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3.5 ANALYS AV PROBLEMOMRÅDEN

3.5.1 Buller
Buller (ljud, vibration och ljusstörningar) är ett 
mycket komplext och subjektivt problem. Det pri-
oriteras högt i anläggande av järnvägar och stora 
satsningar görs i Sverige idag för att motverka 
bullerpåverkan. I järnvägssammanhang är det 
främst mellan hjulen och rälsen som ljud och vi-
brationer genereras1. 

Enligt Boverket (1995a, sidan 30-31) är vad som 
uppfattas som buller varierande för olika män-
niskor och ”bullrets akustiska karakteristika, 
förhållanden under vilka exponeringen äger rum 
och personliga faktorer kan leda till att ett ljud 
upplevs som buller” (Boverket 1995a, sidan 30-
31). Det finns två typer av buller; maxbuller 
(som exempelvis är den ljudstyrkan som ett tåg 
genererar i det ögonblicket det passerar) samt 
ekvivalentbuller eller medelbuller (den ljudstyr-
kan som genereras sammanlagt, exempelvis un-
der ett dygn). 

Rekommenderade och eftersträvade buller-
nivåer utomhus för befintliga bostäder är 65 dB 
och inomhus 50dB (Boverket 2005, sidan 131 
och Banverket 2006, sidan 19). Det finns ock-
så ett flertal andra slags rekommendationer och 
värden angående bullerpåverkan. Vad gäller sky-
ddsavstånd för att hålla bullernivåerna nere un-
derstryker Banverket att det trots omfattande 
åtgärder är svårt att lösa buller- och vibration-
sproblematiken inom områden närmare en järn-
väg än 30 meter. Dessutom är zonen mellan 30- 
50 meter från järnvägen mycket utsatt för buller 
och vibration som dock kan lösas ”planmässigt” 
(2004, sidan 16-17). 

Nya järnvägsetableringar kan enligt Boverket re-
sultera i att ”nya områden utsättas för buller el-
ler ökat buller och än fler människor bli störda” 

(2005b, sidan 20). Enligt ett system med ljudkval-
itetspoäng, tydliggörs att ett ökat antal trafikslag 
ger ett ökat buller (ÅF-Ingemansson 2006, sidan 
24 och 35). Det finns många olika slags lösningar 
för att hindra buller från att påverka sin omgivn-
ing negativt (se figur). För att dämpa buller kan 
vegetation och grönska inte användas då träden 
är alltför genomsläppliga1. Dock kan vegetation 
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och grönska användas som ett visuellt skydd, 
vilket då kan sägas vara av mental karaktär1. 
Följaktligen kan upplevelsen av järnvägen som 
en bulleralstrande funktion dämpas om man inte 
påtagligt och kontinuerligt kan uppleva den vis-
uellt.

3.5.2 Barriäreffekter 
Etableringen av en ny järnväg innebär att bar-
riäreffekter skapas, främst för trafik och den bi-
ologiska mångfalden. Djur och människors möj-
ligheter att färdas mellan områden på olika sidor 
om spåret kraftigt begränsas till de platser där 
passager finns. Denna begränsning kan påverka 
många olika områden och ställer stora krav på 
dessa passager. ”Alla barriärer av vägar och järn-
vägar är i någon grad ett problem” (Banverket 
et al 2005a, sidan 7). Hur dessa bör prioriteras 
beror på platsspecifika förutsättningar, dock bör 
särskild hänsyn tas till barriärer som innebär in-
skränkningar för värdefulla intressen, exempel-
vis barriärer mellan bostäder och grönområden, 
i områden värdefulla för friluftslivet eller i vär-
defulla naturområden med ekologisk potential 
(Banverket et al 2005a, sidan 7). 

Gällande barriärer för trafiken har enligt Banver-
ket (2007f) åtgärder mot barriäreffekter hittills 
inriktats på trafikmässiga åtgärder; att ”minska 
konflikter mellan trafikanter och järnväg, genom 
exempelvis gång- och cykelportar och borttagna 
plankorsningar”. Det är viktigt att befintliga pas-
sagemöjligheter och övergångsställen är tydligt 
skyltade, att trafikregleringen fungerar, att det 
om nödvändigt finns enklare gång- och cykel-
broar samt att väg- och järnvägsportar är tillräk-
liga (Banverket et al 2005a, sidan 13).

