utrednings-
områden har fyra alternativa lokaliseringsalternativ fastställts för vidare utredning, be-
nämnda A, C1, C2 och D. Genom att utreda de olika alternativen utifrån järnvägstekniska 
förutsättningar, möjliga väganslutningar, kommunala planfrågor, rådande markägar-
förhållanden, geotekniska förutsättningar och miljö- och hälsoaspekter har alternativ A 
och C1 konstaterats som de mest fördelaktiga lokaliseringarna för en kombiterminal med 
tillhörande överlämningsbangård.  

Alternativ A och C1 är ur geoteknisk och spårteknisk synvinkel mest lämpliga att genom-
föra. Inget av alternativen kommer i konflikt med de befintliga kraftledningarna belägna 
strax öster om den södra trafikplatsen och inte heller med några planer som redovisas i 
Oskarshamns kommuns fördjupade översiktsplan.  

Trots de goda förutsättningarna för en etablering finns det andra aspekter som bör be-
aktas. Bland annat är alternativ C1 beläget på mark med annan markägare än kommunen, 
och alternativ A påverkar stora delar av utpekade naturvärdena kring Applerumsån. 

Mycket negativ Negativt Neutral Positivt Mycket positivt 
Tabell 1. Jämförelse mellan de olika lokaliseringsalternativen med hänsyn till de olika teknikslagen. 
Framtagen skala syftar till att särskilja de olika lokaliseringsalternativen och matrisen bör därför inte 
tolkas utan sitt sammanhang. 

Beaktande aspekt A C1 C2 D 
Spårteknik 
Terminallokalisering ur nyttjandeaspekt     
Järnvägsanslutning till överlämningsbangård     
Överlämningsbangårdens påverkan på bef. jvgspår      
Förbindelsespårets längd och utformning     
Påverkan på befintligt kraftledningsstråk     
Markägarförhållanden och kommunala frågor
Konflikt med kommunala planer     
Markägarförhållanden     
Miljö och hälsoaspekter 
Intrång i naturområdet kring Applerumsån     
Intrång i Kronoparksområdet     
Påverkan på bebyggelse beträffande buller  
Geoteknik 
Terminal - geotekniska förhållanden     
Överlämningsbangård - geotekniska förhållanden     
Förbindelsespår - geotekniska förhållanden     
Massbalans     
Väganslutningar 
Ökad belastning på södra trafikplatsen     
Väganslutningsmöjligheter till terminalen     
Signalteknik 
Behov av ställverk  
Kabeldragning     
Effekter på lokala industrier i Oskarshamnsområdet
Scania CV*     
Södra Cell Mönsterås     
Hamnen i Oskarshamn     
*Vid utbyggnad av norra delen av Kvastmossen samt byggnation av planerad underfart under E22, 
kommer Scania få ännu närmare till en terminal, framförallt om den byggs som i alternativ A, men till 
viss del även för terminalalternativen C1 och C2. 
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1. Inledning 
Vectura har i uppdrag av Oskarshamns kommun, strategi- och näringslivsenheten, tagit 

fram underlag för etablering av en kombiterminal i området kring Kvastmossens industri-

område. Oskarshamns kommun har planer på att utveckla logistikfunktionerna i anslut-

ning till det befintliga industriområdet. Föreliggande rapport tar utredningen, med stöd i 

tidigare rapport ”Kombiterminal Oskarshamn – Kvastmossen”, ett steg vidare genom att 

studera ett flertal olika lokaliseringsalternativ. 

2. Syfte 
Syftet med utredningen är att ta fram förslag på möjliga lokaliseringar för en kombi-

terminal med tillhörande överlämningsbangård. Placeringsmöjligheterna ska ta hänsyn till 

järnvägstekniska förutsättningar, möjliga väganslutningar, kommunala planfrågor, 

rådande markägarförhållanden, geotekniska förutsättningar och miljö- och hälsoaspekter. 

