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3.6.5 Alternativ 5: Öster om Torsås
Järnvägen dras ca 1 km från samhällets cen-
trum.

Slutsats
Dragningen av järnvägen skulle medföra att sta-
tionen kom för långt från samhällets centrala de-
lar och framtida konflikter med de för samhället 
viktiga industrierna skulle försvåra exploaterin-
gen av området. Området har sämre tillgängli-
ghet från samhällets centrum.

FÖRDELAR

- Hänsyn tas till 
  samhällets 
  bebyggelse och 
  ingreppet blir litet. 
- Sträckningen kan 
  göras mycket rak 
  och gen. 
- Ett stationsområde 
  skulle vara mycket 
  tillgängligt från väg 
  504 
- Läget närmare 
  Bergkvara kan i viss 
  mån främja cykel-
  trafik därifrån.

NACKDELAR

- Ett stationsområde 
  hamnar i ett perifert 
  läge
- Ett flertal jordbrukare 
  skulle påverkas 
  negativt av 
  sträckningen. 
- Nya gång- och cykel
  banor skulle krävas 
  inom och till området. 
- Inskränkningar 
  skapas för befintliga 
  mycket väletablerade 
  industrier samt deras 
 utvecklingsmöjligheter. 
- Möjligheterna att 
  exploatera nya 
  områden i ett 
  stationsläges närhet är
  begränsade
- Eventuell framtida 
  bostadsbebyggelse i 
  området skulle 
  påverkas negativt av 
  buller.
- Torsåsån söderut och 
  Applerumsån kan 
  påverkas negativt.

Väg 504

Aktiva
jordbruk

Industrier

Industrier

Planerade områden
för bostäder

Applerumsån
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3.7 STATIONSOMRÅDETS RESECENTRUM
Oavsett vilket alternativ till sträckning som väljs, 
bör järnvägsstationen/resecentrumet i samhäl-
let Torsås utformas på ett visst sätt och ha vissa 
funktioner för att etableringen av järnväg ska 
vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt förs-
varbar.

3.7.1 Stationstyp
Det finns två typer av stationer; för resande och 
för tågmöten. I Torsås bedöms båda typerna vara 
aktuella (både persontrafik och möjligheter för tåg 
att mötas1). Detta medför att enkelspåret bör ha 
två spår genom samhället vilket vidare påverkar 
utformningen och lokaliseringsmöjligheterna av 
stationen och dess funktioner.

Enligt Hultgren (2002, sidan 31-37) finns fem 
sorters grundformer av anläggande av en sta-
tion:

- Säckstationer, stationen ligger på tvären 
  framför spåren (som slutar vid 
  stationen).
- Servicebyggnad på ena sidan av spåret, 
  då med en undergång från andra sidan.
- Över spåren, station som bro eller 
  järnvägen nedgrävd
- Under spåren, järnvägen som viadukt 
  eller på en bank
- Mellan spår och över eller under 
  (ovanligt)

För att skapa en station som är lätt att orientera
sig inom och som är ljus och tydlig kan stationen, 
enligt Hultgren, placeras på en viadukt, något 
som är vanligt i Holland (Hultgren 2002, sidan 
25). 

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

I Torsås bedöms det vara mest aktuellt med en 
station delvis eller helt under spåren. Detta i syfte 
att spara värdefullt centralt belägen plats förbät-
tras förutsättningarna för att utveckla samhällets 
ytor kring stationsläget. 

Exempel Söderhamn
I Söderhamn har stationsläget flyttats ut från 
centrum. Den nya stationen har lagts delvis un-
der spåren. Detta kräver bara förflyttning ver-
tikalt i en riktning. Dock är det viktigt att inte 
mörka gångar och passager bildas då man kom-
mer underifrån, något man undvikit i Söderhamn 
med bra utsikt, många fönster och mycket ljus 
(Kjessel 1993, sid 36).

3.7.2 Stationens utformning och funktion

“Särskilt viktigt är det att regionala 
funktioner ligger nära stationen. Sta-
tionen skall vara lätt att nå såväl till 
fots som med cykel, buss och bil. I sta-
tionen skall finnas all den service som 
kan behövas i samband med resandet” 
(Boverket 1995b, sidan 9). 

”Det är nödvändigt för resenärerna att 
veta var de befinner sig, vart de ska 
bege sig, hur de kommer dit och vad de 
möjligen vill klara av på vägen” (SLTF 
et al 1995, sidan 25).

