
TMALL 0422 Brev v.1.0Ärendenummer Dokumentdalum
(riv _

TRV 2016/49576 2016-U6-08 'T'

En ärendenummer Sidor “’

[[\/Iotpartons ärcndoll) NY] 1(1)

Ulricehamns kommun

523086 Ulricehamn

my»/is aw

Svar på Hemställan gällande stationsläge  i
Ulricehamn, daterat 2016-05-24

Trafikverket har mottagit en önskan frän Ulricehamns kommun, om

att ta del av utredningsmaterial från pågående arbete med Åtgärdsvalsstudier, ÄVS, för

sträckan Linköping - Borås.

I anslutning till ett möte den 2016-03-16 överlämnades de underlag som användes vid

Trafikverkets osäkerhetsanalys för sträckan Linköping till Borås. Närvarande vid detta

möte var representanter från kommunens politiska ledning och ledande tjänstemän.

Från Trafikverket deltog projektchef för den pågående Ätgärdsvalsstudien och

representant för Trafikverket Planering väst.

Vid ett möte den 2016-04-20 mellan Ulricehamns kommun och Trafikverket utbyttes

erfarenheter kring de kostnadsbedömningar som utförts. Närvarande vid mötet var

representanter från kommunens politiska ledning, ledande tjänstemän och anlitade

konsulter. Närvarande från Trafikverket var projektledningen för den pågående

Ätgärdsvalsstudien mellan Linköping-Borås.

Vid mötet presenterades bland annat Trafikverkets metodik och resultat för bedömning

av de två stråk som har studerats. Den nordliga dragningen medger en station i

anslutning till Ulricehamn, vilket även ingick i kostnadsbedömningen. Vid den sydliga

dragningen medges ingen station i anslutning till Ulricehamn. Detta alternativ är förlagt

i betydligt gynnsammare terrängförhållanden vilket medför lägre kostnader. l

Ulricehamn kommuns begäran refereras till dessa två stråk.

För att ytterligare tillmötesgå er önskan om att ta del av material från Trafikverkets

utredningar, kompletteras härmed tidigare överlämnat material med Trafikverkets

Delutredning 2 daterad 2016-01-15. Denna delutredning beskriver fördelning av

kostnadsskillnader mellan de ovan angivna sträken.

På uppdrag av Trafikverkets generaldirektör.

Jönköping 2016-06-09

i 'f , -

Apdr ,as Hult
/l

-/ Projektchef

Trafikverket Texttelefon: 010-123 99 97

Box 145 Telefon: 0771 - 921 921

55191 Jönköping tralikverket@trañkverket.se

Besöksadress: Elataljonsvägen 8 WWW'trafik"'e'ket'5e
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1.

1.1

2.

HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄG LINKÖPING -BORÅS

PM DELUTREDNING 2

Bakgrund

Höghastighetsjärnväg Linköping  -  Borås
Trafikverket har fått  i  uppdrag att utreda möjligheterna för höghastighetsjärnväg

för persontåg på sträckan mellan Linköping och Borås. Utredningen redovisas som

åtgärdsvalsstudie, den ska kunna utgöra underlag till den nationella

infrastrukturplanen 2018. Den aktuella sträckningen mellan Linköping och Borås

gränsar till projektet Ostlänken i öster och projektet Borås-Göteborg i väster samt

den parallellt pågående åtgärdsvalsstudien för sträckan Jönköping-Malmö.

Sträckningen Linköping-Borås har tidigare studerats i en förstudie, daterad till

mars 2010.

Trafikverkets uppgift är bland annat att bistå Sverigeförhandlingen med underlag

och processtöd under projektets framdrift.

Syfte

Syftet med Delutredning 2  är att redovisa kostnadsskillnaden mellan sträckningar

med station Tranås respektive station Ulricehamn jämfört med sträckningar utan

dessa stationer. Delutredningen ska kunna utgöra underlag för

Programstyrgruppen och sverigeförhandlingen och ge en fördjupad förståelse för

kostnadsskillnader mellan olika principförslag.