Genom en jämförelse mellan de olika aspekterna ska utredningen fungera som en tidig 

vägledning för kommande kombiterminaletablering.  
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 Vectura 17 (38) 
 Datum: 2013-02-07 

 
Beteckning: Terminallokalisering och 
terminallayout i Oskarshamn 

 

3.6. Geotekniska förutsättningar 
Landskapet i aktuella områden är kuperat och det finns inga stora plana ytor. Anläggning 

av en kombiterminal och en överlämningsbangård kommer att kräva både schaktning i 

berg och fyllning i svackor. I många fall kommer det även att krävas urgrävning eller 

andra geotekniska förstärkningsåtgärder. 

I det starkt kuperade landskapet består höjderna uteslutande av bergknallar. På de 

områden där berget inte går i dagen finns ett tunt moräntäcke på några meter. De mer 

plana ytorna mellan höjderna ligger nära eller i grundvattenytan och utgörs ofta av kärr 

och lösa jordar som ligger ovanpå morän. De lösa jordarna är geotekniskt ofördelaktiga 

och kräver åtgärder i de flesta fall. Det kommer att bli nödvändigt med bergschakt, det 

vill säga att spränga bort bergknallar, men det ger tillgång till bra massor att fylla med. 

Anläggningsnivåerna som de olika delarna byggs på, påverkar hur stor volym som måste 

schaktas ur och fyllas igen. En justering till lägre nivå gör att det inte behövs fyllas upp 

lika mycket. Massbalans används som begrepp för att beskriva när mängden massor som 

erhålls i överskott på vissa delar går jämt ut med mängden som behövs för att fylla igen 

på andra ställen. Massbalans är viktigt inte bara i ett ekonomiskt perspektiv utan även i ett 

hållbarhetsperspektiv då massor är en ändlig resurs. Miljöbelastningen blir även mindre 

vid massbalans då transporter kan hållas inom utbyggnadsområdet. 

Överlämningsbangårdens anläggningsnivå begränsas av anslutningarna till befintligt spår. 

Anläggningsnivån för terminalen begränsas av förbindelsespårets möjlighet att anpassa 

höjder mellan överlämningsbangården och terminalen. 

En viktig målsättning är att inte begränsa möjligheten för att uppnå massbalans genom att 

optimera anläggningsnivån för terminalen. Det bör vara möjligt att i en framtida detalj-

projektering använda förbindelsespåret för anpassning av höjd på terminalen, det vill säga 

att sätta anläggningsnivån på terminalen på en sådan höjd att tillgång och efterfrågan på 

massor av lämplig kvalitet går jämt ut inom projektet. Det är viktigt att i etapp 1 se till att 

det finns massor till både överlämningsbangården och förbindelsespåret. 

Generellt sett är alla jordar utom moränen i behov av åtgärder, dessutom är de flesta av 

jordarna nära grundvattenytan. Det kan komplicera åtgärder rent geotekniskt, men kan 

även få konsekvenser för grundvattenskydd, särskilt vid Applerumsån. 

Hela området har legat under havsytan under lång tid och svackorna i området är gamla 

havsvikar där det först avsattes en fastare lera på botten, det som kallas glacial lera. 

Senare och under tusentals år avsattes lergyttja och gyttja. Bildningsmiljön kan liknas 

med de bottnar som bildas i de havsvikar som finns ute vid kusten idag. 
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 Vectura 21 (38) 
 Datum: 2013-02-07 
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Åtgärderna innebär att befintlig stationsgräns flyttas ut mot Berga för att skapa plats till 

anslutande växlar mot överlämningsbangården. Växlarna på spår 1 utformas som skydds-

växlar för att ge nödvändig skydd till trafiken på huvudspåret. Signaler anordnas för 

snabbare tågvägsutlösning samt nödvändigt sido- och frontskydd. Terminalbangården är 

oförreglat område och avgränsas av dvärgsignalsluttavla samt dvärgsignal. Överläm-

ningsbangården utformas som ett lokalfrigivningsområde för att förenkla lokrundgång 

samt administration från tågklarerare. På grund av det långa avståndet bör rörelsen från 

överlämningsbangården till hamnen regleras som vanliga tågvägar istället för växlings-

vägar.  