Exempel Växjö
I Växjö har barriäreffekter för trafik och männi-
skors rörelsefrihet dämpats i anslutning till Lin-
néparken. En bro i stål istället för betong har an-

BULLERDÄMPANDE ÅTGÄRDER

- skyddsavstånd (olika, beror på vilka andra 
  åtgärder som vidtas1)
- bulleravskärmning (bullerskyddsvallar, skärmar 
  eller mindre bullerkänslig bebyggelse som ex
  empelvis läggs närmast spåret)
- tystare trafik (sänkt trafikmängd förhållandevis 
  ineffektivt, dock kan sänkt hastighet och 
  förbud mot tung trafik nattetid minska buller) 
- utformning av bebyggelse (slutna gårdar, 
  planlösningar och husplacering)
- bullerdämpande åtgärder vid fasad (olika 
  utformningar av burspråk och konstruktioner 
  av fönster)

Bearbetad information ur ÅF-Ingemansson 2006, sidan 11-21

1 Möte med Hans Svensson-Sahlin 2007-10-31

Bullerplank i Skellefteå (foto: Thorbjörn Johansson)
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lagts då stålkonstruktionen inte kräver lika stor 
massa som betong och innebar att stora visuella 
samband kan skapas. Vidare undveks tunnlar 
som kommunikation genom banvallen och stål 
konstruktioner skapade större öppningar som re-
sulterade i att barriäreffekterna dämpades. Järn-
vägens stålkonstruktion innebar dessutom att 
platsen berikades med en viss karaktär1.  

Vad gäller barriäreffekter för biologisk mångfald, 
djur- och växtlivets möjligheter, krävs omfattande 
åtgärder för att minimera störningar. Ett arbete 
inleddes exempelvis av Banverket, Vägverket och 
Naturvårdsverket under 2005-2006. Ett underlag 
skulle skapas för planering och anläggning för 
att ta hänsyn till vilda djur respektive vandring-
shinder i vattendrag. Bl.a. identifierades barriär-
effekternas kärna: 

”Barriäreffekter påverkar den biologis-
ka mångfalden negativt genom att be-
gränsa olika djurgruppers tillgång till 
och rörlighet inom sammanhängande 
naturområden och minskar möjligheten 
att utöva friluftsliv och närrekrea-
tion genom att begränsa människors 
tillgång till och rörlighet inom natur- 
och grönområden lämpade för rekrea-
tion” (Banverket et al 2005a, sidan 2).

Enligt Banverket och Vägverket (Banverket et al 
2005b, sidan 8) kan man för att minska barriäref-
fekterna för vilda djur underlätta deras förutsät-
tningar att korsa en barriär. Banvallar bör ses som 
en möjlighet att utnyttjas som korridor, i synner-
het i tätbebyggda områden då längre gröna kilar 
och anknytningar är begränsade. Banvallar kan 
med grus och sand istället för makadam (stenk-
ross) medverka till att ”det totala antalet möjliga 
livsmiljöer” kan öka (2005b, sidan 9-12). Ban-
verket betonar dock vikten av att ta hänsyn till 
skötseln av järnvägar då de bekämpar ogräs på 
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spårområden i syfte att kunna bedriva säkerhet-
sbesiktningar (2004, sidan 15). Så kallade ”fau-
napassager” kan anläggas, möjligheter för djur- 
och växtlivet att korsa barriärer av olika slag; 
ekodukter, viltbroar, landskapsbroar, viltportar, 
smådjurstunnlar, strandpassager under nya broar, 
fiskpassager, grodtunnlar och kräldjurspassager 
(Banverket et al 2005b, sidan 41- 67). 

Exempel Botniabanan 
I projektet Botniabanan har åtgärder vidtagits för 
att skydda den biologiska mångfalden. System 
för småvilt, kallade ”sidewalks”, har anlagts och 
det anses troligt att mindre däggdjur kommer att 
använda dessa passager (Banverket 2007f).