Analys skall utföras av hur kostnadsskillnaden fördelas mellan de två alternativ

som studerades vid osäkerhetsanalys nr1 enligt successivprincipen av kostnader

för sträckan Linköping - Borås.

Alternativ  1  i denna utgjordes av station Tranås (externt läge), station Jönköping

(centralt läge) och station Ulricehamn (extern läge).

Alternativ 2 utgjordes av station Jönköping (externt läge).

Ur Delutredning nr1 antas det kunna utläsas kostnadsskillnaden mellan centralt

och externt läge för station Jönköping.

Fördelning av kvarstående kostnadsskillnad enligt Osäkerhetsanalysen bör sedan

kunna bedömas och fördelas på principlösningar med station Tranås och station

Jönköping respektive med enbart station Jönköping.

1
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3.

3.1

3.2

3.2.1

Projektet

Objektsnamn: Höghastighetsjärnväg Linköping - Borås

Projektnummer: 150444

Utredningsalternativ: 2

Syfte med projektet
Det övergripande ändamålet för höghastighetsjärnvägen är att:

- genom snabba och hållbara persontransporter knyta samman Stockholm C

och Göteborg C på två timmar och Stockholm C och Malmö C på två och

en halv timma.

- genom ökad tillgänglighet skapa förutsättningar för regional utveckling

- öka tillgängligheten till de internationella marknaderna för människor och

näringsliv

- frigöra kapacitet på befintlig järnväg för att möjliggöra robusta och

hållbara transporter för människor och gods.

Projektets omfattning
Höghastighetsjärnväg utformas mellan Linköping-Borås med följande fasta

förutsättningar:

-  Stationsläge Jönköping

-  Förgrening/kopplingspunkt höghastighetsjärnväg Jönköping-Malmö

-  Stationer är effektiva bytespunkter

- Restldsmål Stockholm C -Malmö C 2:30:00

- Restidsmål Stockholm C -Göteborg C 2:00:00 (varav "andelen" på

sträckan Linköping-Borås är bedömt till 00:45:56 enligt gångtid + 8 %).

-  Banan byggs utan kopplingspunkter för operativ trafik (ingen regelrätt

trafikering) till det konventionella nätet på vår delsträcka

-  ombyggnation av det konventionella nätet för effektiva byten sker längs

befintliga korridorer och linjer, förutsatt att detta inte begränsar

eventuella andra bra lösningar.

Gränsdragningen mot närliggande projekt är Ostlänken i norr respektive Borås-

Göteborg i väster samt till Åtgärdsvalsstudie Jönköping-Malmö söder om

Jönköping. Utredning av Stationsläge Jönköping samt kopplingspunkt för sträckan

Jönköping-Malmö ingår i detta projekt.

Utredningens omfattning

Delutredningen behandlar 4 st principer.

Princip 1-Höghastighetsjärnväg Linköping -Borås med station Tranås (externt

läge, 5 - 10 km norr om Tranås), station Jönköping (centralt läge) och station

Ulricehamn (extern läge). Utgörs av alternativ 1 från successivanalys nr 1.

Princip 2  -  Höghastighetsjärnväg Linköping -Borås med station Tranås (externt

läge, 5 - 10 km norr om Tranås) och station Jönköping (centralt läge). Är en

kombination av alternativ  1  och alternativ 2 från succesivanalys nr 1.

Zav 13
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3.2.2

i

Princip 3 - Höghastighetsjärnväg Linköping - Borås med Station Jönköping

(Centralt läge). Alternativ  2  från succesivanalys nr 1 men med centralt stationsläge

Jönköping.

Princip 4 - Höghastighetsjärnväg Linköping - Borås med station Jönköping

(externt läge). Utgörs av alternativ 2 från successivanalys nr 1.

Utredningens avgränsning

Föreliggande Delutredning 2 ska redovisa kostnadsskilinaden mellan sträckningar

med station Tranås respektive station Ulricehamn jämfört med sträckningar utan

station.