Ovanstående åtgärder kan inte byggas in i det befintliga ställverket i Oskarshamn. Ett nytt 

ställverk måste etableras för att klara av den nya överlämningsbangården och samtidigt 

styra resterande del av Oskarshamn. Val av ställverkstyp är beroende på framtids-

scenariot. Ett ställverk mod 59 (reläställverk) löser problemet lokalt på stationen men är 

inte kompatibel med t.ex. ERTMS (nytt signalsystem som ska vara gemensamt för hela 

Europa). Val av ett datoriserat ställverk, t ex. Bombardiers EBILOCK 950 R4, ger större 

möjligheter vad det gäller ERTMS- kompatibilitet, samtidigt som ett sådant ställverk kan 

rymma in flera driftplatsområden.  

  



 

 Vectura 22 (38) 
 Datum: 2013-02-07 

 
Beteckning: Terminallokalisering och 
terminallayout i Oskarshamn 

 

4. Effekter på lokala industrier i Oskarshamnsområdet 
Följande kapitel behandlar de positiva effekter som en terminaletablering bidrar med till 

den lokala industrin i Oskarshamnsområdet. Kapitlet har sitt fokus på Scania CV, Södra 

Cell Mönsterås samt hamnen i Oskarshamn. 

Scania CV 

I Oskarshamn finns Scania CV som är en stor tillverkare av hytter till lastbilar. Fabriken 

får plåt till sin produktion via järnväg, men inga uttransporter förekommer. En etablering 

av en kombiterminal kan innebära att containeriserat gods och även trailrar kan ankomma 

och avgå till/från terminalen i Kvastmossen.  

Anläggningen ligger öster om E22 inom ett större industriområde, beläget i en triangel 

mellan E22, Åsavägen och Södra Fabriksgatan. Avståndet mellan de olika terminal-

förslagen och Scanias anläggning är inte långt och varierar mellan två kilometer 

(alternativ D) som kortast och tre kilometer (alternativ A) som längst (med alternativ C1, 

C2 däremellan). Det innebär att Scania kommer att få utmärkta förbindelser med 

terminalen. Cirka 20 minuters tidsåtgång för att få en container från Scanias fabrik till 

terminalen. 

Logistiskt kommer Scania CV att få fördelar vid en etablering enligt alternativ D, då 

terminalen förläggs inom samma område som företaget och på samma sida av E22. De 

övriga alternativen är nästan lika bra men är belägna på andra sidan av E22. Den plan-

skilda korsningen innebär att passagen under E22 är problemfri. 

Om Oskarshamns kommun gör verklighet av sitt planerade lagerområde i den norra delen 

av Kvastmossen och i samband med det bygger en planerad underfart under E22 norr om 

nuvarande Åsavägen, kommer Scania få ännu närmare till en terminal, framförallt om den 

byggs som i alternativ A, men till viss del även för terminalalternativen C1 och C2.  

Om lagerutrymmen byggs i det nya området finns även möjligheten att lossa inkom-

mande stålrullar från järnvägsvagn vid terminalen direkt till det närliggande lagret på det 

nya området, där de sedan har kort avstånd till hyttillverkningen vid Scanias fabrik. 

Södra Cell Mönsterås 

Tre mil söder om Oskarshamn ligger Mönsterås och där har Södra Cell ett stort massa-

bruk. En del av uttransporterna går per järnväg via Blomstermåla och Kalmar, men endast 

i konventionella järnvägsvagnar. För den del som idag inte går i konventionella vagnar 

skulle en del av volymen kunna lastas ut i containrar och köras på bil till terminalen i 

Oskarshamn, för vidare befordran på järnväg därifrån med t.ex. hamnpendeln till 

Göteborg. 
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Massafabriken är belägen cirka fyra kilometer öster om E22 och tre kilometer norr om 

samhället i Mönsterås. Cirka tre mil norr om massafabriken kommer den planerade 

terminalen i Oskarshamn att ligga, med direkt anslutning från E22. Det innebär att 

transporter från Mönsterås till terminalen inte behöver in i Oskarshamns centrum utan 

kan köra E22 hela vägen till avfarten vid Åsavägen. Alla de olika terminallägena innebär 

i princip samma anslutningsmönster för transporterna. Genom den planfria korsningen 

med E22 kan av- och påfarten ske smidigt.  

