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1. Bakgrund 
Oskarshamns kommun studerar möjligheterna att anlägga en kombiterminal i området 

kring den södra infarten och Kvastmossens verksamhetsområde. Tidigare har Vectura 

tagit fram en rapport med förslag på lokalisering av en kombiterminal i anslutning till 

Kvastmossen och den södra infarten.  

Baserat på nämnda rapport och studier av andra intressen i området har Oskarshamns 

kommun kommit fram till att den av Vectura föreslagna lokaliseringen, benämnd C1, är 

det mest intressanta alternativet. Eftersom alternativet påverkar Applerumsån och reser-

vaten för kustjärnväg behöver en justerad lokalisering tas fram. 

2. Syfte 
Uppdraget syftar till att studera lokaliseringsmöjligheterna inom det område som Oskars-

hamns kommun pekat ut. Utgångspunkten är förslag C1 enligt tidigare utredningar men 

då det ligger utanför det skrafferade området i figur 1 nedan behöver det skjutas österut. 

 

Figur 1. Utredningsområde mellan reservat för framtida kustjärnväg. 
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3. Förutsättningar 
Oskarshamns kommun har avgivit följande förutsättningar: 

 Väganslutning österifrån via Tillfarten 

 Två reservat för kustjärnväg. 

 Applerumsån. Så liten påverkan som möjligt på ån. Järnvägsspårens passage över 
ån ska i första hand samlas vid samma punkt som för det befintliga spåret. 

4. Aktuella utredningsområden 

Utredningsområdet begränsas i norr av bansträckningen Oskarshamn - Berga, i väster av 

reservat för kustjärnväg samt i öster av reservat för kustjärnväg samt kraftledningsgata. 

Se figur 1. Lokalisering har studerats avseende två alternativa förläggningar benämnda 

alt. C.1.1 respektive C.1.2.   

 Alternativ C.1.1 motsvarar generellt tidigare utrett alt. C.1 med terminalområdet 

förlagt i öst-västlig riktning söder om järnvägen Oskarshamn - Berga, med den 

förändringen att terminalområdet nu förskjutits österut. 

 Alternativ C.1.2 utgör en variant med terminalområdet förlagt i ungefärlig nord-

sydlig riktning söder om järnvägen Oskarshamn – Berga. 

Överlämningsbangårdens lokalisering och utformning enligt tidigare studerat alt. C.1 

kvarstår oförändrat för de båda nu studerade alternativen C.1.1 respektive C.1.2. 

4.1. Lokalisering av Terminal enligt alt. C.1.1 

Terminalen är förlagd väster om och ungefär i linje med överlämningsbangården 

orienterat i öst-västlig riktning.  

Möjlighet att kunna bygga ut med ytterligare en terminaldel med 750 m långa 

terminalspår söder om terminalen bedöms finnas. 

4.1.1. Övergripande geografisk beskrivning 

Terminalområdet förläggs i öst-västlig utsträckning omedelbart söder om befintlig 

järnväg Bandel 833 Oskarshamn – Berga, och med sin mittpunkt ca 1 km väster om 

trafikplats E22-Åsavägen.  

I väster ansluts terminalen till överlämningsbangård lokaliserad söder om och intill 

järnvägen Oskarshamn – Berga med sin mittpunkt ca 2,5 km väster om trafikplats E22-

Åsavägen. Avstånd mellan terminal och överlämningsbangård utgör ca 450 m. 

Förläggningen medför ingen konflikt med befintliga kraftledningar och avseende 

anslutning till järnvägsnätet behövs inga större ingrepp i befintligt järnvägsspår. 
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Den i Etapp 3 österut möjliga utbyggnaden av terminalområdet kommer med sin östliga 

begränsning att avslutas i västra kanten av Lilla Lomsgölen. Stora Lomsgölen berörs inte 

av terminalområdets etablering.  

I tidigare studie är det konstaterat att de geotekniska förutsättningarna i området för 

överlämningsbangården är av sämre beskaffenhet. 

 

Figur 2. Lokaliseringsalternativ C.1.1. 

4.1.2. Väganslutningar 

Terminalen kan anslutas från öster till befintligt vägnät på väg Tillfarten (se rödmarkerad 

väg i figur 2). Tillfarten ansluter därefter i norr till Åsavägen och planerad Rv 37/47. 

4.1.3. Järnvägsanslutningar 

Överlämningsbangården är lokaliserad mellan ca KM 142+000 – 143+000, och till stor 

del förlagd i markområde med dåliga geotekniska förhållanden. Överlämningsbangårdens 

utsträckning i öst-västlig riktning är ca 1100 m mellan dess yttre begränsningspunkter, 

samt i nord-sydlig riktning ca 15-20 m. Överlämningsbangården omfattar 2 överläm-

nings-/växlingsspår där det kortaste måste medge hinderfri hantering och uppställning av 

750 m långa vagnsätt. Möjlighet finns att expandera överlämningsbangården söderut med 

ytterligare spår, vilka i sådant fall blir kortare än 750 m. I överlämningsbangårdens västra 

ända finns möjlighet att med en växelanslutning förlägga ett kortare spår för lokuppställ-

ning.  

