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F Ö R S T U D I E  A LV E S TA - VÄ X J Ö - K A L M A R  Ö K A D  K A PA C I T E T    S L U T R A P P O R T

Förord
Förstudien är det första formella planeringsskedet enligt lagen om byggande av järnväg. I förstudien prövas översiktligt al-
ternativa lösningar för att se vilka som kan vara tänkbara och genomförbara med hänsyn till funktion, miljö, kostnader etc. 

Arbetet med förstudien genomfördes under hösten 2009 - våren 2010 och syftet var att utreda möjligheterna att öka kapaci-
teten på Kust-till-kustbanan mellan Alvesta och Kalmar.

Projektet genomfördes i samarbete mellan Trafi kverket, Regionförbundet i Kalmar län, Regionförbundet i södra Småland 
och kommunerna i Alvesta, Växjö, Lessebo, Emmaboda, Nybro samt Kalmar. Förstudien ingår även i ett samverkansprojekt 
med EU.

Förstudierapporten omfattar en redogörelse av genomförda samråd och har legat  till grund för länsstyrelsens beslut om 
betydande miljöpåverkan. Trafi kverkets ställningstagande och beslut om fortsatt arbete återfi nns på nästa uppslag.

Trafi kverkets utredningsledare för förstudien har varit Thomas Wellander.

Utredande konsultbolag för förstudien har varit Tyréns AB med uppdragsledare Peter Andersson.

Under projektets gång har samarbetsparterna tillsammans med länsstyrelserna i Kalmar och Kronobergs län haft regel-
bundna referensgruppsmöten.  En kontinuerlig dialog har även hållits med berörda trafi khuvudmän och järnvägs-
operatörer.

Läsanvisning
Förstudierapporten är ett dokument som kommer att läsas av många olika människor med helt olika förutsättningar för att 
förstå rapportens innehåll. Järnvägsbranschen är full av olika fackuttryck och det är svårt att beskriva ett järnvägsprojekt 
utan att använda en hel del facktermer. För att öka läsförståelsen fi nns det längst bak i dokumentet en ordlista. Facktermer 
som återfi nns i ordlistan är i löptexten markerade med en referensanvisning /NN/. Motsvarande referens återfi nns i ord-
listan.
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1.1. Bakgrund

Den enkelspåriga järnvägen mellan Alvesta och Kalmar är 
en del av Kust till kustbanan mellan Göteborg och Kalmar/
Karlskrona. Sedan Öresundstågstrafi ken förlängdes till 
Växjö år 2002, och senare även till Kalmar, har tågresandet 
ökat mycket kraftigt. Mellan år 2001 och år 2005 ökade 
resandet med hela 155%.

Delen Alvesta - Växjö trafi keras förutom av Öresundstågen 
även av Kust till kusttåg, Krösatåg och godståg. Krösatå-
gen och ungefär hälften av Öresundstågen vänder i Växjö. 
Resterande Öresundståg, Kust till kusttågen och godstågen 
fortsätter till Kalmar.

Mixen av olika tågkoncept och en ständigt ökande tågtrafi k 
har medfört att banans trafi kutnyttjande idag ligger nära 
kapacitetstaket. Detta medför bland annat att det är svårt 
att erbjuda attraktiva tidtabeller, ur resenärssynpunkt, men 
också att banan är mycket känslig för störningar.

En åtgärd för att förbättra kapaciteten och minska risken 
för förseningar är att bygga fl era mötesspår. Fler mötesspår 
medför också att det går att erbjuda attraktivare tidtabells-
upplägg med jämn timmestrafi k under dagtid. 

Trafi kverkets trafi kprognos för år 2020 (BAS 2020) visar på 
en särskilt kraftig ökning av antal tåg på sträckan Alvesta 

– Växjö. En ökning av trafi ken mellan Alvesta och Växjö 
medför att behovet av fl er mötesspår ökar ytterligare.

Idag fi nns mötesmöjligheter för tågen mellan Alvesta och 
Kalmar i:
• Gemla
• Växjö
• Hovmantorp
• Lessebo
• Emmaboda
• Nybro
• Fredrikslund (i östra delen av Nybro)
• Kalmar Södra

Förstudien genomförs i ett samarbete mellan kommunerna 
Alvesta, Växjö, Lessebo, Emmaboda, Nybro och Kalmar 
samt  Regionförbundet Södra Småland , Regionförbundet 
i Kalmar län och Trafi kverket. Ett avtal om samfi nansie-
ring för byggande av två mötesspår har upprättats mellan 
Trafi kverket och de berörda regionerna. Förutom fi nansie-
ring från Trafi kverket och regionerna avses en stor andel av 
investeringskostnaden täckas av EU-medel.

1.2. Trafi k och kapacitet

Den i förstudien genomförda trafi kerings- och kapacitets-
studien visar att behovet av nya mötesspår är störst i:
• Örsjö
• Åryd
• Räppe 

1. Sammanfattning

Andra åtgärder som är intressanta för att ytterligare för-
bättra möjligheterna att köra godstrafi k i för näringslivet 
attraktiva tidslägen och för att möjliggöra för en framtida 
pendeltågstrafi k är:
• mötesspår i Skruv
• mötesspår i Trekanten
• dubbelspår mellan Alvesta och Växjö

• etapp, dubbelspår mellan Räppe och Växjö
• etapp, dubbelspår mellan Alvesta och Gemla
• etapp, dubbelspår mellan Gemla och Räppe

• signaltekniska åtgärder, till exempel ny mellanblock-
signal på sträckan Emmaboda - Örsjö

Samtliga studerade alternativ och underalternativ ger ett 
positivt tillskott till kapaciteten på Kust till kustbanan. De 
högst prioriterad åtgärderna är de som på kort sikt ger störst 
positiv effekt på banans kapacitet och även ger störst effekt 
för att öka återställningsförmågan vid störningar.

Utifrån alla de olika trafi keringsönskemål som fi nns på 
Kust till kustbanan i framtiden är det bara att konstatera 
att samtliga studerade utredningsalternativ på sikt måste 
genomföras om den efterfrågade trafi ken ska kunna fram-
föras.

1.3. Utredningsalternativ

De åtgärder som ansetts intressanta att studera har delats i 
sex utredningsalternativ:
• UA1, Alvesta - Växjö
• UA2, Åryd
• UA3, Skruv
• UA4, Örsjö
• UA5, Trekanten
• UA6, övriga åtgärder

I fi gur 1.1 redovisas UA1 - UA5. Utredningsalternativ 6 
inkluderar övriga kapacitetsåtgärder längs banan, till ex-
empel kompletterande mellanblocksignaler/24/.

Grundprincipen för UA1 är att bygga ut hela sträckan till 
dubbelspår. I förstudien har också studerats olika etapput-
byggnadsvarianter som till exempel:
• mötesspår i Räppe
• dubbelspår mellan Räppe och Växjö
• dubbelspår mellan Alvesta och Gemla
• dubbelspår mellan Gemla och Räppe

Samtliga mötesspårsalternativ har studerats i fl era varianter, 
dels som korta mötesspår med plats för enbart persontågs-
möten (ca 300 m), dels som långa mötesspår med plats för 
möten mellan långa godståg (ca 750 m).
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I Skruv, UA3, föreslås ett långt (750 m) mötesspår på i 
huvudsak befi ntlig bangårdsmark. Det nya mötesspåret kan 
medföra tillkommande påverkan på människa eller miljö. 
Länsstyrelsen har bedömt att alternativet kan medföra 
betydande miljöpåverkan.
Av säkerhets- och trafi kmässiga skäl är det angeläget att 
bygga bort de befi ntliga plankorsningarna. 

Kostnaden för ett långt alternativ bedöms till ca 80 mkr, 
inklusive planskildheter.

Alternativet med långt mötesspår kan kräva järnvägsplan.

I UA4 Örsjö, planeras ett nytt kort mötesspår på befi ntlig 
bangårdsmark. Det nya mötesspåret innebär inte någon 
tillkommande påverkan på vare sig människa eller miljö.  
Utbyggnaden kommer att ske inom strandskyddsområde 
vilket kräver dispens från länsstyrelsen. Möjlighet fi nns att 
förlänga mötesspåret till 750 m. 

Total investeringskostnad för kort alternativ ca 53 mkr.

I Trekanten UA5, byggs ett nytt långt mötesspår på i huvud-
sak befi ntlig bangårdsmark. Den föreslagna utbyggnaden  
medför ett begränsat intrång på privatägd mark. Det nya 
mötesspåret kan medför tillkommande påverkan på män-
niska eller miljö. Länsstyrelsen har bedömt att alternativet 
inte antas medföra betydande miljöpåverkan men att järn-
vägsplan bör upprättas.

Total investeringskostnad för långt alternativ ca 70 mkr.

Åtgärder i UA6 berör endast den tekniska järnvägsanlägg-
ningen. Åtgärden innebär att befi ntliga mellanblocksignal-
utrustningar fl yttas till nya platser.

Total investeringskostnad för fl ytt av mellanblocksignalen 
i Örsjö, till sträckan mellan Emmaboda och Örsjö bedöms 
till ca 1 mkr, om åtgärden utförs i samband med UA4.

Figur 1.1. Karta över Kust-till-kustbanan, delen Alvesta – Kalmar med utredningsalternativ 1-5 inringade.

1.4. Eff ekter och konsekvenser

En utbyggnad enligt UA1, till ett komplett dubbelspår 
mellan Alvesta och Växjö kommer att innebära relativt 
omfattande påverkan på natur-, kultur- och boendemiljöer. 
Utbyggnaden kommer delvis att ske i geotekniskt besvärliga 
områden och i eller i närheten av vattenområden. Påver-
kan på vattenområden kommer att kräva tillstånd enligt 
miljöbalken och påverkan på boendemiljöer kommer bland 
annat att kräva ändring av ett antal detaljplaner.

Total investeringskostnad bedöms till mellan 1 250 mkr 
och 2 500 mkr, beroende på om utbyggnaden sker längs 
befi ntlig bana eller i helt ny sträckning.

Total investeringskostnad för ombyggnad av järnvägsan-
läggningen i Räppe till mötesspår bedöms till  ca 35 mkr, 
om utbyggnaden sker i samband med ombyggnaden av 
Växjö bangård. 

En ombyggnad av Räppe i ett senare skede än i samband 
med ombyggnaden av Växjö bangård bedöms medföra en 
kostnadsökning på 7-11 mkr.

För att fullt ut kunna nyttja hela mötesspåret för tidta-
bellslagda godstågsmöten bör en planskild vägkorsning 
anläggas som ersättning för befi ntlig plankorsning i Räppe. 
Kostnaden för en planskild korsning bedöms till 15-20 mkr.

I UA2 byggs ett nytt kort mötesspår på i huvudsak befi ntlig 
bangårdsmark i Åryd. Det valda alternativet medför ett be-
gränsat intrång på privatägd mark, ca 1800 m2. Markfrågan 
regleras i samråd med markägaren. Det nya mötesspåret 
innebär i övrigt inte någon tillkommande påverkan på vare 
sig människa eller miljö. Möjlighet fi nns att förlänga mötes-
spåret till 750 m. Vid en förlängning krävs en ny planskild 
korsning över mötesspåret.

Total investeringskostnad för kort alternativ ca 58 mkr.
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1.5. Samråd

Under förstudiearbetet har samråd genomförts i olika for-
mer med allmänhet, kommuner, trafi khuvudmän, organi-
sationer, länsstyrelser med fl era. 

Allmänheten har haft möjlighet att delta i förstudiearbetet 
dels via samrådsmöten på kvällstid på ett antal platser och 
dels genom att lämna synpunkter på förslagshandlingen 
som funnits utlagd på Trafi kverkets hemsida. 

Synpunkterna från allmänheten har bland annat handlat 
om:
• att utbyggnaderna tar för lång tid 
• att fl er hållplatser för resande ska etableras
• att genomföra bullerskyddsåtgärder
• att bygga bort plankorsningar

Samråd har hållits vid fl era tillfällen med länsstyrelserna i 
Kalmar och Kronobergs län. De synpunkter som framförts 
vid dessa samråd har i huvudsak berört tillståndsprocessen 
och olika typer av miljöskydd.

Berörda kommuner, regionförbund och trafi khuvudmän 
har kontinuerligt deltagit i förstudiearbetet. De fl esta har 
också lämnat remissyttranden på den framtagna förslags-
handlingen. Synpunkterna är ungefär de samma som de 
från allmänheten. Kommunerna i öster och Regionförbun-
det i Kalmar poängterar vikten av att utbyggnaden för att 
kunna etablera pendeltågstrafi k från Kalmar ges en hög 
prioritet.

Remissinstanserna som ser på näringslivets behov har 
framfört att samtliga mötesspår från början bör byggas för 
att klara möten med långa godståg.

1.6. Länsstyrelsernas beslut om 
betydande miljöpåverkan

1.6.1. Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Kronobergs län har beslutat att utbyggna-
den av mötesspår i Räppe (del av UA1) samt korta mötes-
spår i Åryd (UA2K) och Skruv (UA3K) inte antas medföra 
betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen bedömer också 
att dessa åtgärder kan genomföras utan att järnvägsplan 
behöver upprättas.

Dubbelspårsutbyggnaden (UA1) mellan Alvesta och Växjö 
samt utbyggnaden av långa mötesspår i Åryd (UA2L) och 
Skruv (UA3L) kan enligt länsstyrelsens beslut antas med-
föra betydande miljöpåverkan. 

Dubbelspårsutbyggnaden mellan Alvesta och Växjö inne-
bär spårutbyggnad för fjärrtrafi k längre än 5 km, vilket 
kräver tillåtlighet (17 kap miljöbalken) och därmed utgör 
verksamhet som alltid kan antas medföra betydande miljö-
påverkan. 

1.6.2. Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Kalmar län har beslutat att utbyggnaden av 
såväl korta som långa mötesspår i Örsjö (UA4K) och Trekan-
ten (UA5K) inte antas medföra betydande miljöpåverkan.

För utbyggnad av långa mötesspår anser dock länsstyrelsen 
att järnvägsplan ska upprättas. 

Alternativen med korta mötesspår (UA4K och UA5K) kan 
drivas vidare utan upprättande av järnvägsplan, men vissa 
frågor behöver utredas ytterligare. 

1.7. Beslut om fortsatt arbete

1.7.1. Samlad bedömning
En kapacitetsutbyggnad längs Kust till kustbanan mellan 
Alvesta och Kalmar kan utföras etappvis med successiv för-
bättring av kapaciteten.  De högst prioriterade åtgärderna 
är:

1. UA4K, kort mötesspår i Örsjö för persontrafi k. Möj-
liggör ett tidtabellsupplägg med jämn timmestrafi k 
för Öresundstågen. I samband med byggnationen av 
nytt mötesspår i Örsjö anläggs en ny mellanblocksig-
nal mellan Emmaboda och Örsjö.

2. UA2K, kort mötesspår i Åryd. Möjliggör ett tid-
tabellsupplägg med en kombinerad trafi k med jämn 
timmestrafi k för Öresundstågen och Kust till kusttåg 
var tredje timma.

3.  Del av UA1, mötesspår i Räppe. Mötesspår i Räppe 
ger stora fördelar för person- och  godstrafi k.

Åtgärderna i de prioriterade utredningsalternativen med 
mötesspår i UA1 Räppe samt korta spår i UA2K Åryd och 
UA4K Örsjö, bedöms inte vara av sådan omfattning att 
upprättande av järnvägsplan kan tillföra någon ytterligare 
kunskap om projektet. Nästa steg för dessa tre alternativ fö-
reslås därför bli upprättande av system- och bygghandling. 

Dubbelspårsutbyggnaden i UA1 föreslås studeras vidare i 
skede järnvägsutredning.

Åtgärderna för utbyggnad av långa mötesspår i UA3L Skruv 
och UA5L Trekanten kan kräva järnvägsplan. Dessa kan 
påbörjas när fi nansiering för projekten fi nns.

Utbyggnad av långa mötesspår i UA2L Åryd och UA4L 
Örsjö kan kräva järnvägsplan. 
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Figur 1.2. Karta över Kust-till-kustbanan, delen Alvesta – Kalmar, med de högst prioriterade alternativ  som har fi nansiering för ett genomförande.

1.7.2. Fortsatt arbete
Trafi kverket föreslår att arbetet omgående påbörjas med att 
upprätta  system- och bygghandlingar för åtgärderna UA2K, 
kort mötesspår i Åryd och UA4K  kort mötesspår i Örsjö in-
klusive ny mellanblocksignal mellan Emmaboda och Örsjö .

Åtgärder på sträckan Alvesta - Växjö har mycket hög prio-
ritet. Dessa åtgärder studeras vidare i en järnvägsutredning 
i en korridor enligt Figur 1.3 (Karta över beslutskorridor). 
Den innebär att olika sträckningar studeras mellan Alvesta 
och Räppe. Mellan Räppe och Växjö studeras enbart befi nt-
lig sträckning. Utbyggnad av mötesspår i Räppe kan dock 
genomföras utan järnvägsutredning eller järnvägsplan. 
Denna åtgärd ger relativt stor effekt till en förhållandevis 
låg kostnad. I dagsläget saknas dock fi nansiering för ett 
genomförande. 

  

VÄXJÖ

Gemla

Räppe
ALVESTA

Gåvetorp

Blädinge

RR

0 105
Kilometer

Utredningsområde

För den fortsatta planeringen av övriga utredningsalterna-
tiv , mötesspår i Skruv och Trekanten, avser Trafi kverket att 
inleda en diskussion med berörda kommuner och Region-
förbund, bland annat gällande fi nansiering.

Figur 1.3.  UA 1 - Alvesta-Växjö. Utredningsområde och beslutad utredningskorridor för dubbelspår markerad med rött.
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2.1. Bakgrund

Den enkelspåriga järnvägen mellan Alvesta och Kalmar är 
en del av Kust till kustbanan mellan Göteborg och Kalmar/
Karlskrona. Sedan Öresundstågstrafi ken förlängdes till 
Växjö år 2002, och senare även till Kalmar, har tågresandet 
ökat mycket kraftigt. Mellan år 2001 och år 2005 ökade 
resandet med hela 155%.

Delen Alvesta - Växjö trafi keras förutom av Öresundstågen 
även av Kust till kusttåg, Krösatåg och godståg. Krösatå-
gen och ungefär hälften av Öresundstågen vänder i Växjö. 
Reserande Öresundståg, Kust till kusttågen och godstågen 
fortsätter till Kalmar.

Mixen av olika tågkoncept och en ständigt ökande tågtrafi k 
har medfört att banans trafi kutnyttjande idag ligger nära 
kapacitetstaket. Detta medför bland annat att det är svårt 
att erbjuda, ur resenärsynpunkt, attraktiva tidtabeller men 
också att banan är mycket känslig för störningar.

En åtgärd för att förbättra kapaciteten och minska risken för 
förseningar är att bygga fl era mötesstationer. Fler mötes-
stationer medför också att det går att erbjuda attraktivare 
tidtabellsupplägg med jämn timmestrafi k under dagtid. 

Önskemålet är att persontrafi ken mellan Kalmar och Al-
vesta ska gå med jämn timmestrafi k under dagtid. 
Trafi kverkets trafi kprognos för år 2020 (BAS 2020) visar på 
en särskilt kraftig ökning av antal tåg på sträckan Alvesta – 
Växjö.

En ökad kapacitet med jämn timmestrafi k antas resultera i 
att ännu fl er väljer järnvägen som transportmedel, vilket är 
positivt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Sammanslagningen av Växjö universitet och Högskolan 
i Kalmar till Linnéuniversitet medför dessutom ett ökat 
behov av pendling mellan orterna.

Förstudien är ett samarbetsprojekt mellan kommunerna 
Alvesta, Växjö, Lessebo, Emmaboda, Nybro och Kalmar 
samt Regionförbundet Södra Småland, Regionförbundet 
i Kalmar län och Trafi kverket. Samarbetsprojektet, som 
benämns ”Projekt Mötesspår Kust till kust”, har erhållit ca 1 
Mkr i EU-bidrag till förstudien.

Ett avtal om samfi nansiering och EU-bidrag för själva 
byggandet av mötesspår i Åryd och Örsjö har också upp-
rättats mellan de berörda regionerna och kommunerna 
samt Trafi kverket. Det förväntade EU-bidraget för dessa 
mötesstationer bedöms kunna uppgå till ca 50 Mkr. Detta 
avtal omfattar även byggnation av Alvesta resecentrum och 
Växjö bangård.

2. Projektets bakgrund och mål

2.2. Tidigare utredningar och beslut

En kapacitetsstudie1 har genomförts år 2007. Enligt kapa-
citetsstudien är Kust till kustbanan en kapacitetssvag bana 
med tanke på den trafi k som bedrivs. 

Resultaten i kapacitetsstudien visar att behovet av ny mö-
tesstation är störst mellan Emmaboda och Nybro med en 
lämplig placering i Örsjö. En ny mötesstation i Örsjö skulle 
medföra att det går att bedriva personstågstrafi k med tim-
mes turtäthet. 

På sikt behövs även nya mötesstationer i Åryd, Skruv och 
i Trekanten för att bättre klara av förseningar samt öka 
återställningsförmågan. Mötesmöjligheterna skulle även 
förbättra godstrafi kfl ödet och underlätta för en blandad 
trafi k med gods- och persontåg.

2.3. Syfte och ändamål

Syftet med förstudien är att identifi era och rangordna ett 
antal alternativa åtgärder för att förbättra kapaciteten på 
Kust till kustbanan mellan Alvesta och Växjö. 

I förstudien ska de olika alternativen utredas, konsekvens-
beskrivas och utvärderas med avseende på funktion, mil-
jöpåverkan och kostnad. Utredningsarbetet ska drivas till 
den nivå att det klarläggs huruvida alternativen är lämpliga 
att studeras vidare. Länsstyrelsen ska kunna fatta beslut om 
projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan och 
en kostnadskalkyl ska kunna upprättas till den nivå som 
föreskrivs.

I förstudien ingår även en mer översiktlig studie om dub-
belspår mellan Alvesta och Växjö samt att klarlägga behov 
av andra kapacitetshöjande åtgärder. 

Ändamål:
Projektets övergripande mål är regionförstoring och en 
ökad kapacitet på Kust till kustbanan mellan Alvesta-
Växjö-Kalmar. 

Regionförstoring:
• En gemensam arbetsmarknad för Kalmar och Växjö-

regionen.
• Ett universitet i Linnéuniversitetet (Sammanslagning 

av Växjö universitet och Kalmar högskola).

Ökad kapacitet:
• Ökad punktlighet.
• Ökad turtäthet (Utökning av trafi ken mellan Kalmar 

och Alvesta till i första hand ett tåg i timmen under 
dagtid och på sikt ännu tätare).

• Styv tidtabell (Tågen avgår samma minuttal varje 
timme.)

1 Kust till kustbanan - kapacitetsstudier (Banverket, 2007) 
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Processmål för förstudien:
• Utreda olika alternativ.
• Klarlägga om projektet ska drivas vidare efter för-

  studieskedet.
• Vilket/vilka alternativ som eventuellt ska drivas vidare.
• Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra

  betydande miljöpåverkan. 

Trafi kverket ska kunna göra ett välgrundat ställningsta-
gande angående den fortsatta planeringsprocessen och 
besluta om vilket utredningsalternativ som eventuellt ska 
detaljutformas i järnvägsplaneskedet eller om något eller 
några alternativ kan gå direkt vidare till system- och bygg-
handlingsskedet.

2.4. Angränsande projekt

I regionen fi nns ett antal projekt som i större eller mindre 
omfattning kan beröra det aktuella projektet:

• Upprustningen av sträckan Emmaboda – Karlskrona. 
• Ombyggnad av Växjö bangård.
• Elektrifi ering av sidospår i Räppe
• Projektet Pågatåg Nordost.
• Ombyggnad av Alvesta resecentrum.

2.5. Planeringsprocessen

I linje med lagen om byggande av järnväg, kapitel 1 §4, pla-
neras en järnväg med minsta möjliga påverkan på omgiv-
ningen. Utöver de två ytterligare huvudlagarna Plan- och 
bygglagen (PBL) samt Miljöbalken ska även hänsyn tas till 
Kulturminneslagen och Fastighetsbildningslagen. 

Enligt Lagen om byggande av järnväg ska det vid plan-
läggning och byggande av järnväg ses till att järnvägen får 
ett sådant läge att ändamålet med järnvägen nås med minsta 
möjliga intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. 

Samtidigt som det skall vara estetiskt tilltalande måste 
också enskilda  och allmänna intressen såsom miljöskydd, 
natur- och kulturvärden, stads- och landskapsbild beaktas. 

Vid sidan om idéskedet där en problemställning med olika 
lösningar skisseras skall planeringsprocessen enligt lagen 
innefatta följande skeden:

Förstudien åskådliggör förutsättningarna och behovet av 
åtgärden. I dess bedömning av projektets genomförbarhet 
är funktion, ekonomi och miljöaspekter avgörande. Det 
genomförs även samråd med allmänhet och berörda myn-
digheter. Med ovanstående som underlag fattar länsstyrel-
sen beslut om projektet kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. 

Järnvägsutredningen ska genomförs om det fi nns 
alternativ kvar att välja mellan från förstudien eller om det 
fi nns omfattande tekniska eller miljömässiga frågor  
som bör studeras vidare. I järnvägsutredningen prövas,  
analyseras och utvärderas alternativen med syfte att ta 
fram underlag för val av alternativ. I järnvägsutredningen 
ska ingå en miljökonsekvensbeskrivning som ska god-
kännas av länsstyrelsen. 

Regeringen ska utföra en Tillåtlighetsprövning av pro-
jektet när det gäller järnvägar avsedda för fjärrtrafi k och 
anläggande av nytt spår på en sträcka av minst fem kilome-
ter för befi ntliga järnvägar för fjärrtrafi k.

Järnvägsplanen redogör för det alternativ som ska 
verkställas och beskriver detaljerat projektets direkta och 
indirekta konsekvenser från olika infallsvinklar. En järn-
vägsplan inkluderar en av länsstyrelsen godkänd miljökon-
sekvensbeskrivning där miljöbalken reglerar innehållet 
och hur samrådsförfarandet sker. Järnvägsplanen ger rätt 
att lösa in mark som permanent behövs för projektet.  Slutli-
gen fastställs järnvägsplanen av Trafi kverket. Den fast-
ställda järnvägsplanen kan därefter överklagas av sakägare 
till regeringen. 

Idéskede

Behov, idé, efterfrågan

Alternativa lösningar identifieras och
prövas översiktligt för att se vilka
som är tänkbara

De tänkbara lösningarna studeras
för att se vilka som är genomförbara

De genomförbara lösningarna utreds
och utvärderas för att se vilken som
ska väljas

Tillåtlighet för nybyggnation
inhämtas hos regeringen

Den valda lösningen detaljutformas

Förstudie

Järnvägsutredning

Tillåtlighetsprövning

Järnvägsplan

Figur 2.1. Planeringsprocessen vid byggande av järnväg.
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Plan- och bygglagen 
Syftet med plan- och bygglagen är att reglera planlägg-
ningen av mark och vatten samt byggande.  För att reglera 
markanvändningen tillämpas järnvägsplanen parallellt 
med plan- och bygglagen. 

Miljöbalken
Målet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling 
som gör att både vår och kommande generationer får en 
god och hälsosam miljö. Miljöbalken är överordnad både 
plan- och bygglagen och lagen om byggande av järnväg. Det 
fi nns allmänna hänsynsregler i Miljöbalken som skall vara 
styrande i alla utbyggnadsprojekt.

2.6. Fyrstegsprincipen

Fyrstegsprincipen är en planeringsmetod för att hushålla 
med resurser och minska transportsystemets miljöpåver-
kan. Den går ut på att steg för steg analysera hur ett trafi k-
problem bäst kan lösas – i första hand genom att påverka 
behovet av transporter, i sista hand genom stora nybyggen.

1. Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av 
transportsätt. Detta innebär planering, styrning, reglering 
och information i syfte att minska transportefterfrågan el-
ler föra över trafi k till mindre utrymmeskrävande, säkrare
eller miljövänligare transportsystem.

Järnvägen anses vara ett mindre utrymmeskrävande, säkrare
och miljövänligare transportsystem för längre transporter. Åtgärder 
enligt steg 1 är inte tillräckliga för att uppnå projektets mål.

2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befi ntligt 
järnvägsnät och fordon. Omfattar insatser inom planering, 
styrning, reglering, påverkan och information riktade till 
järnvägstransportsystemets komponenter i syfte att kunna 
nyttja den befi ntliga infrastrukturen mer effektivt.

Åtgärder enligt steg 2 bedöms inte vara tillräckliga för att uppnå pro-
jektmålen om regionförstoring och ökad kapacitet. En omläggning av 
trafi ken på befi ntlig anläggning bedöms inte leda till ökad punklighet 
eller möjlighet till styv tidtabell, vilket bedöms som nödvändigt för att 
få de regionförstoringseffekter som önskas.

3. Begränsade ombyggnadsåtgärder. Rymmer investeringar 
i till exempel signalsystem eller i banunderbyggnad för att 
nå en bättre punktlighet.

För att uppnå målet med ökad kapacitet har det konstaterats att 
alternativa åtgärder inte är tillräckliga. Åtgärder enligt steg 3 ingår 
delvis i projektet (nya mellanblocksignaler), men är inte tillräckliga 
för att uppnå projektets mål.

4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder. Inne-
bär större investeringar exempelvis utbyggnader från dub-
belspår till fyrspår, nya mötesstationer etc.

Åtgärder enligt steg 4 bedöms som nödvändiga för att uppnå projekt-
målen om regionförstoring och ökad kapacitet. Nya mötesstationer 
bedöms leda till ökad punklighet , förbättrad återställningsförmåga 
samt möjlighet till ökad turtäthet och styv tidtabell. Detta bedöms 
leda till ökad tillgänglighet för resenärerna, vilket är nödvändigt för 
att få de regionförstoringseffekter som önskas.
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Figur 2.3. Miljöbalken gäller för planeringen av både järnväg, väg och kommunernas markanvändning.
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3.1. Mål

3.1.1. Transportpolitiska mål 
Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa 
en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i 
hela landet. Det övergripande målet preciseras i funktions-
mål och hänsynsmål enligt regeringens proposition daterad 
2009-03-17. 

Funktionsmål - tillgänglighet
Transportsystemets utformning, funktion och användning 
ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet 
med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utveck-
lingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jäm-
ställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive 
mäns transportbehov.

Hänsynsmål - säkerhet, miljö och hälsa
Transportsystemets utformning, funktion och användning 
ska anpassas så att ingen ska dödas eller skadas allvarligt 
samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad 
hälsa.

3. Planeringsförutsättningar

3.1.2. Regionala mål 
I förslaget till regional transportplan för Kalmar län1 
beskrivs åtgärder för att förbättra transportsystemet i 
regionen.

I transportplaneringen har två utvecklingsmål varit vägle-
dande för inriktningen av transportplanen:

• Antalet lokala arbetsmarknadsregioner som berör 
länet ska minska från fem till två.

• Kalmar län ska vara fossilbränslefritt till år 2030.

Inriktningen för länet är att åstadkomma en ”rund och
gränslös region”. Ett viktigt medel är att ha ett modernt och 
funktionellt transportsystem. De krav som kan ställas på ett 
sådant transportsystem för Kalmar län är att skapa bättre 
pendlingsmöjligheter inom länet och till angränsande 
arbetsmarknadsregioner.

För godstransporter behövs ett långsiktigt hållbart väg- och
järnvägsnät.

Under 2008 upprättade de fem länen i östra Götaland; 
Kalmar, Blekinge, Kronoberg, Jönköping och Östergötlands 
län, en gemensam systemanalys. Den regionala systemana-
lysen för östra Götaland2 ger en samstämmig bild av vad 
de ingående regionerna ser som strategiskt för ett hållbart 
transportsystem. Särskilt pekas på vikten av regionförsto-
ring, att kollektivtrafi ken blir ännu mer attraktiv med bättre 
pendlingsmöjligheter och att transportinfrastrukturen 
hänger samman i Sverige men även stödjer den ökande 
internationaliseringen inom transportområdet.

Systemanalysen slår fast att de viktigaste sambanden inom
området är mellan universitetsorterna, de större godsno-
derna och turistområdena.

I förslaget till länstransportplan för Kronobergs län3  beto-
nas betydelsen av möjligheterna att föra över arbetsresor 
till kollektiva färdmedel. När det gäller det övergripande 
målet för kollektivtrafi kens utveckling i länet är det poli-
tiskt fastställt att antalet kommersiella resor med kollektiv-
trafi ken ska öka med 50% till år 2020.

Tågtrafi ken är det effektivaste medlet till regionförstoring 
för att på ett miljövänligt sätt säkerställa det regionala 
näringslivets behov av arbetskraftsförsörjning. 

För att uppnå Kronobergs läns målsättningar avseende kol-
lektivtrafi kökning samt målen om tillgänglighet är det av 
avgörande betydelse att kapacitetsförstärkning sker på Kust 
till kustbanan.   

1 Regional transportplan för Kalmar län 2010-2021
2 Regional systemanalys för transportinfrastrukturen
 i östra Götaland 2008
3 Länstransportplanen för Kronobergs län 2010-2021

Figur 3.1. Målstruktur för de nationella transportpolitiska målen.
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3.1.3. Miljömål
Nationella miljömål
Riksdagen antog i april 1999, 15 miljökvalitetsmål. Ett 16:e 
mål, om att bevara den biologiska mångfalden, antogs i 
november 2005. De 16 miljökvalitetsmålen ska leda vägen 
för vår strävan att åstadkomma en miljömässigt hållbar 
samhällsutveckling. Miljömålen har blivit riktmärken för 
allt svenskt miljöarbete, oavsett var och av vem det bedrivs. 
Arbetet med de 16 miljökvalitetsmålen vilar på 5 grundläg-
gande värden. En miljömässigt hållbar utveckling ska:

•  främja människors hälsa
• värna biologisk mångfald och andra naturvärden
• ta tillvara de kulturhistoriska värdena
• bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
• trygga en god hushållning med naturresurserna.