I ett snävt perspektiv innebär terminalen inte en större förändring i logistiken eftersom 

transporterna redan idag måste gå på E22 till Oskarshamn eller söderut (förutom volymer 

per båt och järnväg från massafabriken). I ett vidare perspektiv innebär etableringen att 

Mönsterås får tillgång till en fullödig containerterminal inom ett relativt närområde (30 

kilometers vägtransport är ingen ovanlig distans i intermodala sammanhang) vilket bör 

medge logistiska fördelar för hela koncernen. 

Hamnen i Oskarshamn 

Etableringen av en terminal i Kvastmossen kommer att få konsekvenser för hamnen i 

Oskarshamn, då en del av volymerna som idag hanteras i hamnen kan komma att flyttas 

till den nya terminalen. En terminaletablering är ändå positivt för hamnen, framförallt på 

längre sikt. Kombiterminalen bidrar till att stärka Oskarshamn som ett logistiskt nav, där 

de olika delarna, E22, järnvägen, hamnen och terminalen tillsammans samverkar till nytta 

för näringsliv, kommunen och regionen.  

Behovet av lagerutrymmen i hamnen är stort och en eventuell omfördelning av dagens 

förhållanden kan innebära att nödvändig lagerkapacitet erhålls, framförallt för nya 

volymer eller godsslag som i dag inte angör hamnen.  Framförallt ses fördelarna på att 

t.ex. containertillgången kommer att öka. Likaså att möjligheterna att återlasta tomma 

containrar väsentligen stiger eller hantering av offshore till exempelvis vindkraftverk.  

Hamnen kan även få fördelar av om en containerpendel på järnväg inrättas via Höglandet 

mellan Göteborgs Hamn och terminalen, då en del gods mot såväl Gotland som Baltikum 

kan komma att gå den vägen.  
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5. Lokalisering A 

5.1. Järnvägsanslutningar 
Placeringen medför ingen konflikt med befintliga kraftledningar, och erfordrar för 

anslutning till järnvägsnätet inga större ingrepp i befintligt järnvägsspår. 

Överlämningsbangården är lokaliserad mellan cirka KM 141+200 – 142+200. För erhål-

lande av bättre höjdmässig anslutning till befintligt spår kan det vara önskvärt, och även 

möjligt, att förlägga överlämningsbangården mellan KM 140+800 – 141+800. 

Från överlämningsbangårdens östligaste punkt och fram till terminalområdets västligaste 

begränsning erfordras ett cirka 650 meter långt förbindelsespår (överlämningsbangården 

flyttad 400 meter västerut medför att längden på förbindelsespåret ökar till cirka 1 050 

meter). Möjlighet finns att expandera överlämningsbangården norrut med ytterligare spår, 

vilka då blir kortare än 750 meter. 

I överlämningsbangårdens såväl östra som västra ända finns möjlighet att med en växel-

anslutning förlägga ett kortare spår ämnat för lokuppställning. 

5.2. Terminalutformning 
Spårkonfigurationen inom terminalområdet utformas på sådant sätt att utbyggnad med 

ytterligare terminalspår kan göras i nordlig riktning. 

 Spår 1 som är förlagt längst söderut inom terminalområdet är avsett för hantering 

av såväl vagnslaster som lätta kombienheter. 

 Spår 1 och 2 ansluts med växel förlagd i förbindelsespåret omedelbart väster om 

terminalområdet.  

 Etapp 2 innebär anläggande av ytterligare ett terminalspår, spår 3, förlagt minst 

70 meter norr om spår 2 och med en längd på 400 meter. 

 Spår 3 ansluts med växel förlagd i förbindelsespåret mellan överlämningsbangård 

och terminalområde. 

Reparationsspår för undanställda vagnar som behöver repareras kan anläggas söder om 

förbindelsespåret mellan överlämningsbangård och terminalområde. Spåret förbinds med 

växelanslutning från förbindelsespåret. 