Från överlämningsbangårdens östligaste punkt och fram till terminalområdets västligaste 

begränsning finns ett ca 450 m långt förbindelsespår. Förbindelsespåret korsar Apple-
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rumsån ca 100 m öster om överlämningsbangården. I förbindelsespåret förläggs en växel 

förgrenande Terminalspår 1 och 2 liksom också en kommande växelanslutning till ut-

byggt Terminalspår 3. 

Den utredda förläggningen av överlämningsbangård och terminalområde medför att 

Applerumsån korsas av ett spår.  

4.1.4. Terminalens spårlayout 

Spårkonfigurationen inom terminalområdet enligt följande etappvisa indelning: 

 Etapp 1 innefattar 2 spår (Spår 1 och 2) parallellt förlagda med 4.5 m inbördes 

avstånd, och med vardera längd 400 m.  

Spår 1, anslutet med i förbindelsespåret omedelbart väster om terminalområdet 

anordnad förgreningsväxel, förläggs längst norrut inom terminalområdet, och är 

avsett för hantering av såväl vagnslaster som lätta kombienheter. 

Spår 2 utgör en direkt förlängning av förbindelsespåret.  

Terminalområdets areal i Etapp 1 utgör totalt i längdled ca 400 m, och i bredd min. 

ca 65 m. 

 Etapp 2 utgör anläggande av ytterligare ett terminalspår - Spår 3, förlagt min. 70 

m söder om Spår 2 och med längd 400 m. 

Spår 3 ansluts med växel förlagd i förbindelsespåret mellan överlämningsbangård 

och terminalområde. 

Terminalområdets areal i Etapp 2 utgör totalt i längdled ca 400 m, och i tillkom-

mande bredd ca 35 m. 

 Etapp 3 utgörs av förlängning av Spår 2 och Spår 3 med ytterligare 350 m 

vardera. 

Bakom Spår 2 och 3 bör finnas en spårfri yta ytterligare ca 50 m österut. 

Terminalområdets areal i Etapp 3 utgör längdled ytterligare ca 400 m. 

Terminalområdets areal i utbyggd Etapp 3 utgör totalt i längdled ca 800 m, och i 

bredd som mest 100 m. 

Reparationsspår för undanställda vagnar som behöver repareras anläggs söder om förbin-

delsespåret mellan överlämningsbangård och terminalområde. Spåret förbinds med växel-

anslutning från förbindelsespåret. 
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4.2. Lokalisering av Terminal enligt alt. C.1.2 

Terminalområdet är förlagt ungefär i nord-sydlig riktning och i vinkel till befintligt 

järnvägsspår/överlämningsbangården. 

Möjlighet att kunna bygga ut med ytterligare en terminaldel i östlig riktning bedöms 

finnas. En sådan framtida terminaldel kommer inte att kunna inrymma 750 m långa 

terminalspår. 

4.2.1. Övergripande geografisk beskrivning 

Terminalområdet förläggs i ungefär i nord-sydlig utsträckning söder om befintlig järnväg 

Bandel 833 Oskarshamn – Berga, och ca 1,2 km väster om trafikplats E22-Åsavägen.  

Anslutning i västlig riktning görs till överlämningsbangård lokaliserad söder om och intill 

järnvägen Oskarshamn – Berga med sin mittpunkt ca 2,5 km väster om trafikplats E22-

Åsavägen. Avstånd mellan terminal och överlämningsbangård utgör ca 600 m. 

Förläggningen medför ingen konflikt med befintliga kraftledningar och anslutning till 

järnvägsnätet medför inga större ingrepp i befintligt järnvägsspår. 

I tidigare studie är det konstaterat att de geotekniska förutsättningarna i området för 

överlämningsbangården är av sämre beskaffenhet. 

Den i Etapp 3 söderut kommande möjliga utbyggnaden av terminalområdet kommer med 

sin sydliga begränsning att avslutas i västra kanten avkraftledningsgatan.  

 

Figur 3. Lokaliseringsalternativ C.1.2. 



 

 Vectura 9 (11) 
 Datum: 2013-11-20 
 Beteckning: PM 

 

 

 

4.2.2. Väganslutningar 

Terminalen kan anslutas från öster till befintligt vägnät på väg Tillfarten via befintlig 

grusväg (se rödmarkerad väg i figur 3). Tillfarten ansluter därefter i norr till Åsavägen 

och planerad Rv 37/47. 

Anslutning till väg Tillfarten blir betydligt längre än för alt. C.1.1. 

4.2.3. Järnvägsanslutningar 

Överlämningsbangården är lokaliserad mellan ca KM 142+000 – 143+000 och till stor 

del förlagd i markområde med dåliga geotekniska förhållanden. Överlämningsbangårdens 

utsträckning i öst-västlig riktning är ca 1100 m mellan dess yttre begränsningspunkter, 

samt i nord-sydlig riktning ca 15-20 m. 