Alla de 16 miljökvalitetsmålen är allmänt formulerade. För 
att kunna omsättas i praktiken måste de preciseras med 
hjälp av mer konkreta mål. Därför fi nns också nationella 
och regionala delmål. 

Miljömålen

Begränsad klimatpåverkan 
Frisk luft 
Bara naturlig försurning 
Giftfri miljö 
Skyddande ozonskikt 
Säker strålmiljö 
Ingen övergödning 
Levande sjöar och vattendrag 
Grundvatten av god kvalitet 
Hav i balans samt levande skärgård 
Myllrande våtmarker 
Levande skogar 
Ett rikt odlingslandskap 

 ällmiljö 
God bebyggd miljö 
Ett rikt växt-och djurliv

Illustrationer: Tobias Flygar

Regionala miljömål
De regionala målen är oftast samma som de nationella. 
De regionala miljömålen bryts dock ofta ned i ett antal re-
gionala delmål. Både Kronobergs län4 och Kalmar län5 har 
tagit fram regionala mål.

I följande stycke listas rubrikerna på de regionala miljömål 
som bedömts kunna beröras av projektet. 

1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv

3.2. Allmänna hänsynsreglerna

De allmänna hänsynsreglerna återfi nns i 2 kap. Miljöbal-
ken och är grundläggande för den som utför eller planerar 
att utföra något som påverkar eller riskerar att påverka 
människors hälsa eller miljön. 

• Bevisbörderegeln
• Kunskapskravet
• Försiktighetsprincipen
• Produktvalsprincipen 
• Hushållnings- och kretsloppsprincipen
• Lokaliseringsprincipen
• Skälighetsregeln
• Ansvar för skadad miljö
• Stoppregeln

3.3. Hushållning med mark, vatten 
och andra resurser

De grundläggande hushållningsbestämmelserna i 3 kap. 
miljöbalken är avvägningsregler som skall tillämpas vid 
avvägning mellan bevarande- och utnyttjandeintressen. 
Reglerna ger uttryck för de fall samhället har väsentliga 
markpolitiska intressen att bevaka vid önskemål om an-
vändningen av mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt. 

De särskilda hushållningsbestämmelserna i 4 kap. miljöbal-
ken anger olika geografi ska områden i landet som på grund 
av sina samlade natur- och kulturvärden i sin helhet har 
bedömts vara av riksintresse.

4              Regionala miljömål för Kronobergs län 2007 – 2010 (2007)
5              Regionala miljömål för Kalmar län 2008

Figur 3.2. Nationella miljömål.
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3.4. Folkhälsomål

I regeringens proposition 2002/03:35 ”Mål för folkhälsan” 
föreslås elva målområden i syfte att förbättra folkhälsan 
och minska skillnaderna i hälsa mellan olika grupper i 
befolkningen. Målen antogs av riksdagen i april 2003. 

Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är att:
• skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på

  lika villkor för hela befolkningen.

Målområde nr 5 Sunda och säkra miljöer och produkter, knyter 
i många avseenden an till de tidigare nämnda Nationella 
miljömålen och Transportpolitiska målen. Målområdet är 
uppdelat i delområdena:

• Sund yttre miljö/luftkvalitet 
• Sunda produkter 
• Sund inomhus- och närmiljö (inkl. buller) 
• Säkra miljöer och produkter – skadeperspektivet

Aspekter att ta fasta på i föreliggande projekt bedöms vara 
behovet av sunda närmiljöer med frihet från buller och 
luftföroreningar, tillgång till gröna miljöer och vatten-
områden samt säkerhet i bland annat trafi k-, bostads- och 
fritidsmiljöer. 

3.5. Miljökvalitetsnormer för luft, 
vatten och buller

Miljökvalitetsnormer regleras i miljöbalkens 5 kap. Avsik-
ten med miljökvalitetsnormerna är att fastlägga en högsta 
tillåtna förorenings- eller störningsnivå som människor 
eller miljön kan belastas med. Fastställda miljökvalitets-
normer fi nns i dagsläget för upprätthållande av luftkvalitet, 
vattenkvalitet och omgivningsbuller.

3.5.1. Luftkvalitet
De miljökvalitetsnormer som gäller för luftkvalitet omfat-
tar maximala tillåtna värden för:

• kvävedioxid 
• kväveoxider
• svaveldioxid
• kolmonoxid 
• bly
• partiklar, PM10
• bensen (gäller från 1 jan 2010)
• arsenik (gäller från 31 dec 2012)
• kadmium (gäller från 31 dec 2012)
• nickel (gäller från 31 dec 2012)
• bens(a)pyren (gäller från 31 dec 2012)
• ozon (gäller från 31 dec 2009 resp. 31 dec 2019)

För upprätthållande av god luftkvalitet gäller förordning 
(2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft.  I 
och med att ett nytt EU-direktiv har fastställts har ett nytt 
förslag till förordning om miljökvalitetsnormer för utom-
husluft arbetats fram där en ny parameter tillkommer, PM 
2,5. Detta är ännu  på förslagsstadiet men då EU-direktivet 
(2008/50/EG) redan har trätt i kraft kommer även en för-
ordning baserad på direktivet och förslaget till förordning 
att träda ikraft inom kort.

3.5.2. Yt- och grundvatten
Vattendelegationerna vid landets vattenmyndigheter, så 
även Södra Östersjöns vattenmyndighet, har i december 
2009 
beslutat om miljökvalitetsnormer för vattenförvaltningen 
inom respektive myndighets vattendistrikt. 

Samtliga vattenförekomster ska uppnå minst god yt- eller 
grundvattenstatus eller god ekologisk potential senast den 
22 december 2015. Detta innebär att statusklassifi ceringar 
och fastställande av miljökvalitetsnormer ska genomföras 
enligt 3 och 4 kap. vattenförvaltningsförordningen (SFS 
2004:660) samt föreskrifter från SGU (för grundvatten) och 
Naturvårdsverket (för ytvatten). Utgångspunkten för vilka 
miljökvalitetsnormer som ska gälla för olika vattenföre-
komster är bland annat vilken status de har idag.

3.5.3. Fisk- och musselvatten
För upprätthållande av en god vattenkvalitet gäller förord-
ningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fi sk- och 
musselvatten. Naturvårdsverket har i NFS 2002:6 listat de 
fi skvatten som normerna ska gälla för. Föreliggande projekt 
berör inte något av dessa fi skevatten. 

3.5.4. Buller
Bestämmelser avseende nivåer, bedömning och hantering 
av omgivningsbuller från vägar, järnvägar, fl ygplatser och 
industriell verksamhet framgår i förordning (SFS 2004:675) 
om omgivningsbuller:

5 § Banverket skall senast den 30 juni 2007 ha kartlagt buller 
från järnvägstrafi k vid järnvägar med en trafi ktäthet på mer än 
60 000 tåg per år och utarbetat strategiska bullerkartor som av-
ser år 2006. Banverket skall upprätta förslag till ett åtgärdspro-
gram och fastställa det senast den 18 juli 2008. Banverket skall 
senast den 30 juni 2012 ha kartlagt buller från järnvägstrafi k vid 
järnvägar med en trafi ktäthet på mer än 30 000 tåg per år och 
utarbetat strategiska bullerkartor som avser år 2011. Banverket 
skall upprätta förslag till ett åtgärdsprogram och fastställa det 
senast den 18 juli 2013.

Figur 3.3. Flygbild över Växjö, © Perry Nordeng
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3.6. Riktlinjer för buller och 
vibrationer från tågtrafi k

3.6.1. Buller
Bullret från järnvägar beskrivs med två mått, dels maximal 
(momentan) ljudnivå och dels ekvivalent ljudnivå. Den 
maximala ljudnivån är den högsta nivå som uppkommer 
då ett tåg passerar och är oberoende av antalet tåg. Den 
ekvivalenta ljudnivån är det sammanvägda medelvärdet 
av alla tågpassager under dygnet. För tågtrafi kbuller är 
den ekvivalenta ljudnivån således beroende av antalet tåg, 
tågens längd och av fördelningen per tågslag.
 
Den tekniska utvecklingen inom järnvägs- och tågområdet 
förväntas successivt reducera bullernivåerna från tågtrafi k. 
Reduktionens storlek är dock osäker.

Ljudnivån mäts i enheten decibel (dBA). Skalan är logarit-
misk och innebär att en fördubblad trafi kmängd medför en 
ökning av den ekvivalenta ljudnivån på ca 3 dBA. För det
mänskliga örat innebär 3 dBA en knappt hörbar förändring. 
För att uppleva en fördubbling eller halvering av ljudnivån 
krävs att förändringen är 8-10 dBA.

Buller i driftskedet från tågtrafi k
Riktvärden för buller från tågtrafi k är gemensamt framtag-
na av dåvarande Banverket , Boverket och Naturvårdsver-
ket bland annat utifrån studier av den subjektiva störnings-
upplevelsen vid olika tågbullernivåer (”Buller och vibrationer 
från spårburen linjetrafi k, 2002-12-03, Dnr.S02-4235/SA60” ) , 
se tabell 3.1. 

Riktvärdena anger som Planeringsmål de bullernivåer 
som långsiktigt inte bör överskridas för att upprätthålla 
en god miljö, vilka också fastställts genom riksdagsbeslut 
(prop.1996/97:53).  Dessa planeringsmål kommer att gälla 
för en eventuell dubbelspårsutbyggnad mellan Alvesta och 
Växjö.

För de planerade mötesspåren kommer åtgärder att stude-
ras utifrån planeringssituationen ”Befi ntlig miljö / Bana vid 
bebyggelse”, se tabell 3.2.

Vid samtliga planeringssituationer  ska eftersträvas att till-
godose planeringsmålen, men omfattning av åtgärder av-
görs utifrån vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt 
och miljömässigt motiverat i det enskilda fallet. Åtgärderna 
ska också prövas med hänsyn till deras samhällsekono-
miska kostnadseffektivitet.

3.6.2. Vibrationer
Banverket har, på samma sätt som för buller, utarbetat 
riktvärden för vibrationer. De föreslagna riktvärdena avser 
vibrationer i permanentbostäder i sovrum nattetid (22-06) 
och uppgår till 0,4 mm/s alternativt 14 mm/s2. Värdena är 
avsedda att tillämpas som planeringsmål för störningar 
från järnvägstrafi k . Åtgärdernas omfattning avgörs med 
utgångspunkt från vad som är tekniskt, ekonomiskt och 
miljömässigt motiverat i det enskilda fallet.

Vibrationerna sprids mest i fi nkorniga jordarter som lera 
och moränlera och minst i grovkorniga som sand och grus. 
Dämpningen av vibrationernas spridning som sker i mar-
ken beror således till stor del på jordartens sammansättning 
och jordlagrets tjocklek.

3.7. Riktlinjer för buller och 
vibrationer i byggskedet

Under byggskedet kan olika arbetsmoment, bland annat 
spontning och schaktning, medföra störande buller. De 
riktvärden som bör tillämpas för luftburet buller från bygg-
verksamhet fi nns angivna i ”Naturvårdsverkets allmänna råd 
om buller från byggarbetsplatser, NFS 2004:15”. 
För vibrationer fi nns framtaget riktvärde i Svensk standard 
SS 02 52 11; ”Vibration och stöt – Riktvärden och mätmetod för 
vibrationer i byggnader orsakade av pålning, spontning, schaktning 
och packning”.

Tabell 3.1. Planeringsmål för buller enligt ”Buller och vibrationer från spårburen linjetrafi k”

Planeringsmål Ekvivalent ljudnivå för ett 
vardagsmedeldygn

Maximal ljudnivå
(Fast)

Permanent- och fritidsbostäder samt vårdlokaler
Utomhus, bostadsområdet
Utomhus, särskilt avgränsad uteplats
Inomhus

60 dBA
55 dBA
30 dBA

-
70 dBA

45 dBA 1)

Undervisningslokaler, inomhus  - 45 dBA 2)

Arbetslokaler, för tyst verksamhet inomhus  - 60 dBA

1) Avser utrymme för sömn och vila (sovrum) under tidsperioden 22.00 – 06.00 samt övriga bostadsrum.
2) Avser nivå under lektionstid.

Tabell 3.2. Åtgärdsnivåer för buller enligt ”Buller och vibrationer från spårburen linjetrafi k”. Planeringssituationen ”Befi ntlig miljö/Bana vid bebyggelse”.

Planeringsmål Ekvivalent ljudnivå för ett 
vardagsmedeldygn

Maximal ljudnivå
(Fast)

Permanentbostäder
Inomhus
Utomhus, bostadsområdet 70 dBA 2)

55 dBA 1)

1) Avser utrymme för sömn och vila (sovrum) under tidsperioden 22.00 – 06.00 samt övriga bostadsrum.
2) Värdet avser frifältsvärde eller till frifältsvärde korrigerat värde.
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Tabell 3.3. Riktvärden för utomhusbuller från byggverksamhet

Ekvivalent ljudnivå, dB(A)

Dag
kl 07-18

Kväll kl 18-22 samt lör-, sön- 
och helgdagar kl 07-18

Natt
kl 22-07

Bostäder 60 50 45

Tillämpning av trafi kbullerriktvärden
Om byggverksamheten har begränsad varaktighet, högst 
två månader, till exempel spontning och pålning, kan 5 dBA 
högre värden tillåtas. Vid enstaka kortvariga händelser, 
högst 5 minuter per timme, kan 10 dBA högre nivåer accep-
teras. Detta bör då inte gälla kvälls- och nattetid.

I de fall verksamheten är av begränsad art och även inne-
håller kortvariga händelser bör dock höjningen av riktvär-
det få uppgå till sammanlagt högst 10 dBA.

3.8. Riksintressen för 
kommunikation

Järnväg
Trafi kverket arbetar med att peka ut och beskriva de 
banor och anläggningar för tågbildning som bedöms vara 
av riksintresse för kommunikationer. Områden som är 
av riksintresse för järnvägens anläggningar ska skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller 
utnyttjandet av sådana anläggningar. Kust till kustbanan är 
klassad som riksintresse för järnvägen. 

Väg
Riksväg 25 mellan Alvesta och Kalmar ingår i det nationella 
stamvägnätet och är riksintresse för väg. Även riksvägarna 
23, 27, 28, 30 och 31 som korsar riksväg 25 är samtliga av 
riksintresse. Vägarna utgör en förbindelse mellan regionala 
centra eller är av särskild betydelse för regional eller inter-
regional trafi k.

Figur 3.4. Karta över Kust-till-kustbanan, delen Alvesta – Kalmar med sträckan Alvesta – Växjö samt orterna Åryd, Skruv, Örsjö och Trekanten inringade.
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3.9. Avgränsningar för förstudien

Förstudien begränsas funktionsmässigt till utredningsom-
rådet mellan Alvesta bangård i väster och Kalmar C i öster. 

Geografi skt, när det gäller större fysiska åtgärdsförslag, 
är utredningsområdet uppdelat på fem delområden. För 
sträckan Alvesta – Växjö studeras möjlighet till dubbel-
spårsutbyggnad. Vid orterna Åryd, Skruv, Örsjö och 
Trekanten utreds det om nya mötesstationer. Enklare kapa-
citetshöjande åtgärder studeras för hela sträckan Alvesta-
Kalmar.

Vid trafi kutredningen har hänsyn tagits till trafi ken på 
Södra stambanan och på Kust-till-kust-trafi ken (mot Vär-
namo i Alvesta och mot Karlskrona i Emmaboda) samt på 
Stångedalsbanan (mot Blomstermåla).

Beträffande dubbelspårsstudien är begränsningen i Al-
vesta anslutningsväxeln till Södra stambanan och i Växjö 
Liedbergsgatan, km 238+000. Utredningsområdet följer 
befi ntlig järnvägssträckning.

Någon studie om fysiska åtgärder på Växjö bangård ingår ej 
i denna förstudie. Växjö bangård utreds i ett separat projekt. 

Ett ytterligare projekt ”Pågatåg Nordost”, berör också detta 
projekt med två nya hållplatser i Växjö och en i Gemla. 
Någon utredning om dessa hållplatser ingår ej i denna 
förstudie. 
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Figur 3.5. Flygbild över Alvesta. © Perry Nordeng

3.10. Boende och verksamheter 
(samhällsstruktur)

Enligt den regionala transportplanen för Kalmar län6 utgörs 
Kust till kuststråket av riksväg 25 mellan Kalmar och Halm-
stad via Växjö och järnvägen Kust till kustbanan mellan 
Kalmar och Göteborg via Växjö. Till stråket hör också an-
slutande delar av vägnätet samt gång- och cykelstråk som 
anknyter till knutpunkter längs järnvägen och riksväg 25.

Stråket har viktiga funktioner på internationell, nationell,
mellanregional, regional och lokal nivå. God tillgänglighet
för personresor är betydelsefullt längs kust till kuststråket 
för att uppnå regionens mål om två arbetsmarknadsregio-
ner.

Det nya universitetet Linnéuniversitetet har som huvudor-
ter Kalmar och Växjö vilket förstärker behovet av goda och 
snabba kommunikationer längs stråket. 

Växjö och Kalmar har haft en stabil befolkningsökning de 
senaste åren. De fl esta övriga orter i regionen har däremot 
haft en liten minskning av antal invånare.

Kust till kuststråket är en betydelsefull pulsåder för gods i 
öst-västlig riktning vilket kräver ett långsiktigt hållbart väg- 
och järnvägsnät för godstransporter. Goda förbindelser för 
gods behövs mellan Kalmar/Nybro/Emmaboda och Växjö/
Alvesta.

Enligt rapporten ”Framtida regionaltågstrafi k i Kronobergs 
län”7 är tågtrafi ken i regionen viktig för att kunna nå ut till 
marknader och för att marknaderna ska kunna nå regionen. 
Sett i ett större perspektiv kan förbättringar av järnvägs-
standarden medföra att storregionen blir en ännu viktigare 
aktör i det nationella och internationella samspelet.

Smålandslänen står för stora produktions- och nettoex-
portvärden med en region som präglas av metall-, plast- 
och trävaruindustri.

UA1 Alvesta - Växjö
Hela sträckan mellan Alvesta och Växjö ligger inom Kro-
nobergs län. Alvesta är en tätort och viktigt järnvägsknut i 
Alvesta kommun. 

6 Regional transportplan för Kalmar län 2010-2021
7 Framtida regionaltågstrafi k i Kronobergs län samman- 
 kopplad med Krösatågens trafi kering (2007)

Alvesta ligger utmed riksväg 25/27 och väg 126. Alvesta 
utgör en betydande knutpunkt för järnvägstrafi ken genom 
förbindelser med Göteborg, Södra stambanan och an-
slutande tågförbindelser till Stockholm samt Malmö och 
Köpenhamn. I tätorten fi nns ca 7700 invånare8.

Mellan Alvesta och Växjö ligger tätorten Gemla med ca 
1312 invånare (vilket har varit oförändrat sen år 2000). 

Gemla ligger i ett jordbrukslandskap med Helige å i tätor-
tens östra del.

Tillverkningsindustrin är representerad genom ett antal 
större företag som till exempel Fresh och Gunnebo Indu-
strier. Företaget Micki Leksaker AB har sitt huvudkontor 
i Gemla. I övrigt fi nns jordbruksföretag och små företag 
inom service och hantverk som betjänar ett större område 
kring Växjö. 

Närmre Växjö passerar Kust-till-kustbanan stadsdelen 
Räppe med ca 1200 invånare.

Växjö är centralort i Växjö kommun med 59 200 invånare 
i tätorten. I Växjö fi nns universitet, centrallasarett, länsad-
ministration och fl era större industrier.

Största arbetsgivarna är Växjö kommun med 7400 an-
ställda följt av Landstinget Kronoberg med 4000 anställda. 
Inom Växjö kommun fi nns drygt 7600 företag.

Länstrafi ken Kronoberg administrerar ett bussnät som 
utgår från resecentrum och täcker hela länet. 

Strax utanför Växjö ligger Småland Airport. Flygplatsen ägs 
av Landstinget Kronoberg, Växjö Kommun samt Alvesta 
Kommun.

Växjö kommun ligger centralt i en stor pendlingsregion. 
Södra stambanan, Kust till kustbanan och fl era riksvägar 
korsar regionen. Drygt 4000 resenärer pendlar mellan 
Alvesta och Växjö varje dag, alla trafi kslag beaktade.

8 Befolknings- och arealfakta från SCB (2008-05-28)

Figur 3.6. Flygbild över Gemla. © Perry Nordeng
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UA2 Åryd
Åryd är ett gammalt brukssamhälle vid Årydssjön i Växjö 
kommun som numera fungerar som en förort till Växjö. 
Många arbetspendlar mellan Åryd och Växjö.  Antal invå-
nare i Åryd är ca 700.

Åryd har en blandad bebyggelse av villor och hyreslägen-
heter. Det tätbebyggda samhället övergår till enskilda hus, 
torp och gårdar i skogslandskapet. 

De största arbetsplatserna i Åryd fi nns i industribyn, i den 
kommunala omsorgen och i skolan.

Väg 850 passerar genom Åryd och korsar järnvägen i södra 
delen av samhället. Enligt trafi kräkning från 2003 nyttjas 
vägen av cirka 240 fordon per dygn.

UA3 Skruv
Skruv är en tätort i Lessebo kommun i Kronobergs län, 
belägen 10 km sydost om centralorten Lessebo.  Antal invå-
nare i Skruv är ca 550. 

De karakteristiska villaområdena övergår till enskilda hus, 
torp och gårdar på landsbygden och mindre byar i kom-
mundelen Skruv - Ljuder. 

I Skruv fi nns bland annat glasbruk, mekanisk industri och 
träindustri.  Hantverksbranschen företräds av en rad fi rmor, 
bland annat inom el, plåt och byggnation.

Vägarna 823 och 821 korsar järnvägen i norra delen av sam-
hället. Enligt trafi kräkning från 1999 passerar dagligen 620 
fordon på väg 823 och 260 fordon på väg 821.

UA4 Örsjö
Örsjö samhälle är beläget i Nybro kommun cirka 10 kilo-
meter sydväst om Nybro. Antalet invånare i Örsjö är ca 400.

Örsjö är ett samhälle i skogs- och jordbruksområde med 
karakteristisk villabebyggelse. I samhället fi nns kyrka, 
skola med mera. 

Näringslivet i Nybro kommun är starkt präglat av industrin 
där 40 % av de sysselsatta i Nybro arbetar inom industri-
branschen. Skogs- och jordbruksnäringen har traditionellt 
varit viktig för trakten runt Örsjö. Idag fi nns även fl era 
företag inom möbel- och inredningsbranschen, till exempel 
Örsjö Belysning AB, Serag AB och Bendinggroup AB.

Järnvägen genom Örsjö byggdes år 1874 och har haft en stor 
betydelse för samhällets tidiga utveckling. Norr om Örsjö 
passerar riksväg 25.

UA5 Trekanten
Trekanten är en tätort belägen längs riksväg 25 i Kalmar 
kommun i Kalmar län. 

Trekanten ligger mellan Nybro och Kalmar där ca 1100-
1400 personer pendlar dagligen i vardera riktning. Antal 
invånare i Trekanten är ca 1300.

I samhället fi nns en rad etablerade företag tillsammans med 
allmän service, bostäder och handel. 

Figur 3.7. Flygbild över Åryd © Perry Nordeng

Figur 3.8. Flygbild över Skruv © Perry Nordeng

Figur 3.9. Flygbild över Trekanten © Perry Nordeng

Figur 3.10. Flygbild över Örsjö © Perry Nordeng
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3.11. Järnvägstekniska 
förutsättningar

3.11.1. Kust till kustbanan
Kust till kustbanan är en elektrifi erad bana med fjärrblock-
ering /11/. Banan sträcker sig från Göteborg på västkusten 
till Kalmar och Karlskrona på östkusten med en förgre-
ningspunkt i Emmaboda. 

Stråket är en viktig matarbana till Södra stambanan i 
knutpunkten Alvesta. Banan trafi keras av både gods- och 
persontåg.

Sträckan mellan Alvesta och Kalmar är enkelspårig med 
mötesstationer i Gemla, Växjö, Hovmantorp, Lessebo, Em-
maboda, Nybro, Fredrikslund och Kalmar Södra. 

Banan trafi keras med hög turtäthet i förhållande till banans 
kapacitet och är tidvis hårt belastad. Återställningsförmå-
gan är relativt låg vid förseningar och risken för att tågför-
seningarna fortplantar sig under dygnet är stor.

Lutningar mellan 10 och 15 promille på en längd över 
500 m förekommer på sträckor mellan Växjö-Hovmantorp, 
Lessebo-Emmaboda och Emmaboda-Nybro.

Största tillåtna hastighet på Kust till kustbanan är 200 km/h 
men på grund av kurvor med snäva radier och ett antal 
kvarvarande plankorsningar har större delen av banan 
lägre hastighet. 

3.11.2. Förutsättningar för kapacitetsutbyggnad
Vid en utbyggnad av mötesspår bör nya växlar placeras 
i rakspår för att undvika ökade kostnader för underhåll 
av växlarna. En växel som läggs i kurva innebär alltid en 
specialanpassad växel vilket också medför problem med 
reservdelar.

Banans lutning på mötesstationen bör inte överstiga 
5 promille. Denna begränsning beror bland annat på att det 
vid större lutningar fi nns risk för att framförallt godståg 
får problem att starta i uppförbacke. Om mötesstationen 
i huvudsak ska användas för persontågsmöten gäller den 
generella begränsningen med en medellutning på max 10 
promille.

Det övergripande kravet är att befi ntlig banas utformning 
ska bibehållas så långt det är möjligt vilket innebär att 
växlar i kurva i undantagsfall måste tillåtas och att mötes-
stationens lutning avser medellutningen. 

För mötesstationer gäller att möten ska kunna ske med 
samtidig infart för 160 m långa tåg (dubbelkopplade 
Öresundståg).  Förutom själva tåget krävs en säkerhetszon 
framför varje tåg. Längden på säkerhetszonen reglerar i sin 
tur hastigheten tågen kan hålla på mötesspåret. Detta inne-
bär att den totala hindefria längden som krävs för tåg och 
säkerhetszon varierar mellan ca 285 m till 385 m. Samtidig 
infart innebär att tåg från bägge håll kan köra in till mötes-
stationen samtidigt, oberoende av varandra. 

Tågmöten utan samtidig infart medför ett extra tidstillägg 
på ca 3 minuter.

Anläggningen bör utformas så att möjlighet fi nns till för-
längning för att klara möten med 750 m långa godståg utan 
samtidig infart /34/.

Växlar i huvudspår ska tillåta en hastighet av 70 alternativt
80 km/h för tåg som ska köra in på mötesspåret.

3.12. Geotekniska förutsättningar

Utredningsområdet sträcker sig över ett antal kommuner-
från Alvesta kommun i väster till Kalmar kommun längst 
i öster.  Liksom i stora delar av Småland har landskapet 
mycket varierande terrängförhållanden rikt på berg, dalar, 
skog och sjöar.

På sträckor där det förekommer till exempel kärrtorv, gyttja 
eller lera krävs det fördjupade geotekniska undersökningar 
för att säkerställa korrekta grundläggningsmetoder.

Gemensamt för samtliga utredningsalternativ för mötes-
spåren är att det tidigare har funnits mötesspår på platserna. 
Alternativen med långa mötesspår går dock utanför den 
gamla bangårdsmarken.

UA1 Alvesta-Växjö
Sträckan mellan Alvesta och Växjö är ca 18 km.

Jordarten är i huvudsak sandig morän men på en del platser  
passerar järnvägen områden med kärrtorv och osamman-
hängande lager av torv.

UA2 Åryd
Utredningsområdet för nytt mötesspår i Åryd följer till stor 
del placeringen för tidigare förlagt mötesspår.

I området öster om plankorsningen är jordarten i huvudsak 
morän medan väster om plankorsningen består jordarten 
till stor del av kärrtorv.

UA3 Skruv
Utredningsområdet för nytt mötesspår i Skruv följer place-
ringen för tidigare förlagt mötesspår. 

Morän och isälvsavlagringar är dominerande. En grusås 
löper genom samhället. 

UA4 Örsjö 
Utredningsområdet för nytt mötesspår i Örsjö följer place-
ringen för tidigare förlagt mötesspår.

Dominerande jordart, i Örsjö med omnejd, är morän som 
består av krossad granit och porfyr. Den är av sandig typ 
men även grövre kornstorlekar förekommer. Berg går bitvis 
i dagen men jorddjup på 3-4 m är vanligt förekommande. I 
närhet av sjön kan det fi nnas lösa, organiska jordarter. 

UA5 Trekanten
Utredningsområdet för nytt mötesspår i Trekanten följer 
placeringen för tidigare förlagt mötesspår.

Vid läget för nytt mötesspår fi nns till största del postglacial 
fi nsand eller silt. Västerut övergår jordarten i  sandig morän.
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kollektivtrafi k med tåg skulle stärka ortens attraktivitet 
både för boende och för företag.

Målet att de lokala arbetsmarknaderna ska bli större ställer 
krav på mycket goda förbindelser. Nybro kommun vill 
gärna se ett pendeltåg Kalmar – Växjö – Karlskrona med 
fl er stationer i till exempel Örsjö och Trekanten. 

UA 5 Trekanten
I Översiktsplanen för Kalmar kommun13 betonas att 
stomjärnvägen (Kust till kustbanan), väg E22 och riksväg 
25 som alla är av riksintresse för kommunikationer är av 
väsentlig betydelse för både kommunen och regionen.

I Kalmar kommun ligger fl era tätorter i direkt anslutning 
till järnvägen vilket kan bli intressant för en framtida pen-
deltågstrafi k. Om järnvägen ska bli attraktiv måste hållplat-
serna ligga centralt i respektive ort.

3.13.2. Detaljplaner
UA 1 Alvesta – Växjö
Sträckan Alvesta-Växjö berör fl era detaljplanelagda områ-
den.

UA 2 Åryd
Det fi nns inga detaljplanelagda områden i Åryd.

UA 3 Skruv
Utbyggnaden av mötesspår i Skruv berör ett antal detalj-
planer. Planen för området där Skruvs station är belägen 
och omkringliggande järnvägsspår är fastställd 1958-05-
09.

Planen för området sydväst om stationshuset är fastställd 
67-10-06 och benämns ”sydost om korsningen Parkvägen 
och Järnvägsgatan.

Detaljplan för området norr om järnvägen är fastställd 
91-03-25 och benämns ”Skruvsholm 6:1 m fl ”  och omfattar 
glasbruket med fl era byggnader.

Detaljplan för området öster och söder om stationshuset 
där magasinet är beläget och andra sidan runt bryggeriet är 
fastställt 00-02-28 och benämns ”Skruv 16:2, Bryggeritom-
ten m fl ”. 

UA 4 Örsjö
Byggande av mötesspår gränsar till och berör två detalj-
planer i Örsjö. Detaljplan D161 (LM 0881-P353) fastställd 
2007-12-12 gränsar till utredningsområdet. Detaljplan B38 
(LM 08-ÖRS-800) fastställd med revidering 1956-03-01 
omfattar hela Örsjö samhälle och innefattar även befi ntlig 
järnväg.

UA 5 Trekanten
Det fi nns två detaljplaner i närområdet till järnvägen. 
Detaljplan för Trekantens stationsområde, Harby 3:56 m.fl .  
omfattar en planskild gång- och cykelvägskorsning som 
byggs genom att nuvarande järnvägskorsning stängs samt 
att järnvägskorsningen med den nya förbifartsvägen väster 
om Trekanten blir planskild. Den nya vägsträckningen 
planläggs i en annan detaljplan ”Ny väg 573, Kristvallavä-
gen förbi Trekanten” som också berör befi ntlig järnväg.

13 Översiktsplanen för Kalmar kommun (1999)

3.13. Kommunala planer

3.13.1. Översiktplaner
Översiktsplanerna ska redogöra för huvuddragen i respek-
tive kommuns framtida mark- och vattenanvändning samt 
vara ett dokument och en process där kommunernas struk-
tur (bebyggelsestruktur, trafi kstruktur, grönstruktur etc) 
diskuteras och vidareutvecklas i samverkan med beslutsfat-
tare och medborgare.

UA 1 Alvesta – Växjö
I översiktsplanen för Alvesta kommun9 påpekas att genom 
att förbättra infrastrukturen och kollektivtrafi ken kan de 
lokala arbetsmarknadsregionerna förstoras, vilket ger ökad 
möjlighet till val av arbete och bostadsort. Företagens möj-
lighet att rekrytera förbättras och sammantaget ger detta 
förutsättningar för ekonomisk tillväxt.

I översiktplanen för Växjö kommun10 nämns att en helhets-
syn på höghastighetståg, snabbtåg, regiontåg och godståg 
eftersträvas och kan med fördel ingå i den gemensamma 
regionala infrastrukturstrategin. För Kust-till-kust-banan 
behövs i det korta tidsperspektivet spårförbättringar och i 
ett längre perspektiv dubbelspår.

UA 2 Åryd
I översiktplanen för Växjö kommun betonas vikten av bra 
kollektiva pendlingsmöjligheter för orterna runt om Växjö.