För att stationsområdet och resecentrumet ska 
kunna utgöra en fullgod, funktionell och använd 
station har tre ledord definierats som särskilt 
viktiga för planförslaget:

Dynamik
Stationens funktion som resecentrum bör 
komplettera samhällets övriga funktioner. 
Den bör bidra till att samhällets helhetsut-
bud av verksamheter, service och funktion-
er kompletteras både inom samhället men 
även gentemot andra samhällen längs järn-
vägssträckningen. Resecentrumet bör bidra 

Exempel Hörnefors
I Hörnefors söder om Umeå ska ett nytt resecen-
trum anläggas. Då Botniabanan dras i anslutning 
till samhället, på en landhöjning, ska en station 
läggas vid sidan av spåren1. Själva stationsby-
ggnaden och dess perronger kommer att anläg-
gas på den 346 meter långa bron, som bl.a. pas-
seras över Hörnån (Byggfakta 2007).

Stationen i Söderhamn (foto: Kurt Hultgren)

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

Förslag på nytt resecentrum i Hörnefors (skiss: Sweco FFNS, Umeå)
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till att staden utvecklas hållbart genom att 
utbudet kan förändras flexibelt och använ-
das mer effektivt då tillgång och efterfrågan 
från andra samhällen möjliggörs.

Interaktion
Stationen bör vara en del av samhällets 
rörelsemönster och knyta samman olika 
stråk och trafikslag. Den bör underlätta 
byte av trafikslag och utgöra en knytpunkt 
för rörelse i samhället. Flera funktioner än 

Stationsprogram

Grundläggande stationsfunktioner
- Två järnvägsspår med perrong
- Teknik, exempelvis el, växlar och ljus
- Anknytning mellan perrong och stationsbyggnad 
- Informationsmonitorer och högtalarsystem
- Uppvärmt väntutrymme

Stationsbyggnadens funktioner
- Väntsal med toaletter och skötrum
- Personalutrymmen med kundservicedisk och informationsdisk
- Biljettkontor och biljettautomater
- Informationsmonitorer och ur

Kommunikationsnät
- Kopplingar mellan tåg, bil, cykel och buss
- Taximöjligheter
- Parkeringsmöjligheter
- Cykelparkering 

Övriga funktioner
- Resebutik som kompletterar resandet och dess behov
- Penninguttagsautomat
- Gång- och cykelvägar och parkområde
- Teleautomat
- Sista-minuten-brevlåda

resecentrum, med fokus på handel och 
service, bör ligga i stationens närhet för att 
utnyttja det strategiskt viktiga läget. Sta-
tionen bör utnyttja möjligheten att skapa 
en ny centrumkärna kompletterar den gam-
la och skapar ett större stråk av funktioner 
och aktiviteter genom samhället. 

Tillgänglighet
Stationen bör kunna nås med flera olika 
trafikslag och från flera olika riktningar. 

Läget bör utgöra grunden för att välja ett 
miljövänligt resande med fokus på gång- 
och cykelmöjligheterna till området. Statio-
nen bör vara lätt att uppfatta och man ska 
snabbt kunna skapa sig en överblick över 
området.

Exempel Åre
I Åre har Tengboms arkitekter ritat ett nytt rese-
centrum som är mycket väl anknuten till de om-
givande stadsdelarna. Stationen ingår som en del 
av flera funktioner som kompletterar varandra 
med tydliga passager och vägval.

3.7.3 Stationens innehåll
Ett stationsprogram har utformats för att tydlig-
göra stationens innehåll. Programmet har baser-
ats på principer, erfarenheter och önskemål från 
Banverket (Hultgren 2002, Banverket 2007e och 
Kjessel 1993).

Plan över Åres nya resecentrum. De gröna strecken markerar valda sektioner, ej redovisade (framställd av Tengboms arkitekter)
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4. FÖRSLAG

4.1 OMRÅDEN FÖR RESERVAT
Två områden har identifierats som lämpliga 
framtida järnvägsreservat, områden som bör 
skyddas mot exploatering med hänsyn till fram-
tida möjligheter att anlägga järnväg. Alternativ 
1 och alternativ 4 erbjuder båda över lag goda 
förutsättningar för järnvägsetablering genom 
Torsås samhälle. Områdena för reservat har även 
utökats till att gälla lämpligt område för station-
släge med avseende på tillgänglighet från cen-
trum. Till reservaten har också lagts till tänkbara 
ytor som kan behövas vid etablerande av fram-
tida resecentrum.

Reservat 
alt. 1

Reservat 
alt. 4
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4.2 VALT ALTERNATIV FÖR FÖRSLAG
Alternativ 4 har i detta arbete valts som det 
mest fördelaktiga resultatet. I alternativet kan 
ett framtida stationsområde få en mycket central 
placering i samhället. Detta utan att ingreppen 
i den befintliga bebyggelsen blir för stora. Om-
rådet erbjuder dessutom stora exploateringsmöj-
ligheter vilket innebär att en etablering av järn-
vägen kan växa ihop med sin omgivning. Olika 
slags verksamheter, service och företag kan loka-
liseras i området vilket kan göra stationen ännu 
mer centralt placerad i samhället med avseende 
på betydelse för stadens funktioner. 

