
9

munerna på önskvärt sätt ska dra nytta av de 
betydligt starkare arbetsmarknaderna” (Banver-
ket 2002, sidan 27). Det kan också fastslås att 
ett 20-tal av landsdelens kommuner ”trots goda 
bostads- och rekreationsmiljöer” sammanlagt 
tappat 15 000 invånare de senaste 5 åren p.g.a. 
”den bristfälliga regionala funktionen” (Banverket 
2002, sidan 28).

I regeringens nya budget satsas 330 miljoner 
drift och underhåll av järnvägar och 385 miljoner 
på järnvägsinvesteringar (Näringsdepartementet 
2007). Dock prioriteras de allra största projekten 
med nyinvesteringar inom järnväg, exempelvis 
tunneln genom Hallandsåsen, Botniabanan i Nor-
rland och Citytunneln i Malmö1. Detta påverkar 
naturligtvis möjligheterna i övriga landet och en 
ny järnväg mellan Karlskrona och Kalmar anses 
av många som osannolik och t.o.m. irrelevant.

2.5 JÄRNVÄG: FRAMTIDSMÖJLIGHETER
Det finns allmänt stora möjligheter för tågtrafik-
en i Sverige, som Banverket fastslår är järnvägen 
”en självklar del i person- och godstransporterna” 
(Banverket 2005a, sidan 372). Eftersom järnvä-
gar i framtiden kommer att öka i betydelse och 
användning är det viktigt att de underhålls och 
att man inom fysisk planering tar hänsyn till det-
ta och inte bygger bort möjligheterna för spår-
bunden trafik2.  

Arbetspendling med bil samt vägburen god-
strafik kan anses vara ohållbar. Förutsättnin-
garna för ökad spårbunden trafik är goda genom 
krav på exempelvis ökad trafiksäkerhet, komfort 
och hållbara transportsystem men även tågens 
fördel som trafikslag genom bl.a. ”hög kapacitet, 
utrymmessnålhet och miljöanpassning” (Banver-
ket 2005a, sidan 372-373). Bilens framtid kan 
ifrågasättas då tillgången på olja begränsar dess 
utvecklingsmöjligheter. Forskare är oeniga om 

1 Telefonsamtal med Hans Svensson-Sahlin 2007-09-25
2 Länsplanegrupp, Länsstyrelsen Kalmar Län, 2007-09-14

detaljerna kring tidsramarna för oljans framtid 
men säkert är att tillgången är begränsad (Schück 
2005). Med denna begränsade tillgång i åtanke 
är kollektivt resande närmast logiskt att satsa på, 
då i synnerhet spårbunden trafik. Att i bl.a. Ka-
lmar län satsa på en utbyggd kollektivtrafik kan 
skapa regionförstoring, enligt en rapport av före-
taget Trivector (2007, sidan 77):
 

”Att kunna bygga järnvägar billigt torde 
vara en avgörande framgångsfaktor 
för länets möjligheter att med kolle-
ktivtrafik konkurrera med andra re-
gioner om boende och sysselsättning. 
Att på något annat sätt än med snabba 
och tätt trafikerade järnvägar försöka 
uppnå den önskade regionförstoringen 
bedöms inte som möjligt ur ett hållbar-
hetsperspektiv.” 

Torsås spelar i detta sammanhang åter en cen-
tral roll genom sitt strategiska läge mellan Ka-
lmar och Karlskrona samt olika arbetsmarknader. 
I en vision för sydöstra Sverige 2030, utarbetad 
av Banverket (2002, sidan 29), har en järn-
vägssträckning byggts mellan Kalmar och Karlsk-
rona. De regionala fördelarna tydliggörs: 

”De förbättrade samspelsmöjligheter-
na mellan orterna ger stora sam-
hällsvinster i form av effektivare 
arbetsmarknader, förbättrad kompe-
tensförsörjning, stärkt näringsliv och 
förbättrad befolkningsbalans. Härig-
enom nås betydligt större differenti-
erade arbetsmarknader och utbildn-
ingsmarknader. Omvänt leder detta till 
en avsevärt breddad bostadsmarknad 
med ett varierat utbud.” 