Om Åryd nämns bland annat att orten behöver en tydligare 
mittpunkt och naturlig mötesplats vid affären, skolan och 
idrottsplatsen. Om kontakten mellan denna mittpunkt, 
bruksmiljön och sjön utvecklas skulle Åryds karaktär och 
attraktion stärkas väsentligt.

UA 3 Skruv
I förslaget till översiktsplan för Lessebo kommun11 nämns 
bland annat att Kust till kustbanan har en allt viktigare roll 
ur kommunikations- och miljösynpunkt för arbetsmark-
nadsområdet med Växjö som nav. Detta har medfört ett 
behov av en standard- och kapacitetsökning för järnvägs-
trafi ken. Det fi nns ett behov av dubbelspår på sträckan 
Lessebo-Växjö-Alvesta. 

I översiktsplanen ges förslag på att nuvarande industri-
område utvecklas i västra delen av Skruv där närheten till 
järnvägen är en outnyttjad resurs som kan komma att bli 
betydelsefull i framtiden. Området skulle därmed gränsa 
till det långa mötesspårsalternativet.

UA 4 Örsjö
I Översiktsplanen för Nybro kommun12 beskrivs Örsjö som 
en ort med möjlighet till utveckling genom nya bostadsom-
råden. Sluttningen mellan Orrabäcksvägen och järnvägen 
är lämplig för permanentboende. Ett ökat antal boende i 
Örsjö skulle stärka skolan och ge ett bättre underlag för 
en pendeltågsstation. I Översiktsplanen nämns också att 
järnvägen är en resurs som kan få stor betydelse för Örsjös 
utveckling i framtiden. Med ett mötesspår i Örsjö skapas en 
möjlighet för en station  för pendeltågstrafi k. En förbättrad 

9 Översiktsplan för Alvesta kommun (2008)
10 Översiktplan Växjö kommun (2005)
11 Förslag till Översiktsplan för Lessebo kommun (2009)
12 Översiktsplan Nybro kommun (2007)
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Figur 3.11. Miljökarta UA1, Alvesta - Växjö. Längs sträckan fi nns också ett antal skogliga naturvärden och sumpskogar. Dessa är inte redovisade på kartan.

Naturmiljö 
För att ge en helhetsbild av området beskrivs nedan be-
varandevärden som gränsar till eller ligger i närheten av 
utredningsområdet. 

Inga kända skyddade områden eller riksintressen för natur-
vård påverkas längs med planerad sträckning.

Ett område vid km 236+900 bestående av ett skogligt 
naturvärde söder om befi ntlig järnväg kan påverkas av 
anläggande av dubbelspår. Område består av lövträdsrik 
barrskog och omfattar ca 10 ha.

En sumpskog norr om befi ntlig järnväg i höjd med fotbolls-
planen vid km 234+200 kan beröras. Den utgjordes tidigare 
av en öppen våtmark och är idag en strandskog huvudsakli-
gen bestående av lövskog.

Öster om Gemla, vid km 228+500, fi nns en alsumpskog 
omedelbart söder om järnvägen.  Sumpskogen är belägen 
öster om Helige å (Mörrumsån). Norr om befi ntlig järnväg 
och strax ovan nämnda sumpskog fi nns en sumpskog bestå-
ende av strandskog av övervägande glasbjörk som ingår i 
naturvårdsplanen.

3.14. Miljö och hälsa

Kartorna på denna och kommande sidor redovisar miljö-
intressen vid utredningsalternativen 1-5.

3.14.1. UA 1 Alvesta – Växjö

Landskapskaraktär
Stadsbilden utmed järnvägen i Alvesta varierar mellan fl er-
familjshus, parkstråkoch villabebyggelse på väg ut mot den 
öppna landsbygden med enskilda hus, stugor och gårdar i 
jordbruks- och skogslandskapet. 

På sträckan Alvesta-Växjö uppvisar landskapet stor mång-
fald och variationsrikedom. Öppna jordbrukslandskap med 
dalgångar utmed vattendrag växlas med skogsområden 
med både löv- och barrskog. 

Stadsbilden utmed järnvägen i Växjö erbjuder stor variation 
med allt från villabebyggelse, fl erfamiljshus, industriom-
råden och parkstråk. Växjö stationsområde ligger nära den 
gamla stadskärnan. Bebyggelsen i centrala Växjö är struk-
turerad enligt rutnät, som är delvis sargad och ofullbordad.

km 229

km 227

km
 225

km 223
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km 231

km 233

km
 235

km 237

Utbyggnaden av dubbelspår kan beröra stenmurar längs 
järnvägen. Påverkan på stenmurar i jordbrukslandskap krä-
ver dispensansökan enligt biotopskyddsbestämmelserna 
hos länsstyrelsen.

Kulturmiljö
Planerad sträckning berör några områden av riksintresse 
för kulturmiljövården. Det berör riksintresse för kultur-
miljövård i centrala Växjö, G 27, omfattande stifts- och 
residensstad av medeltida ursprung med dominerande 
domkyrkoområde och successivt framvuxen rutnätsplan 
som speglar stadsutvecklingen under 1600- och 1800- ta-
len. Väster om Räppe går befi ntlig järnväg genom område 
G 26 som beskrivs som en välbevarad herrgårdsmiljö som 
en gång utgjorde senmedeltidens största godsbildning, i det 
dåtida Sydsverige.

Ett antal  fornlämningsområden i form av två fossila åkrar i 
höjd med Västra mark vid km 235+500 samt 235+800 och 
vid 231+200-231+800, 229+900 och i Gemla vid 227+500  
bestående av ett fl ertal agrara /1/ fasta fornlämningar som 
utgörs av röjningsrösen. Vid Aringsås norr om befi ntlig 
järnväg vid km 223+100 kan en fast fornlämning i form 
av bytomt/gårdstomt som idag utgörs av igenväxande åker 
beröras. I Alvesta vid km 221+600 fi nns ett område med 
lämningar som kan beröras. De utgörs av en bytomt samt 

ett gravfält mellan Länsmansbacken och Lekaryds-
vägen samt en offerkälla vid Länsmansbacken och 
en fast fornlämning i form av en grav/rest sten vid 
Lekarydsvägen.  

Boendemiljö och barriäreff ekter
Befi ntlig järnväg utgör redan idag en barriär och 
sträckningen kommer troligtvis inte att ändras. Plan-
korsningar medför väntetider vid bomfällning som 
kan öka barriäreffekterna längs planerat dubbelspår 
om järnvägsbommarna är nere under längre tidspe-
rioder på grund av säkerhetsskäl. 

Friluftsliv och rekreation
I både Alvesta och Växjö kommun fi nns rika möj-
ligheter till rekreation och friluftsliv i olika former. 
Det fi nns ett aktivt föreningsliv som driver ett antal 
anläggningar.

I Gemla fi nns bland annat fotbollsplan och tennis-
planer samt ett stort antal promenadleder. Rakt ige-
nom samhället rinner Helige å som där möjligheter 
till paddling fi nns.

Öster om Räppe fi nns en småbåtshamn vid Räppe 
kanal.
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Mark och vatten
Längs sträckan mellan Alvesta och Växjö berörs ett antal 
större och mindre vattendrag och sjöar. Dessa kommer 
inte att redovisas här utan kommer att utredas vidare i ett 
senare skede.

Vid den tidigare impregneringsanläggningen i Räppe, 
Räppe bangård, impregnerades slipers och annat virke, 
under åren 1942 och 1943, med arseniksaltlösning. Idag 
bedrivs ingen verksamhet och området är övertäckt med 
rena massor. 

Befi ntlig banvall längs med hela sträckan ska också utredas 
i de fall ändringar av banvallen kommer att utföras.

Ett antal identifi erade potentiellt förorenade områden fi nns 
enligt länsstyrelsens register i närheten av befi ntlig järnväg 
och kan därmed beröras av byggande av dubbelspår. Alla 
utom det sistnämnda området är enbart identifi erade och ej 
riskklassade: 

•  gammal betong-/cementindustri vid småbåtshamnen 
i Räppe vid km 233+800 (objektID F0780-2600)

•  ytbehandlingsanläggning av trä i Gemla söder om 
befi ntlig järnväg och väster om Helige å vid km 
228+500 (objektID F0780-2511)

•  tillverkning av plast-polyester vid km 228+400 
(objekt-ID F0780-3001)

•  gjuteri vid infarten till Alvesta mellan Länsmans-
backen och Vikgatan vid km 221+800 (objektID 
F0764-7004)

• tillverkning av plast- och polyuretan vid km 
221+800 (objektID F0764-3001) samt 

• verkstadsindustri vid Snickaregränd vid km 221+500, 
riskklass 3 (objektID F0764-4024)

3.14.2.  UA 2 Åryd

Landskapskaraktär
Landskapsbilden i Åryd består av karaktärisk villabebyg-
gelse  i ett gammalt brukssamhälle som övergår i ett skogs-
landskap med omväxlande löv- och barrskog med öppna 
vattenytor i form av sjöar och vattendrag.

Naturmiljö 
För att ge en helhetsbild av området beskrivs nedan be-
varandevärden som gränsar till eller ligger i närheten av 
utredningsområdet. 

Norr om befi ntlig järnväg vid Årydsjöns strand fi nns ett 
område med skogliga naturvärden omfattande ca 2 ha 
ädellövsskog samt ett område med skogliga naturvärden 
bestående av ca 1,5 ha lövskog. Dessa berörs inte av utred-
ningsområdet.

Järnvägen går väster om samhället igenom ett område av 
sumpskogar i form av kärrskogar bestående av bland- och 
lövskogar vid vattendrag. Inga av dessa berörs av utred-
ningsområdet.

Väster om samhället går järnvägen genom ett område som 
fi nns med i länets våtmarksinventering. 

Kulturmiljö
Inga  riksintressen för kulturmiljövården, fornlämnings-
områden eller fasta fornlämningar fi nns i närheten av 
befi ntlig järnväg. 

En fornåker och så kallade andra kulturhistoriska lämning-
ar i form av kolningsanläggningar och rensningsrösen samt 
en husgrund efter en gammal banvaktarstuga fi nns väster 
om utredningsområdet men de kommer ej att beröras.

Boendemiljö och barriäreff ekter
Den befi ntliga järnvägen utgör redan idag en barriäreffekt 
i samhället då plankorsning fi nns och avgränsar Åryd i 
sydlig riktning och medför en påverkan på boendemiljön. 

Figur 3.12. Flygfoto över gamla stationsområdet i Åryd. © Perry Nordeng
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Figur 3.13. Miljökarta UA2 - Åryd med kort alternativ markerat med heldragen blå linje (C). Streckad blå linje visar utbyggnadsriktning för långt alternativ.   
 Bortvalda alternativ redovisas i ljusare blå färg.

Ett vattendrag söder om befi ntlig järnväg berörs av byg-
gandet av mötesspår då utredningsområdet hamnar inom 
strandskyddat område. Valt alternativ kommer även att 
förutsätta att en förlängning av trummor utförs, vid km 
251+800, vilket berör avledningsdiket från regleringsluck-
an som nämns tidigare.

Detta innebär att en anmälan om vattenverksamhet enligt 
11 kap. miljöbalken kan behöva göras samt att en dispens-
ansökan från strandskyddsbestämmelserna måste göras. 
Strandskydd råder vid hav, insjöar och vattendrag och 
omfattar land- och vattenområden intill 100 meter från 
strandlinjen vid normalt vattenstånd. 

Det fi nns ett antal potentiellt/misstänkt förorenade 
områden i samhället i form av verkstadsindustri, gjuteri, 
ytbehandling av trä, bensinstation, tillverkning av tvätt och 
rengöringsmedel, avloppsreningsverk med mera. Men bara 
ett förorenat område eller potentiellt/misstänkt förorenat 
område ligger i anslutning till befi ntlig järnväg enligt läns-
styrelsens register. Det är Åryds sågverks impregnerings-
plats, objektID F0780-2007. 

Markarbeten föregås av utredning, och vid behov kontakt 
med tillsynsmyndighet och åtgärder, avseende markföro-
reningar. 

Friluftsliv och rekreation
I centrum av Åryd ligger idrottsplatsen med ett aktivt för-
eningsliv. Närliggande elljusspår och skolans gymnastiksal 
kompletterar sportanläggningen. Flera promenad- och 
vandringsleder fi nns i anslutning till samhället, bland annat 
promenadstråk längs järnvägen västerut.  Stråket är förlagt 
på den gamla banvallen på norra sidan om befi ntlig järnväg. 
Vid km 251 nyttjas den gamla järnvägsbron för stråket. 

I östra delen av samhället ligger Årydsjön som är en bad- 
och fi skesjö med bra vatten. 

Mark och vatten
Ett vattenskyddsområde för Åryds vattentäkt fi nns norr om 
samhället.  

Åryd är beläget i ett område med många tillfl öden i form av 
bäckar och åar. Dessa  ger höga vattenfl öden och orsakar 
emellanåt översvämningar mellan reningsverket och 
järnvägen.  Vattennivåerna i Årydssjön regleras i tre olika 
utlopp till Mörrumsån och Aggån. De östra av dessa utlopp 
passerar järnvägen vid km 251+800 genom två trummor 
vid läget för planerat mötesspår (UA2 K). Regleringsluckan 
från Årydssjön för detta utlopp öppnas endast vid extremt 
höga fl öden och har enligt uppgifter från kommunen inte 
öppnats de senaste 25 åren. 
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Figur 3.14. Miljökarta UA3 - Skruv med kort alternativ markerat med heldragen blå linje. Streckad blå linje visar utbyggnadsriktning för långt alternativ.

Figur 3.15. Flygfoto över gamla stationsområdet i Skruv. © Perry Nordeng
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3.14.3. UA 3 Skruv

Landskapskaraktär
Landskapsbilden i Skruv är delad med en samlad villabe-
byggelse med kyrkan och lokal handel söder om järnvägen. 

Norr om järnvägen domineras landskapbilden av industri-
byggnader. 

Orten ligger i ett skogslandskap med omväxlande löv- och 
barrskog och öppna ängar. 

Naturmiljö
För att ge en helhetsbild av området beskrivs nedan be-
varandevärden som gränsar till eller ligger i närheten av 
utredningsområdet. 

Skruv berörs ej av några områden för riksintresse eller 
några skyddsvärda områden avseende naturmiljön.

Kulturmiljö
Planerad sträckning berör ej några riksintressen för kultur-
miljövården eller några fornlämningsområden. 

I anslutning till befi ntligt spårområde fi nns det två forn-
lämningar, så kallade övriga kulturhistoriska lämningar i 
form av samlingsplatser. 

Boendemiljö och barriäreff ekter
Den befi ntliga järnvägen utgör redan idag en barriäreffekt 
i samhället och delar Skruv i en sydlig och nordlig del. Två 
plankorsningar fi nns som medför väntetider vid bomfäll-
ning. 

Friluftsliv och rekreation
I Skruv fi nns ett fritidsområdet vid Gåsamålavägen med 
Skruvs Idrottsplats, tennisbanor, Badsjön och friluftsområ-
det vid Laxsjön. 

Enligt översiktsplanen fi nns önskemål om att knyta 
samman området till Skruvs samhälle med en gång- och 
cykelväg.

Mark och vatten
Ett vattenskyddsområde för Skruvs vattentäkt fi nns norr 
om samhället.  

Det löper en vattenförande grusås genom Skruv. Skruv är 
beläget i ett område med många tillfl öden i form av bäckar, 
bland annat Ålabäcken öster om samhället, och Momolaån. 
Dessa kan ge höga vattenfl öden i Skruv och uppdämnings-
effekt uppstår på fl era platser, bland annat vid järnvägen. 

Även Laxsjön samt Badsjön fi nns i närområdet.

Inom utredningsområdet fi nns två vattendrag som korsar 
befi ntlig järnväg, väster om samhället vid ca km 282+700 
och öster om samhället vid ca km 283+700. Dessa kan be-
röras vid utbyggnad av ett långt mötesspår då utrednings-
området hamnar inom strandskyddat område. En eventuell 
utbyggnad över dessa vattendrag kan medföra behov av 
förlängning av trummor.

Detta innebär att en anmälan om vattenverksamhet enligt 
11 kap. miljöbalken samt en dispensansökan från strand-
skyddsbestämmelserna måste göras. Strandskydd råder vid 
hav, insjöar och vattendrag och omfattar land- och vatten-
områden intill 100 m från strandlinjen vid normalt 
vattenstånd. 

Det fi nns ett antal identifi erade misstänkta/potentiella 
förorenade områden i Skruv enligt länsstyrelsens register, 
bland annat nedlagda bensinstationer, bilvårdsanläggning, 
anläggningar för impregnering av trä , glasindustri med 
mera. 

Inga förorenade områden eller potentiellt/misstänkt föro-
renade områden fi nns däremot i järnvägens omedelbara 
närhet. 
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Figur 3.16. Miljökarta UA4 - Örsjö med kort alternativ markerat med heldragen blå linje. Streckad blå linje visar utbyggnadsriktning för långt alternativ.

Figur 3.17. Flygfoto över gamla stationsområdet i Örsjö. © Perry Nordeng
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3.14.4. UA 4 Örsjö

Landskapskaraktär
Landskapsbilden i Örsjö karaktäriseras av en samlad vil-
labebyggelse med kyrkan och en gammal nedlagd bensin-
station/lokal handel i centrum som övergår i ett skogsland-
skap med omväxlande löv- och barrskog och öppna ängar. 

Naturmiljö
För att ge en helhetsbild av området beskrivs nedan be-
varandevärden som gränsar till eller ligger i närheten av 
utredningsområdet. 

Väster om samhället fi nns ett område av skogligt natur-
värde omfattande ca 35 ha lövskog bestående av huvudsak-
ligen al och glasbjörk. Strandzonen mellan järnvägen och 
Örsjön är delvis sank. 

I övrigt fi nns inga kända skyddsvärda områden eller riks-
intressen ur naturvårdssynpunkt i området.

Kulturmiljö
Planerad sträckning berör ej några riksintressen för kultur-
miljövården, några fornlämningsområden eller fasta 
fornlämningar i närheten av befi ntlig järnväg.

Boendemiljö och barriäreff ekter
Planskild väg-/järnvägskorsning fi nns i samhället varvid 
barriäreffekterna orsakade av befi ntlig järnväg inte är så
påtagliga. 

Ett antal så kallade illegala järnvägsövergångar används för 
att korsa järnvägen från bostadsområdet norr om järnvägen 
ner till Örsjösjön. 

Friluftsliv och rekreation
Runt omkring Örsjö fi nns ett fl ertal fi ske- och badsjöar. 
I sydöstra delen av Örsjö fi nns en idrottsplats och badplats 
vid Örsjösjön.

Mark och vatten
Ett skyddsområde för Örsjös vattentäkt fi nns norr om sam-
hället. Vattenskyddsområdets närmaste avgränsning ligger 
drygt 100 m norr om utredningsområdet och bedöms där-
för inte bli berört. Närheten till Örsjösjön kan dock medföra 
att planerat mötesspår kan anläggas inom strandskyddat 
område. Åtgärder som vidtas inom strandskyddat område 
kräver dispensansökan.

Det fi nns ett antal identifi erade misstänkta/potentiella eller 
konstaterade förorenade områden i Örsjö, bland annat 
Örsjö möbelindustri, Pettersson & Co sågverk, Örsjö 
armaturindustri, Örsjö El-Armatur samt en nedlagd och en 
befi ntlig bensinmack. 

Inga av dessa ligger dock i befi ntlig järnvägs omedelbara 
närhet.
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Figur 3.18. Miljökarta UA5 - Trekanten med kort alternativ markerat med heldragen blå linje. Streckad blå linje visar utbyggnadsriktning för långt alternativ.

Figur 3.19. Flygfoto över gamla stationsområdet i Trekanten. © Perry Nordeng

0 250 500125
Meter

Natura 2000

Skogliga naturvärden

Vattenskyddsområde

Riksintresse för naturvård

Utredningsområde

Km 151

Km 152

Km 150

Trekanten

578

573



Alvesta-Växjö-Kalmar ökad kapacitet    33

K A P I T E L  3  P L A N E R I N G S F Ö R U T S ÄT T N I N G A R

3.14.5. UA 5 Trekanten

Landskapskaraktär
Trekanten är ett gammalt stationssamhälle. En ganska om-
fattande utbyggnad av samhället har skett sedan 60-talet. 
Bebyggelsen i Trekanten är övervägande småhus.

Naturmiljö 
För att ge en helhetsbild av området beskrivs nedan be-
varandevärden som gränsar till eller ligger i närheten av 
utredningsområdet. 

Nordväst om Trekanten fi nns ett område av riksintresse för 
naturvård och ett skogligt naturvärde omfattande ca 2 ha 
ädellövskog. Dessa berörs dock ej av utredningsområdet. 

Planområdet utgörs främst av jordbruksmark väster och 
norr om Trekanten. I den norra delen av planområdet 
berörs ett skogsområde med blandskog av företrädesvis tall 
och lövblandskog. 

Inga övriga kända skyddsvärda områden fi nns i anslutning 
till befi ntlig järnväg.

Kulturmiljö
Väster om utredningsområdet fi nns kulturhistoriska läm-
ningar, Fredriksströms järn- och pappersbruk som omfattar 
pappersbruket som idag är bostad, järnbruk och ett antal 
arbetarbostäder. Detta berörs ej av utredningsområdet.

Planerad sträckning berör ej några riksintressen för kul-
turmiljövården,  några fornlämningsområden eller fasta 
fornlämningar i närheten av befi ntlig järnväg.

Boendemiljö och barriäreff ekter
Den befi ntliga järnvägen utgör en barriäreffekt i samhället 
idag. Plankorsningen med väg 573 medför väntetider vid 
bomfällning. 

Kommunen planerar att bygga planskild GC-väg respektive 
järnvägsbro. I så fall kommer barriäreffekterna att minska 
i viss mån. 

Friluftsliv och rekreation
I Trekanten fi nns en aktiv idrottsförening. I samhället ligger 
även en sporthall samt ett belyst motionsspår.

Mark och vatten
Ett skyddsområde för Trekantens reservvattentäkt fi nns 
norr om samhället. 

Ett fl ertal misstänkt förorenade områden fi nns runt ban-
området i Trekanten. Det är dock enbart ett glasbruk och 
ett sågverk, Trekantens bobinfabrik, som funnits en kortare 
tid vid bangården som kan beröras av utredningsområdet. 
Sista verksamheten på platsen lades ner 1953.  Det fi nns 
dock inte mer uppgifter om dessa i länsstyrelsens databas. 

De båda objekten som båda kallas Trekantens glasbruk är 
enbart identifi erade och ej riskklassade.
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3.14.9. Robusthet och säkerhet
Järnvägssystemet är i jämförelse med övriga transportsys-
tem ett ”säkert” system, med små risker. Generellt är risken 
för tågolyckor mycket liten. Samtidigt kan konsekvenserna 
av en störning på järnvägen bli mycket stora, då det oftast 
inte fi nns några omledningsvägar för transporterna.

För att samhällsviktiga transporter ska kunna genomföras
vid olika typer av störningar (kriser och olyckor) är det vik-
tigt att järnvägssystemet utformas med så låg känslighet och
hög uthållighet och fl exibilitet som möjligt (robusthet och
redundans). Återhämtningsförmågan efter störningar är 
också en viktig parameter.

Det höga kapacitetsutnyttjandet på Kust till kustbanan 
medför att trafi ksystemet inte har den robusthet som efter-
strävas. Långa avstånd mellan mötesspåren gör också att 
återställningsförmågan vid störningar är begränsad.

Transporter med farligt gods förekommer idag och kommer 
förmodligen att förekomma även i framtiden på Kust till 
kustbanan.
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Figur 3.20. Förhållandet mellan det elektromagnetiska fältets styrka och 
avstånd till kontaktledning.

3.14.6. Luftföroreningar
Eftersom banan är elektrifi erad är utsläppsmängderna av 
luftförorenande avgaser låga på lokal och regional nivå. 

Utsläppsmängderna från tågtrafi ken är på en sådan nivå att 
de inte bedöms bidra till en ökning eller ett överskridande 
av de uppsatta gränsvärden som miljökvalitetsnormerna 
anger.

3.14.7. Buller och vibrationer
Som underlag för utförda bullerberäkningar ligger den 
trafi kmängd som idag trafi kerar banan samt beräknad tra-
fi kmängd år 2020. Någon höjning av gällande hastigheter 
utmed banan är inte aktuellt i nuläget. Högsta tillåtna has-
tighet generellt för godståg är 100 km/h och för persontåg 
200 km/h på Kust till kustbanan. Större delen av banan har 
dock en lägre hastighet.

De faktorer som i första hand påverkar vibrationernas stor-
lek utmed Kust till kustbanan är markförhållandena. 

3.14.8. Elektromagnetiska fält
Runt omkring alla elledningar och elektriska apparater 
fi nns två typer av fält, elektriska fält och magnetiska fält.
Dessa fält har ett gemensamt namn, elektromagnetiska fält. 
Fälten är starkast närmast källan men avtar snabbt med 
ökat avstånd.

Det är inte säkerställt huruvida magnetfälten skulle kunna 
ge upphov till eventuella hälsoproblem.
När det gäller järnväg fi nns elektromagnetiska fält framför 
allt runt järnvägens kontaktledning. När inget tåg är i när-
heten är magnetfältet från kontaktledningen relativt svagt, 
men när ett tåg passerar ökar styrkan under några minuter.

Strålskyddsinstitutet har beslutat om rekommenderade
referensvärden för magnetfält. Referensvärdena överens-
stämmer med vad EU och Internationella strålskydds-
kommissionen (ICNIRP) rekommenderar. För järnvägsel 
är referensvärdet 300 µT vilket underskrids redan på 1 
meters avstånd från järnvägen. Det gäller även när tåget är i 
närheten.

Vid ett avstånd av ca 20 meter från järnvägen och när inget 
tåg är i närheten är magnetfältet från järnvägen på den 
grundnivå som normalt fi nns i bostäder och kontor, det vill 
säga omkring 0,1 µT. När ett tåg är i närheten kan styrkan 
på magnetfältet dock uppgå till omkring 0,5- 1 µT inom 
ett avstånd på 20 meter. Trafi kverket tillämpar försiktig-
hetsprincipen och arbetar för att begränsa magnetfälten så 
mycket som möjligt.
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4.1. Nuvarande trafi k

Persontågstrafi ken på Kust till kustbanan är en del av ett 
komplext regionaltrafi ksystem som inkluderar en stor del 
av tågtrafi ken i hela södra Sverige och Danmark.

Sträckan mellan Alvesta och Kalmar är enkelspårig. För 
att kunna erbjuda en trafi k med hög turtäthet krävs därför 
ett antal optimalt placerade mötesstationer där tågen kan 
mötas. 

Befi ntliga mötesstationer mellan Alvesta och Kalmar fi nns 
i Gemla, Växjö, Hovmantorp, Lessebo, Emmaboda, Nybro, 
Fredrikslund och Kalmar Södra. 

Stationer för resandeutbyte fi nns i Alvesta, Växjö, Hovman-
torp, Lessebo, Emmaboda, Nybro och Kalmar C.

Möten mellan två godståg kan ske i Gemla (612 m), Växjö 
(719 m), Hovmantorp (626 m), Lessebo (785 m), Emmaboda 
(833 m), Fredrikslund (849 m) och Kalmar södra (581 m).

Persontågen mellan Alvesta och Kalmar körs både med 
Öresundståg och Kust till kust-tåg. 

Öresundstågen (X31-motorvagnar) körs i samarbete mellan 
Skånetrafi ken, Länstrafi ken Kronoberg och Kalmar Läns 
Trafi k. Tåg går mellan Köpenhamn (Helsingör) och Kalmar. 

För närvarande går 11 vardagsturer i vardera riktning 
hela vägen till/från Kalmar. Tågen består idag av ett enkelt 
tågsätt med en längd på 79 m. Ett tågsätt har plats för ca 230 
resenärer.

Banan trafi keras dessutom av Kust till Kust-tåg mellan 
Kalmar-Alvesta-Göteborg . Tågen utgörs av ett traditionellt 
InterCity-tåg, med 4 sittvagnar. Vid vissa avgångar vid hel-
gerna utökas tågsättet med ytterligare 1-2 sittvagnar för att 
klara den högre efterfrågan på platser. För närvarande går 5 
turer vardagar Kalmar-Göteborg i vardera riktning. 

I dagens tidtabell varierar avgångs- och ankomsttiderna 
från både Alvesta och Kalmar. En del av tågen har även 
extra långa uppehållstider i Växjö och Emmaboda. Tågen 

4. Trafi kering

med kortast restid trafi kerar sträckan Alvesta-Kalmar på ca 
1 timme och 15 minuter.

Sträckan Alvesta-Växjö trafi keras av ytterligare  6-7 st 
Öresundståg i vardera riktning som är vändande i Växjö 
samt så kallade Krösatåg1 från Jönköping med 5 turer i 
vardera riktning.

Godstrafi k förekommer under delar av dygnet. Antalet 
godståg varierar mellan 3-8 per dygn.

4.2. Prognosticerad trafi k

I Trafi kverkets Basprognos för år 2020 redovisas antalet tåg 
som beräknas trafi kera Kust till kustbanan mellan Alvesta 
och Kalmar.

Antalet tåg som trafi kerar banan till och från Kalmar antas 
i Basprognosen vara likvärdigt med dagens trafi k, det vill 
säga totalt ca 18 turer i vardera riktning. 

För sträckan Alvesta-Växjö antas däremot antalet tåg öka 
kraftigt från dagens ca 27-28 dubbelturer till ca 46 dubbel-
turer per dag. 

Framförallt beror ökningen på tillkommande Pågatågs-
trafi k. Ett införande av Pågatågstrafi k kräver noggrann 
samordning med övrig trafi k på Kust till kustbanan.

I tidtabellsupplägget i Skånetrafi ken tågstrategi styrs Kust 
till kustbanans avgångs- och ankomsttiderna i Alvesta av 
trafi ken på Södra stambanan. Enligt Skånetrafi kens mål-
standard kommer tågen söderifrån till Växjö via Alvesta att 
trafi keras med upptill trippelkopplade Öresundståg vilket 
kräver ca 250 m plattformslängd.

För sträckan Växjö-Kalmar har förutsättningarna varit att 
trafi kera banan med som mest dubbelkopplade Öresunds-
tåg vilket innebär att för vissa tåg sker en delning/ihop-
koppling i Växjö.

Godstrafi ken i Basprognosen antas öka till ca 8-10 tåg per 
dygn mellan Alvesta och Kalmar år 2020.

1 Krösatågen är benämningen på regionaltågsystemet som 
sedan 1986 transporterat passagerare på vissa sträckor i Jönköpings 
län och in i angränsande län, på länstrafi kbolagens uppdrag.

Figur 4.1. Öresundståg (X31)
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Figur 4.2. Mötesstationer med persontågsmöten 2010 (röda markeringar).  
  Mötesstationer med godstågsmöten 2010 (blåa markeringar).
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Trafi keringsönskemålen från berörda trafi khuvudmän 
skiljer sig något från Trafi kverkets antagna trafi k år 2020.

Trafi khuvudmännens planer är att köra Öresundstågs-
trafi ken i timmestrafi k till Kalmar under hela trafi kdygnet. 
Det innebär att de tåg som i Basprognosen antas vända i 
Växjö, istället körs hela vägen till Kalmar.

Önskemål har även framförts om någon form av snabbtåg-
strafi k mellan Alvesta och Växjö samt mellan Alvesta och 
Kalmar.

Pendeltågstrafi k mellan Växjö och Kalmar  är ytterligare ett 
trafi keringsönskemål som framförts.

Planer fi nns på att etablera en godsterminal i Kalmar/Ny-
broregionenen. Detta kan medföra ytterligare önskemål om 
godtrafi klägen under dagtid.

4.3. Trafi keringsberäkningar

Tågtrafi ksimuleringar, inkluderande bland annat tidtabeller 
och tågens gångtider, har gjorts för att få fram de lämpli-
gaste placeringarna för mötesstationerna.

Simuleringarna av gångtiderna är kontrollerade mot Tra-
fi kverkets gångtidsprogram avseende tågens prestanda.

Kapacitets- och tidtabellsberäkningar är utförda enligt 
Trafi kverkets Beräkningshandledning BVH 7062.

Trafi kanalysen har utgått ifrån att skapa timmestrafi k med 
så kallad styv tidtabell för persontågen mellan Alvesta och 
Kalmar. Styv tidtabell innebär att tågen avgår och ankom-
mer på samma minuttal under hela trafi kdygnet, vilket är 
önskvärt ur resandesynpunkt. För att kunna skapa en styv 
tidtabell krävs ytterligare mötesstationer på sträckan.

Trafi keringsförutsättningarna tillsammans med resultaten 
från simuleringarna pekar på att mötesstationer i första 
hand behövs i Örsjö, Åryd samt mellan Alvesta och Växjö. 

Ytterligare mötestationer, i främst Skruv och Trekanten, 
bidrar till att öka kapaciteten på banan och därigenom bidra 
till bättre återställningsförmåga vid förseningar. 

2 BVH 706 Beräkningshandledning (Banverket 2005)

Dessa mötesstationer ger också bättre möjligheter att skapa 
attraktiva tåglägen för godstrafi ken.

På sträckan Alvesta - Växjö kommer kapacitetsutnyttjandet 
att bli mycket högt med trafi k enligt Bas 2020. Med en mö-
tesstation i Räppe förbättras situationen på delen Gemla
 - Växjö.

Ur kapacitetssynpunkt är det önskvärt att alla fem mötes-
stationerna byggs för att få ett tillräckligt lågt kapacitetsut-
nyttjande. Kapacitetsutnyttjandet av banan styrs främst av 
antalet tåg som trafi kerar banan och gångtiderna mellan 
mötesstationerna.