5.3. Markägarförhållanden och kommunala planer 
Terminaldelen, överlämningsbangården samt tillhörande förbindelsespår ligger till fullo 

på mark ägd av Oskarshamns kommun. Etableringen ligger inte heller i konflikt med 

någon av kommunens framtida planer.  
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 Vectura 26 (38) 
 Datum: 2013-02-07 

 
Beteckning: Terminallokalisering och 
terminallayout i Oskarshamn 

 

5.5. Geotekniska förutsättningar 
Terminalområde 

Anläggningsnivån för terminalen är omkring 25-26 möh. En sjättedel av området för 

etapp 1 och 2 utgörs av lergyttja med okänd mäktighet. I övrigt utgörs området av berg 

som kan generera massor till förbindelsespåret. 

Förbindelsespår 

Förbindelsespåret behöver passera Applerumsån, intilliggande kärr och gyttjiga marker, 

på två ställen. 

Överlämningsbangård 

Anläggningsnivån för överlämningsbangården är omkring 33 möh. I området finns några 

kärr som i dagsläget bedöms vara av mindre omfattning. Goda geotekniska förutsätt-

ningar för en överlämningsbangård. 

5.6. Väganslutningar 
Möjlig väganslutning finns öster om terminalområdet via den planerade förläggningen av 

riksväg 37/47. Ny väganslutning kan även kopplas från nuvarande Åsavägen, bedömd 

längd cirka 800 meter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Vectura 27 (38) 
 Datum: 2013-02-07 

 
Beteckning: Terminallokalisering och 
terminallayout i Oskarshamn 

 

6. Lokalisering C1 

6.1. Järnvägsanslutningar 
Placeringen medför ingen konflikt med befintliga kraftledningar, och erfordrar för 

anslutning till järnvägsnätet inga större ingrepp i befintligt järnvägsspår. 

Expansionsmöjligheten i etapp 3 kommer med sin östligaste begränsningslinje att ligga 

strax väster om såväl Lilla som Stora Lomgölen. 

Överlämningsbangården är lokaliserad mellan cirka KM 142+000 – 143+000. 

Från överlämningsbangårdens östligaste punkt och fram till terminalområdets västligaste 

begränsning erfordras det ett cirka 300 meter långt förbindelsespår. 

Möjlighet finns att expandera överlämningsbangården söderut med ytterligare spår, vilka 

då blir kortare än 750 meter. 

I överlämningsbangårdens västra ända finns möjlighet att med en växelanslutning 

förlägga ett kortare spår ämnat för lokuppställning.  

6.2. Terminalutformning 
Spårkonfigurationen inom terminalområdet utformas på sådant sätt att utbyggnad med 

ytterligare terminalspår kan göras i sydlig riktning. 

 Spår 1 förläggs längst norrut inom terminalområdet och är avsett för hantering av 

såväl vagnslaster som lätta kombienheter. 

 Spår 1 och 2 ansluts med växel i förbindelsespåret omedelbart väster om 

terminalområdet.  

 Etapp 2 utgör anläggande av ytterligare ett terminalspår, spår 3, förlagt minst 60 

meter söder om spår 2 och med en längd på 400 meter. 

 Spår 3 ansluts med växel i förbindelsespåret mellan överlämningsbangård och 

terminalområde. 

Reparationsspår för undanställda vagnar som behöver repareras kan anläggas söder om 

förbindelsespåret mellan överlämningsbangård och terminalområde. Spåret förbinds med 

växelanslutning från förbindelsespåret. 

6.3. Markägarförhållanden och kommunala planer 
Terminaldelen, överlämningsbangården samt tillhörande förbindelsespår ligger till fullo 

på mark ägd av Svenska kyrkan. 
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 Vectura 29 (38) 
 Datum: 2013-02-07 

 
Beteckning: Terminallokalisering och 
terminallayout i Oskarshamn 

 

6.5. Geotekniska förutsättningar 
Terminalområde 

Anläggningsnivån för terminalen är omkring 25-26 möh. Osäkra geotekniska förut-

sättningar i etapp 1 och 2 samt etapp 3 mer osäkert om mäktigheten av kärren. 

