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4.5 FÖRSLAG TILL STATIONSOMRÅDE
I enlighet med stationsprogrammet i avsnitt 2.2.3 
har ett förslag på stationsområde utarbetats. Sta-
tionsområdet ligger väster om den nya järnvägen 
och utnyttjar höjdryggen för att skapa ett land-
märke i staden.

4.5.1 Grundläggande stationsfunktioner
En ljus, välbelyst perrong har skapats på en mel-
lanplattform. Mellanplattformen bedöms mer 
ekonomisk och minimerar riskerna för “spår-
spring” mellan olika plattformar1. Perrongen nås 
genom bra belysta trappor på tre platser längs 
plattformen samt genom en glashiss med utgån-
gar i två riktningar som ansluter till stationsby-
ggnaden under järnvägen. 

4.5.2 Stationsbyggnad
En tydlig och arktektoniskt utmanande byggnad 
har skapats för att göra platsen tydlig i landskapet 
och lätt att hitta. Uttrycket för stationsbyggnaden 
har influerats av utveckling, expansion, växtkraft, 
framtid och förändring då dessa egenskaper spe-
glar och återger samhället Torsås nya möjligheter 
i samband med den nya järnvägsetableringen.

Byggnaden anläggs delvis under järnvägsspåren 
i syfte att spara värdefull yta i ett för samhäl-
let strategiskt läge. Utsikten över järnvägspark-
en och Torsåsån i söder erbjuds från väntsalen 
genom den södra glasfasaden. Byggnaden inne-
håller flera funktioner utöver de för resande nöd-
vändiga. 

Den övre entrén är belägen på samma plan som 
järnvägen (+15 meters höjd över havet), på by-
ggnadens östra fasad. En nedre entré är belägen 
i ett lägre plan (+11 meter över havet), i direkt 
anslutning till angöring av buss och bil som sker 
från väg 504 under järnvägens stålbro. Ett nytt 
torg skapas på höjdryggen framför stationsby-
ggnaden, med utsikt över angöringsplatsen och 

stationsparken. Platsen avgränsas tydligt av nya 
byggnader för handel och service. Två större trap-
por avgränsar torgplatsen i söder och erbjuder 
sittplatser i sydligt läge med fin utsikt. Flera by-
ggnader uppförs i stationens närhet innehållande 
service, handel och företag för att maximera ut-
nyttjandet av det strategiskt viktiga området.

4.5.3 Angöring av buss, bil, cykel och taxi
Angöring av buss, bil, cykel och taxi sker från den 
befintliga väg 504:an som leds under järnvägen. 
En tillräcklig brohöjd (5,0 meter från vägbanan) 
skapas genom att vägbanan och plats för på- och 
avstigning grävs ner till +10 meter höjd över 
havet, varpå gång- och cykeltrafik separeras i 
höjdplan och bidrar till en säkrare trafiksituation. 
Platser för angöring ligger mycket nära stationen. 
Angöringsmöjligheter för buss, bil, cykel och taxi 
finns i anslutning till den nedre entrén, under 
järnvägens stålbro. En handikappramp anläggs 
vid stationens nedre entré från angöringsytan. 

Angöring av bil och taxi sker även i anslutning 
till den övre entrén, på stationsbyggnadens östra 
fasad. På områdets norra del finns parkeringar 
som kan samutnyttjas mellan resande och de 
företag som etableras i området.

Cykelparkering finns i direkt anslutning till 
angöringen under bron över väg 504, men också 
vid den övre entrén. Gång- och cykelmöjligheter 
skapas genom området som möjliggör en genom-
fartstrafik som kan gynna det kollektiva resandet 
och öka känslan av trygghet. Cyklister får på de 
skapade platserna i anslutning till stationen fär-
das på fotgängares villkor. 

Byggnadens inglasade väntsal erbjuder en vacker 
överblick av järnvägsparken, Torsåsån och sta-
tionsområdet. Järnvägen kan anas genom by-
ggnaden från det nya torget vilket gör platsen 
tydlig och stationen lättare att hitta till. Även his-
sen på perrongen är också i glas för att erbjuda 
en ljus passage.