På sträckorna där de olika utredningsalternativen ligger är 
kapacitetsutnyttjandet relativt högt. För de timmar där tra-
fi ken är som tätast (maxtimmarna) uppgår utnyttjandegra-
den till ca 80-90 %.  Utnyttjandegraden bör inte överstiga 
80 % för att banan inte ska få för hög störningskänslighet. 
De inbördes skillnaderna mellan de olika alternativen är 
små.

Nya mötesstationerna minskar kapacitetsutnyttjandet och 
innebär att det vid förseningar går att genomföra tågmöten 
på fl er platser.

Ett fl ertal upplägg för persontågstrafi ken har analyserats:

1. Skånetrafi kens upplägg i Tågstrategi 20373 med   
dess avgångs- och ankomsttider i Alvesta.

2. SJ:s upplägg med dess avgångs- och ankomsttider i    
Alvesta.

3. Förslag från Kalmar Läns Trafi k med kompletterande  
lokaltågstrafi k.

4. Ett upplägg med kompletterande snabbtåg.
5. Kombinerat upplägg med förslagen från både Skåne-     

trafi ken och SJ.
6. Olika varianter med godstrafi k i kombination med   

ovanstående upplägg.

3 Tågstrategi 2037 (Skånetrafi ken 2008)
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Figur 4.3.  Hållplatser för ett eventuellt framtida pendeltågssystem, blåa markeringar.
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Figur 4.4. Trafi kfl ödeskarta över tågtrafi ken år 2020 (BAS-prognos 2020).

4.3.1. Skånetrafi kens upplägg (Örsjöupplägget)
Skånetrafi kens upplägg, med samma tågstopp som idag, 
medför tågmöten i Hovmantorp och ny mötesstation i 
Örsjö.

Upplägget medför att de godstågsmöten som idag planmäs-
sigt sker i Hovmantorp kommer att ersättas av persontågs-
möten. De stora problem som idag uppstår för vägtrafi ken i 
Hovmantorp, när godståg står på mötesspåret, kommer till 
största delen att försvinna med det nya upplägget.

4.3.2. SJ:s upplägg (Årydsupplägget)
SJ: upplägg, med samma tågstopp som idag, innebär att 
tågmötena hamnar vid en ny mötesstation i Åryd samt i 
Emmaboda.

4.3.3. Kalmar Län Trafi ks lokaltågsupplägg
Ett förslag är framtaget från Kalmar Läns Trafi k på ett kom-
pletterande pendeltågssystem med timmestrafi k och fl er 
tågstopp. Med den kompletterande trafi ken erhålls halv-
timmestrafi k med alternerande Öresunds- och pendeltåg. 

Pendelstågssystemet kräver utbyggnad av fyra nya mötes-
stationer i Åryd, Skruv, Örsjö och Trekanten. Lokaltågen 
skulle följa ett långsammare system med ytterliggare  up-
pehåll i orterna Gemla, Räppe, Åryd, Skruv, Lindås, Örsjö, 
Trekanten och Smedby, se Figur 4.3. 

Simuleringar har gjorts för att se möjligheten att trafi kera 
banan med både Öresundståg, lokaltåg och godståg. Re-
sultaten visar att en persontågstrafi k med timmestrafi k för 
både Öresundstågen och lokaltågen utesluter möjligheten 
att köra godstrafi k under dagtid.

4.3.4. Snabbtågsupplägg
Restiderna är en viktig faktor som bland annat påverkar 
antalet resenärer. Därför har simuleringar även gjorts för 
att undersöka möjligheten att trafi kera banan med ett så 
kallat snabbtågsupplägg. 

Upplägget innebär att ett antal av Öresundstågen får en för-
kortad restid genom slopade uppehåll. I snabbtågsupplägget 
har tågen endast uppehåll i Växjö och eventuellt Emma-
boda. Resultaten visar att möjligheten fi nns att komplettera 
både Örsjö- och Årydsuppläggen med snabbtågstrafi k utan 
att problem med ifattkörningar uppstår.

En blandning av tåg med olika hastigheter medför dock 
generellt svårigheter att skapa ett gynnsamt trafi kmönster. 

I snabbtågsupplägget har tåg mellan Kalmar och Alvesta 
analyserats. Hur tågen passar in i systemet med tåglägen på 
till exempel Södra stambanan behöver utredas vidare. 
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4.3.5. Kombinerat upplägg
Ett kombinerat upplägg med både Örsjö- och Årydsuppläg-
get har tagits fram.

Resultaten visar att om Öresundstågen följer tidtabellen för 
Örsjöupplägget med styv timmestrafi k fi nns möjligheten att 
komplettera trafi ken med Kust-till-kusttåg enligt Åryds-
upplägget var tredje timme.

För att möjliggöra trafi k med Kust-till-kusttåg varannan 
timme krävs ytterligare en mötesstation i Skruv. Vid tim-
mestrafi k med Kust-till-kusttåg krävs även ny mötesstation 
i Trekanten.

Ett kombinerat upplägg innebär att Kust-till-kusttågen 
behöver mötas i Växjö istället för i Åryd.

Tågen från de båda uppläggen har möten i Åryd och Emma-
boda medan Öresundstågen bibehåller sina inbördes möten 
i Hovmantorp och Örsjö.

4.3.6. Godstrafi ken
Simuleringar har gjorts av godstrafi k i kombination med 
olika persontågsupplägg. På samma sätt som för person-
tågstrafi ken underlättar fl er mötesstationer för godstrafi ken 
vid eventuella förseningar.

En styv tidtabell för persontågstrafi k medför dock att gods-
trafi ken får ett bestämt mötesmönster med långa väntetider.
En prioritering av godstrafi ken med kortare restider kan 
medföra att persontågstrafi ken ej kan bedrivas med styv 
tidtabell.

Den mötesstation som är viktigast för godstrafi ken i kombi-
nation med Öresundstågsupplägget är Skruv. En mötessta-
tion med långt mötesspår i Skruv skulle medföra transport-
tidsvinster på ca 45 minuter.

För att få fram godstrafi kslägen i lokaltågsupplägget krävs 
uppehåll i lokaltågstrafi ken vissa tider för att kunna ersätta 
lokaltågslägen med godståg.

Eventuellt kan det bli aktuellt med en etapputbyggnad av 
mötesstationerna för att på längre sikt få till mötesmöjlig-
heter med långa godståg. Vid korta mötesstationer kan det 
vara aktuellt att mötas med längre tåg vid enstaka tillfällen 
och i så fall trafi kera utan samtidig infart.

En avreglering av tågtrafi ken med nya aktörer gör framti-
den oviss för vilken typ av tågtrafi k som kommer att trafi -
kera Kust till kustbanan i framtiden. Fler aktörer på banan 
kan medföra att konfl ikterna mellan person och godstrafi k 
ökar, vilket leder till att alla aktörer inte kan få de tider de 
önskar på banan

4.3.7. Restider
En ombyggnad av Alvesta resecentrum kan påverka hur 
långa bytestider som krävs . Dagens bytestid är ca 9 minuter 
för resenärer som ska byta till fjärrtåg i Alvesta. 

Tidtabellstiderna varierar beroende på vilket upplägg som 
väljs. En jämförelse mellan uppläggen visar att SJ:s förslag 
(Årydsupplägget) ger större marginaler för byten i Alvesta 
gentemot Örsjöupplägget. 

Restiderna i båda uppläggen motsvarar i princip 
dagens kortaste restider. För dagens trafi k varierar 
restiderna på grund av en ojämn tidtabell med långa 
uppehåll för vissa tåg i Växjö och Emmaboda.

Nya mötesstationer i Örsjö och Åryd innebär att man 
kan ha en styv tidtabell samt att de tåg som idag har 
längst restid kommer att få en kortare restid medan 
dagens snabbaste tåg kommer bibehålla sin restid.

Restiden för sträckan Alvesta-Kalmar är ca 1 timme 
och 18 minuter. För ett snabbtågsupplägg förkortas 
restiden till ca 1 timme och 5 minuter.

Både Örsjö- och Årydsupplägget innebär att tågmö-
ten i Örsjö respektive Åryd i första hand kommer ske 
utan uppehåll för resande.

4.3.8. Alvesta-Växjö
Trafi ken mellan Alvesta och Växjö bedöms öka 
kraftigt från dagens ca 27-28 dubbelturer till ca 46 
dubbelturer per dag enligt Basprognosen 2020.

Ökningen förklaras med att ett regionalt tågsystem 
med både Krösatåg och Pågatåg kan komma att trafi -
kera sträckan.

För sträckan Alvesta till Växjö visar beräkningarna 
att maximalt 4 resandetåg och 1 godståg kan trafi ke-
ra banan under en maxtimme för att hålla kapacitets-
utnyttjandet under 80 %. Därutöver krävs åtgärder 
för att inte störningskänsligheten ska bli för stor. 

Exempel på åtgärder som kraftigt minskar kapaci-
tetsutnyttjandet på sträckan är:
• nytt mötesspår i Räppe
• partiellt dubbelspår mellan Alvesta och Gemla

4.3.9. UA 6, Övriga kapacitetshöjande åtgärder
För en enkelspårig bana är avståndet mellan mötes-
stationerna det som påverkar kapaciteten mest. Det 
fi nns dock andra åtgärder som kan ha betydelse vid 
framförallt förseningar.

En förlängning av mötesstationerna för att klara 
långa godståg bidrar till en större tidtabellsfl exibili-
tet.

Övriga kapacitetshöjande åtgärder kan vara en för-
tätning av blocksträckorna, framför allt i anslutning 
till stationerna. 
Tätare blocksträckor medför förbättringar vid förse-
ningar och ikappkörningar.

Ytterligare en lösning kan vara att utöka befi ntliga 
eller nya mötesstationer för att möjliggöra tretågs-
möten.

Att bygga ut vissa delar av banan till partiellt dub-
belspår (5-20 km)  innebär att två tåg, utan planen-
ligt uppehåll kan mötas utan att påverka varandra 
signaltekniskt. En sådan åtgärd medför framför allt 
en ökad tidtabellsfl exibilitet och förbättringar vid 
störningar.
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5.1. Jämförelsealternativ (JA)

Jämförelsealternativet innebär att kapacitetsåtgärder i 
form av nya mötesstationer eller andra kapacitetshöjande 
åtgärder på Kust till kustbanan uteblir.

I och med att projektet innehåller sex olika utrednings-
alternativ och dessutom underalternativ i form av etapput-
byggnader, så kommer detta att resultera i ett fl ertal olika 
alternativ på JA. Dessa kommer att presenteras under 
respektive konsekvenskapitel och sammanfattas i slutsats-
kapitlet.

Kapacitetspåverkande åtgärder som kommer att genomför-
as på banan men som ligger utanför projektet är ombygg-
nad av Alvesta och Växjö stationsområden.

5.2. Utredningsalternativ (UA)

I förstudien ingår det att utreda var behovet av mötesspår 
är störst (UA2-5) samt en översiktlig studie över dubbel-
spårsutbyggnad mellan Alvesta och Växjö (UA1).

Dessutom ska behov av andra kapacitetshöjande åtgärder 
klargöras (UA6). 

Samtliga utredningsalternativen för mötesspåren fyller 
kravet på ca 285 m hindersfrihet för möten mellan person-
tåg motsvarande dubbelkopplat Öresundståg. Dessa mö-
tesspår för persontåg benämns UA2 K (Kort), UA3 K, UA4 K 
och UA5 K. De markeras med heldragen linje i fi gurerna.

Samtliga utredningsalternativ har studeras avseende möj-
lig förlängning av mötesspåren för att klara godstågsmöten 
med 750 m långa godståg. Förlängningen markeras med 
streckad linje i fi gurerna. Mötesspåren för långa godståg 
benämns UA2 L (Lång), UA3 L, UA4 L och UA5 L.

5. Redovisning av alternativ

En generell förutsättning för förstudiearbetet har varit att 
kapaciteten på Kust till kustbanan ska kunna byggas ut 
etappvis utifrån behov och tillgång på investeringsmedel. 

En möjlig etapputbyggnad är att i första skedet bygga korta 
mötesspår för i första hand persontrafi ken. I ett senare ske-
de är det möjligt att förlänga de korta mötesspåren till 750 
m för att kunna genomföra möten mellan långa godståg.

De nya mötesspåren placeras med centrumavstånd minst 
4,5 m från befi ntligt spår och i samma nivå. Avståndet beror 
bland annat på om kontaktledningsstolpar placeras mellan 
eller vid sidan om spåren.

Nya kontaktledningar behöver byggas för tillkommande 
spår. Nya stolpar med utliggare kommer att behöva mon-
teras och vissa befi ntliga stolpar behöver rivas. I möjligaste 
mån kan befi ntliga stolpar nyttjas och kompletteras med 
nya utliggare för det tillkommande spåret.

Gemensamt för de fyra utredningsalternativen för mötes-
spår är att det har funnits mötesspår tidigare på samtliga 
platser. Utgångspunkten har därför varit att utgå från 
möjligheten att nyttja marken där mötesspåren tidigare 
varit lokaliserade.

För mötesspåren krävs nya signalställverk. För mötes-
spåren i första etappen UA2 (Åryd) och UA4 (Örsjö) är det 
aktuellt med reläställverk av typen M59. 

Vid samtliga mötesspår anordnas lokala elkraftanslutning-
ar för hjälpkraft.

Samtliga växlar förses med växelvärme/41/.

Fjärrstyrningsutrustning anordnas för styrning av växel-
värme och frånskiljare/13/.
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Figur 5.1. Karta över Kust-till-kustbanan, delen Alvesta – Kalmar med utredningsalternativ 1-5 inringade.
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5.2.1. UA 1, Alvesta-Växjö
Utredningsalternativ 1 innebär en översiktlig studie över 
möjligheten att bygga dubbelspår mellan Alvesta och Växjö. 

Studien fokuseras på de kostnadsdrivande delarna, som 
framför allt broar och miljöskyddsåtgärder.

Förutom alternativet med dubbelspår hela sträckan mellan 
Alvesta och Växjö har också ett antal underalternativ för 
möjlig etapputbyggnad tagits fram.

Ett dubbelspår mellan Alvesta och Växjö kan dels byggas 
ut med ett kompletterade spår längs befi ntligt enkelspår 
och dels som ett helt nytt dubbelspår i ny sträckning på 
hela eller delar av sträckan. På  delsträckan mellan Räppe 
och Växjö station bedöms det dock inte fi nns något annat 
alternativ än utbyggnad längs befi ntlig bana.

De olika varianterna på dubbelspår kommer att studeras 
vidare i nästa skede, järnvägsutredning.

Nedan redovisas olika etapputbyggnadsalternativ längs 
befi ntlig enkelspårsbana.

Det första förslaget innebär att spåranläggningen i Räppe 
byggs om för att möjliggöra persontågsmöten mellan dub-
belkopplade Öresundståg.  I praktiken innebär ombyggna-
den att befi ntlig spåranläggning i Räppe kompletteras med 
en ny mellanspårsförbindelse för ett långt mötesspår och 
en signalanläggning. Se Figur 5.3.

Figur 5.2. UA 1 - Alvesta-Växjö. Utredningsområde och beslutad utredningskorridor för dubbelspår markerad med rött.

För att fullt ut kunna nyttja hela mötesspåret för tidtabells-
lagda godstågsmöten bör en planskild vägkorsning anläg-
gas som ersättning för befi ntlig plankorsning i Räppe. 

Ett annat förslag är att förlänga mötesstationen i Gemla och 
förse stationen med nya blocksignaler för att skapa möjlig-
heten till kolonnkörning /21/ eller partiellt dubbelspår /29/.

I studien har också en prioritering gjorts av olika delar för 
utbyggnad till dubbelspår längs befi ntlig bana.

Den mest prioriterade delen är sträckan mellan Räppe och 
Växjö station. På grund av besvärliga grundläggningsför-
hållanden bedöms de mest kostnadskrävande delarna på 
sträckan vara:
• passagen vid Norra Bergundasjön och Bergsnäs
• järnvägsbro över Helige å1

• ombyggnad av två planskilda korsningar för 
dubbelspår, Norrleden (Rv 23) och Bergsnäsvägen

1 Helige å korsar järnvägen i tre olika fl öden, två strax öster 
om Gemla och en vid Räppe.
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Figur 5.3.  UA 1 - Alvesta-Växjö. Principskiss över spåranläggningen i Räppe. Ny mellanspårsförbindelse markerad med grönt.
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Figur 5.4.  UA 1 - Alvesta-Växjö. Flygfoto över del  av befi ntlig spåranlägg-
ningen i Räppe. Ny mellanspårsförbindelse markerad med rött. 
Flygfotobakgrund © Perry Nordeng

Sträckan mellan Gemla och Räppe berör inte några 
boendemiljöer och erbjuder relativt goda utbyggnadsförut-
sättningar.  

Besvärliga grundläggningsförhållanden gör att de mest 
kostnadskrävande delarna på sträckan bedöms vara:
• två järnvägsbroar över Helige å
• geotekniska åtgärder 

Den sista dubbelspårsdelen, mellan Alvesta och Gemla, 
kan vara den mest kostnadskrävande då den kan innebära 
stora konfl ikter med boende- och naturmiljöer.

Vid en utbyggnad längs befi ntlig bana kommer de mest 
kostnadskrävande delarna på denna sträcka att vara:
• passagen genom Alvesta med intrång i boendemiljöer 

med bland annat bullerskyddsåtgärder och inlösen 
av fastigheter

•  utbyggnad i två områden med risk för dåliga geotek-
niska förutsättningar 

• ombyggnad av tre järnvägsbroar

Mellan Alvesta och Växjö fi nns alternativa sträckningar 
för en dubbelspårsutbyggnad. De alternativa sträckning-
arna innebär dock stora intrång i natur- och kulturmiljön 
och bedöms också vara betydligt dyrare att genomföra än 
utbyggnad längs befi ntlig bana. 

Figur 5.5.  UA 1 - Alvesta-Växjö. Flygfoto över järnvägen genom Alvesta. © Perry Nordeng

NY VÄXELFÖRBINDELSE
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5.2.2. UA 2, Åryd
Utredningsområdet sträcker sig från ca km 250 till km 252. 
Se Figur 5.6.

Den hinderfria längden blir ca 500 m. Hela spåret är 
tillgängligt för möte med hänsyn till lutningar. Det korta 
spåret är möjligt att bygga ut för att möjliggöra möten med 
långa godståg.

Det nya mötesspåret placeras norr om det befi ntliga spåret i 
östra delen av utredningsområdet.

I östra delen av det nya spåret korsar järnvägen två trum-
mor för ett dike, se Figur 5.7. Byggandet av mötesspåret krä-
ver förlängning av trummorna vilket eventuellt kan kräva 
anmälan om vattenverksamhet (se även avsnitt 3.14.2).
Den östra delen av mötesspåret medför intrång på ca 1800 
m2 privatägd mark, som huvudsakligen är bevuxet av lövsly. 
Fastighetsreglering bedöms kunna ske på frivillig basis.

Figur 5.6.  UA 2 - Åryd, med det korta alternativet markerat med heldragen röd linje. Streckad röd linje visar utbyggnadsriktning för 750 m mötesspår. 
 Förkastade varianter redovisas med ljusblå färg.

Befi ntligt vägnät kan nyttjas som servicevägar till växlar 
och teknikhus.

Befi ntliga kontaktledningsstolpar står på spårets södra sida 
och antas till största delen kunna stå kvar eller återanvän-
das inom projektet.   

Kort mötesspår (UA2 K) förläggs öster om befi ntlig plan-
korsning med järnvägen. En förlängning till långt mötes-
spår (UA2 L) måste göras västerut, eftersom spåret lutar för 
mycket längre österut. Förlängningen kommer bland annat 
att kräva en ny järnvägsbro över Storån. 

Plattformar för eventuell framtida pendeltågstrafi k kan för-
läggas längs mötesspåret på det gamla bangårdsområdet.
Den plankorsning som korsar järnvägen i bangårdsområ-
dets västra del kan i framtiden ersättas med en planskild 
korsning, se Figur 5.8. Planskildheten ingår inte i UA2 K.

I östra delen av befi ntligt bangårdsområde har Trafi kverket 
en mast för mobiltelefonnätet, MobiSIR, se fi gur 5.8 och 5.9. 
Masten står ca 11,5 m från befi ntligt spår och kommer att 
hamna ca 7 m från spårmitt på det föreslagna spårläget för 
det nya spåret.

På det gamla bangårdsområdet fi nns Åryds gamla sta-
tionshus. Stationshuset har idag inte någon funktion för 
järnvägsdriften. Huset står för nära järnvägen för att kunna 
nyttjas för annan verksamhet. Stationshuset kommer därför 
att rivas under år 2010. I samband med att stationshuset rivs 
ska även en gammal lastkaj på bangårdsområdet rivas.

Figur 5.7.  Trummor som behöver förlängas i Åryd. 
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Figur 5.8.  UA2 - Åryd, med det valda alternativet. Möjlig framtida planskild korsning markerad på kartan.
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Möjlig framtida planskildhet

MobiSIR-mast

Förkastade varianter
Variant A förkastas på grund av följande:

• området för placeringen av mötesspåret är delvis 
mycket vattensjukt vilket kan medföra problem 
under byggtiden

• de geotekniska förutsättningarna är mycket osäkra 
vilket innebär mycket osäkra byggtekniska förutsätt-
ningar

• alternativet ligger relativt långt från samhället Åryd 
vilket är en stor nackdel för en eventuell framtida 
pendeltågsstation

Variant B förkastas på grund av följande:
• varianten ger en spårgeometriskt dålig anläggning
• varianten kräver en ny bro över ett vattendrag samt 

innebär påverkan på vattenmiljön i byggskedet. 
Byggandet av den nya bron innebär intrång på ett 
befi ntligt gångstråk och kräver dessutom tillstånd för 
vattenverksamhet vilket kan fördröja byggprocessen

• det nya spåret kommer i konfl ikt med befi ntlig plan-
korsning

Figur 5.9.  Flygbild över bangårdsområdet i Åryd. Det gamla stationshuset
  och MobiSIR-masten inringade. Flygfoto © Perry Nordeng
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En eventuell utbyggnad för att klara mötesspårslängd för 
långa godståg (UA3 L) föreslås ske både väster- och österut. 
En förlängningen enbart längre österut är inte aktuell på 
grund av att växeln hamnar i kurva alternativt att spåret 
blir onödigt långt. En förlängning enbart längre västerut 
medför att delar av mötesspåret hamnar i för kraftig lutning, 
ca 13 promille.

En förlängning av mötesspåret medför att korsningarna 
med väg 823 och väg 821 påverkas. Väg 823 föreslås ersättas 
med en planskild korsning. Väg 821 föreslås ledas om till 
den nya planskilda korsningen men även kompletteras med 
en planskild gång- och cykelpassage.

Befi ntliga kontaktledningsstolpar står på spårets södra sida 
och antas till stor del kunna återanvändas i projektet.

Befi ntligt vägnät kan nyttjas som servicevägar.

På det gamla bangårdsområdet  är det i framtiden möjligt att 
anlägga plattformar för en eventuell pendeltågstrafi k.

Figur 5.10. UA3 - Skruv, med det korta alternativet markerat med heldragen röd linje. Streckad röd linje visar utbyggnadsriktning för 750 m mötesspår.

Figur 5.11. UA3 - Järnvägen genom Skruv.

5.2.3. UA 3, Skruv
I utredningsalternativ 3, Skruv, förläggs ett kort mötesspår 
(UA3 K) norr om befi ntligt spår inne på det gamla bangårds-
området, mellan ca km 283 och 283+600. Hela mötesspåret 
hamnar mellan plankorsningarna med väg 821 och 823. Den 
hinderfria längden blir ca 300 m för det korta alternativet. 

Befi ntligt spår behöver justeras i något plan för att åstad-
komma bra spårgeometri. 

Hela spåret är tillgängligt för möte med hänsyn till lutningar.
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Figur 5.12. UA4 - Örsjö, med det korta alternativet markerat med heldragen röd linje. Streckad röd linje visar utbyggnadsriktning för 750 m mötesspår.

Figur 5.13. UA4 - Järnvägen genom Örsjö.

5.2.4. UA 4, Örsjö
I utredningsalternativ 4, Örsjö förläggs det korta nya 
mötesspåret (UA4 K) norr om befi ntligt spår, mellan ca km 
16+400 och 16+700.

Den hinderfria längden blir ca 300 m. Hela spåret är till-
gängligt för möte med hänsyn till lutningar. 

Utbyggnadsmöjligheter västerut fi nns för att kunna för-
länga mötesspåret för att klara 750 m långa godståg (UA4 L). 

En förlängning österut är inte aktuell då det innebär intrång 
i boendemiljöer samt kräver ombyggnad av en planskild 
korsning och två nya järnvägsbroar över vattendrag.

Befi ntliga kontaktledningsstolpar står på spårets norra sida. 

Befi ntliga allmänna vägar bedöms vara tillräckliga för 
åtkomst i samband med underhållsåtgärder och byggande. 

Hela utbyggnaden av ett kort mötesspår för persontågs-
trafi k (UA4 K) kan utföras inom befi ntlig järnvägsfastighet. 

Utbyggnaden av ett långt mötesspår bedöms däremot med-
föra intrång på privatägd tomtmark.

I östra delen av mötesspåret är det i framtiden möjligt att 
anlägga plattformar för en eventuell pendeltågstrafi k.
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Figur 5.14. UA5 - Trekanten, med det korta alternativet markerat med heldragen röd linje. Streckad röd linje visar utbyggnadsriktning för 750 m mötesspår.

5.2.5. UA 5, Trekanten
I utredningsalternativ 5, Trekanten förläggs det nya korta 
mötesspåret (UA2 K) norr om befi ntligt spår, mellan ca km 
151+700 och 152+100. Den hinderfria längden blir ca 
300 m.  

Möjlighet till förlängning till långt mötesspår för 750 m 
långa godståg (UA2 L) fi nns väster om det föreslagna spåret. 
En förlängning österut är inte lämplig då den medför in-
trång i boendemiljöer och verksamheter samt att den östra 
växeln hamnar i kurva.

Befi ntligt spår behöver justeras något i plan för att åstad-
komma bra spårgeometri. Plankorsningen vid Kristvalla-
vägen kommer att byggas om till en planskild korsning 
under våren 2010. Den befi ntliga plankorsningen ersätts då 
med en planfri korsning för vägtrafi k och en planfri kors-
ning förgång- och cykeltrafi k. 

Hela spåret är tillgängligt för möte med hänsyn till lut-
ningar. Utbyggnaden kommer att ske på och väster om 
befi ntligt bangårdsområde för att kunna bygga mötesspåret 
som klarar långa godståg. 

Befi ntliga kontaktledningsstolpar står på spårets norra sida.

Befi ntligt vägnät kan nyttjas som servicevägar.

Figur 5.15. UA5 - Järnvägen genom Trekanten

Hela utbyggnaden av ett kort mötesspår för persontågstra-
fi k kan utföras inom befi ntlig järnvägsfastighet. 

Utbyggnaden av ett långt mötesspår bedöms däremot med-
föra intrång på privatägd mark.

I östra delen av mötesspåret är det i framtiden möjligt att 
anlägga plattformar för en eventuell pendeltågstrafi k.
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5.2.6. UA 6, Övriga kapacitetsåtgärder
De övriga kapacitetsåtgärderna som studerats i förstudien 
är införande av nya mellanblocksignaler. Fler mellanblock-
signaler gör att det går att köra tågen tätare efter varandra i 
samma riktning.  

Det är endast tillåtet med ett tåg samtidigt på en block-
sträcka (sträckan mellan två blocksignaler) vilket innebär 
att det är en fördel med fl er och korta blocksträckor än få 
och långa. 

De tillfällen när det är en fördel att kunna köra tågen tätare 
är vid förseningar, men framförallt för att kunna köra ut ett 
godståg efter ett persontåg. Godstågens lägre hastighet gör 
att de tar längre tid på sig mellan mötesplatserna. 

Den sträcka som prioriteras högst för införande av ny mel-
lanblocksignal är mellan Emmaboda och Örsjö

Motivet till att sträckan Emmaboda - Örsjö prioriteras  
högst är att den, efter byggandet av mötesspåret i Örsjö, är 
den längsta blocksträckan mellan Alvesta och Kalmar.

En annan sträcka  som kan vara intressant för införande 
av ny mellanblocksignal är mellan Emmaboda och Skruv. 
Detta är dock bara aktuellt om en ny mötesstation byggs i 
Skruv.

Motivet för sträckan Skruv - Emmaboda är att det är en stor 
fördel att snabbt kunna köra ut ett godståg efter ett person-
tåg som avgår från Emmaboda mot Växjö. 
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Figur 5.16. Exempel på mellanblocksignal inringad på bilden.

Figur 5.17. Prioriterade sträckor för införande av nya mellanblocksignaler inringade med rött på kartan.
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6.1. Jämförelsealternativ (JA)

Konsekvensen av att inte genomföra dubbelspårsutbyggna-
den på sträckan Alvesta - Växjö är att det kommer att uppstå 
kapacitetsbrist för trafi ken enligt Trafi kverkets prognos 
BAS 2020. Om all den planerade trafi ken ska trafi kera 
sträckan kommer kapacitetsutnyttjandet hamna över 100%. 
Det vill säga banan är helt utnyttjad utan möjligheter att 
hantera störningar under högtrafi ktid. Det är framförallt 
delen Gemla - Växjö som är hårdast belastad.

6.2. Funktionalitet och trafi kering

Sträckan mellan Alvesta och Växjö är ca 18 km lång. 

Ett nytt mötesspår i Räppe skulle innebära att kapaciteten 
ökade på banan mellan Alvesta och Växjö.

Genom att bygga ett mötesspår i Räppe minskar kapacitets-
utnyttjandet på sträckan Gemla - Växjö till under 80 %.

För att få motsvarande minskning på sträckan Alvesta - 
Gemla krävs ett nytt mötesspår alternativt en förlängning 
av mötesspåret i Gemla med ca 2 km västerut.

Nya blocksignaler med en förlängd station i Gemla kan 
skapa möjlighet till kolonnkörning och underlätta vid 
förseningar.

En fullständig dubbelspårsutbyggnad mellan Alvesta och 
Växjö skulle skapa ett stabilt system vilket även skulle bidra 
till ökad kapacitet på hela Kust till kustbanan. 

6.3. Ny eller delvis ny sträckning

Generellt sett innebär en utbyggnad i ny eller delvis ny 
sträckning betydligt större kostnader, större påverkan på 
naturmiljö och landskapsbild än utbyggnad längs befi ntlig 
sträckning. Påverkan på boendemiljöer kan dock bli min-
dre än vid en utbyggnad längs befi ntlig järnväg.

En djupare analys av effekter och konsekvenser kommer att 
genomföras i samband med att en miljökonsekvensbeskriv-
ning upprättas i järnvägsutredningsskedet. Nya sträckor 
förutsätts kunna anläggas med standard för 200 km/tim. 

6.4. Mötesspår i Räppe

En av de högst prioriterade åtgärderna längs sträckan 
Alvesta - Växjö är att möjliggöra för tågmöten i Räppe.

För byggandet av ett mötesspår krävs en ny signalanlägg-
ning och en kompletterande spårförbindelse mellan befi nt-
ligt stickspår och huvudspåret. 

6. Konsekvensbeskrivning, UA1 Alvesta-Växjö

Om mötesspåret ska kunna nyttjas för möten mellan långa  
godståg, krävs det att befi ntlig plankorsning ersätts med en 
planskild korsning. 

Ett nytt mötesspår i Räppe medför inte någon påverkan på 
vare sig människa eller miljö.

6.5. Omgivningspåverkan

6.5.1. Landskapskaraktär 
Landskapsbilden kommer att förändras i mindre utsträck-
ning då dubbelspåret anläggs längs med idag befi ntlig järn-
väg. Effekten blir att landskapsbilden kommer att ändras 
då en del av åker- och skogslandskapet kommer att tas i 
anspråk av dubbelspåret samt ytterligare tillkommande 
stolpar och ledningar. Effekten blir även att en del trädve-
getation behöver tas bort inom trädsäkringszonen (15 meter 
från spåren). Konsekvenserna för landskapsbilden bedöms 
bli små. 

6.5.2. Naturmiljö 
Inga kända skyddade områden eller riksintressen påver-
kas längs med planerad sträckning. Dock påverkas några 
skyddsvärda områden av anläggande av dubbelspår.

Ett område vid km 236+900 bestående av ett skogligt na-
turvärde söder om befi ntlig järnväg kan påverkas av anläg-
gande av dubbelspår. Detta område är ca 1,2 ha och består 
av lövträdsrik barrskog och omfattar ett område på ca 10 ha.

En sumpskog norr om befi ntlig järnväg i höjd med fotbolls-
planen vid km 234+200 kan beröras. Den utgjordes tidigare 
av en öppen våtmark och är idag en strandskog huvudsak-
ligen bestående av lövskog.

Öster om Gemla vid km 228+500 på östra sidan om Helige 
å (Mörrumsån) söder om befi ntlig järnväg kan en sump-
skog i form av strandskog, innehållande huvudsakligen al, 
omfattande ett område på ca 1 ha påverkas.

Effekten för naturmiljön blir att en del skogs- och jord-
bruksmark tas i anspråk och trädvegetation behöver tas 
bort dels för byggnation av mötesspår samt inom trädsäk-
ringszonen. Berörd skogsmark utgörs i huvudsak av barr-
skog med inslag av lövskog. Konsekvenserna för naturmil-
jön bedöms bli stora då mer än 5 km ny mark tas i anspråk.