3.5.3 Ingrepp i befintliga värden 

”Nya järnvägar med allt snabbare tåg 
utgör barriärer som beskär både män-
niskors och djurs rörlighet. Ett land-
skap genomkorsat av ännu fler järn-
vägar riskerar att splittras upp så att 
värdefulla kultur- och naturmiljöer 
fragmenteras till men för både biolo-
gisk mångfald och friluftslivet. Likaså 
riskerar vattenresurser att påverkas 
negativt både genom ökad belastning 
av föroreningar och att akvifer förstör, 
t.ex. genom att genomströmningen 
från inflöde till utflöde stoppas eller be-
gränsas” (Boverket 2005b, sidan 20).

Anläggandet av järnvägar orsakar stora ingrepp 
inom olika delar av samhället, främst för befint-
lig bebyggelse, naturmiljön och samhällens grön-
struktur. Bebyggelse kan behöva rivas och fas-
tigheter lösas in då den större samhällsnyttan av 
järnvägen prioriteras i järnvägsprojekt. Dock kan 
de omfattande ingreppen och grävningsprojekten 
i marken dämpas, bl.a. genom att järnvägen an-
läggs på en bank. 

Ett problem i frågor kring ingrepp är enligt Bover-
ket att ”de negativa effekterna med intrång, 
störningar, risker och barriärverkan är ofta myck-
et lokala” och är kan därför vara mycket känsliga 
på lokal nivå. Allmänt saknas samma engage-
mang och försvar av järnvägens ”regionalt och 
nationellt positiva egenskaper” (Banverket 2005, 
sid 9 och 47). Detta anses av Boverket naturligt 
och att det är upp till de lokala politikerna ”att ba-

Stålbro över Linnéparken i Växjö (foto från Kjessel 1993, sid 20)

Sidewalk, passage för biologisk mångfald (foto: Claes Andrén)
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lansera dessa intressen mot varandra”, men att 
även länsstyrelserna bör medverka i processen 
(1995b, sidan 14).

Antalet gröna kilar i en stad eller ett samhälle är 
enligt Boverket viktiga att bevara för ”friluftslivet, 
tysta områden, fågelsjöar, myrmarker, badplatser 
och inte minst spridningskorridorer som gynnar 
den biologiska mångfalden”. Ingreppen i den be-
fintliga naturmiljön kan enligt Boverket minimeras 
och exempelvis i samband med Natura 2000-om-
råden kan ”trummor och broar för vattenlevande 
djurs vandring samt vägpassager för landanpas-
sade djur” bli aktuellt (2005, sidan 144). Oavsett 
vilket slags transportsystem som används påver-
kas miljön negativt på olika sätt. 

Spårbunden trafik är miljövänligare än vägtrafik-
en men ”de miljövänliga alternativen kräver ändå 
mark och skapar barriärer för människor och djur 
och natur- och kulturvärden kan gå förlorade 
när ny infrastruktur tillkommer” (Boverket 2005, 
sidan 145). Studier av påverkan på olika delar 
av samhället kan belysa olika alternativs för- och 
nackdelar.

De grönytor som delar av järnvägen etableras på 
måste trädsäkras. Detta arbete innebär att skog 
i järnvägens närhet måste tas bort för att säkra 
tågens framkomlighet. 10 meter närmast spåret 
bör vara fritt från högre vegetation och större 
parkträd får endast finnas 20 meter från spåret 
med hänsyn till lövnedfall och risk får hala spår 
(Banverket 2004, sidan 14). Det ingrepp som 
trädsäkringen innebär kan dock bedrivas på ett 
sätt som sparar träd som inte anses känsliga för 
vindförhållanden1. 