Överlämningsbangården omfattar 2 överlämnings-/växlingsspår där det kortaste måste 

medge hinderfri hantering och uppställning av 750 m långa vagnsätt. Möjlighet finns att 

expandera överlämningsbangården söderut med ytterligare spår, vilka i sådant fall blir 

kortare än 750 m. I överlämningsbangårdens västra ända finns möjlighet att med en 

växelanslutning förlägga ett kortare spår för lokuppställning. 

Från överlämningsbangårdens östligaste punkt och fram till terminalområdets västligaste 

begränsning finns ett ca 650 m långt förbindelsespår. Förbindelsespåret korsar Apple-

rumsån ca 100 m öster om överlämningsbangården. Den utredda förläggningen av över-

lämningsbangård och terminalområde medför att Applerumsån korsas av ett spår. I 

förbindelsespåret förläggs en växel förgrenande Terminalspår 1 och 2 liksom också en 

kommande växelanslutning till utbyggt Terminalspår 3. 

4.2.4. Terminalens spårlayout 

Spårkonfigurationen inom terminalområdet enligt följande etappvisa indelning: 

 Etapp 1 innefattar 2 spår (Spår 1 och 2) parallellt förlagda med 4.5 m inbördes 

avstånd, och med vardera längd 400 m.  

Spår 1, anslutet med i förbindelsespåret omedelbart väster om terminalområdet 

anordnad förgreningsväxel, förläggs längst norrut inom terminalområdet, och är 

avsett för hantering av såväl vagnslaster som lätta kombienheter. 

Spår 2 utgör en direkt förlängning av förbindelsespåret.  

Terminalområdets areal i Etapp 1 utgör totalt i längdled ca 400 m, och i bredd min. 

ca 65 m. 

 Etapp 2 utgör anläggande av ytterligare ett terminalspår - Spår 3, förlagt min. 70 

m söder om Spår 2 och med längd 400 m. 
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Spår 3 ansluts med växel förlagd i förbindelsespåret mellan överlämningsbangård 

och terminalområde. 

Terminalområdets areal i Etapp 2 utgör totalt i längdled ca 400 m, och i tillkom-

mande bredd ca 35 m. 

 Etapp 3 utgörs av förlängning av Spår 2 och Spår 3 med ytterligare 350 m 

vardera. 

Bakom Spår 2 och 3 bör finnas en spårfri yta ytterligare ca 50 m österut. 

Terminalområdets areal i Etapp 3 utgör längdled ytterligare ca 400 m. 

Terminalområdets areal i utbyggd Etapp 3 utgör totalt i längdled ca 800 m, och i 

bredd som mest 100 m. 

Reparationsspår för undanställda vagnar som behöver repareras anläggs söder om 
förbindelsespåret mellan överlämningsbangård/Applerumsån och terminalområde. Spåret 
förbinds med växelanslutning från förbindelsespåret. 

5 Trafikering järnväg 

I det ideala läget bör terminalen ligga dikt an mot överlämningsbangården för att mini-

mera tiden för växling mellan enheterna. Jämfört med tidigare utredda alternativ C1 

förlängs förbindelsespåret med 150 m i alternativ C1.1, från 300 m till 450 m. I alternativ 

C1.2 blir förlängningen 350 m, från 300 m till 650 m. Eftersom sträckan bör vara så kort 

som möjligt förordas alternativ C1.1. 

Att förbinda överlämningsbangård och terminal via linjen Oskarshamn-Berga är ej 

möjligt då det innebär att växling mellan enheterna måste ske på trafikerad linje. Ett 

sådant förfarande blir då ett hinder både för en effektiv växling och för trafiken på linjen.  

Trafikeringsmöjligheterna från överlämningsbangården ut på linjen Oskarshamn-Berga är 

oförändrade i och med att bangårdens läge ej har ändrats. 
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6 Resultat 

Jämförelse av samtliga utredda lokaliseringsalternativen för- och nackdelar ur spårteknisk 

synpunkt redovisas nedan. 

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. 

 
 

Beaktade aspekter 

A
lt. C

.1.1 

A
lt. C

.1.2 

Terminal – Lokalisering ur nyttjandeaspekt   

Terminal – Framtida utbyggnadsmöjlighet   
Terminal – Möjlighet till väganslutning   
Påverkan på befintliga kraftledningsstråk   
Överlämningsbangård – Järnvägsanslutning.   
Överlämn.bangård – Påverkan på befintligt järnvägsspår   
Överlämn.bangård – Framtida utbyggnadsmöjlighet   
Förbindelsespår – Längd och utformning   
 

Terminalområde enligt alt. C.1.1 förordas då det jämfört med alt. C.1.2 har följande 

fördelar: 

 Effektivt utnyttjande av aktuellt utredningsområde 

 Möjlighet att etablera framtida eventuella tillkommande terminaldelar 

 Ca 200 m kortare anslutningsspår mellan överlämningsbangård och terminalområde 

 Gynnsammare förutsättningar för väganslutning till terminalområdet. 
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