Utbyggnaden av mötesspåret kan beröra stenmurar längs 
järnvägen. Påverkan på stenmurar i jordbrukslandskap 
kräver dispensansökan hos länsstyrelsen.
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6.5.3. Kulturmiljö
Planerad sträckning berör några områden av riksintresse 
för kulturmiljövården, dels riksintresse för kulturmiljövård 
i centrala Växjö och väster om Räppe samt några forläm-
ningsområden i form av två fossila åkrar i höjd med Västra 
Mark vid km 235+500 samt 235+800 och vid 231+200-
231+800, 229+900 och i Gemla vid 227+500  bestående 
av ett fl ertal agrara fasta fornlämningar som utgörs av 
röjningsrösen. 

Vid Aringsås norr om befi ntlig järnväg vid km 223+100 kan 
en fast fornlämning i form av bytomt/gårdstomt som idag 
utgörs av igenväxande åker beröras. 

I Alvesta vid km 221+600 fi nns ett område med lämningar 
som kan beröras. De utgörs av en bytomt samt ett gravfält 
mellan Länsmansbacken och Lekarydsvägen samt en offer-
källa vid Länsmansbacken och en fast fornlämning i form 
av en grav/rest sten vid Lekarydsvägen.   

Utbyggnaden bedöms  innebära små konsekvenser för 
kulturmiljön.  Skulle fornlämningar hittas i samband med 
markarbeten inom planområdet ska arbetet, i enlighet med 
2 kap 10 § lagen om kulturminnen med mera omedelbart 
avbrytas och länsstyrelsen underrättas. Enligt samma 
lagrum ska även samråd hållas med länsstyrelsen innan 
arbete påbörjas.

6.5.4. Boendemiljö och barriäreff ekter
Befi ntlig järnväg utgör redan idag en barriär och sträck-
ningen kommer troligtvis inte att ändras. Barriäreffekterna 
kan öka i planskorsningar längs med planerat dubbelspår 
om järnvägsbommarna är nere under längre tidsperioder 
på grund av säkerhetsskäl. I övrigt kommer  boendemiljön 
och stadsmiljön att påverkas något visuellt av tillkom-
mande kontaktledningsstolpar och ledningar samt genom 
intrång i stadsmiljön och genom att ny mark tas i anspråk.

6.5.5. Friluftsliv och rekreation
Påverkan på friluftsliv och rekreation bedöms ej öka i 
något av utredningsalternativen då befi ntlig sträckning inte 
kommer att ändras nämnvärt.  

6.5.6. Mark och vatten
Längs sträckan passeras ett antal vattendrag där tillstånd 
för och/eller anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 
miljöbalken kommer att krävas. Utbyggnaden kommer 
även att ske delvis inom strandskyddade områden. Åtgärder 
som vidtas inom strandskyddade områden kräver dispens-
ansökan. 

Markarbeten föregås av utredning, och vid behov kontakt 
med tillsynsmyndighet och åtgärder, avseende markföro-
reningar. Ett antal identifi erade potentiellt förorenade om-
råden kan beröras av utredningsområdet för dubbelspår. På 
sträckan från Växjö fi nns förutom området i Räppe ett antal 
misstänkta förorenade områden som kan beröras. Dessa 
har beskrivits närmare i kapitel 3.14.1.

Ett byggande av dubbelspår längs hela sträckan Alvesta-
Växjö innebär byggande av ny järnväg som är längre än 5 
km. Detta medför betydande miljöpåverkan och leder alltid 
till tillåtlighetsprövning.

6.5.7. Luftföroreningar
Luftföroreningarna bedöms ej öka till följd av utbyggnaden 
av dubbelspår efter byggskedet.  Eftersom banan är elektri-
fi erad är utsläppsmängderna av luftförorenade avgaser låga 
på lokal och regional nivå. Utsläppsmängderna från tåg-
trafi ken bedöms inte öka eller medföra till att de uppsatta 
gränsvärden som miljökvalitetsnormerna anger överskrids.

6.5.8. Buller och vibrationer
Delvis ökad risk för störningar i form av förändrat buller för 
närboende föreligger i Växjö, Gemla och Alvesta.

6.5.9. Elektromagnetiska fält
De elektromagnetiska fälten vid järnvägen bedöms ej öka 
nämnvärt till följd av utbyggnaden av dubbelspår. Avstån-
den till befi ntlig bebyggelse är så pass stora att eventuella 
tillfälliga ökningar då stillastående eller förbipasserande 
tåg förekommer, anses som försumbara.

6.5.10. Risk och säkerhet
Byggandet av ett nytt dubbelspår innebär en marginellt 
ökad risk för urspårning på grund av tillkommande växlar. 
Generellt är dock järnvägstrafi ken mycket säker och det 
gäller även efter byggandet av nya spår och växlar.  

6.5.11. Påverkan under byggtiden
Under byggtiden uppstår buller och vibrationer från själva 
anläggandet av mötesspåret och från transporter av massor 
och material till och från arbetsplatsen m.m. Detta kan 
påverka de närboende under en begränsad tid. Arbeten 
kommer till viss del att utföras även nattetid. Ytterligare 
störningar från byggarbetet som kan förekomma är damm-
ning och ljusstörningar. 

En stor del av byggarbetet kommer att bedrivas inom 
järnvägsområdet men det kommer även att behövas områ-
den för etablering/uppställning av arbetsbodar, material, 
maskiner, bränsle, tillfälligt boende, transporter, upplägg-
ning av massor med mera i anslutning till befi ntlig järnväg. 
Försiktighetsåtgärder kommer att vidtas till exempel på 
uppställningsplatser för maskiner samt vid hantering av 
oljor, kemikalier med mera så att det inte sker i anslutning 
till eller med risk för förorening av vattendrag.

Åtgärder för att minska olägenheterna av störningarna 
kommer att utredas i senare skede. Närboende kommer att 
informeras om förestående arbeten och störningar. 

Vid vattenverksamhet som till exempel förlängning av 
trummor ska åtgärder vidtas för att minska risken för 
tillfällig grumling med mera. Bestående konsekvenser för 
naturmiljön bedöms inte uppstå under förutsättning att 
arbetet tidsstyrs så att vattenlevande organismer inte på-
verkas. Arbeten i vattnet ska ej utföras under lekperiod för 
fi sk och bör ske under perioder av låg vattenföring (sommar 
och vinter). Tekniska lösningar, som till exempel länsor, 
kan användas för att det material som slammas upp från 
botten i samband med omgrävning inte ska spridas direkt ut 
i vattendraget. 
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6.6. Samhällseff ekter/
markanvändning

Ett större antal fastighetsägare kan komma att beröras gäl-
lande markintrång på deras fastigheter. I järnvägsplanen 
detaljutformas den valda järnvägssträckningen och rättig-
heter och skyldigheter gentemot berörda fastighetsägare 
blir tydliga. 

En grundprincip är att fastighetsägare inte ska ha lidit 
någon ekonomisk skada på grund av järnvägsbygget. Även 
beträffande tillfällig nyttjanderätt söker Trafi kverket i för-
sta hand träffa frivilliga överenskommelser med berörda 
fastighetsägare, utifrån opartisk värdering. 

I detta alternativ kommer även en del jordbruks- och 
skogsmark att tas i anspråk vilket påverkar den befi ntliga 
markanvändningen negativt.

6.7. Byggteknik

Samtliga alternativ innebär utbyggnad av nytt spår i anslut-
ning till befi ntligt spår. 

6.8. Underhållskonsekvens-
bedömning

Den nya järnvägsanläggningen kommer att kräva större 
underhåll än befi ntlig på grund av tillkommande kompo-
nenter i järnvägsanläggningen.

6.9. Kostnadsberäkning

6.9.1. Metod för kostnadsberäkning
Beräkningarna sker enligt principen ”successiv kalkyle-
ring”. Metoden utgår från att, förutom att prissätta ”poster”, 
också bedöma eller värdera osäkerheterna i kalkylerade 
mängder, priser eller andra faktorer. Kalkylen kompletteras  
därefter med generella osäkerheter som kan påverka pro-
jektet. Slutresultatet av kalkylen blir ett värde på en kostnad 
med en därtill hörande värdering av största osäkerhets-
marginalen. Beräkningarna redovisar därmed vilka poster 
som bidrar mest till osäkerheten och som ”successivt” kan 
behandlas vidare för att förbättra kalkylen.

Kostnadsposterna har valts med utgångspunkt från mallar 
från Trafi kverket. För varje post har beräkningar utförts 
och efter bästa förmåga har därefter bedömningar gjorts för 
varje post avseende: 

• en absolut minsta tänkbara kostnad
• en absolut högsta tänkbara kostnad
• ett troligt värde 

Kostnadsbedömningen för projektet redovisas som sum-
man av det framräknade medelvärdet för genomförandet 
med tillägg för två standardavvikelser. Detta leder teore-
tiskt till en sannolikhet på drygt 80 % för att slutkostnaden 
ska bli lägre än det angivna värdet.

I tidiga skeden av projektet är osäkerheterna störst, vid den 
vidare processen, järnvägsutredning, järnvägsplan och sys-
temhandling kommer naturligtvis ett bättre underlag fi nnas 
och kalkylen kan förbättras. I första hand bör då de poster 
bearbetas som bidrar mest till osäkerheten. 

I varje kalkylomgång förbättras säkerheten genom att ta 
fram bättre information, säkrare prisuppgifter, etablera 
tydligare förutsättningar och krav, fatta vissa beslut, etc.
Ingen bedömning har utförts för generella faktorer såsom 
politiska faktorer, valutapåverkan med mera.

Det administrativa påslaget avser bland annat byggherre-
kostnader för framtaganden av handlingar för erhållande 
av erforderliga tillstånd enligt järnvägslagen, väglagen, PBL, 
och miljöbalken, samt byggherrens projektorganisation 
avseende projektledning, byggledning, administration etc. 
I kostnaden ingår projektering av systemhandling, förfråg-
ningsunderlag och bygghandling.

Kostnadskalkylerna baseras på oktober 2009 års prisnivå. 
Mervärdesskatt och kostnader för fi nansiering är ej inklu-
derade.

6.9.2. Anläggningskostnader
Kostnadsberäkningen gäller en utbyggnad av ytterligare 
ett spår längs befi ntlig bana hela vägen mellan Alvesta och 
Växjö.

I kostnadsberäkningen ingår de rent järnvägstekniska 
kostnaderna för banan inklusive banunderbyggnad, växlar, 
kanalisation, el, signal och tele såväl som administrativa 
kostnader som till exempel projektering och projektled-
ning. 

Den totala investeringskostnaden för utbyggnad av ytterli-
gare ett spår längs befi ntlig bana har bedömts till 
ca 1 250 mkr i 2009 års penningvärde.

Kostnaden för ombyggnad av järnvägsanläggningen i Räp-
pe med kort mötesspår har bedömts till ca 23 mkr i 2009 års 
penningvärde. Denna kostnad gäller under förutsättning 
att ombyggnaden sker i samband med ombyggnaden av 
Växjö bangård.
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7.1. Jämförelsealternativ (JA)

Konsekvensen av att inte genomföra utbyggnaden av ett 
kort mötesspår i Åryd är att det inte kommer att vara 
möjligt att köra det planerade tidtabellsupplägget för Kust 
till kusttrafi ken, Göteborg - Kalmar, med styv tidtabell. Det 
kommer också medföra att det inte går att köra Öresunds-
tågstrafi ken med timmestrafi k till Kalmar och att restiderna 
för Kust till kusttågen kommer att bli något längre.

Ett kombinerat upplägg med både Öresundståg och Kust till 
kusttåg bygger dock på att även mötesspåret i Örsjö byggs.

Kapacitetsutnyttjandet på sträckan Växjö - Hovmantorp 
kommer att var fortsatt högt, nära 100% om mötesspåret 
inte byggs. Det vill säga banan är helt utnyttjad utan möjlig-
heter att hantera störningar under högtrafi ktid. 

Konsekvensen av att inte bygga ut Åryd med långt mötes-
spår är att det inte kommer att vara möjligt att nyttja statio-
nen för möten mellan långa godståg.

7.2. Funktionalitet och trafi kering

Sträckan mellan Växjö och Hovmantorp via Åryd är ca 25 
km lång.

En ny mötesstation i Åryd skulle bidra till en förbättring av 
kapaciteten mellan Växjö och Hovmantorp och därmed på 
hela Kust-till-kustbanan.

I Årydsupplägget ankommer och avgår tågen i Kalmar vid 
ungefär samma minuttal. Detta innebär att de ankom-
mande tågen behöver vänta i ca en timme i Kalmar på grund 
av att vändtiden annars är för kort.

Trafi kupplägget enligt Årydsupplägget innebär att bytesti-
derna i Alvesta till och från fjärrtågen1 blir ca 13-16 minuter.  

Det kombinerade trafi kupplägget, med Öresundståg enligt 
Örsjöupplägget och Kust till kusttåg enligt Årydsuppläg-
get, medför att bytestiden i Alvesta blir ca 21-24 minuter för 
Kust till kusttågen.

Största tillåtna hastighet (sth) på befi ntligt spår genom Åryd 
är för persontågen 140 km/h vid mötesspåret. Största till-
låtna hastighet (sth) på mötesspåret blir 70 km/h.

7.3. Omgivningspåverkan

Utbyggnaden av nytt mötesspår i Åryd har studerats dels 
vad gäller kort alternativ, (UA 2K) för persontrafi k, och dels 
långt alternativ, (UA 2L) för godstrafi k.

Beskrivningen av konsekvenserna i detta kapitel grundas 
till stor del på de kartor som återfi nns i kapitel 3.14.

1 Enligt tågtiderna i Skånetrafi ken tågstrategi 2037

7. Konsekvensbeskrivning, UA2 Åryd

7.3.1. Landskapskaraktär 
UA 2K och UA 2L
Landskapsbilden kommer inte att förändras nämnvärt då 
verksamhetsområdet för ett blivande mötesspår anläggs 
längs med befi ntlig järnväg. För landskapsbilden blir effek-
ten att nya stolpar och ledningar tillförs miljön samt att en 
del träd och vegetation behöver tas bort inom trädsäkrings-
zonen (15 meter från spåren). 

Konsekvenserna blir en viss visuell förändring, mest påtag-
lig i tätortsmiljö avseende tillkommande stolpar och led-
ningar. Periodvis stillastående och/eller långsamtkörande 
tåg kommer att påverka boendemiljön visuellt. Konsekven-
serna för landskapsbilden bedöms bli små.

7.3.2. Naturmiljö 
UA 2K och UA 2L
Inga kända skyddade områden eller riksintressen påverkas 
längs med planerad sträckning. 

Effekten för naturmiljön blir att en skogsmark tas i anspråk 
och att trädvegetation behöver tas bort dels för byggnation 
av mötesspår och dels inom trädsäkringszonen. Berörd 
skogsmark utgörs i huvudsak av lövskog med inslag av 
barrskog. Konsekvenserna för naturmiljön bedöms bli små.

7.3.3. Kulturmiljö
UA 2K och UA 2L
Utredningsområdet berör ej några områden av riksintresse 
för kulturmiljövården eller några fornlämningsområden. 

Effekten för kulturmiljöerna blir att miljön tillförs nya 
element i form av ytterligare kontaktledningar och stolpar 
samt att en del träd tas bort. Konsekvenserna för kulturmil-
jön till följd av byggande av mötesspår bedöms sammanta-
get som mycket små. Skulle fornlämningar hittas i samband 
med markarbeten inom planområdet ska arbetet, i enlighet 
med 2 kap 10 § lagen om kulturminnen med mera, omedel-
bart avbrytas och länsstyrelsen underrättas.

7.3.4. Boendemiljö och barriäreff ekter
UA 2K och UA 2L
Med en ny mötesstation i Åryd riskerar bomfällnings-
tiderna att förlängas av säkerhetsskäl vid väg 8502 som 
korsar järnvägen i samhället. Antalet tillfällen kan däremot 
minska ifall tågmöte sker i Åryd. Barriäreffekterna riskerar 
därmed att öka. Befi ntlig järnväg utgör redan idag en 
barriär och sträckningen kommer inte att ändras. Längre 
bomfällningstider medför en ökad barriäreffekt för de 
boende i området då Åryd blir avskuret både i nordlig och 
sydlig riktning när bommarna ligger nere. Vid byggnation 
av en planskild korsning skulle barriäreffekterna däremot 
minska. 

Söder och norr om sträckningen fi nns bebyggelse inom 100 
meter från befi ntlig järnväg där boendemiljön kan komma 
att påverkas i form av stannande, startande och stillastå-
ende tåg. 

2 240 fordon/dygn enligt trafi kräkning 2003
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7.3.5. Friluftsliv och rekreation
 UA 2K och UA 2L
Planerad sträckning berör inga områden av riksintresse 
för friluftslivet och kommer inte att påverka friluftslivet 
negativt. 

UA2 L
Ett långt mötesspår förlängt västerut kan medföra att ett 
gångstråk längs befi ntlig järnväg behöver justeras.

7.3.6. Mark och vatten
UA 2K och UA 2L
Vattenskyddsområdet för Åryds vattentäkt norr om sam-
hället kommer ej att påverkas av planerat läge för byggande 
av mötesspår. 

Valt utredningsalternativ kommer att ske delvis inom 
strandskyddat område. Ett vattendrag som korsar befi ntlig 
järnväg som omfattas av standskydd påverkas och valt 
alternativ innebär att en förlängning av trummor behöver 
göras. Detta innebär att anmälan om vattenverksamhet ska 
göras samt att dispens från strandskyddsbestämmelserna 
ska sökas. Strandskydd råder vid hav, insjöar och vatten-
drag och omfattar land- och vattenområden intill 100 m 
från strandlinjen vid normalt vattenstånd. 

En utbyggnad av mötesspåret sker dock inte i strid med 
strandskyddsbestämmelserna avseende tillgänglighet, 
eftersom tillgängligheten till hav, sjö eller vattendrag inte 
förändras på grund av byggandet av mötesspår.

UA2 L
Ett förorenat område eller potentiellt/misstänkt förorenat 
område enligt länsstyrelsens register fi nns inom utred-
ningsområdet, Åryds sågverks impregneringsplats. Detta 
kan påverkas vid byggande av ett långt mötesspår. Markar-
beten föregås av utredning, och vid behov kontakt med till-
synsmyndighet och åtgärder, avseende markföroreningar. 

Ett långt mötesspår förlängt västerut påverkas området som 
ingår i våtmarksinventeringen.  En förlängning västerut 
kräver byggnation av bro med dubbelspår vid idag befi ntlig 
järnvägsbro med enkelspår. Detta medför att tillstånd för 
vattenverksamhet måste sökas.

7.3.7. Luftföroreningar
UA 2K och UA 2L
Luftföroreningarna bedöms ej öka till följd av utbyggna-
den av mötesspåret. Eftersom banan är elektrifi erad är 
utsläppsmängderna av luftförorenade avgaser låga på lokal 
och regional nivå. Utsläppsmängderna från tågtrafi ken 
bedöms inte öka eller medföra att miljökvalitetsnormerna 
inte klaras.

7.3.8. Buller och vibrationer
UA 2K och UA 2L
Det planerade mötesspåret innebär ingen höjning av ljud-
nivån.  Ljudet kan dock komma att upplevas annorlunda för 
närboende, på grund av att tåg bromsar, startar eller kör ge-
nom växlar. Söder och norr om sträckningen fi nns bebyg-
gelse inom 60 m från befi ntlig järnväg som kan påverkas.

Trafi kverket eftersträvar att de långsiktiga planeringsmålen 
uppnås, vilka bland annat anger 45 dB(A) maximal ljudnivå 
inomhus. Planeringsfallet ”Befi ntlig bana” (se avsnitt 3.6) 

bedöms emellertid vara tillämpligt. Enligt planeringsfallet 
ska inte några boende behöva utsättas för fl er än fem stör-
ningstillfällen i sovrum nattetid (22 – 06), med maximal 
ljudnivå över 55 dB(A). 

I Åryd är det två bostadsfastigheter där planeringsmå-
let riskerar att överskridas. Utbyggnaden bedöms inte  
medföra  någon försämring för dessa båda fastigheter men 
i samband med den fortsatta planeringen av mötesspåret 
kommer bedömning av bullersituationen att göras. Det kan 
bli aktuellt att göra någon typ av åtgärder för dessa båda 
fastigheter. Eventuella åtgärder görs alltid i samråd med 
fastighetsägaren.

7.3.9. Elektromagnetiska fält
UA 2K och UA 2L
De elektromagnetiska fälten vid järnvägen bedöms ej öka 
nämnvärt till följd av utbyggnaden av mötesspåret. Av-
stånden till befi ntlig bebyggelse är så stort att eventuella 
tillfälliga ökningar då stillastående eller förbipasserande 
tåg förekommer, anses som försumbara.

7.3.10. Risk och säkerhet
UA 2K och UA 2L
Byggandet av en ny mötesstation innebär en marginellt 
ökad risk för urspårning på grund av tillkommande växlar. 
Generellt är dock järnvägstrafi ken mycket säker och det 
gäller även efter byggandet av mötesspåret.  

7.3.11. Påverkan under byggtiden
Under byggtiden uppstår buller och vibrationer från själva 
anläggandet av mötesspåret och från transporter av massor 
och material till och från arbetsplatsen med mera. Detta 
kan påverka de närboende under en begränsad tid. Arbeten 
kommer till viss del att utföras även nattetid. Ytterligare 
störningar från byggarbetet som kan förekomma är damm-
ning och ljusstörningar. 

En stor del av byggarbetet kommer att bedrivas inom 
järnvägsområdet men det kommer även att behövas områ-
den för etablering/uppställning av arbetsbodar, material, 
maskiner, bränsle, tillfälligt boende, transporter, upplägg-
ning av massor med mera i anslutning till befi ntlig järnväg. 
Försiktighetsåtgärder kommer att vidtas till exempel på 
uppställningsplatser för maskiner samt vid hantering av 
oljor, kemikalier med mera så att det inte sker i anslutning 
till eller med risk för förorening av vattendrag.

Åtgärder för att minska olägenheterna av störningarna 
kommer att utredas i senare skede och de närboende kom-
mer att informeras om förestående arbeten och störningar.

Vid vattenverksamhet som till exempel förlängning av 
trummor ska åtgärder vidtas för att minska risken för 
tillfällig grumling av vattendraget och erosion. Bestående 
konsekvenser för naturmiljön bedöms inte uppstå. Förut-
sättningen är dock att arbetet tidsstyrs så att livet för vatten-
levande organismer påverkas minimalt. Arbeten i vattnet 
ska ej utföras under lekperiod för fi sk och bör ske under 
perioder av låg vattenföring (sommar och vinter). Tekniska 
lösningar som till exempel länsor, kan användas för att 
det material som slammas upp från botten i samband med 
omgrävning inte ska spridas direkt ut i vattendraget. 
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7.4. Samhällseff ekter/
markanvändning

Utredningsområdet strider inte mot aktuell översiktsplan 
och berör inga detaljplaner  eller områdesbestämmelser. En 
del privatägd mark kommer att tas i anspråk.

7.5. Byggteknik

Utbyggnad av nytt spår kommer att ske i anslutning till 
befi ntligt spår. Förutsättningen är att järnvägstrafi ken ska 
kunna fortgå under huvuddelen av utbyggnaden.

Det nya mötesspåret hamnar bara ca 7,2 m från en befi ntlig 
telemast för Trafi kverkets MobiSIR-nät. (Avståndet är räk-
nat från mastens fundamentskant till spårmitt.)

Vid tillämpning av Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-
FS 20008:1 gäller följande:

1. Radiomaster och radiotorn får inte placeras närmare 
än 5 m från en spänningsförande del i Trafi kverkets 
järnvägsanläggning.

2. Arbete med elektriskt ledande föremål i master och 
torn som är placerade 10 m eller närmare spänningsfö-
rande delar, ska ske under överinseende av en elarbets-
ansvarig.

3. När sådana arbeten utförs i master eller torn som 
är placerade mer än 10 m från spänningsförande 
delar, ska nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas enligt 
Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd 
om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet, 
ELSÄK-FS 2006:1 och BVF 545.46201 ”Telesystem, Arbete 
i master och torn”.

Det betyder att kontaktledningsanläggningen måste 
anpassas så att någon spänningsförande del inte kommer 
närmare masten än 5 m och att framtida arbeten i masten 
måste ske under överinseende av en elarbetsansvarig.

7.6. Underhållskonsekvens-
bedömning

Den nya järnvägsanläggningen kommer att kräva större 
underhåll än befi ntlig på grund av tillkommande kompo-
nenter i järnvägsanläggningen.

Anläggningens utformning med växlar i rakspår, tillgång 
till bra servicevägar och användande av standardkompo-
nenter gör att underhållet inte förväntas bli större än vid 
jämförbara anläggningar

7.7. Kostnadsberäkning

7.7.1. Metod för kostnadsberäkning
Beräkningarna sker enligt principen ”successiv kalkyle-
ring”. Metoden utgår från att, förutom att prissätta ”poster”, 
också bedöma eller värdera osäkerheterna i kalkylerade 
mängder, priser eller andra faktorer. Kalkylen kompletteras  
därefter med generella osäkerheter som kan påverka pro-
jektet. Slutresultatet av kalkylen blir ett värde på en kostnad 

med en därtill hörande värdering av största osäkerhets-
marginalen. Beräkningarna redovisar därmed vilka poster 
som bidrar mest till osäkerheten och som ”successivt” kan 
behandlas vidare för att förbättra kalkylen.

Kostnadsposterna har valts med utgångspunkt från mallar 
från Trafi kverket. För varje post har beräkningar utförts 
och efter bästa förmåga har därefter bedömningar gjorts för 
varje post avseende: 

• en absolut minsta tänkbara kostnad
• en absolut högsta tänkbara kostnad
• ett troligt värde 

Kostnadsbedömningen för projektet redovisas som sum-
man av det framräknade medelvärdet för genomförandet 
med tillägg för två standardavvikelser. Detta leder teore-
tiskt till en sannolikhet på drygt 80 % för att slutkostnaden 
ska bli lägre än det angivna värdet.

I tidiga skeden av projektet är osäkerheterna störst. I nästa 
skede, systemhandling, kommer naturligtvis ett bättre un-
derlag fi nnas och kalkylen kan förbättras. I första hand bör 
då de poster bearbetas som bidrar mest till osäkerheten. 

I varje kalkylomgång förbättras säkerheten genom att ta 
fram bättre information, säkrare prisuppgifter, etablera 
tydligare förutsättningar och krav, fatta vissa beslut, etc.
Ingen bedömning har utförts för generella faktorer såsom 
politiska faktorer, valutapåverkan med mera.

Det administrativa påslaget avser bland annat byggherre-
kostnader för framtaganden av handlingar för erhållande 
av erforderliga tillstånd enligt järnvägslagen, väglagen, PBL, 
och miljöbalken, samt byggherrens projektorganisation 
avseende projektledning, byggledning, administration etc. 
I kostnaden ingår projektering av systemhandling, förfråg-
ningsunderlag och bygghandling.

Kostnadskalkylerna baseras på oktober 2009 års prisnivå. 
Mervärdesskatt och kostnader för fi nansiering är ej inklu-
derade.

7.7.2. Anläggningskostnader
I kostnadsberäkningen ingår  såväl de rent järnvägstek-
niska kostnaderna för banan inklusive banunderbyggnad, 
växlar, kanalisation, el, signal och tele men också adminis-
trativa kostnader som till exempel projektering och projekt-
ledning. 

Den totala investeringskostnaden för ett kort mötesspår har 
bedömts till ca 58 mkr i 2009 års penningvärde.

Kostnaden för förlängning av mötesspåret för att klara 
långa godståg bedöms till ca 30 mkr, inklusive en planskild 
vägbro.
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8.1. Jämförelsealternativ (JA)

Konsekvensen av att inte genomföra utbyggnaden av ett 
kort mötesspår i Skruv är att det inte kommer att vara möj-
ligt att köra det av Kalmar Läns Trafi k föreslagna tidtabells-
upplägget med pendeltåg mellan Växjö och Kalmar. 

Kapacitetsutnyttjandet på sträckan Lessebo - Emmaboda 
kommer att var fortsatt högt, ca 90% om mötesspåret inte 
byggs. Det vill säga banan är hårt utnyttjad med små möj-
ligheter att hantera störningar under högtrafi ktid. 

Konsekvensen av att inte bygga ut Skruv med långt mötes-
spår  är att det inte kommer att vara möjligt att nyttja 
stationen för möten mellan långa godståg. Detta får till följd 
att godstågen får upp till en timme längre gångtid mellan 
Alvesta och Kalmar.

8.2. Funktionalitet och trafi kering

Sträckan mellan Lessebo och Emmaboda via Skruv är ca 23 
km lång.

En ny mötesstation i Skruv skulle bidra till en förbättring 
av kapaciteten mellan Lessebo och Emmaboda och därmed 
hela Kust-till-kustbanan.

Ett alternativt tidtabellsupplägg för Öresundstågen med 
möten i Skruv kräver också ett mötesspår i Trekanten. För 
att kunna trafi kera banan med styv tidtabell för Öresunds-
tågen krävs att både Skruv och Trekanten byggs samtidigt. 
Tågmötena skulle i så fall ske i Växjö, Skruv och Trekanten.

Nackdelarna gentemot Örsjö- och Årydsuppläggen är att 
mötena i både Skruv och Trekanten skulle ske på platser 
utan resandeutbyte. Även anslutningarna i Alvesta mot 
trafi ken på Södra stambanan blir försämrade.

Största tillåtna hastighet (sth) på befi ntligt spår genom 
Skruv är för persontågen 145 km/h vid mötesspåret.

Största tillåtna hastighet (sth) på mötesspåret blir 70 km/h.

En utbyggnad av ett långt mötesspår i Skruv medför stora 
fördelar för godtrafi ken. Gångtiderna kan minska med upp 
till en timme i vardera riktningen.

8.3. Omgivningspåverkan

Utbyggnaden av nytt mötesspår i Skruv har studerats dels 
vad gäller kort alternativ, (UA 3K) för persontrafi k, och dels 
långt alternativ, (UA 3L) för godstrafi k.

Beskrivningen av konsekvenserna i detta kapitel grundas 
till stor del på de kartor som återfi nns i kapitel 3.14.

8. Konsekvensbeskrivning, UA3 Skruv

8.3.1. Landskapskaraktär 
UA 3K och UA 3L
Landskapsbilden kommer inte att förändras nämnvärt då 
verksamhetsområdet för ett blivande mötesspår anläggs 
längs med idag befi ntlig järnväg. 

För landskapsbilden blir effekten att nya stolpar och 
ledningar tillförs miljön samt att en del träd och vegetation 
behöver tas bort inom trädsäkringszonen (15 meter från 
spåren). Konsekvenserna blir en visuell förändring, mest 
påtaglig i tätortsmiljö avseende stolpar och ledningar.

Periodvis stillastående och/eller långsamtkörande tåg kom-
mer att påverka boendemiljön visuellt. Konsekvenserna för 
landskapsbilden bedöms bli små.

8.3.2. Naturmiljö 
UA 3K och UA 3L
Inga kända skyddade områden eller riksintressen påverkas 
längs med planerad sträckning. 

UA3 K
Ingen påverkan på naturmiljön kommer att ske vid utbygg-
nad av ett kort mötesspår i och med att utbyggnaden kom-
mer att ske helt inom befi ntlig järnvägsmark.

UA3 L
Med långt mötesspår blir effekten för naturmiljön att en del 
jordbruks- och skogsmark tas i anspråk och att trädvege-
tation behöver tas bort dels för byggnation av mötesspår 
samt inom trädsäkringszonen. Berörd skogsmark utgörs i 
huvudsak av lövskog med inslag av barrskog. Konsekven-
serna för naturmiljön bedöms bli små.

8.3.3. Kulturmiljö
UA 3K och UA 3L
Planerad sträckning berör inte några områden av riksin-
tresse för kulturmiljövården eller några fornlämningsom-
råden. Effekten för kulturmiljön blir att miljön tillförs nya 
element i form av ytterligare kontaktledningar och stolpar 
samt att en del träd tas bort. 

Konsekvenserna för kulturmiljön till följd av byggande av 
mötesspår bedöms sammantaget som mycket små. Skulle 
fornlämningar hittas i samband med markarbeten inom 
planområdet ska arbetet, i enlighet med 2 kap 10 § lagen om 
kulturminnen med mera, omedelbart avbrytas och Läns-
styrelsen underrättas.

8.3.4. Boendemiljö och barriäreff ekter
UA3 K
Om ett kort mötesspår  byggs riskerar barriäreffekterna 
att öka. Befi ntlig järnväg utgör redan idag en barriär och 
sträckningen kommer inte att ändras. Vid byggande av ett 
kort mötesspår bedöms de båda plankorsningarna i Skruv 
kunna bibehållas, dock med något längre bomfällningstider. 
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UA3 L
Vid utbyggnad till ett långt mötesspår planeras de två 
plankorsningarna att ersättas med planskilda förbindelser. 
Detta medför kraftigt minskad barriäreffekt för de boende 
i Skruv med ökad tillgänglighet både i västlig, östlig och 
sydlig riktning.

Söder och norr om sträckningen fi nns bebyggelse inom 50 
meter från befi ntlig järnväg där boendemiljön kan komma 
att påverkas i form av stannande, startande och stillastå-
ende tåg. 

8.3.5. Friluftsliv och rekreation
UA 3K och UA 3L
Ingen påverkan på friluftsliv och rekreation inom utred-
ningsområdet sker då befi ntlig sträckning inte kommer att 
ändras nämnvärt.  Planerad sträckning berör inga områden 
av riksintresse för friluftslivet.