Den centrala placeringen erbjuder också stora 
möjligheter i form av god tillgänglighet och när-
het till centrum. Att järnvägen i huvudsak dras på 
obebyggd mark i området innebär också att kon-
fliktrisken med fastighetsägare minskar. Således 
är förutsättningarna att skapa ett samhälle an-
passat efter de möjligheter järnvägen innebär för 
boende, arbete och fritid, mycket goda.

4.3 PLANFÖRUTSÄTTNINGAR
För att skapa en förståelse för planförslaget ges 
en översiktlig presentation av planområdets 
förutsättningar. Planområdet avgränsas av det 

område där påverkan på samhället av en järnväg 
och ett stationsläge bedöms bli som störst. 

Planområdet innefattar huvudsakligen områden 
inom:

- söder om Applerumsån
- väster om vassbäddar för renings-
  verksamhet
- öster om befintliga bostadsområden och   
  idrottsplatsen Torshammar 
- norr om befintliga bostadsområden söder 
  om Torsåsån

4.3.1 Befintliga funktioner och bebyggelse
I områdets norra del finns en idrottsplats, Tors-
hammar, med två större fotbollsplaner. Norr om 
området finns ett bostadsområde och aktiva jor-
dbruksmarker. I områdets centrala del finns en 
mindre gård i bruk med ett bostadshus och till-
hörande ekonomibyggnader. I områdets östra del 
finns ett bilföretag och olika industrietableringar, 
främst metallindustri. I områdets västra del lig-
ger kommunens brandstation. Sydost om områ-
det finns en större industrietablering samt bos-
tadsområden.

4.3.2 Befintliga kommunikationer
Området genomkorsas i öst-västlig riktning av 
väg 504 som sammanbinder samhällena Torsås, 
Bergkvara (i öst) och Gullabo (i väst) med var-
andra. Vägen är idag tungt trafikerad med trafik 
till de många industriområdena samt till hamnen 
i Bergkvara. En planerad förbifart i söder anges 
i översiktsplanearbetet (Torsås kommun 2007) 
som kraftigt skulle minska den tyngre trafiken i 
området. Söder om väg 504 och Torsåsån ligger 
Österbrogatan, en mindre lokalgata. Längs väg 
504 finns cykelfält på båda sidor mellan centrum 
och rondellen i områdets västra del. Mindre sti-
gar, gång- och cykelvägar finns i anslutning till 
idrottsplatsen. I norra delen av området i ans-
lutning till befintliga bostadsområden finns gång- 

Planområdet, den lila sträckningen utgör det valda alternativet (kartunderlag från Torsås kommun)

Väg 504

Brand-
stationen

Bilföretag

Applerumsån

Idrottsplatsen
Torshammar

Järnvägssträckning

Vassbäddar 
för rening

Torsåsån
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och cykelvägar som binder samman lokalgator 
med övriga gator. Den gamla järnvägssträcknin-
gen är hårdgjord och används som gång- och 
cykelbana. 

KLT (Kalmar läns trafik) ansvarar för närvarande 
för busstrafiken i kommunen. I vissa glest bebyg-
gda områden kan den anses bristfällig. Närtrafik-
en, skött av KLT, utgörs av mindre bussar som 
trafikerar landsbygden en gång i veckan. Dock 
anses inte detta trafikslag utgöra ett fullgott al-
ternativ till bilen som färdmedel för boende på 
landsbygden.

Landstinget ansvarar för regionala bussar (för 
närvarande buss nr. 500) mellan Karlskrona och 
Kalmar. Bussen stannar i Bergkvara och KLT ans-
varar för matningen till Torsås. De regionala bus-
sarna är populära och utnyttjas av många.

4.3.3 Grönstruktur
I planområdets norra del rinner en mindre bäck, 
Applerumsån.  Det finns ett vackert skogsom-
råde i anslutning till idrottsplatsen. Söder om 
Bergkvaravägen rinner Torsåsån. I övrigt består 
planområdet av större öppna ytor, oexploaterade 
och i huvudsak gräsbevuxna. 

4.3.4 Planerade områden
I områdets norra delar finns större områden an-

givna i kommunens översiktsplanearbete som 
nya bostadsområden. Centralt, väster om samt 
söder om planområdet (mellan Bergkvaravägen 
och Torsåsån) ligger tre större oexploaterade 
ängsområden, enligt översiktsplanearbetet lämp-
liga för handel och service sett till sitt tillgängliga 
läge vid vägen. 