Stråket mellan Karlskrona och Torsås respektive 
Kalmar och Torsås utpekas av Regionförbundet i 
Kalmar Län som viktiga stråk som anses utgöra 

grunden för stomlinjerna i södra Sverige1. Det 
understryks att förbättringar behövs, bl.a. anses 
det att Torsås bör kunna nås från Karlskrona på 
45 minuter. Idag dag tar sträckan ca en timme 
(Regionförbundet i Kalmar Län 2007, sidan 10). 
Vidare anses Regionförbundet att kommunika-
tioner mellan Karlskrona och Kalmar inte bör över-
stiga 1 h och i första hand utgöras av tågtrafik. 
Man har dock i detta sammanhang skissat på en 
direktbuss mellan Kalmar och Karlskrona, som 
dock inte skulle trafikera Torsås1.

I samband med ett seminarium 2007 presenterade 
Banverket en vision för östra Götaland. Vikten av 
att, på lång sikt, anknyta orter till större arbets-
marknader underströks. I detta sammanhang re-
dovisas dock ingen sträckning mellan Kalmar och 
Karlskrona (Banverket 2007a, sid 12). I en annan 
studie av östra Götaland betonar dock Banverket 
skapandet av en ”Smålandskustbana” på längre 
sikt (2007d, sidan 3).

Sammanfattningsvis är framtidsmöjligheterna 
för en järnväg genom Torsås kommun begrän-
sade främst av ekonomiska och nationalpolitiska 
skäl. Dock kan sägas att det finns goda regionala 
och miljömässiga skäl. En spåretablering skulle 
dessutom innebära stora fördelar för andra orter 
och samhällen längs en eventuell spårdragning. 
Det är mycket svårt att uppskatta när projektet 
skulle vara aktuellt och ekonomiskt genomför-
bart. Förmodligen rör det sig om mycket långa 
tidsperspektiv, 100-150 år2.

2.6 JÄRNVÄGEN SOM TRAFIKSLAG
I valet av trafikslag är människor beroende av 
olika förutsättningar, exempelvis boendeform, 
avstånd till aktiviteter och arbete samt säkerhet 
och komfort. Det finns både för- och nackdelar 
med att satsa på det spårbundna kollektiva re-
sandet istället för att investera i vägnätet och 
1 Mailkorrespondens med Helena Ervenius, 2007-10-17
2 Samtal med Didrik Weber 2007-08-20
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förutsättningarna för biltrafiken. 

Banverket understryker att ”övergripande sam-
hällstrender som ökad globalisering, snabbt 
ökande transporter och allt synligare klimateffek-
ter” resulterar i att transportsektorn utsätts för ett 
högre tryck. Då en ”teknisk utveckling av fordon, 
inte minst på vägsidan” är skönjbar, i samband 
med utvecklingen av IT, förändras konkurrens-
situationen (2007b, sid 22). Det finns för- och 
nackdelar med järnvägen i detta sammanhang 
(se tabeller till höger).

Effekterna av dessa för- och nackdelar kan ut-
mynna i intressanta jämförelser mellan trafikslag. 
Enligt Banverket tar spårbunden trafik ”min-
dre mark i anspråk och kan ta fler resenärer än 
vägtrafiken” (2005a, sidan 150). Boverket fast-
slår att fördelarna med tåg i jämförelse med bil 
bl.a. är att ”restiden bättre kan användas för ar-
bete eller vila” och i jämförelse med flyg att ”de 
långa anslutningsresorna normalt utgår” (1997, 
sidan 9). 

En nackdel med tåg, enligt Skånetrafiken, är att 
de är fyra gånger dyrare än buss sett till kost-
nad per kilometer (2007, sid 10). Samtidigt kan 
dock nämnas att ett tåg kan ta fyra gånger fler 
passagerare än exempelvis en buss och kräver 
endast två anställda (tågvärd och förare) jämfört 
med motsvarande för fyra bussar (som kräver 
fyra busschaufförer)1. 

2.7 JÄRNVÄG: REGIONFÖRSTORING
Regionförstoring är ett begrepp som på senare 
år fått stor genomslagskraft. I grunden bygger 
den på förmåga att knyta samman olika arbet-
smarknader med varandra. Mycket kan sägas 
om detta breda och diffusa område och det finns 
många för- och nackdelar (se tabell nästa sida). 
Det kan sägas att regionförstoring skulle kunna 
vara det övervägande argumentet för att satsa 

på en järnväg genom Torsås kommun. 

Enligt Boverket kan regionförstoringens ökade 
resor påverka miljön negativt i glest befolkade 
områden, ”då arbetspendling med bil ökar i sam-
band med färd till kollektiva trafikförbindelser” 
(2005, sidan 115). Boverket konstaterar även att 
”vare sig kollektivtrafik sker via spårbunden trafik 
och/eller pendling med bil, blir konsekvenserna 
ökat buller” (Boverket 2005, sidan 149).