Delutredningen genomförs separat från den ÅVS som ska föreligga i form av ett

utkast 2016-06-30. Detta innebär följande avgränsning:

-  endast de frågor som är formulerade i det PM som tillsänts Ramböll 2015-

I2-‘I0.

-  de kostnader som redovisas omfattar endast grova anläggningskostnader

uppdelade på de områden som låg till grund för successivanalys nr 1.

- inga andra effekter beskrivs i dessa delutredningar utan fortsatt utredning

pågår i ÅVS-arbetet, där ett utkast ska redovisas 2016-06-30.

Höghastighetsjärnväg Linköping -Borås

Unr 1320014574
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3.2.3 Geografisk omfattning

Nedan visas en översiktskarta som redovisar det översiktliga utredningsområdet.

Gult område indikerar område som låg till grund för alternativ 1 i succesivanalysen

nr 1. Blått område indikerar område som låg till grund för alternativ 2 i

succesivanalys 1.

Kartan är även indelad  i 5  olika funktionsområden F01 - F05, dessa ligger till grund

för en uppskattad fördelning av totalkostnaden längs sträckan.
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4. Kalkylförutsättningar

4.1 Kalkylarbetets genomförande
Kalkylen bygger på ny utformning i enlighet med kapitel 3.2.1. Den nya

utformningen ställs mot referensunderlaget som utgörs av alternativ 1 och 2

framtagna till osäkerhetsanalys nr 1 samt kostnadsfördelning längs sträckan utifrån

GKI (Grov Kostnadslndikation) framtagen och redovisad i fasl Översiktlig design

och systemlösning.

Analys görs på skillnaderna och vilken kostnadspåverkan dessa ger.
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4.2

4.2.1

4.2.2

Underlag
Mängdunderlag är framtaget utifrån ny utformning. Kalkylen bygger på kostnader

framtagna  från  osäkerhetsanalys nr 1 och dess framtagna planeringsreferens samt

kostnadsfördelning längs sträckan i enlighet med GKI.

GKI (Grov Kostnadslndikation)

Enligt GKI framtagen till Oversiktlig design och systemlösning så är den

procentuella fördelningen av kostnaden längs sträckan  i  enlighet med tabell 4.1

nedan. Längdfördelning procentuellt av total sträckan är i enlighet med tabell 4.2

nedan.

Beräkningslinje F01 F02 F03 F04 F05

Alt 1 (Gul) 10% 29% 32% 20% 9%

Alt 2 (Blå) 10% 37% 31% 11% 11%

Tabell 4.1. Procentuell fördelning av kostnaden längs sträckan.

Beräkningslinje F01 F02 F03 F04 F05

Alt 1 (Gul) 13% 36% 22% 20% 9%
All: 2 (Blå) 10% 39% 25% 14% 12%

Tabell 4.2. Procentuell fördelning av längd längs sträckan.

Planeringsreferens Alternativ 1

Byggherrekostnad

- Projektadminlstration

- Utredning och planering

- Projektering

- Överlämnande/projektavslut inkl besiktningar och förvaltningshandllngar

Fastighetsärende exkl stadspassager

—  Jordbruksmark, 935 000 m2

-  skogsmark, 1 753 000 m*

- Planlagd mark, 144 000 m2

- Större jordbruk, 10 st

- Bostad, 30 st

- Fritidshus, 30 st

Miljö, arkeologi etc

- Bullerskydd  2  -  4,5 m högt. 92 000 m.

- Arkeologi hög fornlämningstäthet. 86 000 m.

- Arkeologi medel fornlämningstäthet. 38 000 m.

- Arkeologi gles fornlämningstäthet. 11 000 m.

- skyddsåtgärder Natura 2000, 12 st träffar.

-  Stängsel 2,1 m högt. 140 000 m.
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Markarbeten järnväg

- Jordschakt, 3 390 000 m3

- Bergschakt, 13 440 000 m‘

-  Bankfyllning, 5  340 000 m‘

-  Concrete blindning, 96 000 m3.

- övergångszoner, 700 st.

- Teknikhus, 35 st.

- KTL-fundament, 7 800 st.