3.5.4 Säkerhet och risker
En ny järnväg innebär att ett helt nytt trafikslag 
tillkommer kommunikationssystemet och att 
konflikt- och olycksriskerna ökar. Studier och 

1 Möte med Hans Svensson-Sahlin 2007-10-31

statstik från Banverket visar att järnvägar och 
tåg specifikt på olika sätt resulterar i en hög 
trafikdödlighet (Banverket et al 2005b, sidan 9-
10). Årligen dödas 1000 rådjur och 900 älgar i 
tågtrafiken. De sekundära djurolyckorna, de djur 
som omkommer då de lockas till spårområdet av 
påkört vilt, påverkar rovdjurstammarna mycket 
negativt. Grodor och kräldjur påverkas negativt 
av spåranläggningar. Järnvägens elinstallationer 
och anordningar kan innebära fara för fåglar. En-
ligt Banverket (2007f) är viltstängsel betydligt 

ovanligare längs järnväg.

Banverket och Vägverket har utformat en hand-
bok för trafikplanering och vilda djur (Banverket 
et al 2005b, sidan 69-86) som föreslår en rad ol-
ika åtgärder som kan vidtas för att minska trafik-
dödligheten. Exempelvis kan man använda var-
ningsmärken, viltvarningssystem samt siktröja 
längs vägar. Djuren kan avvisas med viltstängsel, 
viltslussar, siktbarriärer, ljud och doft men även 
ledas till andra områden, exempelvis med veg-
etationsskärmar.  

En faktor som kan innebära fara är de ström-
förande delarna av järnvägens kontaktledning. 
Därför krävs enligt Banverket exempelvis ett 
avstånd från kontaktledningen och närmaste an-
nan funktion, beroende på funktion. Andra risker 
i anslutning till järnvägsspår är exempelvis ned-
fallande isblock från tåg, bländningseffekter för 
vägfordon och eventuell tågurspårning (Banver-
ket 2004, sidan 13 och 15). 

För att hindra att funktioner och verksamheter i 
järnvägars närhet ska påverkas negativt finns ett 
stort antal olika slags skyddsavstånd rekommen-
derade även utifrån säkerhets- och trygghetsas-
pekter. Dessa kan likt avstånd mot buller tilläm-
pas beroende på vilka andra åtgärder som vidtas 
(se avsnitt 2.5.1). Enligt Banverkets skrift ”Mar-
kanvändning i järnvägens närhet” (2004, sidan 
16) finns ingen bebyggelsefri zon kring järnvägar 
motsvarande de 12 meter som av trafiksäkerhet-
sskäl generellt gäller från vägar. 

De gränser som finns utgörs av elsäkerhets-
bestämmelser som ger nio meter från spårmitt 
på kontaktledningsstolpens sida och sex meter 
från spår mitt på sidan utan sådan stolpe. Efter 
att planmonopol införts i Sverige är det byggnad-
snämnderna som beslutar om planering i närhet-
en av väg och järnväg vilket gjort att utvecklin-
gen sett annorlunda ut i olika delar av landet. 

Trädsäkring (skiss: Johan Bergqvist, Banverket)

Järnvägskorsning i Dalarna (foto: Henrik Johansson)
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Genom att tillföra samhället ytterligare ett 
trafikslag ökar riskerna för konflikter mellan olika 
trafikslag. Idag anläggs nästan uteslutande plan-
skilda korsningar i nyproduktion1, korsningar där 
trafikslagen separeras från varandra i säkerhet-
ssyfte. Det finns dock en problematik kring de 
planskilda korsningarna då ”uppenbara omvägar 
och avvikelser från den logiska färdvägen mel-
lan olika målpunkter medför att många planskild-
heter underutnyttjas ur ett säkerhetsperspektiv” 
(VTI 2006, sid 38). Detta innebär att planskilda 
korsningar måste vara välplanerade, tillgängliga 
och så gena som möjligt för att uppfylla sitt syft-
es aspekt på säkerhet.

3.6 ALTERNATIVA STRÄCKNINGAR
Likt stationsläge (se sid 14) finns olika principer 
för lokalisering av en järnvägssträcka. I huvud-
sak finns tre olika etableringar (Boverket 1997, 
sidan 13):

- Järnvägen  genom (eventuellt under) 
  tätorten
- Järnvägen strax utanför tätorten
- Lokal järnväg genom tätorten och ett 
  regionalt förbifartsspår för tågtrafik utan 
  stationsuppehåll (inkl. passerande 
  godstrafik)

Förbifartsspår anses inte vara intressant i fallet 
Torsås då denna lösning är lämplig för större 
regioner med exempelvis godståg1 och är trots 
vissa fördelar problematisk, dyr och komplicerad 
(Banverket 1997, 14). Efter en mindre studie av 
samhällets planförutsättningar, i samråd med 
Banverket och handledare samt studie av över-
siktsplanens förslag, har fem alternativ tagits 
fram. 