Banverket understryker den regionala vinsten 
med en spårbunden trafik då ”funktionella region-

er och förutsättningar för positiv regional utveck-
ling” kan skapas genom att ”knyta samman orter 
som kompletterar varandra till ett samspelande 
nätverk” (2002, sidan 3). Något centralt i detta 
sammanhang är att ”orter kompletterar varan-
dra istället för att vara i inbördes obalans” (2002, 
sidan 6). Förutsättningar för jämställdhet ökar då 
förbättrade pendlingsmöjligheter har stora poten-
tialer för kvinnor och en mer balanserad arbets-
marknad kan uppnås (2005, sid 11). Då Torsås 
kommun har en hög sysselsättning för män och 
en lägre för kvinnor1, kan detta anses mycket ak-

1 Möte med Hans Svensson-Sahlin 2007-10-19

JÄRNVÄGENS FÖRDELAR

- Lågt rullmotstånd ger låg 
  energiförbrukning
- Eldriftsdominans ger litet 
  oljeberoende
- Tekniskt hårt styrd och kontrollerad      
   trafikering ger en hög trafiksäkerhet
- Hög transportkapacitet då större  
   gods- och resandemängder kan 
   rymmas
- Potential för mycket höga hastigheter 
  ger kortare res- och transporttider
- Hög tidsprecision då trafiken 
  detaljplaneras
- Hög reskomfort som möjliggör 
  effektivare utnyttjande av restiden
- Lång livslängd på infrastruktur och 
  fordon
- Om transportvolymerna är stora kan 
  samhällsekonomiska nyttor ges på 
  sikt

JÄRNVÄGENS NACKDELAR

- Starka tekniska samband mellan 
  fordonens och banans egenskaper
- Detaljplanering av trafikering kan ge 
  viss stelhet
- Kapitalkrävande infrastruktur och 
  terminaler
- Tunga och dyra fordon som framställs 
  i relativt små serier
- Begränsad tillgänglighet då nätet inte 
  kan göras lika finmaskigt som 
  vägnätet
- Höga kostnaderna för infrastruktur 
  och fordon
- Kapitalinsatser för fasta anläggningar 
  och fordon kräver utnyttjad kapacitet 
  om säkerhets- och miljövinster ska 
  vara tillräckliga
- Kräver tillräcklig tågfrekvens för att 
  vara attraktiv för resande och trans
  portköpare
- Olämpligt för små transportmängder

Bearbetad information från Banverkets ”Framtidsplan för järnvägen 2008-2015” (2007b, sid 22).

1 Möte med Hans Svensson-Sahlin 2007-10-19
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tuellt. Dock kan regionförstoring innebära oklara 
effekter inom exempelvis könsrollsmönster eller 
hur barn påverkas i ett familjeperspektiv (Bover-
ket 2005, sid 54 och 73). 

I en översyn av resonemanget kan paralleller 
dras mellan regionförstoringen och industrialis-
men. Sambandet mellan ökade pendlingsmöj-
ligheter och tillväxten på arbetsmarknaden kan 
anses likna sambandet mellan de ”radikalt för-
bättrade transportmöjligheterna på land” som 
från början möjliggjorde industrialismen i Sverige 
i form av ”fabriksproduktion och storskalig mass-

produktion” (Banverket 2005a, sidan 29). Följak-
tligen kan regionförstoring utgöra ett nytt skede 
av samhällsutveckling i Sverige. Torsås är, genom 
sitt läge mellan arbetsmarknader och regioner 
mycket attraktivt som kommunikationsknutpunkt 
mellan Karlskrona och Kalmar1.

2.8 JÄRNVÄG: ETABLERINGSKRAV
Stora ekonomiska krav ställs på järnvägsetabler-
ingar, men också strategiska. Boverket anser att 
det är viktigt att det etableras ett ”kostnadsef-
fektivt och störningståligt system som ger korta 

res- och transporttider med hög säkerhet och 
bekvämlighet”. Dessutom bör själva stationsläget 
ha en ”god tillgänglighet för boende och verk-
samma” (Boverket 1997, sid 9). Många vanliga 
allmänna krav på järnvägens utformning finns 
enligt Boverket (1997, sidan 14):

Det finns stora tekniska krav på anläggandet av 
en järnväg. ”Järnvägen behöver en gen och rak 
sträckning med små lutningar” (Boverket 1995b, 
sidan 9). Detta arbete har endast översiktligt 
berört dessa krav. 