8.3.6. Mark och vatten
UA 3K och UA 3L
Ett antal gamla verksamheter är identifi erade på några 
fastigheter i Skruv som potentiellt förorenade områden i 
länsstyrelsens register. Dessa berörs dock inte av utred-
ningsområdet. Markarbeten föregås av utredning, och vid 
behov kontakt med tillsynsmyndighet och åtgärder, avse-
ende markföroreningar. 

Utbyggnaden kommer att ske delvis inom strandskyddat 
område. Strandskydd råder vid hav, insjöar och vattendrag 
och omfattar land- och vattenområden intill 100 meter från 
strandlinjen vid normalt vattenstånd. Utbyggnaden kom-
mer delvis att ske inom strandskyddat område.  Åtgärder 
som vidtas inom strandskyddat område kräver dispensan-
sökan. 

En utbyggnad av mötesspåret sker dock inte i strid med 
strandskyddsbestämmelserna avseende tillgänglighet, 
eftersom tillgängligheten till hav, sjö eller vattendrag inte 
förändras på grund av byggandet av mötesspår.

Vattenskyddsområdet för Skruvs vattentäkt norr om sam-
hället kommer ej att påverkas. 

UA 3L
En utbyggnad av ett långt mötesspår kommer att innebära 
visst intrång i privatägd mark i områdets nordvästra del.

Inom utredningsområdet fi nns två vattendrag som korsar 
befi ntlig järnväg väster om samhället vid ca km 282+700 
samt öster om samhället vid ca km 283+700. Utbygg-
nad över dessa vattendrag medför att en förlängning av 
trummor kan behöva göras. Detta innebär att en anmälan 
om vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken samt en 
dispensansökan från strandskyddsbestämmelserna måste 
göras(se ovan).

8.3.7. Luftföroreningar
UA 3K och UA 3L
Luftföroreningarna bedöms ej öka till följd av utbyggnaden 
av mötesspåret. Eftersom banan är elektrifi erad är utsläpps-
mängderna av luftförorenade avgaser låga på lokal och 
regional nivå. Utsläppsmängderna från tågtrafi ken bedöms 
inte öka eller medföra att de uppsatta gränsvärden som 
miljökvalitetsnormerna anger överskrids.

8.3.8. Buller och vibrationer
Det planerade mötesspåret innebär ingen höjning av ljud-
nivån.  Ljudet kan dock komma att upplevas annorlunda 
för närboende, på grund av att tåg bromsar, startar eller 
kör genom växlar. Söder och norr om sträckningen fi nns 
bebyggelse inom 60 meter från befi ntlig järnväg som kan 
påverkas.

Trafi kverket eftersträvar att de långsiktiga planeringsmålen 
uppnås, vilka bland annat anger 45 dB(A) maximal ljudnivå 
inomhus. Planeringsfallet ”Befi ntlig bana” (se avsnitt 3.6) 
bedöms emellertid vara tillämpligt. Enligt planeringsfallet 
ska inte några boende behöva utsättas för fl er än fem stör-
ningstillfällen i sovrum nattetid (22 – 06), med maximal 
ljudnivå över 55 dB(A). 

UA 3K
I Skruv är det åtta bostadsfastigheter där planeringsmålet 
riskerar att överskridas. Utbyggnaden bedöms inte  med-
föra  någon försämring för dessa fastigheter men i samband 
med den fortsatta planeringen av mötesspåret kommer be-
dömning av bullersituationen att göras. Det kan bli aktuellt 
att göra någon typ av åtgärder för dessa fastigheter. Eventu-
ella åtgärder görs alltid i samråd med fastighetsägaren.

UA 3L
I Skruv är det tio bostadsfastigheter där planeringsmålet 
riskerar att överskridas. Utbyggnaden bedöms inte  med-
föra  någon försämring för dessa fastigheter men i samband 
med den fortsatta planeringen av mötesspåret kommer be-
dömning av bullersituationen att göras. Det kan bli aktuellt 
att göra någon typ av åtgärder för dessa fastigheter. Eventu-
ella åtgärder görs alltid i samråd med fastighetsägaren.

8.3.9. Elektromagnetiska fält
UA 3K och UA 3L 
De elektromagnetiska fälten vid järnvägen bedöms ej öka 
nämnvärt till följd av utbyggnaden av mötesspåret. Avstån-
den till befi ntlig bebyggelse är så pass stora att eventuella 
tillfälliga ökningar då stillastående eller förbipasserande 
tåg förekommer, anses som försumbara.

8.3.10. Risk och säkerhet
UA 3K och UA 3L
Byggandet av en ny mötesstation innebär en marginellt 
ökad risk för urspårning på grund av tillkommande växlar. 
Generellt är dock järnvägstrafi ken mycket säker och det 
gäller även efter byggandet av mötesspåret. 

8.3.11. Påverkan under byggtiden
Under byggtiden uppstår buller och vibrationer från själva 
anläggandet av mötesspåret och från transporter av massor 
och material till och från arbetsplatsen med mera. Detta 
kan påverka de närboende under en begränsad tid. Arbeten 
kommer till viss del att utföras även nattetid. Ytterligare 
störningar från byggarbetet som kan förekomma är damm-
ning och ljusstörningar. 

En stor del av byggarbetet kommer att bedrivas inom 
järnvägsområdet men det kommer även att behövas områ-
den för etablering/uppställning av arbetsbodar, material, 
maskiner, bränsle, tillfälligt boende, transporter, upplägg-
ning av massor med mera i anslutning till befi ntlig järnväg. 
Försiktighetsåtgärder kommer att vidtas till exempel på 
uppställningsplatser för maskiner samt vid hantering av 
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oljor, kemikalier med mera så att det inte sker i anslutning 
till eller med risk för förorening av vattendrag.
Åtgärder för att minska olägenheterna av störningarna 
kommer att utredas i senare skede och de närboende infor-
meras om kommande  arbeten och störningar.

Vid vattenverksamhet som till exempel förlängning av 
trummor ska åtgärder vidtas för att minska risken för 
tillfällig grumling av vattendraget och erosion. Bestående 
konsekvenser för naturmiljön bedöms inte uppstå. För-
utsättningen är dock att arbetet tidsstyrs så att livet för 
vattenlevande organismer påverkas minimalt. Arbeten i 
vattnet ska ej utföras under lekperiod för fi sk och bör ske 
under perioder av låg vattenföring(sommar och vinter).
Tekniska lösningar som till exempel länsor, kan användas 
för att det material som slammas upp från botten i samband 
med omgrävning inte ska spridas direkt ut i vattendraget. 

8.4. Samhällseff ekter/
markanvändning

En grundprincip är att fastighetsägare inte ska ha lidit 
någon ekonomisk skada på grund av järnvägsbygget. Även 
beträffande tillfällig nyttjanderätt söker Trafi kverket i 
första hand träffa frivilliga överenskommelser med berörda 
fastighetsägare, utifrån opartisk värdering. 

Utbyggnadsförslagen strider inte mot aktuell översiktsplan,
några gällande detaljplaner eller områdesbestämmelser.

8.5. Byggteknik

Utbyggnadsalternativet innebär utbyggnad av nytt mötes-
spår i anslutning till befi ntligt spår. Förutsättningen är att 
järnvägstrafi ken ska kunna fortgår under huvuddelen av 
utbyggnaden.

8.6. Underhållskonsekvens-
bedömning

Den nya järnvägsanläggningen kommer att kräva större 
underhåll än befi ntlig på grund av tillkommande kompo-
nenter i järnvägsanläggningen.

Anläggningens utformning med växlar i rakspår, tillgång 
till bra servicevägar och användande av standardkompo-
nenter gör att underhållet inte förväntas bli större än vid 
jämförbara anläggningar

8.7. Kostnadsberäkning

8.7.1. Metod för kostnadsberäkning
Beräkningarna sker enligt principen ”successiv kalkyle-
ring”. Metoden utgår från att, förutom att prissätta ”poster”, 
också bedöma eller värdera osäkerheterna i kalkylerade 
mängder, priser eller andra faktorer. Kalkylen kompletteras  
därefter med generella osäkerheter som kan påverka pro-
jektet. Slutresultatet av kalkylen blir ett värde på en kostnad 
med en därtill hörande värdering av största osäkerhets-
marginalen. Beräkningarna redovisar därmed vilka poster 
som bidrar mest till osäkerheten och som ”successivt” kan 

behandlas vidare för att förbättra kalkylen.

Kostnadsposterna har valts med utgångspunkt från mallar 
från Trafi kverket. För varje post har beräkningar utförts 
och efter bästa förmåga har därefter bedömningar gjorts för 
varje post avseende: 

• en absolut minsta tänkbara kostnad
• en absolut högsta tänkbara kostnad
• ett troligt värde 

Kostnadsbedömningen för projektet redovisas som sum-
man av det framräknade medelvärdet för genomförandet 
med tillägg för två standardavvikelser. Detta leder teore-
tiskt till en sannolikhet på drygt 80 % för att slutkostnaden 
ska bli lägre än det angivna värdet.

I tidiga skeden av projektet är osäkerheterna störst. I nästa 
skede, systemhandling, kommer naturligtvis ett bättre un-
derlag fi nnas och kalkylen kan förbättras. I första hand bör 
då de poster bearbetas som bidrar mest till osäkerheten.

I varje kalkylomgång förbättras säkerheten genom att ta 
fram bättre information, säkrare prisuppgifter, etablera 
tydligare förutsättningar och krav, fatta vissa beslut, etc.
Ingen bedömning har utförts för generella faktorer såsom 
politiska faktorer, valutapåverkan med mera.

Det administrativa påslaget avser bland annat byggherre-
kostnader för framtaganden av handlingar för erhållande 
av erforderliga tillstånd enligt järnvägslagen, väglagen, PBL, 
och miljöbalken, samt byggherrens projektorganisation 
avseende projektledning, byggledning, administration etc. 
I kostnaden ingår projektering av systemhandling, förfråg-
ningsunderlag och bygghandling.

Kostnadskalkylerna baseras på oktober 2009 års prisnivå. 
Mervärdesskatt och kostnader för fi nansiering är ej inklu-
derade.

8.7.2. Anläggningskostnader
I kostnadsberäkningen ingår såväl de rent järnvägstekniska 
kostnaderna för banan inklusive banunderbyggnad, växlar, 
kanalisation, el, signal och tele men också administrativa 
kostnader som till exempel projektering och projektled-
ning. 

Den totala investeringskostnaden för ett kort mötesspår har 
bedömts till ca 57 mkr i 2009 års penningvärde. I denna 
kostnad ingår inte några planskilda kostnader.

Den totala investeringskostnaden för ett långt mötesspår, 
för att klara långa godståg, har bedöms till ca 80 mkr. I 
denna summa ingår också två planskilda korsningar, en 
vägbro och en gång- och cykelförbindelse.
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9.1. Jämförelsealternativ (JA)

Konsekvensen av att inte genomföra utbyggnaden av ett 
kort mötesspår i Örsjö är att det inte kommer att vara möj-
ligt att köra det planerade tidtabellsupplägget för Öresunds-
tågstrafi ken, med styv tidtabell. Det kommer också medföra 
att det inte går att korta restiderna för de tåg som idag har 
långa körtider.

Kapacitetsutnyttjandet på sträckan Emmaboda - Nybro 
kommer att var fortsatt högt, nära 100% om mötesspåret 
inte byggs. Det vill säga banan är helt utnyttjad utan möjlig-
heter att hantera störningar under högtrafi ktid. 

Konsekvensen av att inte bygga ut Örsjö med långt mö-
tesspår är att det inte kommer att vara möjligt att nyttja 
stationen för möten mellan långa godståg. I normalfallet 
kommer  detta dock inte vara ett problem då det inte är tid-
tabellstekniskt möjligt att kombinera Öresundstågstrafi ken 
med godstågsmöten i Örsjö. Nattetid och vid störningar i 
trafi ken kan det dock fi nnas behov av att kunna mötas med 
långa godståg även i Örsjö.

9.2. Funktionalitet och trafi kering

Sträckan mellan Emmaboda och Nybro via Örsjö är ca 27 
km lång.

Med en ny mötesstation i Örsjö förbättras kapaciteten 
markant mellan Emmaboda och Nybro och därmed på hela 
Kust till kustbanan.

I Örsjöupplägget ankommer tågen i Kalmar ca 17 minuter 
innan de ska avgå västerut igen. Detta innebär att tiden blir 
tillräcklig för tågvändningar.

Trafi kupplägget enligt Örsjöupplägget innebär att bytesti-
derna i Alvesta till och från fjärrtågen1 blir ca 7-9 minuter. 

Bytestiderna i Alvesta kan påverkas vid en ombyggnad av 
Alvesta resecentrum.

Största tillåtna hastighet (sth) på befi ntligt spår genom 
Örsjö är för persontågen 120 km/h i västra delen av mötes-
spåret och 105 km/h i den östra delen.

Största tillåtna hastighet (sth) på mötesspåret blir 70 km/h.

9.3. Omgivningspåverkan

Utbyggnaden av nytt mötesspår i Örsjö har studerats dels 
vad gäller kort alternativ, (UA 4K) för persontrafi k, och dels 
långt alternativ, (UA 4L) för godstrafi k.

Beskrivningen av konsekvenserna i detta kapitel grundas 
till stor del på de kartor som återfi nns i kapitel 3.14.
1 Enligt tågtiderna i Skånetrafi ken tågstrategi 2037

9. Konsekvensbeskrivning, UA4 Örsjö

9.3.1. Landskapskaraktär 
UA 4K och UA 4L
Landskapsbilden kommer inte att förändras nämnvärt då 
verksamhetsområdet för ett blivande mötesspår anläggs 
längs med idag befi ntlig järnväg. 

För landskapsbilden blir effekten att nya stolpar och 
ledningar tillförs miljön samt att en del träd och vegetation 
behöver tas bort inom trädsäkringszonen (15 meter från 
spåren). Konsekvenserna blir en visuell förändring, mest 
påtaglig i tätortsmiljö avseende stolpar och ledningar. 

Periodvis stillastående och/eller långsamtkörande tåg kom-
mer att påverka boendemiljön visuellt. Konsekvenserna för 
landskapsbilden bedöms bli små.

9.3.2. Naturmiljö 
UA 4K och UA 4L
Inga kända skyddade områden eller riksintressen påverkas 
längs med planerad sträckning. Konsekvenserna för natur-
miljön bedöms bli små.  

Utbyggnaden av mötesspåret kan beröra stenmurar 
nordväst längs befi ntlig järnväg. Påverkan på stenmurar i 
jordbrukslandskap kräver dispensansökan från biotop-
skyddsbestämmelserna enligt 7 kap. 11 § miljöbalken hos 
länsstyrelsen.

UA4 K
Ingen påverkan på naturmiljön kommer att ske vid utbygg-
nad av ett kort mötesspår  i och med att utbyggnaden kom-
mer att ske helt inom befi ntlig järnvägsmark.

UA4 L
Med långt mötesspår  blir effekten för naturmiljön att ett 
skogligt naturvärde väster om samhället kan beröras något 
samt att en del jordbruks- och skogsmark tas i anspråk och 
att trädvegetation behöver tas bort dels för byggnation av 
mötesspår och dels inom trädsäkringszonen. Berörd skogs-
mark utgörs i huvudsak av lövskog med inslag av barrskog. 

9.3.3. Kulturmiljö
UA 4K och UA 4L
Planerad sträckning berör ej några områden av riksintresse 
för kulturmiljövården, några fornlämningsområden eller 
fasta fornlämningar. 

Effekten för kulturmiljöerna blir att miljön tillförs nya 
element i form av ytterligare kontaktledningar och stolpar 
samt att en del träd tas bort. 

Konsekvenserna för kulturmiljön till följd av byggande av 
mötesspår bedöms sammantaget som mycket små. Skulle 
fornlämningar hittas i samband med markarbeten inom 
planområdet ska arbetet, i enlighet med 2 kap 10 § lagen om 
kulturminnen med mera, omedelbart avbrytas och läns-
styrelsen underrättas.
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Trafi kverket eftersträvar att de långsiktiga planeringsmålen 
uppnås, vilka bland annat anger 45 dB(A) maximal ljudnivå 
inomhus. Planeringsfallet ”Befi ntlig bana” (se avsnitt 3.6) 
bedöms emellertid vara tillämpligt. Enligt planeringsfallet 
ska inte några boende behöva utsättas för fl er än fem stör-
ningstillfällen i sovrum nattetid (22 – 06), med maximal 
ljudnivå över 55 dB(A). 

UA 4K
I Örsjö är det tre bostadsfastigheter där planeringsmålet 
riskerar att överskridas. Utbyggnaden bedöms inte  med-
föra  någon försämring för dessa fastigheter men i samband 
med den fortsatta planeringen av mötesspåret kommer be-
dömning av bullersituationen att göras. Det kan bli aktuellt 
att göra någon typ av åtgärder för dessa fastigheter. Eventu-
ella åtgärder görs alltid i samråd med fastighetsägaren.

UA 4L
I Örsjö är det sju bostadsfastigheter där planeringsmålet 
riskerar att överskridas. Utbyggnaden bedöms inte  med-
föra  någon försämring för dessa fastigheter men i samband 
med den fortsatta planeringen av mötesspåret kommer be-
dömning av bullersituationen att göras. Det kan bli aktuellt 
att göra någon typ av åtgärder för dessa fastigheter. Eventu-
ella åtgärder görs alltid i samråd med fastighetsägaren.

9.3.9. Elektromagnetiska fält
UA 4K och UA 4L
De elektromagnetiska fälten vid järnvägen bedöms ej öka 
nämnvärt till följd av utbyggnaden av mötesspåret. Av-
stånden till befi ntlig bebyggelse är så stort att eventuella 
tillfälliga ökningar då stillastående eller förbipasserande 
tåg förekommer, anses som försumbara.

9.3.10. Risk och säkerhet
UA 4K och UA 4L 
Byggandet av en ny mötesstation innebär en något ökad risk 
för urspårning på grund av tillkommande växlar. Generellt 
är dock järnvägstrafi ken mycket säker och det gäller även 
efter byggandet av mötesspåret.  

9.3.11. Påverkan under byggtiden
Under byggtiden uppstår buller och vibrationer från själva 
anläggandet av mötesspåret och från transporter av massor 
och material till och från arbetsplatsen medmera. Detta 
kan påverka de närboende under en begränsad tid. Arbeten 
kommer till viss del att utföras även nattetid. Ytterligare 
störningar från byggarbetet som kan förekomma är damm-
ning och ljusstörningar. 

En stor del av byggarbetet kommer att bedrivas inom 
järnvägsområdet men det kommer även att behövas områ-
den för etablering/uppställning av arbetsbodar, material, 
maskiner, bränsle, tillfälligt boende, transporter, upplägg-
ning av massor med mera i anslutning till befi ntlig järnväg. 
Försiktighetsåtgärder kommer att vidtas till exempel på 
uppställningsplatser för maskiner samt vid hantering av 
oljor, kemikalier med mera så att det inte sker i anslutning 
till eller med risk för förorening av vattendrag.

Åtgärder för att minska olägenheterna av störningarna 
kommer att utredas i senare skede och de närboende 
informeras om arbetet via exempelvis annons i dagspress 
om kommande  arbeten och störningar, tillexempel arbete 
nattetid med mera.

9.3.4. Boendemiljö och barriäreff ekter
UA 4K och UA 4L
Barriäreffekterna anses inte ändras då befi ntlig järnväg idag 
redan utgör en barriär och sträckningen inte kommer att 
ändras. Planskild väg-/järnvägskorsning fi nns i samhället 
varvid barriäreffekterna orsakade av befi ntlig järnväg inte 
är så påtagliga. Ett antal så kallade illegala järnvägsöver-
gångar används för att korsa järnvägen från bostadsområ-
det norr om järnvägen ner till Örsjösjön. 

Vid den planskilda korsningen samt västerut längs med  
utredningsområdet fi nns bebyggelse inom 50 meter från 
befi ntlig järnväg där boendemiljön kan komma att påverkas 
visuellt i form av stannande, startande och stillastående tåg.

9.3.5. Friluftsliv och rekreation
UA 4K och UA 4L
Påverkan på friluftsliv och rekreation bedöms ej öka då 
befi ntlig sträckning inte kommer att ändras nämnvärt.   
Planerad sträckning berör inga områden av riksintresse för 
friluftslivet.

9.3.6. Mark och vatten
UA 4K och UA 4L
Inga förorenade områden eller potentiellt/misstänkt 
förorenade områden berörs enligt länsstyrelsens register.  
Ett antal gamla verksamheter är identifi erade på några fast-
igheter i Örsjö som potentiellt förorenade områden. Dessa 
berörs dock inte av utredningsalternativet. Markarbeten 
föregås av utredning, och vid behov kontakt med tillsyns-
myndighet och åtgärder, avseende markföroreningar.

Strandskydd råder vid hav, insjöar och vattendrag och om-
fattar land- och vattenområden intill 100 meter från strand-
linjen vid normalt vattenstånd. Utbyggnaden kommer 
delvis att ske inom strandskyddat område.  Åtgärder som 
vidtas inom strandskyddat område kräver dispensansökan. 

En utbyggnad av mötesspåret sker dock inte i strid med 
strandskyddsbestämmelserna avseende tillgänglighet, 
eftersom tillgängligheten till hav, sjö eller vattendrag inte 
förändras på grund av byggandet av mötesspår.

Vattenskyddsområdet för Örsjös vattentäkt norr om sam-
hället kommer inte att påverkas av mötesspåret.

9.3.7. Luftföroreningar
UA 4K och UA 4L
Luftföroreningarna bedöms ej öka till följd av utbyggnaden 
av mötesspåret efter byggskedet.  Eftersom banan är elek-
trifi erad är utsläppsmängderna av luftförorenade avgaser 
låga på lokal och regional nivå. Utsläppsmängderna från 
tågtrafi ken bedöms inte öka eller medföra att de uppsatta 
gränsvärden som miljökvalitetsnormerna anger överskrids.

9.3.8. Buller och vibrationer
Det planerade mötesspåret innebär ingen höjning av ljud-
nivån.  Ljudet kan dock komma att upplevas annorlunda 
för närboende, på grund av att tåg bromsar, startar eller 
kör genom växlar. Söder och norr om sträckningen fi nns 
bebyggelse inom 60 meter från befi ntlig järnväg som kan 
påverkas.
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9.4. Samhällseff ekter/
markanvändning

En grundprincip är att fastighetsägare inte ska ha lidit 
någon ekonomisk skada på grund av järnvägsbygget. Även 
beträffande tillfällig nyttjanderätt söker Trafi kverket i 
första hand träffa frivilliga överenskommelser med berörda 
fastighetsägare, utifrån opartisk värdering. 

Utredningsområdet och byggande av mötesspår strider inte 
mot aktuell översiktsplan och berör två detaljplaner för 
Örsjö men strider ej mot gällande bestämmelser. Utbygg-
naden av ett kort mötesspår kommer att utföras på befi ntlig 
järnvägsmark.

En eventuell utbyggnad av ett längre mötesspår kan med-
föra intrång på privatägd mark.

9.5. Byggteknik

Samtliga alternativ innebär utbyggnad av nytt mötes-
spår i anslutning till befi ntligt spår. Förutsättningen är att 
järnvägstrafi ken ska kunna fortgå under huvuddelen av 
utbyggnaden.

9.6. Underhållskonsekvens-
bedömning

Den nya järnvägsanläggningen kommer att kräva större 
underhåll än befi ntlig på grund av tillkommande kompo-
nenter i järnvägsanläggningen.

Anläggningens utformning med växlar i rakspår, tillgång 
till bra servicevägar och användande av standardkompo-
nenter gör att underhållet inte förväntas bli större än vid 
jämförbara anläggningar

9.7. Kostnadsberäkning

9.7.1. Metod för kostnadsberäkning
Beräkningarna sker enligt principen ”successiv kalkyle-
ring”. Metoden utgår från att, förutom att prissätta ”poster”, 
också bedöma eller värdera osäkerheterna i kalkylerade 
mängder, priser eller andra faktorer. Kalkylen kompletteras  
därefter med generella osäkerheter som kan påverka pro-
jektet. Slutresultatet av kalkylen blir ett värde på en kostnad 
med en därtill hörande värdering av största osäkerhets-
marginalen. Beräkningarna redovisar därmed vilka poster 
som bidrar mest till osäkerheten och som ”successivt” kan 
behandlas vidare för att förbättra kalkylen.

Kostnadsposterna har valts med utgångspunkt från mallar 
från Trafi kverket. För varje post har beräkningar utförts 
och efter bästa förmåga har därefter bedömningar gjorts för 
varje post avseende: 

• en absolut minsta tänkbara kostnad
• en absolut högsta tänkbara kostnad
• ett troligt värde 

Kostnadsbedömningen för projektet redovisas som sum-
man av det framräknade medelvärdet för genomförandet 
med tillägg för två standardavvikelser. Detta leder teore-
tiskt till en sannolikhet på drygt 80 % för att slutkostnaden 
ska bli lägre än det angivna värdet.

I tidiga skeden av projektet är osäkerheterna störst. I nästa 
skede, systemhandling, kommer naturligtvis ett bättre un-
derlag fi nnas och kalkylen kan förbättras. I första hand bör 
då de poster bearbetas som bidrar mest till osäkerheten.

I varje kalkylomgång förbättras säkerheten genom att ta 
fram bättre information, säkrare prisuppgifter, etablera 
tydligare förutsättningar och krav, fatta vissa beslut, etc.
Ingen bedömning har utförts för generella faktorer såsom 
politiska faktorer, valutapåverkan med mera.

Det administrativa påslaget avser bland annat byggherre-
kostnader för framtaganden av handlingar för erhållande 
av erforderliga tillstånd enligt järnvägslagen, väglagen, PBL, 
och miljöbalken, samt byggherrens projektorganisation 
avseende projektledning, byggledning, administration etc. 
I kostnaden ingår projektering av systemhandling, förfråg-
ningsunderlag och bygghandling.

Kostnadskalkylerna baseras på oktober 2009 års prisnivå. 
Mervärdesskatt och kostnader för fi nansiering är ej inklu-
derade.

9.7.2. Anläggningskostnader
I kostnadsberäkningen ingår  såväl de rent järnvägstek-
niska kostnaderna för banan inklusive banunderbyggnad, 
växlar, kanalisation, el, signal och tele men också adminis-
trativa kostnader som till exempel projektering och projekt-
ledning. 

Den totala investeringskostnaden för ett kort mötesspår har 
bedömts till ca 53 mkr.

Kostnaden för förlängning av mötesspåret för att klara 
långa godståg bedöms till ca 20 mkr. 
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10.1. Jämförelsealternativ (JA)

Konsekvensen av att inte genomföra utbyggnaden av ett 
kort mötesspår i Trekanten är att det inte kommer att vara 
möjligt att köra det av Kalmar Läns Trafi k föreslagna tidta-
bellsupplägget med pendeltåg mellan Växjö och Kalmar. 

Kapacitetsutnyttjandet på sträckan Nybro - Kalmar Södra 
kommer att var fortsatt högt, ca 90% om mötesspåret inte 
byggs. Det vill säga banan är hårt utnyttjad med små möj-
ligheter att hantera störningar under högtrafi ktid. 

Konsekvensen av att inte bygga ut Trekanten med långt 
mötesspår är att det inte kommer att vara möjligt att nyttja 
stationen för möten mellan långa godståg. De negativa 
konsekvenserna av detta uppstår framförallt vid störningar 
men också om godstrafi ken ökar. Om mötesspåret i Skruv 
byggs ut för långa tåg och godstrafi ken ökar, kommer 
avsaknaden av ett långt mötesspår i Trekanten att bli en 
begränsande faktor.

10.2.   Funktionalitet och trafi kering

Sträckan mellan de befi ntliga mötesstationerna i Fredriks-
lund och Kalmar Södra via Trekanten är ca 25 km lång.

En ny mötesstation i Trekanten skulle bidra till en förbätt-
ring av kapaciteten mellan Fredrikslund och Kalmar Södra 
och därmed hela Kust-till-kustbanan.

Ett nytt kort mötesspår i Trekanten är nödvändigt för att 
kunna börja trafi kera sträckan Emmaboda - Kalmar med 
pendeltågstrafi k.

Ett långt mötesspår i Trekanten skulle möjliggöra för ökad 
godstrafi k på Kust till kustbanan. Förutsättningen är dock 
att även Skruv byggs ut med långt mötesspår.

Största tillåtna hastighet (sth) på befi ntligt spår genom 
Trekanten är för persontågen 140 km/h vid mötesspåret. En 
ombyggnad av bland annat Kristvallavägen till planskild 
korsning medger en ökning av hastigheten till 200 km/h.

Största tillåtna hastighet (sth) på mötesspåret blir 70 km/h.

10.3. Omgivningspåverkan

Utbyggnaden av nytt mötesspår i Trekanten har studerats 
dels vad gäller kort alternativ, (UA 5K) för persontrafi k, och 
dels långt alternativ, (UA 5L) för godstrafi k.

Beskrivningen av konsekvenserna i detta kapitel grundas 
till stor del på de kartor som återfi nns i kapitel 3.14.

10. Konsekvensbeskrivning, UA5 Trekanten

10.3.1. Landskapskaraktär 
UA 5K och UA 5L
Landskapsbilden kommer inte att förändras nämnvärt då 
verksamhetsområdet för ett blivande mötesspår anläggs 
längs med idag befi ntlig järnväg. 

För landskapsbilden blir effekten att nya stolpar och 
ledningar tillförs miljön samt att en del träd och vegetation 
behöver tas bort.

Konsekvenserna blir en visuell förändring, mest påtaglig 
i tätortsmiljö avseende stolpar och ledningar. Periodvis 
stillastående och/eller långsamtkörande tåg kommer att 
påverka boendemiljön visuellt. Konsekvenserna för land-
skapsbilden bedöms bli små. 

10.3.2. Naturmiljö 
UA 5K och UA 5L
Inga skyddade områden eller riksintressen påverkas längs 
planerad sträckning.

UA5 K
Utbyggnaden av ett kort mötesspår kan ske helt inom 
befi ntlig järnvägsmark, vilket innebär att det inte blir någon 
påverkan på naturmiljön.

UA 5 L
Effekten för naturmiljön, vid utbyggnaden till ett långt mö-
tesspår, blir att en del jordbruks- och impedimentmark tas 
i anspråk och att buskvegetation längs järnvägen behöver 
tas bort.  

10.3.3. Kulturmiljö
UA 5K och UA 5L
Planerad sträckning berör ej några områden av riksintresse 
för kulturmiljövården eller några fornlämningsområden. 
Utbyggnaden bedöms inte innebära några konsekvenser för 
kulturmiljön. Skulle fornlämningar hittas i samband med 
markarbeten inom planområdet ska arbetet, i enlighet med 
2 kap 10 § lagen om kulturminnen med mera, omedelbart 
avbrytas och länsstyrelsen underrättas.

10.3.4. Boendemiljö och barriäreff ekter
UA 5K och UA 5L
Befi ntlig järnväg utgör redan idag en barriär och sträck-
ningen kommer inte att ändras. Barriäreffekterna kommer 
att minska när den befi ntliga plankorsningen med Kristval-
lavägen ersätts med en planskild väg-/järnvägskorsning 
samt en gång- och cykeltunnel under år 2010.

Söder och norr om sträckningen fi nns bebyggelse inom 100 
meter från befi ntlig järnväg där boendemiljön kan komma 
att påverkas visuellt i form av stannande, startande och 
stillastående tåg. 
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10.3.9. Elektromagnetiska fält
UA 5K och UA 5L
De elektromagnetiska fälten vid järnvägen bedöms ej öka 
nämnvärt till följd av utbyggnaden av mötesspåret. Avstån-
den till befi ntlig bebyggelse är så pass stora att eventuella 
tillfälliga ökningar då stillastående eller förbipasserande 
tåg förekommer, anses som försumbara.

10.3.10. Risk och säkerhet
UA 5K och UA 5L
Byggandet av en ny mötesstation innebär en något ökad risk 
för urspårning på grund av tillkommande växlar. Generellt 
är dock järnvägstrafi ken mycket säker och det gäller även 
efter byggandet av mötesspåret.  

10.3.11. Påverkan under byggtiden
Under byggtiden uppstår buller och vibrationer från själva 
anläggandet av mötesspåret och från transporter av massor 
och material till och från arbetsplatsen mer mera. Detta 
kan påverka de närboende under en begränsad tid. Arbeten 
kommer till viss del att utföras även nattetid. Ytterligare 
störningar från byggarbetet som kan förekomma är damm-
ning och ljusstörningar. 

En stor del av byggarbetet kommer att bedrivas inom 
järnvägsområdet men det kommer även att behövas områ-
den för etablering/uppställning av arbetsbodar, material, 
maskiner, bränsle, tillfälligt boende, transporter, upplägg-
ning av massor med mera i anslutning till befi ntlig järnväg. 
Försiktighetsåtgärder kommer att vidtas till exempel på 
uppställningsplatser för maskiner samt vid hantering av 
oljor, kemikalier med mera så att det inte sker i anslutning 
till eller med risk för förorening av vattendrag.

Åtgärder för att minska olägenheter av störningar kommer 
att utredas i senare skede och närboende informeras om 
kommande arbeten och störningar. 

10.4. Samhällseff ekter/
markanvändning

En grundprincip är att fastighetsägare inte ska ha lidit 
någon ekonomisk skada på grund av järnvägsbygget. Även 
beträffande tillfällig nyttjanderätt söker Trafi kverket i 
första hand träffa frivilliga överenskommelser med berörda 
fastighetsägare, utifrån opartisk värdering. 