Samhället Torsås begränsade storlek och in-
vånarantal gör att järnvägen skulle innebära en 
enorm utvecklingspotential och en mycket oförut-
1 Möte med Hans Svensson-Sahlin 2007-10-19

sägbar framtid. Därför är modell för bedömning 
av alternativa sträckningars för- och nackdelar 
(framställd av konsulter i samband med järn-
vägsutredningar i Ulricehamn) svår att tillämpa 
och en mycket förenklad version av modellen har 
gjorts. Läs mer om modellen i “Järnvägar genom 
och i anslutning till orter - Metoder och arbetssätt 
för planering“, framställd av Boverket 1997. 

De fem alternativa sträckningarna som analyserats samt områden i kommunens översitksplanearbete för bostäder (rött), 
handel och servie (blått) samt industri (brunt). Kartunderlag från Torsås kommun.

alt 1

alt 2

alt 3

alt 4
alt 5
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alt 5

3.6.1 Alternativ 1: Väster om Torsås
Järnvägen dras ca 1,5 km väster om samhällets 
centrum. 

+
-

Slutsats
Alternativet erbjuder goda exploateringsförut-
sättningar utan att ingreppen är för stora, dock 
skulle dragningen av järnvägen innebära att sta-
tionen kom för långt från stadens centrala delar. 
Området erbjuder dessutom dåliga tillgänglighet-
saspekter.

FÖRDELAR

- Hänsyn tas till 
  befintlig bebyggelse i 
  samhället och in-
  greppet blir
  marginellt. 
- Endast enstaka hus 
  påverkas negativt 
  av sträckningen och 
  få jordbruksmarker 
  berörs. 
- Sträckningen kan 
  göras rak och gen då 
  inga särskilda hinder 
  kräver kurvor och 
  omvägar. 
- Möjligheterna att 
  exploatera nya 
  områden i ett 
  eventuellt stations-
  läges närhet är 
  mycket goda då 
  området till stora 
  delar är 
  oexploaterade.

NACKDELAR

- Järnvägen hamnar i ett 
  perifert läge, utanför 
  de centrala delarna av 
  samhället. 
- Avstånden från ett 
  eventuellt stationsläge 
  och befintliga affärs-
  verksamheter är stort. 
- Ett friluftsområde med 
  en motionsslinga 
  påverkas mycket 
  negativt av 
  dragningen. 
- Torsåsån kan påverkas 
  negativt.

Motionsslinga

Torsåsån



22

3.6.2 Alternativ 2: Centralt i västra Torsås
Järnvägen dras genom samhällets västra del, 
över sjön Vallmansgöl

Slutsats
Dragningen av järnvägen skulle innebära för stora 
ingrepp i befintlig bebyggelse och miljö samt att 
möjligheterna att exploatera i en eventuell sta-
tions närhet är begränsade. De dåliga geotekni-
ska förhållandena skulle ge en dyr och tekniskt 
komplicerad lösning.

FÖRDELAR

- Järnvägen hamnar i 
  ett mycket centralt 
  läge då området är 
  välintegrerat i sam
  hället. 
- Tillgängligheten är 
  god med korta 
  avstånd till villor och 
  flerbostadshus samt 
  närhet till gång- och 
  cykelbanor i 
  området.

NACKDELAR

- Den befintliga 
  bebyggelsen, Torsåsån 
  och sjön Vallmansgöl 
  påverkas mycket 
  negativt. 
- Investeringar i 
  infrastruktur blir kost-
  sam då många 
  områden  är vattenrika 
  och sanka. 
- Ridhus söderut, 
  församlingshem, 
  kyrkan  samt 
  hembygdsparken 
  påverkas negativt. 
- Områden österut som 
  finns listade i kultur-
  minnesvårds-
  programmet påverkas 
  negativt. 
- Möjligheterna att 
  exploatera nya 
  områden i ett 
  stationsläges närhet är 
  begränsade av 
  kulturella värden, 
  geotekniska förut-
  sättningar (sankmark) 
  och sjön Vallmansgöl.