Begreppet kurvradie är ett mått för hur starkt en 
sträcka svänger. Detta används i första hand för 
att säkerställa passagerarkomforten, då det kan 
upplevas obehagligt att färdas genom kurvor som 
svänger för kraftigt samt att starka kurvor med-
för stora slitningar på infrastruktur och fordon. I 
samråd med kontakt på Banverket har arbetets 
analyserade alternativ (se avsnitt 3; “analyser”) 
bedömts översiktligt efter dessa värden. Bedömn-
ing har gjorts att inget av alternativen innebär 
sträckningar med ogenomförbara värden. Dock 
bör betonas att de minsta värdena för kurvradier 
är vad komfort, fordon och vagnar tål, inte vad 
som rekommenderas1.

1 Möte med Hans Svensson-Sahlin 2007-10-19

REGIONFÖRSTORINGENS NACKDELAR

- Ökad pendling kan påverka miljön 
  negativt 
- Jämställdheten kan påverkas negativt   
  (män drar ekonomisk fördel)
- Restid en gråzon mellan arbete och fritid
- Större uppoffringar i restid för att 
  kombinera boende och arbete
- Ökat trafikbuller
- Lokal demokrati och inflytande kan bli 
  lidande p.g.a. tidsbrist och avstånd
- Vissa samhällen med lågt antal 
  permanentboenden kan öka anonymitet  
  och otrygghet
- Osäker påverkan på barnfamiljer
- Kontakter inom familjer kan minska
- Svaga gruppers förmåga att ta sig in på 
  arbetsmarknaden minskar
- Kostar tid för den enskilde
- Ökade samhällskostnader genom ökat 
  transportbehov
- Utbyggd infrastruktur gör stora 
  markanspråk
- Samhörighet med närmiljö minskar

REGIONFÖRSTORINGENS FÖRDELAR

- Tillväxten ökar
- Längre resor på kortare tid
- Större valmöjligheter i valet av arbete och 
  bostad
- Möjlighet till minskad konkurrens mellan 
  orter samt ökat utbyte och samverkan
- Större arbetsmarknader med större 
  möjligheter till ökat utbyte av tjänster 
  och kunskap
- Förhöjd ekonomisk aktivitet som kan 
  spridas
- Minskad sårbarhet för struktur-
  omvandlingar i lokala arbetsmarknader
- Lättare för arbetskraft att hitta 
  arbetsplats
- Livsinkomster och karriärmöjligheter ökar
- Ökat skatteunderlag
- Ökat underlag för utveckling av 
  miljövänliga transportmedel
- Möjligheter för kulturmiljöer på 
  landsbygden att få fortsatt permanent 
  befolkning
- Ökat underlag till kulturella evenemang

Bearbetad information från Svenska Kommunförbundet, SKF (2003, sidan 7-9, 41-42) och Boverket (2005, sidan 13).

1 Möte med Hans Svensson-Sahlin 2007-11-29

- Centrala stationslägen
- Hög tåghastighet och banstandard
- Få stopp för fjärrtåg
- Täta stationslägen för lokal/regionaltåg
- Förutsättningar för godstrafikens utveckling
- Hög trafiksäkerhet och trygghet
- Miljöaspekter
- Kostnader
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2.9 STUDIE AV ÖVERSIKTSPLANEARBETE
För att klargöra vilka slags effekter som en järn-
vägsetablering skulle innebära för just samhäl-
let Torsås, samt vilka eventuella konflikter som 
kan hanteras inom fysisk planering, har delar av 
kommunens översiktsplanearbete från 2007 an-
vänts som underlag. Det bör noteras att arbetet 
inte tagit hänsyn till framtida spåretableringar i 
Torsås. Ett antal tematiska områden i form av en 
kapitelindelning finns; energiförsörjning, riksint-
ressen, areella näringar etc. Med fokus på posi-
tiva och negativa effekter av en järnvägsetabler-
ing inom dessa tematiska områden har en studie 
bedrivits i samråd med handledare och kontakter. 
Resultatet av studien sammanfattas i tabeller; 
positiva effekter (grönt) i vänsterspalt, negativa 
effekter (rött) i högerspalt. 