- Kanalisation 204 000 m +12 000 m.

Markarbeten övrigt

-  Serviceväg, 93 000 m.

- Om- och nybyggnad  av  vägnät, 51000 m.

-  Ledningsomläggningar, 72 00D m.

Byggnadsverk  inkl grundläggning

-  Broar  med brospann  över  20  rn, 8 000 m.

- Broar  med brospann 10 - 20 rn, 12 000 m.

-  Viadukt dubbelspårig, 34 000 m.

- Viadukt enkelspårig, 8 000 m.

-  Påidäck, 610 000 m2.

-  Vägbro, 50 st.

- GC-bro/port, 90 st.

-  Eko- och sociodukt, 10 st.

Tunnlar

~ Bergtunnel 91 kvm, 62 000 m.

-  Bergtunnel  60 kvm, 4 000 m.

- Skyddstunnel  8  kvm, 66 000 m.

BEST inkl slabtrack eller ERTMS

-  Dubbelspår 204 000 m

- Enkelspår 12 000 m.

Stadspassager

- Tranås, externt  läge.

-  Jönköping,  centralt  läge.

-  Ulricehamn, externt  läge.

Höghastigheisjärnvâg Linköping -Borås
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4.2.3 Planeringsreferens Alternativ 2

Byggherrekostnad

Projektadminstration

Utredning och planering

Projektering

överlämnande/projektavslut inkl besiktningar och förvaltningshandlingar

Fastighetsärende exkl stadspassager

Jordbruksmark, 1 000 000 m*

skogsmark, 3 920 000 m*

Planlagd mark, 75 000 m?

Större jordbruk, 5 st

Bostad, 55 st

Fritidshus, 25 st

Miljö, arkeologi etc

Bulrerskydd 2 — 4,5 m högt. 100 000 m.

Arkeologi hög fornlämningstäthet. 101 000 rn.

Arkeologi medel fornlämningstäthet. 47 000 m.

Arkeologi gles fornlämningstäthet. 29 000 m.

skyddsåtgärder Natura 2000, B st träffar.

Stängsel 2,1 m högt. 250 000 m.

Markarbeten järnväg

Jordschakt, 5 530 000 m‘

Bergschakt, S 430 000 m3

Bankfylining, 6 730 000 m3

Concrete biindning, 210 000 ms.

Övergångszoner, 740 st.

Teknikhus, 36 st.

KTL-fundament, B  000 st.

Kanalisation 206 000 m  +  7 000 rn.

Markarbeten övrigt

Serviceväg, 131 000 m.

Om- och nybyggnad av vägnät, 75 000 m.

Ledningsomläggningar, 96 000 m.

Höghastighetsjärnuäg Linköping -  Borås
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4.3

4.3.1

rl
AI

1

Byggnadsverk inkl grundläggning

- Broar med brospann över 20 m, 12 000 m.

-  Broar med brospann 10 -  20 m, 10 000 m.

- Viadukt dubbelspårig, 31 000 m.

-  Viadukt enkelspårig, 2 000 m.

- Påldäck, 1 035 000 m’.

-  Vägbro, 50 st.

- GC-bro/port, 120 st.

- Eko- och sociodukt, 10 st.

- Avgreningskammare, 2 st.

Tunnlar

—  Betongtunnel 91 kvm, 3  000 m.

-  Bergtunnel 91 kvm, 15 000 m.

- Bergtunnel 60 kvm, 9  000 m.

-  Skyddstunnel 8 kvm, 12 000 m.

BEST inkl slabtrack eller ERTMS

- Dubbelspår 206 000 m

- Enkelspår 7 000 m.

Stadspassager

- Jönköping, externt läge.

Kalkylomfattning

Alternativ 1

Osäkerhetsanalysen för alternativ 1 gav följande kostnad och osäkerhet.

Grundposter (medel) mdSEK 80.42

Korrigering planeringsreferens (medel) -0.99

mdSEK

Totalt (medel) mdSEK 79,44 +/- 23,15

Alternatlvi är analyserad utifrån 204 km dubbelspårig höghastighetsjärnväg

mellan Linköping och Borås  i  enlighet med kapitel 4.2.2.