Entrén till det nya torget sett från tågperrongens södra del

Affärsgata norr om det nya torget

Stationsbyggnaden sedd från det nya torget

1 Möte med Hans Svensson-Sahlin 2007-10-31
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4.6 FYSISKA ÅTGÄRDER INOM 
PROBLEMOMRÅDEN
De tidigare identifierade problemområden har 
behandlats i förslaget och hur dess konsekvenser 
kan hanteras har sammanfattats:

4.6.1 Buller
Bullerskärmar sätts upp längs spåret genom hela 
samhället. Bullerskydden bör vara transparenta 
längs de sträckor där vackra utsikter kan erbjudas 
över staden i syfte att erbjuda tågresenärerna en 
vacker vy över samhället. Detta är extra viktigt i 
anslutning till järnvägsparken och Torsåsån. 

Genom att spara trädsäkrade skogspartier på 
båda sidor om järnvägen, norr om stationsområ-
det, kan den mentala upplevelsen av järnvägen 
som ett störande inslag i stadsbilden och boen-
demiljön dämpas. Fastighetsnära åtgärder bör 
föreskrivas i all planering av bebyggelse i områ-
det. Innergårdar bör orienteras från järnvägen 
och byggnadskroppar utformas så att de ger en 
avskärmande effekt där detta är möjligt (se illus-
tration på sidan 32).

4.6.2 Barriäreffekter
Att leda järnvägen på en bank medför att riskerna 
för barriäreffekter ökar markant. Dock innebär de 
många öppningarna genom banken att dessa ef-
fekter kan dämpas. Öppningarna kan göras större 
under förutsättning att pelare används.

Öppningar i banken för vägar och stråk innebär 
goda kommunikationsmöjligheter mellan samhäl-

mans med de gröna korridorer som skapas längs 
järnvägen vid trädsäkring minskas ingreppet i 
förutsättningarna för den biologiska mångfalden 
på längre sikt.

Järnvägsetableringen har dragits i ett stråk som 
minimerar ingreppet i befintlig bebyggelse och 
bullerskärmarna, i kombination med järnvägen 
på bank, medgör att viss befintlig bebyggelse 
kan ligga närmare än 30 meter från järnvägen. 
Järnvägsparken söder om stationsområdet utgör 
också nya grönområden. 

lets centrum och de nya områdena med handel, 
service samt befintliga verksamheter. Öppningar 
i banken innebär att goda vandringsmöjligheter 
skapas för djur- och växtlivet. De grönytor som 
skapas utefter järnvägen utgör också gröna kilar 
i samhället och sparad grönska kan utgöra stora 
visuella kvaliteter för boende i områdets närhet.

4.6.3 Ingrepp i befintliga värden
På båda sidor om spåret genom skogsområdet 
vid idrottsplatsen sparas skog. Denna utgör vär-
defull tätortsnära rekreationsområden tillsam-

Öppning i banvallen söder om järnvägsparken

4.5.4 Övriga funktioner
Genom etablerande av övriga funktioner listade 
i stationsprogrammet, exempelvis resebutik och 
penninguttagsautomat, ökar möjligheten för om-
rådet och stationen att bli välanvänt och upple-
vas som en stadsdel snarare än en transportfunk-
tion.
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Att järnvägen placeras på bank resulterar i min-
dre grävning än om järnvägen lagts på marknivå. 
Vattendrag leds under järnvägen och påverkas 
endast av byggprocessen.

Järnvägen har givits en svag kurvning för att 
spara den gröna höjd sydost om planområdet 
samt tagit hänsyn till andra topografiska värden 
längs Applerumsån i valet av banköppningsläge.

1
1

1

2

4

3

56

7

1

Genom att använda sand i banvallens uppby-
ggnad ökas antalet livsmiljöer för mindre djur 
och växter.