- Regionförstoring
- Ökad befolkning
- Underlag för centrum-
  utveckling
- Möjlighet till inslag av ny 
  arkitektur/skapande av 
  landmärke 
- Befintliga investeringar i 
  infrastrukturen kan 
  utnyttjas mer effektivt
- Ett nytt stationsområde 
  skulle utgöra den 
  viktigaste transportnoden 
  och kunna bli ett 
  kännetecken för samhället 

Samhällen och andra tätbebyggda områden
- Begränsad för rörelsefrihet 
  mellan olika funktioner
- Hinder för utveckling av stråk 
  i öst-väst
- Ianspråktagande av centralt 
  belägen mark, ingrepp i 
  befintlig bebyggelse
- Planeringsförutsättningar 
  förändras (exempelvis, 
  skyddsavstånd, barriärer och 
  eventuella inattraktiva 
  områden)
- Ingrepp i stadsmiljön
- Ökat buller
- Ökade risker vid korsningar
- Reducerad personsäkerhet i 
  samhället

Inga identifierade positiva 
effekter

Energiförsörjning
- Ökad belastning på 
  järnvägens egna elnät
- Inskränkningar för vindkraft 
  och utvinning av material för
  bioenergi

- Ökade resmöjligheter
- Fler alternativ till bil
- Geografisk räckvidd 
  fördubblas utöver Kalmar 
  och Karlskrona jämfört 
  med bil och buss
- Transportkvaliteten ökar 
  för invånarna i form av 
  korta restider, ökad 
  turtäthet och förbättrad 
  tillförlitlighet

Kommunikationer och transporter
- Fler trafikslag försvårar
  övrig trafikplanering
- Ökad konflikt- och olycksrisk
- Busstrafikens underlag kan  
  minska
- Barriäreffekter i trafiken

Inga identifierade positiva 
effekter

Vatten, avlopp och avfall 
- VA-dragningar, vatten-
  skyddsområden och grund- 
  vatten kan påverkas
- Sjöar och vattendrag kan 
  påverkas negativt av ingrepp 
  och barriäreffekter
- Vandringshinder kan skapas 
  för fisk

- Kommunens värden mer 
  tillgängliga
- Andra kommuners värden 
  mer tillgängliga
- Kraftigt minskade utsläpp  
  om bilresor och viss 
  kollektivtrafikering ersätts 
  

Övriga natur- och kulturvärden
- Kan innebära inskränkningar 
  för andra intressen
- Kan innebära ingrepp i 
  värdefull miljö
- Kan innebär bullerstörningar
- Barriäreffekter påverkar 
  den biologiska mångfaldens 
  rörelsemönster
- Ökade olycksrisker för djur

- Minskat antal bilresor 
  sänker olycksrisken då 
  järnvägsresor är säkrare

Riskfaktorer
- Ökade olycksrisker inom 
  trafik och för djurlivet 
- Reducerad säkerhet för 
  människor

- Ökad tillgänglighet till 
  andra kommuners sociala 
  service (exempelvis större 
  sjukhus)
- Större möjligheter för 
  elever att pendla
- Ökade möjligheter till 
  arbete och utbildning
- Möjligheterna ökar för 
  samhället att komplet-
  teras  och komplettera 
  övriga orter längs 
  järnvägen gällande 
  samhällsservice
- Bättre pendlings-
  möjligheter ger enskilda 
  individer och hushåll 
  utökade valmöjligheter  
  och bättre livskvalitet.
- En balanserad 
  befolkningsutveckling
  möjliggörs
- Ökad benägenhet att 
  börja högre utbildning är 
  starkt beroende av 
  dagspendling 
- Kvalificerad sjukvård kan 
  erbjudas 

Hälsa och social service
- Buller och vibrationer kan 
  påverka folkhälsan negativt
- Ljusföroreningar, störningar 
  av tågens lampor samt 
  kontaktledningar
- Spår och trafik kan utgöra 
  personfara
- Sociala barriärer mellan olika 
  bostadsområden kan skapas

- Större tillgång på arbets-
  kraft på större marknad
- Ökat kundunderlag från 
  andra kommuner
- Möjligheterna ökar för 
  samhället att komplet-
  teras och komplettera 
  övriga orter längs 
  järnvägen gällande 
  näringsliv och arbets
  marknad

Näringsliv och arella näringar
- Ökad konkurrens från andra 
  kommuners utbud 
  underlättas
- Köpval och verksamheter  
  kan påverkas av barriärer
  mellan bostäder och utbud
- Brukbara ytor indelas i 
  mindre ytor med sämre 
  nyttjandemöjligheter och 
  tillgänglighet
- Ianspråkstagande och 
  angrepp i jord- och 
  skogsbruk