Detta ger en kostnad och osäkerhet per meter: 389.2 tSEK/m +/- 113,5 tSEK/m.

8av13
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4.3.2

4.3.3

4.4

4.5

Alternativ 2

Osäkerhetsanalysen för alternativ  2  gav följande kostnad och osäkerhet.

Grundposter (medel) mdsEK 68.19

Korrigering planeringsreferens (medel) -5.64

mdSEK

Totalt (medel) mdsEK 62,54 +/—17,79

Alternativ 2 är analyserad utifrån 206 km dubbelspårig höghastighetsjärnväg

mellan Linköping och Borås i enlighet med kapitel 4.2.3.

Detta ger en kostnad och osäkerhet per meter: 303,6 tSEK/m +/— 86,4 tSEK/m

Kostnad och längd per funktionsområde för alternativ  1  och 2

Kostnad per funktionsområde (mdsEK) enligt kapitel 4.2.1, 4.3.1 och 4.3.2, tabell

4.3. Längd per funktionsområde (km) redovisas  i  tabell 4.4 och kostnad per meter

(tSEK/m) för respektive funktionsområde i tabell 4.5.

Beräkningslinje F01 F02 F03 F04 F05 TotaIt(mdSEK)

Alt 1 (Gul) 7.9 23.0 25.4 15.9 7.2 79.4

Alt 2 (Blå) 6.2 23.1 19.4 6.9 6.9 62.5

Tabell 4.3 Kostnad per funktionsområde.

Beräkningslinje F01 F02 F03 F04 F05 Totalt(km)

Alt 1 (Gul) 26.5 73.4 44.9 40.8 18.4 204

Alt  2  (Blå) 20.6 80.3 51.5 28.9 24.7 206

Tabell 4.4 Längd per funktionsområde.

Beräkningslinje F01 F02 F03 F04 F05 Snitt(tSEK/m)

Alt 1 (Gul) 298.1 313.4 565.7 389.7 391.3 389.2

Alt  2  (Blå) 301.0 287.7 376.7 238.8 279.3 303.6

Tabell 4.5 Kostnad per meter för respektive funktionsområde.

Samband och avgränsningar mot andra utredningar.
Principer och kostnader för olika stationslägen i Jönköping tas fram i Delutredning

1.

Planeringsreferens
Kostnaderna baseras på kostnadsunderlag framtagna till succesivanalysl som

anges under kapitel  4.3.1  och 4.3.2.
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5.

6.

6.1

6.2

l
l

i l

Risker/osäkerheter

Kalkylen bygger enbart på tidigare framtagna alternativ vid successivanalysen och

kan därför enbart ses som en jämförelse mellan dessa.

Utredningen visar enbart på en förenklad bild av en kostnadsfördelning över

sträckan och ingen detaljerad analys av kostnaderna är utförd.

Resultat

Princip 1
Princip 1 utgör ingen skillnad mot alternativ  1  från successlvanalys nr l.

Därmed är resultatet från utredningen det samma som från successivanalysen som

vlsar på en slutlig totalkostnad på 79,44 mdSEK med osäkerhet, uttryckt som en

standardavvikelse och denna uppgår till i 23,15 mdSEK (29 %).

Princip 2
Princip 2 utgörs av en fördelning mellan alternativ 1 och 2 från successivanalys nr  1

samt ett tillägg för att sammanlänka de två alternativen.

Princip 2 går i gul linje för funktionsområde l, 2 och 3 och i blå linje för

funktionsområde 4 och 5. Dessutom tillkommer det 2 km gul linje och  4  km blå

linje för att sammanlänka gul och blå linje.

Detta ger princip 2 följande kostnad och osäkerhet.