4.3.5 Bilder från planområdet

1. Område söder om väg 504
2. Panorama taget från Brandstationens tak
3. Område norr om väg 504
4. Brandstationen/Räddningsstationen
5. Område söder om idrottsplatsen
6. Idrottsplatsen Torshammar
7. Industrier öster om området
8. Cirkulationsplatsen vid Brandstationen

1

2
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4.4 PLANFÖRSLAG

4.4.1 Stationsområde
Ett nytt stationsområde föreslås på höjdryggen 
väster om den nya järnvägen, på +15 meters 
höjd över havet, och i direkt anslutning till väg 
504.  Övriga samhället ligger på ca +12 meters 
höjd över havet.

4.4.2 Nya områden för bebyggelse
I översiktsplanearbetet förslagna områden (Torsås 
kommun 2007) för bostäder i planområdet anpas-
sas efter skyddsavståndet 30 meter till järnväg 
föreskrivna av Banverket (2004, sidan 17), läs 
mer i avsnitt 2.5.1. Områden i öster kan utvidgas 
då ny bebyggelse och vegetation kan skydda mot 
befintlig företagsverksamhet och reningsaktivitet 
i markbäddar.

I översiktsplanearbetet föreslagna områden för 
handel, verksamheter och service i väster anses 
kunna behållas. Dock bör dessa områden i söder 
begränsas till området närmast räddningsstatio-
nen för att ge plats åt ett parkområde. I över-
siktsplanearbetet föreslagna områden, i västra 
området kan exploateras i framtida etapper.

4.4.3 Nya kommunikationer
Järnvägens två spår leds på en bank genom sam-
hället. Österbrogatan och Torsåsån i söder leds 
under järnvägen genom en öppning i banken. 

En stålbro är lagd över järnvägsparken och väg 
504, söder om stationen. En gång- och cykelba-
na anläggs längs vägens båda sidor genom hela 
planområdet. 

Öppningar i banken i skogsområdet norr om sta-
tionen möjliggör gång- och cykeltrafik mellan nya 
bostadsområden och idrottsplatsen, andra bos-
tadsområden samt centrum. Applerumsån och 
en ny väg som knyter samman planområdet med 
befintliga områden i norr leds under järnvägen 

genom en öppning i banken.

En väg med separat gång- och cykelväg föreslås 
från nya bostadsområden öster om järnvägen, 
leds under järnvägen till stationsområdet på den 
västra sidan och ansluter till befintlig avfart från 
väg 504 till idrottsplatsen. Möjlighet finns även 
att färdas på gång- och cykelstråk genom sta-
tionsområdet till väg 504:as nya banor söder om 
stationen.

En ny väg anläggs från nya bostadsområden och 
norrut, vägen leds under järnvägen norr om Ap-
plerumsån. Nya vägar inom de nya bostadsom-
rådena knyter an till det befintliga samhället.

Tåget som nytt färdmedel tillgängligt för samhäl-
lets invånare skulle innebära kraftigt förändrade 
förutsättningar. Utpendlingsmöjligheterna ökar 
och kollektivtrafiken blir mer attraktiv. Samtidigt 
ökar möjligheterna för inpendling och resecen-
trumet skapar en viktig punkt i samhället. Resan-
det med buss mellan Karlskrona och Kalmar skulle 
kunna ersättas och busstrafiken inom kommunen 
kunna fokuseras på matning mellan kommunens 
olika delar och det nya resecentrumet samt öka 
kvaliteten på busstrafiken inom kommunens olika 
delar. 

4.4.4 Grönstruktur
Vid järnvägens dragning genom skogsområdet i 
norr utmed idrottsplatsen sparas skog på båda 
sidor om järnvägen. 

På området söder om stationsläget, i anslutning 
till Torsåsån, anläggs ett grönområde (järnväg-
spark). Parken utgör en öppen vacker plats som 
ska kunna utvecklas och fyllas med funktioner 
och platser. Vissa delar bör synliggöra järnväg-
sparkers historiska dignitet med information, 
kartor och minnesmärken. Området har gott om 
sittplatser, är upplyst, prydligt och anläggs med 
grönska som kan erbjuda en vacker plats året 
runt. Parkens närhet till Torsåsån i söder samt 
goda kontakter med nya gång- och cykelvägar 
längs väg 504 innebär att parken kan utgöra en 
mycket tillgänglig och attraktiv plats för invånar-
na.

Gröna kilar skapas mellan Applerumsån i norr och 
de centrala skogsområdena i planområdet. Träd-
säkringen medför även att gröna korridorer kan 
skapas utmed järnvägen. Dessa områden kan 
ges konstnärliga uttryck genom gestaltning.

Järnvägsparken sedd från öster

Exempel på hur bostäder kan utformas vid Applerumsån i norr längs järnvägen