Utredningsområdet strider inte mot aktuell översiktsplan 
och berör två detaljplaner för Trekanten men strider ej mot 
gällande bestämmelser. Utbyggnaden kommer att utföras 
på befi ntlig järnvägsmark.

10.3.5. Friluftsliv och rekreation
UA 5K och UA 5L
Påverkan på friluftsliv och rekreation bedöms ej öka då 
befi ntlig sträckning inte kommer att ändras nämnvärt.  
Planerad sträckning berör inga områden av riksintresse för 
friluftslivet.

10.3.6. Mark och vatten
UA 5K och UA 5L
Ett fl ertal  potentiellt/misstänkt förorenade områden fi nns 
runt banområdet i Trekanten enligt länsstyrelsens register. 
Det är dock enbart ett glasbruk och ett sågverk, Trekantens 
bobinfabrik, som funnits en kortare tid vid bangården som 
kan beröras av utredningsområdet. Markarbeten föregås av 
utredning, och vid behov kontakt med tillsynsmyndighet 
och åtgärder, avseende markföroreningar.

Vattenskyddsområdet för Trekantens vattentäkt norr om 
samhället kommer ej att påverkas av byggande av mötes-
spår. 

UA5 K
Utbyggnaden av ett kort mötesspår kan ske helt inom be-
fi ntlig järnvägsmark.

UA5 L
Utbyggnaden av ett långt mötesspår kommer att innebära 
visst intrång i privatägd mark i områdets västra del.

10.3.7. Luftföroreningar
UA 5K och UA 5L
Luftföroreningarna bedöms ej öka till följd av utbyggnaden 
av mötesspåret efter byggskedet.  Eftersom banan är elek-
trifi erad är utsläppsmängderna av luftförorenade avgaser 
låga på lokal och regional nivå. Utsläppsmängderna från 
tågtrafi ken bedöms inte öka eller medföra att de uppsatta 
gränsvärden som miljökvalitetsnormerna anger överskrids.

10.3.8. Buller och vibrationer
UA 5K och UA 5L
Det planerade mötesspåret innebär ingen höjning av ljud-
nivån.  Ljudet kan dock komma att upplevas annorlunda 
för närboende, på grund av att tåg bromsar, startar eller 
kör genom växlar. Söder och norr om sträckningen fi nns 
bebyggelse som kan påverkas. 

Trafi kverket eftersträvar att de långsiktiga planeringsmålen 
uppnås, vilka bland annat anger 45 dB(A) maximal ljudnivå 
inomhus. Planeringsfallet ”Befi ntlig bana” (se avsnitt 3.6) 
bedöms emellertid vara tillämpligt. Enligt planeringsfallet 
ska inte några boende behöva utsättas för fl er än fem stör-
ningstillfällen i sovrum nattetid (22 – 06), med maximal 
ljudnivå över 55 dB(A). 

 I Trekanten bedöms femton bostadsfastigheter riskera 
överskriden nivå. I samband med den fortsatta planeringen 
av mötesspåret kommer bedömning av bullersituationen att 
göras. Det kan bli aktuellt att göra någon typ av åtgärd för 
dessa fastigheter. Eventuella åtgärder görs alltid i samråd 
med fastighetsägaren.
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10.5. Byggteknik

Samtliga alternativ innebär utbyggnad av nytt mötes-
spår i anslutning till befi ntligt spår. Förutsättningen är att 
järnvägstrafi ken ska kunna fortgå under huvuddelen av 
utbyggnaden.

10.6. Underhållskonsekvens-
bedömning

Den nya järnvägsanläggningen kommer att kräva större 
underhåll än befi ntlig på grund av tillkommande kompo-
nenter i järnvägsanläggningen.

Anläggningens utformning med växlar i rakspår, tillgång 
till bra servicevägar och användande av standardkompo-
nenter gör att underhållet inte förväntas bli större än vid 
jämförbara anläggningar

10.7. Kostnadsberäkning

10.7.1. Metod för kostnadsberäkning
Beräkningarna sker enligt principen ”successiv kalkyle-
ring”. Metoden utgår från att, förutom att prissätta ”poster”, 
också bedöma eller värdera osäkerheterna i kalkylerade 
mängder, priser eller andra faktorer. Kalkylen kompletteras  
därefter med generella osäkerheter som kan påverka pro-
jektet. Slutresultatet av kalkylen blir ett värde på en kostnad 
med en därtill hörande värdering av största osäkerhets-
marginalen. Beräkningarna redovisar därmed vilka poster 
som bidrar mest till osäkerheten och som ”successivt” kan 
behandlas vidare för att förbättra kalkylen.

Kostnadsposterna har valts med utgångspunkt från mallar 
från Trafi kverket. För varje post har beräkningar utförts 
och efter bästa förmåga har därefter bedömningar gjorts för 
varje post avseende: 

• en absolut minsta tänkbara kostnad
• en absolut högsta tänkbara kostnad
• ett troligt värde 

Kostnadsbedömningen för projektet redovisas som sum-
man av det framräknade medelvärdet för genomförandet 
med tillägg för två standardavvikelser. Detta leder teore-
tiskt till en sannolikhet på drygt 80 % för att slutkostnaden 
ska bli lägre än det angivna värdet.

I tidiga skeden av projektet är osäkerheterna störst. I nästa 
skede, systemhandling, kommer naturligtvis ett bättre un-
derlag fi nnas och kalkylen kan förbättras. I första hand bör 
då de poster bearbetas som bidrar mest till osäkerheten. 

I varje kalkylomgång förbättras säkerheten genom att ta 
fram bättre information, säkrare prisuppgifter, etablera 
tydligare förutsättningar och krav, fatta vissa beslut, etc.
Ingen bedömning har utförts för generella faktorer såsom 
politiska faktorer, valutapåverkan med mera.

Det administrativa påslaget avser bland annat byggherre-
kostnader för framtaganden av handlingar för erhållande 
av erforderliga tillstånd enligt järnvägslagen, väglagen, PBL, 
och miljöbalken, samt byggherrens projektorganisation 
avseende projektledning, byggledning, administration etc. 
I kostnaden ingår projektering av systemhandling, förfråg-
ningsunderlag och bygghandling.

Kostnadskalkylerna baseras på oktober 2009 års prisnivå. 
Mervärdesskatt och kostnader för fi nansiering är ej inklu-
derade.

10.7.2. Anläggningskostnader
I kostnadsberäkningen ingår  såväl de rent järnvägs-
tekniska kostnaderna för banan inklusive banunder-
byggnad, växlar, kanalisation, el, signal och tele men också 
administrativa kostnader som till exempel projektering och 
projektledning. 

Den totala investeringskostnaden för ett kort mötesspår har 
bedömts till ca 65 mkr.

Kostnaden för en förlängning av mötesspåret för att klara 
långa godståg bedöms till ca 20 mkr. 
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11.1. Samrådets bedrivande

Utbyggnad av järnväg regleras i huvudsak enligt i lag om 
byggande av järnväg, 1995:1649, (LBJ) samt miljöbalken 
(MB). 

I förstudieskedet ska samråd ske enligt 6 kapitlet 4 § MB 
med berörda länsstyrelser, kommuner och ideella fören-
ingar som enligt sina stadgar har till ändamål att ta tillvara 
naturskydds- eller miljöskyddsintressen samt med den all-
mänhet som kan antas bli särskilt berörd (2 kapitlet 1 §LBJ). 

Efter samrådet ska länsstyrelsen, enligt 6 kap 4§ Miljö-
balken, ta beslut om projektet kan antas medföra en bety-
dande miljöpåverkan. Om beslutet blir att projektet kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan ställs särskilda 
krav på samrådet i nästa skede, det vill säga i järnvägsutred-
ningen eller järnvägsplanen.

I samrådsredogörelsen sammanställs och sammanfattas 
hur samrådet bedrivits, vilka synpunkter och yttranden 
som kommit in från allmänhet och myndigheter.

Urvalet av frågor etc har gjorts utifrån deras bedömda bety-
delse för utredningsarbetets inriktning och innehåll. 

Under arbetet med förstudien har en kontinuerlig dialog
förts med bland annat Regionförbundet i Kalmar län, Regi-
onförbundet i södra Småland och inblandade kommuner.

Fullständiga protokoll från samråden fi nns samlade i bilaga.

11.2. Samråd med allmänheten

Samrådsmöten med allmänheten har genomförts vid 5 
tillfällen på kvällstid.

Vid samtliga tillfällen hölls även öppet hus mellan kl 15.00 
och 17.30 där representanter från Banverket svarade på 
frågor.

En moderator medverkade vid samtliga möten.

Vid presentationerna gavs möjligheter att framföra såväl
muntliga som skriftliga synpunkter. Ett antal frågor och
synpunkter fångades upp i direkt anslutning till presenta-
tionerna.

På mötena fanns underlagsmaterial för granskning samt 
särskilda synpunktsblanketter tillgängliga för att under-
lätta för dem som ville lämna skriftliga synpunkter. De 
skriftliga synpunkterna kunde lämnas in på plats eller 
skickas till Banverket.

Vid mötena presenterades projektets syfte, utformning och
planeringsprocessen. De olika utredningsalternativen 
redovisades tillsammans med trafi kerings- och järnvägs-
tekniska förutsättningar.

11. Samrådsredogörelse

Miljöförutsättningar, geografi ska placeringar och effekter
för respektive utredningsalternativ beskrevs.

Efterföljande diskussioner handlade i huvudsak om de 
olika alternativens områdespåverkan samt huruvida det 
kan bli aktuellt med resandeuppehåll på mötesstationen.

För orterna Gemla, Åryd och Skruv diskuterades även 
möjligheten till planskilda korsningar för vägar som korsar 
järnvägen i samhällena.

Mötena dokumenterades med minnesanteckningar.

11.2.1. Samråd Skruv  - Urval av synpunkter/frågor   
(vid Folkets hus, 091123)

Fråga/synpunkt: Banverket har sålt det gamla stationshu-
set. Hur påverkar detta en ev utbyggnad av mötesstation?
Svar: Det fi nns restriktioner att huset ej får användas som 
bostadshus. Ett nytt mötesspår hamnar förmodligen på 
andra sidan befi ntligt spår.

Fråga/synpunkt: Finns det många svåra miljöaspekter vid 
de olika utredningsalternativen?
Svar: Nej, inte i de fl esta fall. Det kan fi nnas föroreningar i 
marken men inget som vi vet om vid utredningsområdet i 
Skruv.

Fråga/synpunkt: Vilket blir avståndet mellan spåren?
Svar: Minst 4,5 meter vilket även används i normalfallet.

Fråga/synpunkt: Fälls båda bommarna samtidigt?
Svar: Ja, men störst problem fi nns vid den västra kors-
ningen som har mest trafi k. Stora problem med bomfäll-
ningar fi nns i Hovmantorp och liknande situation vill man 
undvika.

Fråga/synpunkt: Blir det mer buller för de boende?
Svar: Ljudbilden kan förändras något p g a accelerationer 
och inbromsningar. Öresundstågen är relativt tysta. Max-
bullernivåerna orsakas av godståg med diesellok. 

Fråga/synpunkt: Idag tar tåget ca 1 timme 20 minuter 
mellan Kalmar och Alvesta? Kommer detta gå snabbare nu?
Svar: Väntetiderna kommer att kortas ner vilket innebär att 
de långsammaste tågen kommer att få kortare restid medan 
de snabbaste tågen utan extra väntetider kommer gå som 
idag.

Fråga/synpunkt: Finns det alternativ med mötesstation 
utanför samhället?
Svar: Möjligheten fi nns men det är positivt att använda 
mark som tillhör Banverket. Att lägga mötesstationen i cen-
trum av Skruv är dessutom en fördel om lokaltåg kommer 
att stanna på orten.
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11.2.2. Samråd Åryd - Urval av synpunkter/frågor 
(Åryd skola, 091125)

Fråga/synpunkt: Kommer det att bli en planskild kors-
ning? 
Svar: Ombyggnaden av vägarna involverar Vägverket och 
är svårt att bedöma i nuläget. Kommunen (EB) meddelar att 
det inte är prioriterat om ej Banverket kommer att fi nan-
siera det i samband med detta projekt. 

Fråga/synpunkt: Vet man hur mycket bomfällningsti-
derna kommer att öka?
Svar: Kan bli fördröjd tid en kommer att ske en gång/timme 
istället för nuvarande var 30:e min. Staket ur säkerhets-
synpunkt kan bli aktuella att sätta upp. Kommunens ansvar 
i tättbebyggt område och Banverkets huvudansvar i övrigt. 
Risk att stigar över gamla järnvägskorsningar, så kallade 
illegala övergångar används. Medför stora risker för påkör-
ningsolyckor.

Fråga/synpunkt: Finns det planer för dubbelspår Växjö-
Kalmar?
Svar: Tittar på dubbelspår på kortare sträckor i nuläget. 
Trafi kbehovet måste öka mycket mer för att det ska bli 
dubbelspår på hela sträckan. Kanske om godset ökar 
mycket också.

Fråga/synpunkt: Finns det tankar för möjligheter för 
stopp/personpendling från Åryd?
Svar: I första hand ska mötesspåret öka kapaciteten, inte 
minska restiden. Målet är större kapacitet på banan, större 
kapacitet på tågen med längre tåg istället för fl er, snabbare 
tåg m.m. Ev. möjlighet för på- och avstigning om Pågatågen 
kommer att gå längre österut men ett stopp medför högre 
kostnader och kapacitetsminskningar. Ju fl er stopp desto 
längre tid tar det. Snabbare tåg kräver bättre kapacitet. Eko-
nomisk jämförelse. Ett mötesspår kostar ca 40-50 milj och 
ett nytt Öresundståg 90-100 milj.

Fråga/synpunkt: Trädsäkringen, kommer den att göras i 
samband med detta projekt?
Svar: Det måste ju göras ändå. Kan inte svara på om det 
kommer att göras i samband med detta projekt eller inte.  

Fråga/synpunkt: Är det verkligen bättre att köra gods på 
dagen? För oss boende är det nästan bättre att det körs på 
natten.
Svar: Störningsrisken är generellt större nattetid med tanke 
på bullervärden. Enligt riktlinjer får max 5 tåg köras natte-
tid om 55 dB överstigs annars får man göra bulleråtgärder.

11.2.3. Samråd Örsjö - Urval av synpunkter/frågor 
(Örsjö skola, 091126)

Fråga/synpunkt: Hur långt fram i tiden planeras pendel-
tågstrafi k?
Svar: Finns inga beslut för detta än. Politiskt beslut för 
mötesplatser i Örsjö och Åryd än så länge.

Fråga/synpunkt: När på dygnet planerar man pendeltågs-
trafi k? 
Svar: Som det är idag går första tåget dagligen från Kalmar 
kl.5 för att hinna med första X2000 till Sthlm och Ö-tåget 
söderut mot Malmö/Köpenhamn. Och sista från Köpen-
hamn går kl.21 och är framme vid kl. 00:39 i Kalmar. Vik-
tigt för regionen. Samma tidsperioder för pendeltåg (tidig 
morgon-sen kväll).

Fråga/synpunkt: Finns planer för nattåg, fanns på 
1990-talet?
Svar: Nej, inte lönsamt.

Fråga/synpunkt: Hur kommer punktligheten att ändras?
Svar: Blir bättre med fl er mötesspår då förseningar kan 
korrigeras längs med banan.

Fråga/synpunkt: Ett mötesspår låter ju fi nt men vi behö-
ver på- och avstigning för utveckling av orten. Vi trodde vi 
skulle få det med en mötesstation här. Är det bara Kalmar-
Växjö-Alvesta-Sthlm-Köpenhamn på kortast tid som 
gäller? Eller kommer mötesspåret att förberedas för pendel-
tågstrafi k? Har ni tänkt er ett stopp i Örsjö?
Svar: Inga stopp med Ö-tåg. Det råder en konfl ikt på banan 
mellan snabbt tåg och tåg som stannar överallt. Dubbelt 
system; snabbt system och ett långsamt system. Det snabba 
systemet har större utvecklingspotential och är prioriterat.

Fråga/synpunkt: Hur löser ni detta med markägare?
Svar: Banverket har folk som jobbar med detta med er-
sättning och inlösen av mark och fastigheter genom tidig 
kontakt med berörda markägare.

Fråga/synpunkt: Det är en starkt växande region, det 
vill vi också bli. Varför bygger man inte ett dubbelspår 
direkt istället för mötesspår? Varför tittar ni inte längre in 
i framtiden? Vad skulle ett dubbelspår kosta kontra dessa 
mötesspår?
Svar: Det blir dubbelspår mellan Alvesta-Växjö. 2 dubbel-
spår kostar 120-130 milj kr. Dubbelspår ca 50-60 000kr/m 
vilket medför en slutnota på ca 5 miljarder. De pengarna 
fi nns inte att satsa nu.

Fråga/synpunkt: Blir det ett kort eller ett långt alternativ 
i Örsjö?
Svar: Persontrafi ksmöte i Örsjö medför ett kort alt. men ett 
långt mötesspår kommer också att utredas. Det korta är det 
troligaste. Finns redan långa mötesspår för dagens godstra-
fi k på andra platser.

Fråga/synpunkt: Kommer hastigheten att höjas?
Svar: Troligtvis inte. Nuvarande hastighet ca 125km/h för 
Ö-tåg. Gods ca 10km/h saktare. Lägre hastighet där tågen 
möts, samtidig infart i 10-40km/h.

Fråga/synpunkt: Annan godshantering, planer på gång?
Svar: Nytt godsspår i Nybro. Västra industrispåret ska 
byggas om. Bättre godshantering utreds. Möjligheter till 
utökning i östra godsterminalen.

Fråga/synpunkt: Måste godstågen gå in på mötesspåret? 
Kan inte persontåget göra det? 
Svar: Det förekommer vid långt gods men inte optimalt att 
persontåg ska gå in på mötesspår.

Fråga/synpunkt: Bra att det har kommit igång och bra att 
EU ger stöd till projektet. Bättre för Nybro och regionen att 
investera i detta än annat. Viktigt att ni planerar för framti-
den. Ni har goda tankar och idéer.
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11.2.4. Samråd Gemla - Urval av synpunkter/frågor 
(091130)

Fråga/synpunkt: Finns det några framtagna ritningar 
över dubbelspår i Gemla? 
Svar: Nej inte i detta skedet. Den befi ntliga mötesstationen 
skulle kunna förlängas åt båda hållen. Mest troligt åt väster 
men detta behöver utredas vidare.

Fråga/synpunkt: Det är bra att tågen åter börjar stanna i 
Gemla vilket innebär fl era positiva konsekvenser för orten.

Fråga/synpunkt: Kommer alla tåg att stanna?
Svar: Nej inte Öresundstågen men däremot alla regionaltåg 
kommer att stanna, d v s ca 11 dubbelturer per dag.
Öresundstågen ingår i ett system och lokaltågen ingår i ett 
annat. Lokaltågen fungerar som matning åt Öresundstågs-
systemet och fjärrtågen med X2000 samt som arbetspend-
ling för de boende.

Fråga/synpunkt: Hur är läget för Alvesta resecentrum?
Svar: Bättre än någonsin. Arbetet ska helst vara klart 2012-
2013.

Fråga/synpunkt: Det är viktigt att den nya planskilda 
korsningen blir klar i samband med tågstoppen för att und-
vika långa bomfällningstider.

11.2.5. Samråd Trekanten - Urval av synpunkter/frågor 
(091201)

Fråga/synpunkt: Kommer det att bli av- och påstigning i 
Trekanten?
Svar: Troligtvis inte med Ö-tåg men med pendeltåg.

Fråga/synpunkt: Kan godståg mötas?
Svar: Godståg kan köra in på mötesspår för möte men det 
är inte optimalt. Godstågen kommer att möta annan trafi k 
på andra platser än Trekanten. Troligtvis kommer mötes-
spåret att byggas långt västerut om det blir aktuellt med 
ett långt mötesspår i Trekanten. Vägtunneln kommer att 
förberedas för dubbelspår.

Fråga/synpunkt: Hur ser tidplanen för pendeltåg ut?
Svar: Stora investeringskostnader för pendeltåg och platt-
formar. Finns inte några ekonomiska förutsättningar för det 
nu. Inte till 2013 men förhoppningsvis innan 2021. Beror på 
valet 2010-2014 m.m.

Fråga/synpunkt: När kommer hastigheten att öka på 
banan? Stämmer det att banan är för dålig?
Svar: Banan Nybro – Kalmar är rakare och man förbereder 
för att kunna köra 180-200km/h jmf med dagens 150 km/h. 
Kurvor är svåra att räta ut. Kräver ofta ny järnväg vilket är 
en långsam process.  

 

11.3. Skriftliga yttranden från 
allmänheten efter samråd

Yttranden från allmänheten är betecknade med signatur.

11.3.1. Skruv
Inga skriftliga synpunkter inkomna.

11.3.2. Åryd 
A S

• Bevara gångvägen över ån, den gamla spåröver-
gången

• Lägg dubbelspåret så att det kan nyttjas för av- och  
påstigning

Till Länstrafi ken
• Möjliggör tåg som komplettering till buss
• Samanvändning buss-/tågkort även för korta 

sträckor
• Vg. kör med moderna tåg som låter mindre

Till kommunen
• Stöd möjligheten för tågstopp i Åryd
• Ovan mycket viktigt om universitetshållplatsen 

öppnas
• Planfri korsning förlängning väg Växjövägen närma 

stationen 

11.3.3. Örsjö
S F
Förbered möjlighet till pendeltrafi k

L L
Önskemål om pendeltrafi k med stopp i Örsjö.
Redan nu förbereda för perrong och personavstigning.

Å G
I och med att ett mötesspår byggs så vill jag ha en perrong 
för att personer skall kunna stiga på/av. Det skulle gynna 
utvecklingen på landsbygden.

B A
Förbered för pendeltrafi k så långt som möjligt.

•  Perrong
•  Maskinerna på plats
•  Lågkonjunktur

Passa på och var framtidsinriktad och kostnadseffektiv.

C B
Vi måste tänka på en levande landsbygd och på miljön. Det 
viktigaste för de bofasta i Örsjö är att kommunikationen till 
skolor och jobb fungerar. Givetvis ska det byggas så att man 
lätt kan bygga om till dubbelspår. Hela Sverige ska leva inte 
bara större städer.

M L
Det viktigaste för Örsjö är att det blir möjligt att åka tåg från 
Örsjö. Att det blir ett långt mötesspår för att det inte skall 
behövas förlängas inom en snar framtid. Att man planerar 
för dubbelspår. Att Banverket förstår landsbygdsproblemet.
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C N
Med tanke på att en del av sträckan utgörs av tidigare 
bangård bör kostnaden minska, lägg det på det längre 
alternativet. Den tidigare banvallen som avses förstärktes 
kort före den togs ur bruk. Vid det korta alternativet, står ett 
tågsätt stilla, då kunde ju av- och påstigning ske! Vi i Örsjö 
är mycket miljömedvetna och skulle åka tåg om det var 
möjligt.

S J
Jag tycker man skall bygga mötesspår i Örsjö och pendel-
tågstrafi k mellan Kalmar och Alvesta. Utöka möjligheterna 
att fl ytta godstrafi ken från väg till järnväg. Allt för en bättre 
miljö.

P N
Jag bor i Örsjö och möjligheten att kunna kliva på tåget där 
tycker jag är en underbar idé. Hoppas att ni gör en station 
där. Men till frågan, Kommer det att byggas en station där 
och i så fall fi nns det möjlighet att hyra lokal där? Jag skulle 
i så fall vara intresserad av att driva ett Café eller liknande 
på denna station. Vem ska jag tala med om för att se vilka 
möjligheter det fi nns till detta?

A L
Jag pendlar varje dag mellan Örsjö och mitt jobb som 
personlig assistent i Smedby , och åker då buss det fungerar 
relativt bra på vardagar men helger inte alls. Jag skulle tycka 
det vore bra att tåget som går till Emmaboda skulle stanna 
här i Örsjö det skulle vara ett bra alternativ till bussen ,som 
inte går så ofta. Min fråga är nu om det blir mötesspår i 
Örsjö kommer då tågen att stanna här ?

J G
Vi vill uttrycka att vi vill ha full längd på mötesspåret då 
man i Nybro nu kommer att utveckla en ny stor omlast-
ningscentral där en hel del stora godståg kommer att an-
lända. Så då är det viktigt att man redan nu gör klart för det.
Sen vill vi gärna att man redan nu gör allt förarbete med 
perrong för att pendlingstrafi ken skall kunna komma igång 
så snabbt som möjligt.

K R
Jag har åkt mellan Kalmar och Göteborg sedan 1993 och 
hunnit se många olika tågsorter och tågmöten. Jag har även 
periodvis stångats med förseningar p.g.a. tågmöten. Det 
känns mycket bra att få fl er mötesspår och även en utbygg-
nad av dubbelspår in i planeringen.

Min undran är om det inte fi nns utrymme för att bygga 
långa mötesspår så som det är på Mälardals- och Svealands-
banan utanför Örebro. Ett långt mötesspår på 10 till 20 km 
kan medge möten under färd utan stopp som upplevs bättre 
för resenären. Kan en sådan lösning, med långa mötesspår, 
ingå i förstudien? Istället för ett kort mötesspår i Örsjö så 
kan det bli ett långt mötesspår ända till Emmaboda och i 
förlängningen ett första steg till ett fullt utbyggt 
dubbelspår Kalmar - Alvesta.

11.3.4. Gemla
B H
Banverket måste kräva att plankorsningarna i centrala 
Växjö tas bort innan investeringarna på bangårdsområdet 
beslutas. (Det fi nns goda möjligheter i frågan!)

M F
Jag har mycket frågor beträffande nya/läget på vårt hus. 
Hur gör vi med vår utfart? Servitut? Staket och annat?
Ökad tung trafi k / ”livsfarlig” utfart ur trädgård. Alternativ 
förfl ytta garage och infart.

C S
Jag tycker att en bro skulle vara en bättre lösning än gång-
tunnel, eftersom Ängsvägen är så pass hög krävs troligen 
bara trappa på ena sidan.

R R
Jag tycker förslaget med dubbelspår Alvesta – Växjö låter 
mycket bra, men ska nu trafi ken öka till 90 tåg/dygn måste 
det göras en planskild korsning i Gemla. Vi har långa vänte-
tider redan idag när det är möte på dubbelspårsträckan. Det 
vi har diskuterat i samband med mötena hos kommunen 
är att undergången ska vara i förlängningen Södra vägen 
till Ängsvägen – Norrvägen. Ängsvägen kan användas för 
genomfartstrafi k ner till Hantverksvägen. Alternativt kan 
Norrvägen förlängas och gå på vägen Gemla – Bergkvara 
vid Gemla by-skylten. Ängsvägen är nog det bästa alternati-
vet. Det blir nog minst protester bland allmänheten då, samt 
att det blir den minst störande sträckan med tunga fordon 
till Gunnebo industrier.

A M
Ser positivt på tågstopp i Gemla. Hoppas få fram synpunk-
ten med risk för plankorsningar. Önskar gångbro. Led 
trafi ken med tunga fordon utanför samhället. Gör om be-
fi ntlig gångbro till Gunnebo. Mer oljud för oss med fastighet 
nära. Störs redan idag till viss del. Mer tågstopp ökade oljud. 
Dubbelspår ger inverkan på miljön och bron vid Helge å ska 
smälta in i naturen. Med tiden kommer orten Gemla att tjä-
na och växa ytterligare. Pendlare behöver parkeringsmöj-
lighet, då blir även vikten av övergång/undergång större. 
Lös överfarten bra och tänk på barnen!! Trolig resenär – lite 
orolig fastighetsägare. Tack för satsningen!! .

Gemla Öja Sockenråd
Vid samrådsmötet i Gemla framkom klart och tydligt att 
man i Gemla ser mycket positivt på de förbättrade kommu-
nikationerna med järnväg. Dubbelspår med ökad trafi k och 
tågstopp gör Gemla till en än mer attraktiv ort att bo och 
arbeta på. Med den ökade trafi ken följer att behovet av en 
planfri korsning ökar. Det är redan i dag stora olägenheter 
med bomfällningar i kombination med mötestrafi k. I syn-
nerhet då godståg är inblandade. Vi är särskilt oroade för att 
räddningstjänsten i olyckliga fall kan hindras att komma 
fram vid utryckningar. Vi anser det mycket angeläget att 
byggandet av planfri korsning sker i samband med den 
första fasen i de aktuella projekten.

O A
Det framgick väl klart att man i Gemla ser positivt på dessa 
förändringar. Med dubbelspår följer ökad tågtrafi k och det 
är då angeläget att en planfri korsning skapas utan dröjsmål. 
Behovet är redan i dag stort.

11.3.5. Trekanten
C W
När det nu kommer att byggas mötesspår på sträckan är det 
lämpligt att bygga en plattform i Trekanten. Det är ett sam-
hälle där befolkningen har ökat. Förslagsvis kan Öresunds-
tågen göra uppehåll där.
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C A
Miljöpåverkan av att bygga ett mötesspår: Här nämndes 
inget om att man tänker dra om väg 573 Kristvallavägen 
genom Trekantens reservvattentänkt för att skapa en plan-
fri korsning med tunnel under järnvägen för att kunna öka 
kapaciteten på kust- till kustbanan. Detta bör beskrivas som 
en miljöpåverkan av byggandet av mötesspår och utökandet 
av kapaciteten på banan. Denna nydragning av väg påver-
kar också fastigheten 1:90 mark m fl  fastighetsägare.

Det förvånar mig att Banverket beskriver att man nu går 
ut och gör en förstudie kring utökandet av trafi ken på kust 
till kustbanan medan man från Kalmar kommuns sida har 
sagt att en kapacitetshöjning på banan varit klart sedan 
2004 och att man därför väljer att dra om Kristvallavägen i 
Trekanten vilket har betydande miljöpåverkan.

Undertecknad anser att man åter bör ompröva möjligheten 
att höja säkerheten/bygga tunnel /alt bro i korsning mellan 
nuvarande Kristvallavägen och järnvägen och härigenom 
slippa dra en ny väg genom Trekantens reservvattentäkt.
Hur förbättras säkerheten vid plankorsningen vid Källs-
torp?

M L
Som tågpendlare så ser det ju positivt ut med att öka antalet 
mötesspår, ett problem som jag upplever idag är ju det att 
om ett tåg blir försenat så ökar ju förseningen när detta får 
stå och vänta in tåg i tid, min förhoppning är ju att ytterliga-
re mötesspår skulle minska denna väntetid. ”Exempel som 
jag råkat utför fl era ggr, om tåg 7329 avgång Växjö 13.46 är 
runt 20 minuter försenat från Nybro så får det ju vänta in 
ett persontåg och ett godståg vid Fredrikslund vilket gör att 
man är i Kalmar runt 16” hade man nu haft mötesspår i Tre-
kanten så hade man kanske stått där och varit i Kalmar runt 
15.30 i stället. Detta är ju min förhoppning med ytterligare 
mötesspår.

Men frågan är ju räcker det med bara ytterligare mötesspår 
på sikt eller är det bara en konstgjord lösning, det har ju 
framförts från Kalmar tankar på pendeltåg mellan Kamar-
Växjö pga detta med Linnéuniversitetet och då behövs det 
dubbelspår på denna sträcka med så mycket som det nu går 
100% är svårt med tanke på byggnader längs spåret men en 
90% borde gå att lösa.

Jag är ju övertygad om att det måste redan nu börja utredas 
dubbelspår på hela sträckan Kalmar-Alvesta och även åter-
uppta diskussionen om en fl ytt at centralstationen i Kalmar, 
den skulle kunna läggas i anslutning till fl yget i Kalmar för 
att få en helhetslösning på kommunikationerna i regionen 
fundera på tanken ta tåget till Kalmar och fl yget ut i världen 
vilket.

Och då kommer ju detta med pendeltåg Kalmar -Växjö bra 
in i bilden dom ska ju givetvis gå från nuvarande centralsta-
tionen via den framtida till Växjö.

Slutligen nuvarande förslag som utredas är en bra start 
mötespåren Åryd, Skruv, Örsjö, Trekanten behövs redan 
idag, men efter som planer för infrastruktur är långsiktiga 
så måste det även påbörjas en utredning om dubbelspår på 
hela sträckan.

11.4. Samråd med länsstyrelsen

11.4.1. Samråd med länsstyrelsen i Kalmar län 
(091103) .

Länsstyrelsen lyfte fram frågor om buller och vibrationer 
vid samrådsmötet. Bostäder som kan komma att påverkas 
behöver utredas och antalet godståg som kan förväntas 
trafi kera sträckan nattetid bör ses över. Redovisning av 
dagens och framtida bullernivåer ska tas med i förstudien. 
Enligt länsstyrelsen fi nns det i dagsläget fl era hus där man 
inte klarar riktvärdena för ekvivalent och maximal ljud-
nivå. Om planeringsfallet utgör väsentlig ombyggnad måste 
åtgärder vidtas så att riktvärdena klaras. 

På mötet påpekades att strandskyddet bör ses över i Örsjö 
utifall ett nytt mötesspår skulle placeras söder om det 
befi ntliga spåret. 

Länsstyrelsen framhöll att det är viktigt att detaljerade 
gränser redovisas i det underlag som tas fram inför bedöm-
ning huruvida ny mark behöver tas i anspråk eller inte.

11.4.2. Samråd med länsstyrelsen i Kronobergs län 
(091110).

Vid samrådsmötet ställdes fråga från länsstyrelsen huru-
vida en dubbelspårsutbyggnad innebär stora markintrång 
i Alvesta. Banverket framhöll att omfattningen av mar-
kanspråk utreds närmare i en järnvägsplan. I förstudien 
klargörs de delar av sträckan Alvesta-Växjö som är mest 
kostnadsdrivande. 