Kostnad med osäkerhet (medel) för 7.9 + 23.0  +  25.4 mdSEK +/- 2.3 +6.7

alternativ l (gul) F01, F02 och F03 +7.4 mdSEK  =  56.3  +/- 16.4 mdSEK

Kostnad med osäkerhet (medel) för 6.9  +  6.9 mdSEK +/- 1.9 +l.9 mdSEK  =

alternativ 2 (blå) F04 och F05 13.8  +/- 3.8 mdSEK

Kompletterande längd och meterpris 2 km, 565.7 tSEK/m

alternativ l (gul) för F03

Kompletterande längd och meterpris

alternativ 2 (blå) för F03

Kostnad med osäkerhet

kompletterande sträcka

(sammanlänkning) för princip 2

Total kostnad med osäkerhet för

princip 2

4 km, 376.7 tSEK/m

1.1 +1.5 mdSEK +/— 0.3  +  0.4 mdSEK =

2.6 +/- 0.7 mdSEK

56.3 + 13.8  +  2.6 mdSEK +/-16.4 + 3.8  +

0.7 mdSEK  =  72,7 mdSEK +/— 20.9

mdSEK

Detta innebär ett resultat från utredningen för princip 2 på en slutlig totalkostnad

på 72,7 mdSEK med osäkerhet, uttryckt som en standardavvikelse och denna

uppgår till i 20,9 mdSEK (29 %).

10 av 13

Höghastighelsjärnväg Linköping ›  Borås

Unr 1320014574



6.3

6.4

Unr 1320014574

Princip 3
Princip 3 utgörs av alternativ 2 från successivanalys nr 1 med förändrat

stationsläge Jönköping, tidigare externt och nu centralt läge.

Alternativ 2 beräknas gå i sin ursprungslinje för funktionsområde 1, 2, 4 och 5 i den

nya linjen. Då stationsläget förändras blir ny längd för funktionsområde 3 samma

längd som i princip 2 Utöknlngen utgörs av 2 km som alternativ 1 och  4  km som

alternativ 2 för sammanlänkning väster om Jönköping. Öster om Jönköping

beräknas linjens längd vara densamma som för gul linje, men hälften av sträckan

går  i  blått område och borde då ha dess meterpris.

Detta ger för princip 3 följande kostnad och osäkerhet.

Kostnad med osäkerhet (medel) för

alternativl (gul) F03

Kostnad med osäkerhet (medel) för

alternativ 2 (blå) F01, F02, F04 och

F05

Kompletterande längd och meterpris

alternativ 1 (gul) för F03

Kompletterande längd och meterpris

alternativ 2 (blå) för F03

Kostnad med osäkerhet

kompletterande sträcka

(sammanlänkning) för princip 3

Total kostnad med osäkerhet för

princip 3

25.4 mdSEK +/- 7.4 mdSEK

6.2 + 23.1  +  6.9 + 6.9 mdSEK +/- 1.8 +

6.7  +  1.9 +1.9 mdSEK  =  43.1 +/- 12.3

mdSEK

2 km, 565.7 tSEK/m

4 km, 376.7 tSEK/m

1.1  +  1.5 mdSEK +/- 0.3 + 0.4 mdSEK  =

2.6 +/- 0.7 mdSEK

25.4  +  43.1 + 2.6 mdSEK +/- 7.4 +123 'l-

0.7 mdSEK = 71,1 mdSEK +/- 20.4

mdSEK

Detta innebär ett resultat från utredningen för princip 3 på en slutlig totalkostnad

på 71,1 mdSEK med osäkerhet, uttryckt som en standardavvikelse och denna

uppgår till i 20,4 mdSEK (29 %).

Princip 4
Princip 4  utgör ingen skillnad mot alternativ 2 från successivanalys nr 1.

Därmed är resultatet från utredningen det samma som från successivanalysen som

visar på en slutlig totalkostnad på 62,54 mdSEK med osäkerhet, uttryckt som en

standardavvikelse och denna uppgår till i 17,79 mdSEK (29 %).

Höghastighetsjärnväg Linköping -Borås
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7. Slutsats

Utredningen visar på att det finns kostnadsskillnader mellan princlpförslagen med

utgångspunkt  i  alternativ  1  och 2 från successivanalys nr 1.