2.10 PROBLEMOMRÅDEN
För att det här examensarbetet ska ge en tydlig 
och relevant bild av hur samhället Torsås påver-
kas av en järnvägsetablering, samt vilka even-
tuella konflikter som kan hanteras inom fysisk 
planering, har fyra gemensamma nämnare iden-
tifierats. Dessa fyra områden kategoriseras som 
problemområden och utgör ett underlag för arbe-
tets förslag (se avsnitt “förslag“):

- Buller (ljud, ljus och vibration som innebär 
  störningar)
- Barriäreffekter (för trafik och för biologisk 
  mångfald)
- Ingrepp (bebyggelse, miljö och grönska i 
  samhällen) 
- Säkerhet och risker (för trafik, djur och 
  människor)



13

Karta från Torsås kommuns översiktsplanearbete 2007 (Karta:Torsås kommun)

Nya bostadsområden Nya områden för handel och 
service

Nya verksamhetsområden
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3. ANALYSER

3.1 STATIONSLÄGE
Stationsläget är en mycket viktig faktor i utveck-
lingen av ett stationssamhälle samt hur ett sam-
hälle påverkas av en järnvägsetablering. Det 
finns i huvudsak två sorters lokaliseringar av en 
station; centralt eller perifert.

3.1.1 Centralt stationsläge
Enligt Banverket (2007a, sidan 7) är ett ”centralt 
stationsläge nära centrum oftast att föredra”. 
Resbenägenheten med tåg tros dessutom min-
ska ”om avståndet till stationen ökar” (Boverket 
1997, sidan 13). 

I områden utanför samhällen växer i många fall 
externa trafiksystem upp och skapar nya miljöer 
som ett resultat av resandet. Dessa kan uppfat-
tas som otrygga och anonyma. Enligt SLTF, Sver-
iges lokaltrafikförening, kan dock detta motver-
kas genom en centralt belägen station. ”Med 
stationen/terminalen som en del i staden med 
en förtätad stadsstruktur, nära mellan målpunk-
ter och knutpunkter och hållplatser, skapas en 
naturlig genomströmning av människor och re-
senärer som i sig ger trygghet” (SLTF et al 1995, 
sidan 17). Genomströmningen av människor kan 
också anses öka förutsättningarna för stationen 
och resandet som en interagerad del av staden, 
d.v.s. förmågan att utgöra en del av vardagsru-
tiner och valmöjligheter i samhällen.

Den centralt belägna stationen

Den perifert belägna stationen

Exempel framtida Örnsköldsvik
1996 togs beslut om att bygga Botniabanan, en 
järnvägsträckning mellan Kramfors och Umeå. 
I Örnsköldsvik ville man ha en central placer-
ing av den nya järnvägsstationen. ”Ett centralt 
läge är nödvändigt för att så många som möjligt 
så snabbt som möjligt ska nå stationen, och att 
den som kommer till Örnsköldsvik med tåg ska 
landa i centrum. Det är järnvägens stora konkur-
rensfördel gentemot flyget (Banverket 2005a, sid 
163).”

3.1.2 Perifert stationsläge
I de fall där en järnväg dragits intill ett samhälle 
som inte har haft järnvägstrafik förut eller där det 
av andra anledningar har varit direkt olämpligt 
eller omöjligt att dra järnvägen centralt genom 
samhället, har ofta en station anlagts i ett mer 
perifert läge av samhället. Det finns också exem-
pel på samhällen där ett centralt stationsläge har 
flyttats ut från den centrala kärnan (exempelvis 
Söderhamn). 

Även om centrala stationslägen är att föredra vid 
nyexploatering av järnvägar, ”kan stationsläge i 
utkanten av samhällen föredras i vissa fall” då det 
är dyrare att etablera en centralt belägen station, 
om samhället expanderar till externa områden, 
om trafiken är tät och därigenom påverkar män-
niskors rörelsemönster, samt om annan trafik i 
centrum kan drabbas negativt (Banverket 2007a, 
sid 7). 

Exempel Laholm
1995 anlades en ny tågstation 2,5 km väster om 
Laholms centrum. Den nya stationen ger god 
tillgänglighet från riksväg 24, turtätheten har 
kunnat öka och en tät bussmatning gör anslut-
ningen smidig (Banverket 2007a, sidan 2). 

Planerat resecentrum i Örnsköldsvik (Illustration: Sweco FFNS Göteborg)

Stationen utanför Laholm (Bild: Laholms kommun, arbetsunderlag)



15

3.2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UTVECKLING
En järnväg innebär stora utvecklings- och tillväxt-
möjligheter. Begreppet regionförstoring, som 
diskuteras tidigare i arbetet, är en sådan faktor. 
Det finns många exempel på samhällen och kom-
muner som upplevt stora positiva effekter av en 
ny järnväg och det regionala och nationella ut-
bytet den kan generera.