Förbindelsespår 

Förbindelsespåret behöver passera Applerumsån och intilliggande kärr och gyttjiga 

marker. 

Överlämningsbangård 

Anläggningsnivån för överlämningsbangården är omkring 25-26 möh. Goda geotekniska 

förutsättningar för en överlämningsbangård. 

 

6.6. Väganslutningar 
Terminalområdet kan anslutas österifrån via den befintliga vägen Tillfarten som i norr 

ansluter till Åsavägen. Anslutningen kan även ske norrut till den planerade riksväg 37/47.   

  



 

 Vectura 30 (38) 
 Datum: 2013-02-07 

 
Beteckning: Terminallokalisering och 
terminallayout i Oskarshamn 

 

7. Lokalisering C2 

7.1. Järnvägsanslutningar 
Föreslagen lokalisering medför att förbindelsespåret mellan överlämningsbangård och 

terminalområdet korsar befintliga kraftledningar vilket kan medföra att omplacering av 

stolpar måste utföras.  

För lokalisering av överlämningsbangården är det en förutsättning att befintligt järnvägs-

spår bandel 833 Oskarshamn – Berga linjerätas på en sträcka av cirka 1,7 km. 

Efter linjerätning av befintligt järnvägsspår förläggs överlämningsbangården söder om 

detsamma, och med sin mittpunkt cirka 1,2 km väster om den södra trafikplatsen.  

Från överlämningsbangårdens östligaste punkt och fram till terminalområdet erfordras det 

ett cirka 500 meter långt förbindelsespår. 

I förbindelsespåret förläggs en växel till terminalspår 1 och 2. Framtida växelanslutning 

till terminalspår 3 förläggs omedelbart öster om överlämningsbangården. 

Möjlighet finns att expandera överlämningsbangården söderut med ytterligare spår, vilka 

då blir kortare än 750 meter. 

I överlämningsbangårdens västra ända finns möjlighet att med en växelanslutning för-

lägga ett kortare spår ämnat för lokuppställning.  

Reparationsspår för undanställda vagnar som behöver repareras kan anläggas i anslutning 

till överlämningsbangården. 

7.2. Terminalutformning  
Spårkonfigurationen inom terminalområdet utformas på sådant sätt att utbyggnad med 

ytterligare terminalspår kan göras i västlig riktning. 

Viss begränsning finns i den norra delen av terminalområdet som vid utvidgning västerut 

kan komma i konflikt med befintliga kraftledningar. 

 Spår 1 inom terminalområdet förlagt längst österut mot återvinningsanläggning är 

avsett för hantering av såväl vagnslaster som lätta kombienheter. 

 Spår 1 och 2 ansluts med växel i förbindelsespåret omedelbart norr om terminal-

området. 

 Etapp 2 utgör anläggande av ytterligare ett terminalspår, spår 3, förlagt minst 60 

meter väster om spår 2 och med en längd på 400 meter. 

 Spår 3 ansluts med växel omedelbart öster om överlämningsbangården i 

förbindelsespåret mellan överlämningsbangård och terminalområde. 
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 Vectura 32 (38) 
 Datum: 2013-02-07 

 
Beteckning: Terminallokalisering och 
terminallayout i Oskarshamn 

 

7.5. Geotekniska förutsättningar 
Terminalområde 

Anläggningsnivån för terminalen är omkring 25-26 möh. Bra geotekniska förutsättningar 

i etapp 1 och 2. I etapp 3 är det mer osäkert om mäktigheten av ett tvärsgående kärr med 

dike. 

Förbindelsespår 

Förbindelsespåren går över kärrmarker och det västra spåret kommer nära Stora 

Lomsgölen, okända djup till fast botten. 

Överlämningsbangård 

Anläggningsnivån för överlämningsbangården är omkring 25-26 möh. Goda geotekniska 

förutsättningar för en överlämningsbangård undantaget den västligaste delen som ligger 

över Applerumsåns gyttjiga marker. 