Princip 2 har en lägre kostnad än princip 'l. Prisskillnaden beror på en billigare

linjeföring för funktionsområde 4 och  5, med en högre kostnad för

funktionsområde 3 samt sammanlänknlngen mellan gul och blå linje.

Princip 3 har en lägre kostnad än princip 1 och en något lägre kostnad än princip 2.

Prisskillnaden beror på, precis som för princip 2, i en billigare linjeföring för

funktionsområde 4 och 5 med en högre kostnad för funktionsområde 3 pga.

sammanlänkningen mellan gul och blå linje. Anledningen tIlI att prlnclp 3 har

ytterligare något lägre kostnad än princip 2 beror på en något kortare linjeföring i

funktionsområde  1  och att station Tranås inte är med.

Då kalkylen bygger enbart på tidigare alternativ 'l och 2 från successlvanalys nr i så

kan den enbart ses som en jämförelse mellan dessa. För att få en fullständig och

mer rättvis bild av kostnader för stationslägen och dess kostnadspåverkan på

sträckan så borde mer detaljerade linjer med stationslägen tas fram och

analyseras. Detta rekommenderas för kommande ÅVs-skede.

Höghastighetsjärnväg Linköping -  Borås
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8.

8.1

8.2

Diskussion och jämförelsediskussion

Delutredning 2
I delutredning 2 har resultaten från de två alternativen I successivanalys nr

lanvänts för att beräkna skillnaden för olika principer baserat på de skillnader i

längder och anläggningstyper som identifierades för funktionsområdena  i  GKln i

Översiktlig design och System för uppdraget Linköping-Borås.

En jämförelse mellan den ursprungliga kalkylen för den södra linjen med externt

stationsläge söder om Jönköping (medelvärde 62,5 mdsEK) och den nya

beräkningen för hela linjen med anpassning för centralt stationsläge i Munksjön

(medelvärde 71,1 mdsEK) indikerar en lägre anläggningskostnad på 8,6 mdSEK för

externt stationsläge jämfört med Munksjön.

Diskussion
De kalkyierade linjerna skiljer sig mellan delutredning 1 och 2. i delutredning l

följer linjerna ?ändarna närmre mittlinjen, den som går via Tranås och Ulricehamn,

vilket troligen bidrar till dyrare aniäggningstyper för stationsläge Tenhult i

delutredning 1 jämfört med sydlinjen i delutredning 2. i deiutredning i går också

linjen och stationsläget i Tenhultsdalen längre norr ut närmare Huskvarna än den

gjorde för sydlinjen, vilket visade sig medföra en komplexare passage med dyrare

aniäggningstyper. Detta ses även i att huvudlinjen för alternativ bibana i

delutredning 1, som går längre söder om Jönköping, inte innehåller mer tunnel än .

alternativ Tenhultsdalen trots tunneln som krävs för bibanan att nå stationsläge

Munksjön.

Hur mycket lägre anläggningskostnad ett externt läge i Tenhultsdalen skulle

medföra är därför beroende på dess sträckning och läge i dalgången samt hur

banan går öster och väster om Jönköping. För stationsläge Munksjön är

stationsläget tydligare fastlagt och de långa tunnlarna in mot stationen gör att

sträckningen öster och väster om Jönköping spelar mindre roll då de ändå byggs i

tunnel.

Slutsatsen är att stationsläge i Tenhultsdalen (externt) blir billigare än Munksjön

(centralt). Hur mycket billigare beror på vilken sträckning som väljs söder om

Jönköping. Vilken sträckning banorna går öster och väster om Jönköping spelar

också större roll för stationsläge Tenhultsdalen för att nå bra topografiska

förutsättningar för att få en lägre anläggningskostnad.

Att gå via externt stationsläge i Tenhultsdalen och sedan gå till en station i

Ulricehamn förefaller vara en mindre bra kombination då den totalt sett skulle

medföra relativt mycket tunnel väster om Jönköping och genom Ulricehamn, och

därigenom en relativt hög anläggningskostnad.
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