Exempel Tierp
Tierp (ca 20 000 inv.), norr om Uppsala, är en 
större kommun än Torsås (ca 7000 inv.) men 
ett bra referensexempel på hur pendling och re-
gionförstoring kan påverka en mindre kommun 
i utkanten av större arbetsmarknader positivt. 
Tierps kommun marknadsför sig som ett fullgott 
boendealternativ till Stockholm och Uppsala och 
gör det bästa av sin situation: 

”Vi kommer aldrig kunna erbjuda en 
komplett arbetsmarknad inom kom-
munen men kan väl vara en del av en 
komplett arbetsmarknad inom ett rimligt 
avstånd” (SKF et al 2003, sidan 38). 

Både in- och utpendlingen i Tierp har ökat vilket 
är ovanligt. Upptåget, pendeltåget mellan Gävle 
och Upplandsväsby, har varit mycket betydelse-
fullt i kommunens utveckling och en pendlar-
förening som skapats värnar om resenärerna och 
samordnar anslutningsbussar, biljettsystem osv. 
(SKF et al 2003, sidan 37-39). Den befintliga 
spårbundna trafiken har således utnyttjats och 
marknadsförts.

3.3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PLANERING
En ny järnväg innebär stora förändringar för ett 
samhälle, men också planeringen utav det. Järn-
vägen påverkar den fysiska planläggningen och 
planeringsförutsättningarna för ett samhälle på 
många olika sätt. Nya barriäreffekter måste över-
bryggas, nya skyddsavstånd följas, planskildheter 
etableras och säkerhetsaspekter betonas. Det 

finns olika exempel där järnvägen har bidragit till 
att samhället har utvecklats på ett nytt sätt.

Exempel Påarp och Hjärup
I Påarp är en intressant utveckling av den spår-
bundna trafikens påverkan skönjbar. Anläggan-
det av stationer för Pågatågen blev en viktig 
faktor i kommunal planering i Skåne och ett 
stråktänkande var skönjbart i början av 90-talet. 
I Påarp slopades ett större befintligt utbyggnad-

sområde i översiktsplaneringen till förmån för ett 
nytt, söder om järnvägen och det nya station-
släget. Den fysiska planeringen prioriterade alltså 
i denna situation järnvägens betydelse och dess 
möjligheter att utgöra en central del i utvecklin-
gen av Påarp. 

”Tidigare betraktades järnvägen som 
en barriär, nu blev det istället statio-
nen som knöt ihop samhället” (Banver-
ket 2005a, sid 195-196).

I Hjärup togs ett liknande beslut om att bygga på 
andra sidan järnvägen vilket innebar att annan 
planläggning fick vänta. Det nya området, Jakri-
borg, är välkänt för sin speciella medeltidskara-
ktär och har bidragit till att intresset för Hjärups 
ökat. Befolkningen har ökat stort och samhäl-
let utgör numera en viktig pendlingspunkt mel-
lan Malmö och Lund. Vartefter samhället växer 
får stationen ett alltmer centralt läge (Banverket 
2005a, sid 196-197).

3.4 ANSLUTNING TILL DET BEFINTLIGA
En förutsättning för att järnvägen ska utnyttjas 
som trafikslag är att den är tillgänglig för poten-
tiella passagerare. Därför är det av mycket stor 
vikt på vilket sätt som stationen och dess funk-
tioner ansluter till den befintliga samhällsstruk-
turen. Andra trafikslag och färdsätt måste kunna 
angöras på ett tydligt och smidigt sätt. 

Exempel Linköping
I utveckling av Ostlänken genom Linköping och 
ett nytt resecentrum understryks av kommunen 
vikten av anslutning till de omgivande områdena 
genom cykelavstånd till centrum, stations- och 
hållplats. Det har i arbetet varit viktigt att inte-
grera resecentrumet i staden. Faktorer som enligt 
kommunen (Linköping 2007, sidan 16) listas som 
särskilt avgörande för val av läge och utformning 
av resecenter är: 

Upptåget i Tierp (foto: Rune Feldt)

Tåget genom Hjärup med Jakriborg i bakgrunden (foto: Fredrik Tellerup)
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- Väl fungerande bytespunkt
- Tydligt och attraktivt stråk till centrum
- Bra stadsbyggnadsprojekt
- Bidra till positiv utveckling av staden
- Flexibilitet, utbyggbarhet på lång sikt