7.6. Väganslutningar 
Terminalområdet kan anslutas österifrån via den befintliga vägen Tillfarten som i norr 

ansluter till Åsavägen. Anslutning kan även ske norrut till den planerade riksväg 37/47.   

Befintlig väganslutning norrut från fastigheten Vackrahorv kommer vid terminalområdets 

utbyggnad söderut att behöva läggas om för att passera söder om terminalområdet i 

riktning Storskogen. 

  



 

 Vectura 33 (38) 
 Datum: 2013-02-07 

 
Beteckning: Terminallokalisering och 
terminallayout i Oskarshamn 

 

8. Lokalisering D 

8.1. Järnvägsanslutningar 
Terminalområdet förläggs i öst-västlig utsträckning cirka 300 meter söder om befintlig 

järnväg, och cirka 300 meter öster om E22. 

Terminalområdet kommer att vara förlagt relativt nära befintlig bebyggelse. Planerad 

utbyggnad i etapp 3 kommer att medföra att terminalområdets östligaste begränsning 

kommer mycket nära.  

Överlämningsbangård lokaliserad väster om E22 medför att linjerätning på en sträcka om 

cirka 1,7 km erfordras i befintligt järnvägsspår bandel 833 Oskarshamn – Berga. 

Föreslagen lokalisering av terminalen medför att förbindelsespåret mellan överlämnings-

bangård och terminalområdet i två skilda punkter korsar befintliga kraftledningar, väg 

Tillfarten liksom också E22. Det korta avståndet från överlämningsbangården till väg 

Tillfarten samt E22 gör det svårt att bibehålla goda lutningsförhållanden för att kunna 

passera vägarna planskilt. Lutningen bedöms bli för omfattande (upp emot 15 ‰), vilket 

skapar dåliga förhållanden för de godståg som ska trafikera spåret. 

Vid utbyggnad av terminalområdet österut kommer befintlig kraftledning i östra änden att 

behöva omlokaliseras. 

8.2. Terminalutformning 
Spårkonfigurationen inom terminalområdet utformas på sådant sätt att utbyggnad med 

ytterligare terminalspår kan göras i sydlig riktning. 

 Spår 1 inom terminalområdet förlagt längst norrut avsett för hantering av såväl 

vagnslaster som lätta kombienheter. 

 Spår 1 och 2 ansluts med växel i förbindelsespåret omedelbart väster om 

terminalområdet. 

 Etapp 2 utgör anläggande av ytterligare ett terminalspår, spår 3, förlagt minst 60 

meter väster om spår 2 och med en längd på 400 meter. 

 Spår 3 ansluts med växel öster om E22 i förbindelsespåret mellan överlämnings-

bangård och terminalområde. 
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 Vectura 35 (38) 
 Datum: 2013-02-07 

 
Beteckning: Terminallokalisering och 
terminallayout i Oskarshamn 

 

8.5. Geotekniska förutsättningar 
Terminalområde 

Anläggningsnivån för terminalen är omkring 13-14 möh. Goda geotekniska förut-

sättningar för en etablering i etapp 1 och 2, men område för etapp 3 ligger över ett 

vattendrag. 

Förbindelsespår 

Goda geotekniska förutsättningar för placering av förbindelsespåret. 

Överlämningsbangård 

Anläggningsnivån för överlämningsbangården är omkring 25-26 möh. Goda geotekniska 

förutsättningar för lokalisering av en överlämningsbangård. 

 

8.6. Väganslutningar 
Det finns flera anslutningsmöjligheter till terminalen i alternativ D utöver via den södra 

trafikplatsen. Bland annat kan terminalen nås via Applerumsvägen söderifrån. Därmed 

blir belastningen på den södra trafikplatsen något mindre jämfört med övriga alternativ. 

 

 

 

 

  



 

 Vectura 36 (38) 
 Datum: 2013-02-07 

 
Beteckning: Terminallokalisering och 
terminallayout i Oskarshamn 

 

9. Resultat 
Nedan följer en jämförelse mellan de olika lokaliseringsalternativen avseende de olika 

aspekterna som har utretts i rapporten. 