Sanka områden

Torsåsån

Vallmansgöl

Hembygdsparken

Kyrka och
församlingshem
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3.6.3 Alternativ 3: Centralt i Torsås
Järnvägen dras genom centrala Torsås, i huvud-
sak längs den gamla sträckningen.

Slutsats
Dragningen av järnvägen skulle resultera i allt-
för stora ingrepp i samhällets kärna samt för om-
fattande åtgärder mot buller.

FÖRDELAR

- Järnvägen hamnar i 
  ett mycket centralt 
  och tillgängligt läge i 
  samhällets kärna. 
- Ett stations-
  område skulle bli 
  mycket tillgängligt
  och synligt.
- Den gamla 
  sträckningen 
  återskapas vilket kan 
  ses som kultur-
  historiskt värdefullt. 
- Gammalt broläge 
  över Torsåsån kan 
  användas och minska 
  ingreppet i ån.

NACKDELAR

- Ingreppet i befintlig 
  bebyggelse blir mycket 
  stort och ett stort 
  antal fastigheter och 
  byggnader påverkas 
  negativt, däribland ett 
  nytt flerbostadshus 
  under byggnation, 
  färdigt 2008. 
- Trafiksituationen i 
  centrum kompliceras 
  och köbildningar hotar 
  gatumiljön. 
- Sträckningen är bitvis 
  kurvig i norr vilket 
  kan skapa problem för 
  tågtrafiken. 
- Omfattande åtgärder 
  krävs för att skydda 
  befintliga byggnader 
  mot buller. 
- Stora detaljplanerade 
  områden i norr, kring 
  Applerumsån, påverkas 
  mycket negativt. 
- Möjligheterna att
  exploatera nya 
  områden i ett 
  stationsläges närhet är 
  närmast obefintliga.

Kurvig sträckning

Nytt bostadshus

Detaljplanerade
områden kring 
Applerumsån
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3.6.4 Alternativ 4: Centralt i östra Torsås
Järnvägen dras genom samhällets östra del och 
ansluter till den äldre sträckningen i norr.

Slutsats
Dragningen av järnvägen skulle trots vissa ingrepp 
medföra att stationen fick ett mycket centralt läge 
och alternativet erbjuder goda förutsättningar för 
exploatering av närliggande områden. 

FÖRDELAR

- Järnvägen hamnar 
  i ett centralt läge. 
- Tillgängligheten är 
  god med gång- och 
  cykelbanor
- Ingreppet i befintlig 
  bebyggelse är 
  mycket  begränsat 
  och endast en 
  fastighet i området 
  påverkas negativt
- Sträckningen är 
  förhållandevis rak 
  och gen
- Nyplanerade 
  områden för 
  bostäder, verksam-
  heter, handel och 
  service finns i 
  områdets närhet
- Möjligheterna att 
  exploatera nya 
  områden i ett 
  eventuellt  stations-
  läges närhet är 
  mycket goda
- Inga inskränkningar 
  skapas för idrotts-
  platsens aktiviteter.

NACKDELAR

- Idrottsplatsen kan 
  påverkas av buller
- Ett vackert skogs-
  område i anslutning till 
  idrottsplatsen påverkas 
  mycket negativt. 
- Befintlig bebyggelse i 
  området kan påverkas 
  av buller. 
- Detaljplanerade 
  områden för bostäder i 
  norra delen av området 
  påverkas mycket 
  negativt och krav kan 
  komma att ställas på 
  områdets framtida 
  bebyggelse genom 
  exempelvis olika 
  sorters åtgärder 
  mot buller och 
  skyddsavstånd. 
- Torsåsån i söder och 
  Applerumsån i norr kan 
  påverkas negativt.

Idrottsplatsen
Torshammar

Vacker skog

Detaljplanerade
områden för 
bebyggelse

Applerumsån

Torsåsån

Planerade områden för 
handel och service