3.4.1 Bilparkeringar
För att möjliggöra ett användande av tåget och 
ansluta de nya resmöjligheterna med de invånare 
som är bilberoende och/eller bor på landsbygden, 
måste det finnas goda parkeringsmöjligheter intill 
stationen. Det finns enligt Hultgren (2002, sidan 
61) fyra olika sorts kategorier av parkeringar 
inom ett resecentrum; korttids- (högst 50 me-
ter från entré), långtids- (200 m), riks- (150 m) 
och handikapparkering (25 m). Orienterbarhet 
till och från parkeringarna är viktigt, i exempel-
vis Hässleholm C har parkeringar angjorts utmed 
spårområdet (2002, sidan 65), i Höje Tåstrup lig-
ger parkeringarna i anslutning till stationshuset 
(2002, sidan 33).

3.4.2 Cykelparkeringar
För att gynna och uppmuntra en gång- och cykel-
trafik till och från den nya tågstationen ställs 
höga krav på utformningen och lokaliseringen av 
cykelparkeringar. Enligt en ny rapport från Ban-
verket (2007e, sidan 8-9) kan det vara mycket 
givande att tydliggöra cykelparkeringen genom 
bl.a. placering av cykelställ och en tydlig avgrän-
sning genom inramning och markbeläggning. Den 
bör också ligga närmare stationen än bilparker-
ing, om möjligt vara välanpassat väderskyddad, 
genomsiktlig, belyst, ha en hårdgjord beläggning 
samt innehålla vissa inslag av grönska (2007e, 
sidan 9 och 22-24).

Enligt Hultgren (2002, sidan 62) erbjuder den te-
kniska utvecklingen och samordning med service, 
uthyrning och underhåll, nya möjligheter för cyke-
luppställning vid stationer. System med inlåsning 
och plastkort med kod har prövats framgångsrikt i 

Danmark. Enligt Banverket (2007e, sidan 12-13) 
har man i Holland kommit långt med cykelpark-
eringar och olika system används; cykelförvar-
ingsboxar, parkeringsställ i olika etage och nivåer 
samt cykelgarage.  Ett svenskt exempel på cykel-
garage är Lunds C, där befintliga byggnader på 
området fick nya funktioner för cyklar; garage, 
uthyrning och reparation (Hultgren 2002, sidan 
54 och Banverket 2007e, sidan 14).

3.4.3 Angöring av bil och taxi 
Det är viktigt att underlätta för de passagerare 
som får skjuts eller åker taxi till stationen. Enligt 
Hultgren (2002, sidan 58-60) är det viktigt att 
det finns en vändplats i direkt anslutning till sta-
tionens entré för att göra angöringen av bil och 
taxi så smidig som möjligt. För smidiga på- och 
avstigningsmöjligheter krävs fyra-fem bilplatser 
och en taxihållplats, exempelvis angöring i Heer-
enveen (Hultgren 2002, sidan 59) och ”förbeställd 
tågtaxi” i Västerås C (Hultgren 2002, sidan 61).

3.4.4 Angöring av buss
Det är mycket viktigt att underlätta för passager-
are som åker buss till stationen. Enligt Hultgren 
(2002, sidan 53) är det oerhört viktigt att det är 
enkelt och tydligt att byta trafikslag inom kolle-
ktivtrafiken. På många stationer finns t.o.m. möj-
ligheten att byta färdmedel från buss till tåg över 
samma perrong med mycket små avstånd, exem-
pelvis byten i Örebro C och Eskilstuna C (2002, 
sidan 53). 

3.4.5 Gång- och cykeltrafik
Det är av mycket stor vikt att stationsområdet 
är tillgängligt för gång- och cykeltrafiken och att 
befintlig struktur knyts an det nya området. Det 
är enligt Hultgren (2002, sidan 46-52) viktigt att 
dessa vägar är så gena som möjligt, dess sträc-
kning synlig på håll och att de är väderskyddade 
om möjligt, exempelvis som vid stationen i Heer-
enveen (2002, sidan 51). Speciellt viktigt kan 
detta anses vara i ett samhälle som Torsås där 
den största delen av resande mellan boende och 
den nya järnvägsstationen förmodas ske genom 
gång- och cykeltrafik.

Cyklar vid stationen i Lund (foto: Thérèse, se utlandet.blogspot.com)

Utsnitt ur förslag på resecentrum i Linköping (karta: White arkitekter) 