Mycket negativ Negativt Neutral Positivt Mycket positivt 
 

Tabell 2. Jämförelse mellan de olika lokaliseringsalternativen med hänsyn till de olika teknikslagen. 
Framtagen skala syftar till att särskilja de olika lokaliseringsalternativen och matrisen bör därför inte 
tolkas utan sitt sammanhang. 

Beaktade aspekter A C1 C2 D 

Spårteknik 

Terminallokalisering ur nyttjandeaspekt     
Järnvägsanslutning till överlämningsbangård     
Överlämningsbangårdens påverkan på bef. jvgspår      
Förbindelsespårets längd och utformning     
Påverkan på befintligt kraftledningsstråk     
Markägarförhållanden och kommunala frågor 

Konflikt med kommunala planer     
Markägarförhållanden     
Miljö och hälsoaspekter 

Intrång i naturområdet kring Applerumsån     
Intrång i Kronoparksområdet     
Påverkan på bebyggelse beträffande buller     
Geoteknik 

Terminal - geotekniska förhållanden     
Överlämningsbangård - geotekniska förhållanden     
Förbindelsespår - geotekniska förhållanden     
Massbalans     
Väganslutningar 

Ökad belastning på södra trafikplatsen     
Väganslutningsmöjligheter till terminalen     
Signalteknik 

Behov av ställverk     
Kabeldragning     
Effekter på lokala industrier i Oskarshamnsområdet 

Scania CV*     
Södra Cell Mönsterås     
Hamnen i Oskarshamn     
* Vid utbyggnad av norra delen av Kvastmossen och byggnation av planerad underfart under E22, 
kommer Scania få ännu närmare till en terminal, framförallt om den byggs som i alternativ A, men till 
viss del även för terminalalternativen C1 och C2. 



 

 Vectura 37 (38) 
 Datum: 2013-02-07 

 
Beteckning: Terminallokalisering och 
terminallayout i Oskarshamn 

 

Utifrån jämförelsen mellan de fyra lokaliseringsalternativen är bedömningen att A och C1 

är de alternativ som förordas för fortsatt arbete.  

Alternativ A och C1 är ur geoteknisk och spårteknisk synvinkel lämpligare att genomföra 

jämfört med alternativ C2 och D. Likväl finns geotekniska problem med förbindelse-

spåret i alternativ A och terminalens placering i alternativ C1. I hänseende till massbalans 

är alternativ A mer fördelaktigt jämfört med alternativ C1. 

Inget av de förordade alternativen kommer i konflikt med de befintliga kraftledningarna 

belägna strax öster om den södra trafikplatsen. Vid en sådan konflikt hade en flytt av de 

befintliga kraftledningarna bedömts bli nödvändig, vilket är en kostsam åtgärd. 

Vid fortsatt arbete finns möjligheter att justera de två rekommenderade lokaliseringarna 

mer i detalj med målet att hitta en mer optimal placering beaktande de geologiska och 

spårtekniska aspekterna. Om en geoteknisk fältundersökning genomförs finns också 

möjligheten att avfärda vissa geotekniska risker som i utredningen kan ha bedömts vara 

större än vad de är i verkligheten. 

Inget av de förordade lokaliseringarna kommer i konflikt med några planer framtagna av 

Oskarshamns kommuns fördjupade översiktsplan. Alternativ A har också som fördel att 

den är belägen till fullo på kommunägd mark.  

Lokalisering A har störst påverkan på de utpekade naturvärdena genom att stora delar av 

terminaldelen hamnar inom det utpekade området kring Applerumsån samt bedöms ge 

störst påverkan på de rekreativa värden som finns i Kronoparksområdet.   

Vid en etablering av en kombiterminal krävs ett nytt ställverk. Likaså kommer transport-

arbetet till och från terminalen innebära större belastning på den södra trafikplatsen. De 

två nämnda aspekterna är konsekvenser som kommer att innebära omfattande kostnader 

oavsett vilket alternativ som väljs. 

Positiva effekter för de lokala industrierna i området skapas av kombiterminalen oavsett 

alternativ, men med vissa mindre för- och nackdelar beroende på var den placeras. 
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