4.6.4 Säkerhet och risker
Genom att järnvägen är belägen på bank och 
broar genom samhället, väg 504 grävs ner, gång- 
och cykelbanor skiljs åt i höjdled genom angöring-
szonen under järnvägen och övriga vägar och 

kommunikationsstråk leds under järnvägen, ska-
pas endast planskilda korsningar. Detta innebär 
att järnvägen och de vägburna trafikslagen inte 
kommer att mötas på samma höjdnivå. Konflik-
terna och olycksriskerna mellan olika trafikslag 
minimeras därigenom.

Den öppning i banken som anläggs vid skogsom-
rådet vid idrottsplatsen kan utgöra viltslussar och 
innebär att goda möjligheter skapas för djuren 
att passera järnvägen på ett säkert sätt utan risk 
att bli påkörda av tåg, buss eller bil. 

De transparenta bullerskydd som föreslås längs 
spåret söder om stationsområdet hindermärks 
för att skydda fåglar från kollision.
 

4.7 FÖRSLAGETS UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
Detta arbetes förslag innebär stora möjligheter 
för samhället Torsås. En spåretablering föder nya 
förutsättningar för pendling, näringsliv och sam-
hällets expansion.  Järnvägen utgör en stor möj-
lighet till underlag för tillväxt och expansion och 
planområdet kan fortsätta utvecklas.

1. Norr om planområdet kan fler bostadsområden 
tillkomma med visst inslag av handel, verksamheter 
och service. Den nya vägen under järnvägen som kor-
sar Applerumsån i norr möjliggör etablering på järnvä-
gens båda sidor.
2. Öster om området kan samhället ta oexploaterade 
ytor i anspråk.
3. Idrottsplatsen kan expandera något söderut.
4. I västra området kan områden kan handel, verk-
samhet, service och centrumfunktioner etableras norr 
om väg 504.
5. Verksamheter öster om järnvägen kan av strategis-
ka lägen tas i anspråk för handel och service.
6. Resecentrumet kan utökas till två plattformar och 
ytor öster om järnvägen i anspråk, eventuellt integre-
ras med nya områden med handel och service.
7. I söder kan järnvägsparken utökas och skapa kon-
takter över Torsåsån.
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5. AVSLUTNING
I detta arbete har järnvägens effekter som trafik-
system studerats och vad samhället Torsås an-
belangar är det tydligt att stora möjligheter kan 
skapas med en återupprättad spårbunden trafik. 
Grundförutsättningarna för kommunen och sam-
hället skulle förändras drastiskt, både på lokal, 
regional och nationell nivå. Både kapaciteten 
att komplettera sin omvärld såväl som att kun-
na konkurrera med den, skulle ge samhället 
och kommunen ett helt nytt utgångsläge för att 
utvecklas och växa. 

En järnvägssträckning mellan Karlskrona och Ka-
lmar kan i dagens läge te sig avlägset och vissa 
viktiga aspekter har också lämnats utanför den-
na avhandling. Dock visar arbetet de stora möj-
ligheterna, fördelarna och vinsterna av en järnväg 
för kommunens invånare. Men även för samhället 
Torsås fysiska struktur öppnas nya dörrar genom 
möjligheterna att skapa nya lösningar för platser, 
stråk och boenden som kan präglas av det mod-
erna, kretsloppsbaserade och hållbara samhället 
kommunen vill skapa. 

Att i framtiden förbättra den globala klimatsitua-
tionen, de nationella miljöproblemen, de regiona-
la arbetsmarknaderna, den lokala livsmiljön samt 
individens möjligheter är en mycket stor utman-
ing. I många aspekter kan den antas inom ram-
arna för fysisk planering. Arbetet visar att sam-
hällen med en spårbunden kollektivtrafik mycket 
väl kan vara ett viktigt steg att ta för att kunna 
anta denna utmaning.

Torsås kommun i solnedgång, sedd från ön Garpen i Kalmar sund
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