Länsstyrelsen ifrågasatte huruvida alla fyra mötesstationer 
behövdes. Banverket framhöll särskilt behovet av mötessta-
tioner vid Åryd och Örsjö. 

Från länsstyrelsen ställdes fråga om det kan bli aktuellt med 
transporter av farligt gods i framtiden. Enligt Banverket tas 
frågor om farligt gods upp i förstudien. 

Inför det fortsatta arbetet med förstudien betonade läns-
styrelsen att även om förstudien berör hela sträckan är det 
viktigt att miljöbedömningar görs för varje utredningsal-
ternativ var för sig. Vikten av att ta hänsyn till bland annat 
nyckelbiotoper, sumpskog, naturvärden, ängs- och betes-
mark och strandskydd framhölls. Påverkan av buller och 
eventuell påverkan på vattentäkter ska utredas.

11.5. Samråd med övriga myndig-
heter och organisationer

Under projektets gång har regelbundna referensgruppsmö-
ten hållits där regionförbunden har medverkat tillsammans 
med berörda kommuner och länsstyrelser. 

Ett inledande möte för utbytande av information
genomfördes i Alvesta kommunhus (090617).

Ytterligare två möten med regionförbunden och kommu-
nerna har hållits (091015 och 100125 i Alvesta kommun-
hus). En kontinuerlig dialog har även skett med berörda 
trafi khuvudmän och järnvägsoperatörer. Trafi keringsmö-
ten har hållits vid två tillfällen (091016, 091130).
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11.6. Remissvar från allmänheten på 
förslagshandlingen

T Ö
Bra med initiativ till att förbättra förbindelser mellan 
Alvesta-Kalmar. Alvesta tätort och kommun skulle 
bli mycket mer attraktivt. Jag ser också att tågbanan genom 
Alvesta tätort skulle ändras och inte störa bebyggelsen där. 

Trafi kverket kommentar
Vi kommer utreda alternativa sträckningar i Alvesta. För-
utom befi ntlig sträckning kommer vi studera sträckningar 
både öster och väster om tätorten.

C W
Med anledning av sammanslagningen av högskolan i 
Kalmar och universitetet i Växjö till Linnéuniversitet och 
satsningen på Pågatåg nordost kommer trafi ken att öka 
ytterligare de närmsta åren. Om en fl ygplats etableras i Em-
maboda kräver det goda tågförbindelser. Emmaboda kan då 
utvecklas till ett nav i sydöstra Sverige. När nya mötesspår 
byggs bör de byggas så att det fi nns utrymme för perronger 
vid dessa stationer. Trekanten är den ort där det bör anpas-
sas för tågstopp först. I Kalmar bör anslutningar fi nnas 
mellan Kust till Kust och Stångådalsbanan.

Trafi kverket kommentar
Vi beaktar dina synpunkter i den fortsatta planeringen.  Din 
synpunkt om att utforma mötesspåren så att de lätt kan 
kompletteras med perronger har beaktats för alla de fyra 
orter där vi studerat nya mötesspår.

J B
Järnvägen är framför allt ur miljösynpunkt det bästa 
tranportmedlet. En utökad person och godstransport på 
järnväg är för mig en självklarhet. När det gäller anläggan-
det av dubbelspår mellan Alvesta och Växjö ser jag också 
här fördelarna men hänsynen till de boende vid järnvägen 
måste tas och måste kosta en del. Att bygga dubbelspår ända 
in till Alvesta järnvägsstation rakt genom en bostadsbebyg-
gelse ser jag däremot som en katastrof för Alvesta tätort. 
Fastigheter kommer att behöva lösas in, historisk mark 
kommer att naggas rejält i kanten och boendemiljön för de 
som kan bo kvar utmed banan blir betydligt försämrad och 
med sjunkande villapriser som följd.

Trafi kverket kommentar
Vi kommer beakta ert yttrande inför en kommande järn-
vägsutredning om dubbelspår mellan Alvesta och Växjö. I 
järnvägsutredningen kommer alternativa sträckningar i 
Alvesta att utredas. Förutom befi ntlig sträckning kommer vi
studera sträckningar både söder och norr om tätorten. 
Under järnvägsutredningen kommer vi ha samrådsmöte 
med er boende i Alvesta. Då har ni möjlighet komma med 
mera synpunkter och förslag. I den händelse att dubbel-
spåret byggs i befi ntlig sträckning kommer de närboende 
erbjudas bullerskyddsåtgärder. För att minska den barriär 
som järnvägen innebär kommer vi även utreda behovet av 
planskilda förbindelser över eller under järnvägen.

B H
Byggs ett dubbelspår längs befi ntlig järnväg mellan Alvesta 
och Växjö kommer det med stor sannolikhet att innebära 
ett oerhört stort intrång  på vår fastighet. Vi motsätter oss 
därför att en eventuell utbyggnad till dubbelspår. Vi föreslår 
istället att järnvägen dras i en ny sträckning. Ur miljö-
synpunkt är detta redan idag ett problem med buller och 
vibrationer. 

Trafi kverket kommentar
Vi kommer beakta ert yttrande inför en kommande järn-
vägsutredning om dubbelspår mellan Alvesta och Växjö. I 
järnvägsutredningen kommer alternativa sträckningar i 
Alvesta att utredas. Förutom befi ntlig sträckning kommer vi 
studera sträckningar både öster om tätorten, som ni föreslår, 
och väster om tätorten. Under järnvägsutredningen kom-
mer vi ha samrådsmöte med er boende i Alvesta. Då har ni 
möjligheter komma med mera synpunkter och förslag. I 
den händelse att dubbelspåret byggs i befi ntlig sträckning 
kommer de närboende erbjudas bullerskyddsåtgärder.

U J
En komplettering med ytterligare ett spår på den aktuella 
sträckan förefaller helt nödvändigt om målet att föra över 
såväl gods- som persontrafi k från landsväg till järnväg skall 
nås. När dubbelspåret byggs mellan Gemla och Växjö vore 
det önskvärt att Växjö Kommun och Banverket samverkar 
så att det parallellt med järnvägen förläggs en cykelväg. Jag 
ser positivt på förslaget att börja med att förlänga mötesspå-
ret i  Gemla i västlig riktning så att mötena inte längre sker 
innanför Gemlas järnvägskorsningar. Intill dess att detta är 
genomfört vill jag föreslå att de långa godståg som emellan-
åt står och blockerar den västra järnvägsövergången medan 
de väntar på det mötande tåget istället alltid stannar så att 
båda järnvägsövergångarna är fria. En oerhört viktig åtgärd 
för att öka säkerheten och samtidigt eliminera de nuvaran-
de olägenheterna för vägtrafi kanterna är givetvis att snabbt 
bygga en planskild korsning i Stationsvägens förlängning.

Trafi kverket kommentar
Vi kommer beakta ert yttrande inför den kommande järn-
vägsutredningen om dubbelspår mellan Alvesta och Växjö. 
Den kommer ske i nära samarbete med bl.a. berörd allmän-
het och kommuner. Hur etappindelningen av dubbelspårs-
utbyggnaden blir beror på vilken sträckning som då väljs 
och vilket som ger största trafi knyttan. 

K L
Byggs ett dubbelspår längs befi ntlig järnväg mellan Växjö 
och Alvesta kommer det med stor sannolikhet att innebära 
ett oerhört stort intrång på vår fastighet. Vi motsätter oss 
därför att en eventuell utbyggnad till dubbelspår görs i 
befi ntlig sträckning förbi vår fastighet. Vi föreslår istället 
att järnvägen dras i en ny sträckning öster om Alvesta tätort. 
Plankorsningen utanför vår fastighet är hårt ansatt då den 
är enda förbindelsen mellan östra Alvesta och övriga tätor-
ten. Ur miljösynpunkt är detta redan idag ett problem då det 
vid bomfällning inte är ovanligt med trettio fordon åt varje 
håll som står på tomgång. Med en så stor ökning av tågtra-
fi ken blir detta ohållbart och östra Alvesta blir isolerat utan 
möjlighet att ta sig till eller från.
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Trafi kverket kommentar
Vi kommer beakta ert yttrande inför en kommande järn-
vägsutredning om dubbelspår mellan Alvesta och Växjö. I 
järnvägsutredningen kommer alternativa sträckningar i 
Alvesta att utredas. Förutom befi ntlig sträckning kommer vi
studera sträckningar både öster och väster om tätorten. 
Under järnvägsutredningen kommer vi ha samrådsmöte 
med er boende i Alvesta. Då har ni möjlighet komma med 
mera synpunkter och förslag. I den händelse att dubbel-
spåret byggs i befi ntlig sträckning kommer de närboende 
erbjudas bullerskyddsåtgärder. För att minska den barriär 
som järnvägen innebär kommer vi även utreda behovet av 
planskilda förbindelser över eller under järnvägen.

L L
Det vore fantastiskt bra med dubbelspår på hela sträckan 
Alvesta-Växjö.

Trafi kverket kommentar
Vi håller med, men det gäller att lösa fi nansieringen. Ett 
mötesspår i Räppe kan dock vara ett första steg till att öka 
kapacitet och minska störningarna på sträckan.  Vi kommer  
gå vidare med en järnvägutredning beträffande dubbelspår.

I A
Med hänvisning till framtida höghastighetsstråk, visserli-
gen ännu inte beslutade, förutsätter jag, att dessa tas med i 
beräkningen av kommande trafi kutbud.

Trafi kverket kommentar
För att vi ska få bästa nyttan av framtida höghastighetsstråk, 
även för de som inte bor vid orter där höghastighetstågen 
stannar, är det viktigt med god anslutning till tvärbanor 
som Kust till kustbanan.
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11.7. Remissvar från myndigheter 
och organisationer på förslags-
handlingen

Regionförbundet i Kalmar län, Förslag till yttrande 
Regionförbundet i Kalmar län anser att förstudien på ett 
allsidigt sätt belyser konsekvenserna av såväl dagens brister 
som möjlig utveckling om banan rustas upp. Vi är i huvud-
sak eniga med Banverket, men har synpunkter på trafi ke-
ringsuppläggen. 

Regionförbundet i Kalmar län anser att prognoserna för 
framtida trafi k ska bygga på de planer som fi nns och är 
presenterade, dvs minst snabb entimmestrafi k Kalmar-
Växjö-Alvesta, kompletterande pendeltågsupplägg samt fl er 
godståg. En utökad trafi k enligt ovan kräver fyra mötessta-
tioner och så vitt vi förstår fi nns det goda fysiska möjlighe-
ter att genomföra samtliga stationer inom ett par år. 

På sikt, som också framgår av förstudien, bör Banverket 
planera för dubbelspår hela sträckan Kalmar – Alvesta. 
Inte minst viktigt blir detta för att södra Kalmar län ska få 
snabba och tillförlitliga kommunikationer med Öresunds-
regionen och Göteborg.

Trafi kverket kommentar
Trafi kverket kommer beakta ert yttrande inför det kom-
mande planeringsarbetet. Trafi kverket delar Er bedömning 
om att fl er mötesspår krävs för att klara den efterfrågade 
trafi ken. Trafi kverket kommer att inleda en diskussion med 
berörda regionförbund och kommuner om fi nansieringen 
av de mötesspår som inte kan byggas inom ramen för den 
överenskommelse som träffats.

Regionförbundet i södra Småland
I förstudien hänvisas till Bas 2020, Vi har i ett tidigt skede 
påpekat att den är alldeles för blygsam i sin bedömning av 
trafi kutvecklingen.

En omständighet som berörs ganska lite i utredningen är 
godstågstrafi kens utveckling. EU-projektet Motorways 
of the sea, Baltic-Link har som syfte att avlasta de hårt 
ansträngda transportkorridorerna genom Centraleuropa 
genom att skapa en ny parallell korridor ner till östra Med-
elhavet. I detta projekt ingår både sträckan Emmaboda-
Karlskrona och godsterminalen i Alvesta. Konsekvensen 
blir en ökad godstrafi k på järnvägen vilket ställer krav på 
en anpassad mötesstruktur och kapacitet att ta hand om de 
ökande godsmängderna. Mot denna bakgrund kan frågan 
väckas om en prioritering av genomförande ska göras an-
norlunda och där särskilt mötesstation i Räppe kanske bör 
tidigareläggas till 2010.

Mötesstationer i Åryd och Örsjö är av stor vikt för att 
utveckla trafi ken kust till kust. Ett mötesspår i Räppe är av 
stor vikt för att förbättra kapaciteten för gods- och person-
trafi ken mellan Växjö och Alvesta.

Trafi kverket kommentar
Trafi kverket kommer beakta ert yttrande inför det kom-
mande planeringsarbetet. För att Trafi kverket ska kunna 
jämföra samhällsnyttan med olika infrastrukturprojekt 
i Sverige har Trafi kverket tagit fram en Basprognos som 
ligger som underlag för denna jämförelse. Trafi kverket är 

medvetet om att den regionala efterfrågan på ny järnvägs-
trafi k på många håll är betydligt större än vad som redovi-
sas i Bas 2020. Trafi keringen i Bas 2020 utgår bland annat 
ifrån olika trafi khuvudmäns och trafi kutövares bedömning 
av framtida trafi k men också utifrån vad som får plats på 
spåren med hänsyn till de investeringar som bedöms kunna 
genomföras.

Trafi kverket delar er bedömning om att ett mötesspår i 
Räppe behövs omgående. Trafi kverket arbetar med att lösa 
fi nansieringsfrågan för bland annat detta projekt. 

Alvesta kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott
Vi stöder trafi khuvudmännens planer med persontrafi k i 
timmestrafi k på hela sträckan Alvesta – Kalmar. Vi instäm-
mer med förstudiens prioritering av åtgärder och föreslaget 
utförande av dessa åtgärder. 

Beträffande dubbelspår på sträckan Alvesta-Växjö un-
derstöder vi förstudiens syn på behovet av dubbla spår. 
Blandningen av olika tågkoncept och en ständigt ökande 
tågtrafi k medför att delsträckans utnyttjande idag ligger 
nära kapacitetstaket. Vi är helt medvetna om att en ut-
byggnad vid befi ntlig bana innebär betydande påverkan 
på boendemiljöer inom Alvesta tätort. Vi delar förstudiens 
slutsats att detta kräver 
fördjupade studier, inklusive en närmare utredning av an-
slutning till befi ntligt spårområde i Alvesta och undersök-
ning av alternativ med spår i ny sträckning.

Trafi kverket kommentar
Trafi kverket kommer beakta ert yttrande inför en kom-
mande järnvägsutredning om dubbelspår mellan Alvesta 
och Växjö. 

Växjö kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunen anser att prioriteringen av de första 5 åtgär-
derna är riktig då de ger möjlighet att införa en regelbunden 
timmestrafi k, förlänga fl er Öresundståg till Kalmar och 
skapa en bättre återhämtningsförmåga vid förseningar.

Kommunen ser också mycket positivt på att det föreslagna 
läget för mötesspåret i Åryd på sikt möjliggör en station i 
Åryd. Kommunen menar att det är angeläget att ta fram en 
mer förfi nad etappindelning av dubbelspårsutbyggnaden 
Växjö-Alvesta.

Trafi keringsvarianterna i förstudien ger främst stöd för pri-
oritering av kortsiktiga investeringar. Prioriteringen i nästa 
planeringsperiod mellan de första etapperna i utbyggnaden 
av dubbelspår Växjö-Alvesta och ytterligare mötesspår i 
Trekanten och Skruv är inte självklar och studier av fl er
trafi keringsvarianter och deras marknadspotential bör 
ligga till grund för en sådan prioritering.

Redovisningen av när planskilda korsningar krävs är inte 
helt konsistent. Det beskrivs att ett förlängt mötesspår i 
Åryd ställer krav på en planskild korsning medan planskild 
korsning inte nämnts vid utbyggnader av mötesspår/dub-
belspårs sträckor mellan Växjö och Alvesta.

Trafi kverket kommentar
Trafi kverket kommer beakta ert yttrande inför en kom-
mande järnvägsutredning om dubbelspår mellan Alvesta 
och Växjö. Ett av syftena med den kommande järnvägsut-
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redningen är just att förfi na studien av etappindelningen på 
sträckan Alvesta - Växjö. Prioriteringsordningen av övriga 
åtgärder kommer bland annat att styras av den efterfrågade 
trafi ken och näringslivets behov av transporttider.

När det gäller plankorsningar/planskilda korsningar längs 
sträckan Alvesta - Växjö, är Trafi kverkets ståndpunkt att 
alltid eftersträva att ersätta plankorsningar med planskilda 
korsningar vid större ombyggnationer. 

Lessebo kommun
Projektets övergripande mål om regionförstoring och ökad 
kapacitet på sträckan Alvesta – Växjö – Kalmar ligger helt 
i linje med Lessebo kommuns egen översiktsplan. Det är be-
tydelsefullt för Lessebo kommun att få ökade resmöjlighe-
ter till och från kommunen. (ÖPL 2010 s. 96). Vi har därmed 
inga invändningar mot projektets ändamål. 

Barriäreffekterna med förlängda bomfällningstider och av-
skuret samhälle kommer inte bara att ske i Åryd utan även 
i Hovmantorp. Problemet fi nns redan idag i Hovmantorp 
och det kommer att tillta än mer om en ökning av turtäthet 
sker. Idag är väg 834 avskuren när bommarna ligger nere. 
En planskild korsning i Hovmantorp är av yttersta vikt för 
att projektets ändamål med ökad turtäthet ska generera 
positiva effekter. Om barriäreffekten i Hovmantorp inte 
åtgärdas kommer de boende i närmiljön och näringslivet att 
drabbas av längre väntetider. Det drabbar även räddnings-
tjänst och ambulans i sitt arbete då det tar längre tid innan 
räddningsinsatser kan påbörjas.

Trafi kverket kommentar
Trafi kverket kommer beakta ert yttrande i det kommande 
planeringsarbetet. I Trafi kverkets Basprognos för tågtrafi -
ken år 2020 bedöms det inte ske någon ökning av trafi ken 
på Kust till kustbanan öster om Växjö. Antalet bomfäll-
ningstillfällen bedöms därför inte öka. 

Med de föreslagna mötesspårsutbyggnaderna i första skedet, 
Örsjö och Åryd, kommer trafi keringssituationen att för-
ändras längs Kust till kustbanan. Det innebär bland annat 
att de godstågsmöten som idag regelbundet sker i Hov-
mantorp kan fl yttas till andra mötesspår. Det går dock inte 
att garantera att det inte kommer att ske godstågsmöten i 
Hovmantorp även i framtiden men med fl er mötesspår fi nns 
förutsättningar för att förbättra situationen i Hovmantorp.

Trafi kverket kommer att studera problematiken med långa 
bomfällningstider i Hovmantorp i kommande projekt. 

Nybro kommun, Tekniska förvaltningen, Samhälls-
byggnadsförvaltningen
Nybro kommun deltog i det samrådsmöte som Banverket 
och kommunen genomförde i Örsjö i november 2009. 
Mötesdeltagarna tillstyrkte att ett mötesspår anläggs i 
Örsjö. Man efterlyste att pendeltrafi k med tågstopp i Örsjö 
etableras snarast möjligt och önskade därför att erforderlig 
plattform anläggs när mötesspåret byggs. Vidare tillstyrkte 
man att det längre mötesspåret anläggs redan från början. 
Tågresandet har under ett antal år ökat påtagligt på sträckan 
Kalmar – Alvesta. Detsamma gäller godstrafi ken. Man kan 
förvänta sig en fortsatt kraftig ökning framöver av såväl 
person- och godstrafi ken. Förbättring av järnvägen enligt 
förstudien behöver därför genomföras för att önskvärd 
utveckling ska komma till stånd. 

Tekniska förvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltning-
en föreslår kommunstyrelsen besluta att tillstyrka att järn-
vägen mellan Kalmar och Alvesta förbättras enligt förelig-
gande förslag till förstudie och att hemställa att förstudien 
kompletteras med beräkning av kostnaden för erforderlig 
plattform på mötesspåret i Örsjö och att överlämna yttran-
det till Banverket.

Trafi kverket kommentar
Trafi kverket kommer beakta ert yttrande i det kommande 
planeringsarbetet. En av förutsättningarna i förstudien har 
varit att säkerställa att mötesspåren ska kunna kompletteras 
med plattformar för resandeutbyte. Trafi kverket har dock 
gjort bedömningen att det i dagsläget inte är aktuellt att 
bygga någon hållplats för resandeutbyte i Örsjö. Förutom 
att det krävs fl era nya mötesspår längs sträckan krävs det 
också ytterligare utredning kring utformningen av hela 
hållplatsfunktionen i Örsjö. 

Den genomförda kapacitetsutredningen har visat att de 
mest prioriterade åtgärderna är korta mötesspår i Åryd och 
Örsjö, oberoende av trafi keringsupplägg.

Den överenskomna fi nansieringsmodellen ställer krav på 
ett snabbt genomförande av vissa av utredningsalternati-
ven. Ett krav för att klara av ett snabbt genomförande är att 
det inte krävs järnvägsplan för de aktuella projekten. De 
prioriterade alternativen Åryd och Örsjö går att genomföra 
utan att järnvägsplan upprättas om de byggs relativt korta, 
ca 500 m i Åryd och ca 300 m i Örsjö.

Nybro kommun, Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens yttrande omfattar Nybro kommuns 
bedömning med hänsyn till kommunövergripande 
infrastruktur och planering. Kommunen arbetar för att 
fortlöpande förbättra möjligheterna att använda tåg för 
såväl person- som godstrafi k. Att förbättra infrastrukturen 
för järnväg har därför hög prioritet. Kommunen har fattat 
beslut om att tillsammans med berörda kommuner och Re-
gionförbund i Kalmar och Kronobergs län delta i medfi nan-
siering av de planerade projekten som förstudien omfattar.

Kommunstyrelsen instämmer i Tekniska förvaltningens 
och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 
att tillstyrka att järnvägen mellan Kalmar och Alvesta 
förbättras enligt föreliggande förslag till förstudie samt att 
hemställa att förstudien kompletteras med beräkning av 
kostnaden för erforderlig plattform på mötesspåret i Örsjö.

Trafi kverket kommentar
En av förutsättningarna i förstudien har varit att säkerställa 
att mötesspåren ska kunna kompletteras med plattformar 
för resandeutbyte. Trafi kverket har dock gjort bedömning-
en att det i dagläget inte är relevant att kostnadsberäkna 
plattformsbyggnation. Införande av en eventuell pendel-
tågstrafi k kommer att medföra byggnation av en mängd 
andra objekt förutom plattformar. Att ange en kostnad för 
plattformar kan lätt feltolkas för att gälla hela kostnaden för 
en pendeltågshållplats.
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Nybro kommun, Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden anser att en ökad kapacitet på 
Kust till kustbanan i grunden bedöms vara mycket positiv 
ur miljösynpunkt. Nämnden delar Banverkets bedömning 
att en utbyggnad av mötesspåret i Örsjö inte kan anses 
medföra betydande miljöpåverkan. Nämnden meddelar 
att strandskyddsdispens kan krävas för anläggandet av 
mötesspår samt att föroreningar i den gamla banvallen bör 
utredas där mötesspår ska anläggas.

Vad gäller buller gör nämnden bedömningen att plane-
ringsfallet ”väsentlig ombyggnad” är tillämpligt i aktuellt 
fall då kapacitetshöjande åtgärder ska utföras längs med 
hela sträckan Alvesta - Kalmar.  De anser därför att det är 
viktigt att bullersituationen längs med hela sträckan utreds, 
ej bara med hänsyn till dagens trafi k utan där kapacitetsök-
ningen medräknas.

Nämnden meddelar att de gärna tar del av de bullerutred-
ningar som genomförs samt den information om de buller-
begränsande åtgärder som man eventuellt avser att vidta.

Trafi kverket kommentar
Trafi kverket har gjort bedömningen att Planeringsfallet 
 ”Befi ntlig miljö / Bana vid bebyggelse” ska gälla för om-
byggnaden av mötesspåren. Anledningen är att ombyggna-
den inte kommer att medföra mer tågtrafi k på banan.

Kalmar kommun, Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen anser att den framtida trafi keringen 
är central vad gäller val av platser för tågmöten, längd på 
mötesspår med mera och poängterar att prognoserna för 
framtida trafi k även måste väga in de planer som fi nns och 
presenteras regionalt och lokalt, det vill säga minst snabb 
timmestrafi k Kalmar-Växjö-Alvesta, kompletterande pen-
deltågsupplägg samt fl er godståg. De nämnda insatserna är 
nödvändiga för att forma en större och robust arbetsmark-
nad i sydöstra Sverige. En snabbare och säkrare trafi k på 
sträckan Kalmar - Växjö är även av största vikt för utveck-
lingen av det nyinrättade Linnéuniversitetet. 

Sammantaget gör detta att den här delen av Kust till kust-
banan på ett tydligare sätt måste lyftas fram i den nationella 
planeringen.

De nya mötesstationerna är nödvändiga för att svara upp 
mot den ambition som fi nns bland berörda kommuner 
om lokal pendeltågstrafi k Kalmar - Smedby - Trekanten 

- Nybro. Kommande avreglering kan dessutom medföra 
ytterligare trafi k som vi idag inte har kunskap om. Kust till 
kustbanan Kalmar -Växjö - Alvesta är redan idag till viss 
del kommersiellt intressant och med utökad kapacitet bör 
Banverket räkna med ännu större intresse för såväl person- 
som godstrafi k.

Kalmar kommun har gemensamt med andra berörda kom-
muner i Kalmar län avsatt medel i den regionala transport-
planen för samfi nansiering av två mötesstationer och är 
beredda att ta upp nya diskussioner med Banverket om hur 
och när både Örsjö och Trekanten ska kunna byggas.

Kalmar kommun anser att Banverket bör ha som inriktning 
att planera för dubbelspår hela sträckan Kalmar - Alvesta. 
Detta är ett långsiktigt behov som redovisas även i rappor-
ten. En sådan förstärkning av transportinfrastrukturen är 

nödvändig för att ge södra Kalmar län snabba och tillförlit-
liga, markbundna kommunikationer mot Stockholm/Mä-
lardalen, Öresundsregionen och Göteborg. 

Kommunstyrelsen anser att förstudierapporten belyser 
konsekvenserna av såväl dagens brister samt möjlig utveck-
ling om banan rustas upp på ett bra sätt.

Trafi kverket kommentar
Trafi kverket kommer att arbeta vidare med de projekt som 
inte är fi nansierade i det första skedet för att på sikt kunna 
fullfölja kapacitetsutbyggnaden på Kust till kust.

I dagsläget fi nns det inte några indikationer på en så stor 
efterfrågan på järnvägstransporter längs Kust till kustba-
nan att det kan motivera ett komplett dubbelspår på hela 
sträckan Alvesta - Kalmar.

Naturskyddsföreningen i Kalmar län
Vi anser att satsningen på förbättring av järnvägens kapa-
citet och säkerhet är mycket välkommen. Det ligger precis i 
linje med vår uppfattning om en hållbar miljöanpassning av 
infrastrukturen. Satsningen är även ett steg på vägen mot 
Kalmar läns mål; ett fossilfritt län. Det som kunde belysas 
ytterligare är hur en utbyggnad med dubbelspår på hela 
sträckan skulle vara i jämförelse med de föreslagna för-
bättringarna. Vinner man mycket ytterligare kapacitet vid 
dubbelspårsdrift? Hur stor blir i så fall kostnadsökningen?

Trafi kverket kommentar
Trafi kverket kommer beakta ert yttrande i det kommande 
planeringsarbetet. En komplett dubbelspårsutbyggnad 
på hela sträckan Alvesta - Kalmar skulle göra det möjligt 
att köra upp till 20 tåg per timma och riktning. Det skulle 
också ge en större fl exibilitet vid tidtabellsläggningen. 

I dagsläget fi nns det inte några indikationer på en så stor 
efterfrågan på järnvägstransporter längs Kust till kustba-
nan att det kan motivera ett komplett dubbelspår. Kostna-
den för utbyggnad till dubbelspår beror på många faktorer.  
Utbyggnad av en kilometer dubbelspår motsvarar ungeför 
kostnaden för en mötesstation, det vill säga 50-100 mkr.

Stambanan.com
Det är utomordentligt positivt att förstudien gjorts. Kapaci-
tet, restider och driftssäkerhet behöver förbättras radikalt 
på banan Alvesta - Kalmar. Åtgärderna måste genomföras 
snabbt. Annars riskerar Östra Småland/Blekinge bli den 
stora förloraren i det närmaste decenniets järnvägsutveck-
ling.  Om trafi kutvecklingen på banan fram till 2020 inte 
blir högre än Banverkets basprognos, beror det på banans 
bristande kapacitet. Efterfrågan - och viljan från olika tra-
fi kutövare att köra tåg på banan - ger behov av en påtaglig 
ökning av antalet tåg.

Trafi kverket kommentar
Trafi kverket kommer beakta ert yttrande i det kommande 
planeringsarbetet. Vi är medvetna om att intresset för att 
köra fl er tåg inte motsvarar den kapacitet som Trafi kverket i 
dagsläget kan erbjuda. Möjligheterna att bygga ut kapacite-
ten snabbt begränsas dock av samhällets möjligheter för att 
fi nansiera utbyggnaderna och den planeringsprocess som 
vi enligt lag måste följa.
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Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
Handelskammaren stödjer en kapacitetsutbyggnad av Kust 
till kustbanan mellan Alvesta och Kalmar. Handelskam-
maren instämmer i de resonemang kring regionförstoring 
som framförs i förstudien. Växjö och Kalmar kommuner 
utgör de mest dynamiska delarna i respektive län. Att binda 
samman dem är av stor betydelse för att få till stånd den 
regionförstoring och tillhörande ekonomisk utveckling 
som anges som projektets övergripande mål.

Trafi kverket kommentar
Trafi kverket kommer att arbeta vidare med de projekt som 
inte är fi nansierade i det första skedet för att på sikt kunna 
fullfölja kapacitetsutbyggnaden på Kust till kust.

Branschföreningen Tågoperatörerna (BTO)
Allmänt sett bör inte kapacitetsdrivna baninvesteringar ge-
nomföras med inriktning på ett visst specifi cerat trafi kupp-
lägg. Över tiden förändras marknadsförutsättningar och 
utvecklingen på fordonsområdet så mycket att långsiktiga 
investeringar exempelvis lokalisering av nya mötesstatio-
ner, blir svåra att optimera enbart med utgångspunkt från 
dagens försök att förutsäga trafi kupplägg för årtionden 
framåt.

Kapaciteten kommer fortsatt att vara knapp även när åtgär-
derna i inledande etapper enligt nedan genomförts. ”Styv 
tidtabell” är i sig ofta är kapacitetskrävande. Det är därför 
tveksamt om ”styv tidtabell” för regionaltågen ska vara 
överordnad framkomligheten för övriga tåg. Enligt BTO:s 
uppfattning bör man i första hand söka optimera kapaci-
tetsutnyttjandet.

I förstudien redovisas inga tekniska krav på de planerade 
åtgärderna. Vi anser att dessa skall utformas för STAX 25 
ton, detta gäller i synnerhet för konstbyggnader med lång 
livslängd, en största metervikt av 8 ton/m, samt lastprofi l C.

Vi avråder från att utforma nya mötesstationer med dagens 
motorvagnsmoduler som norm. Behovet av utbyggnad till 
750 m är svårt att motivera från ett bedömt normalt mark-
nadsläge för godstransporter på utredd sträcka.

Tågoperatörenas urval av åtgärder i prioriteringsordning:
1. Nytt mötesspår med minst 600 m hinderfri längd i 

Räppe
2. Nya mötesspår med minst 500 m hinderfri längd i 

Åryd och Örsjö
3. Nytt mötesspår med minst 500 m hinderfri längd i 

Skruv
4. Nytt mötesspår med minst 500 m hinderfri längd i 

Trekanten
5. Nya mellanblocksignaler på sträckorna:

- Nybro-Örsjö-Emmaboda-Skruv
- Hovmantorp-Åryd 

Trafi kverket kommentar
Trafi kverket kommer beakta ert yttrande i det kommande 
planeringsarbetet. Den genomförda kapacitetsutredningen 
har visat att de mest prioriterade åtgärderna är mötesspår i 
Åryd och Örsjö, oberoende av trafi keringsupplägg.

Den överenskomna fi nansieringsmodellen ställer krav på 
ett snabbt genomförande av vissa av utredningsalternati-
ven. Ett krav för att klara av ett snabbt genomförande är att 
det inte krävs järnvägsplan för de aktuella projekten. De 
prioriterade alternativen Åryd och Örsjö går att genomföra 
utan att järnvägsplan upprättas om de byggs relativt korta, 
ca 500 m i Åryd och ca 300 m i Örsjö.

Trafi keringsupplägg med eller utan styv tidtabell är en fråga 
som Trafi kverket, tillsammans med tågoperatörerna, får 
hantera utifrån begärda tider i spår inför varje ny tidtabell.

De tekniska kraven på den planerade spåranläggningen 
kommer att hanteras i samband med upprättande av Tek-
niska riktlinjer.

Trafi kverket håller i stort med om den uppsatta priorite-
ringsordningen men kan på kort sikt inte uppfylla önske-
målen om hinderfria längder.



12.1. Eff ekter och måluppfyllelse

Utvärderingen av alternativen och därmed grunden för 
Trafi kverkets ställningstagande baseras dels på de effekter 
som alternativen får och dels på hur väl alternativen upp-
fyller mål på olika nivåer. 

12.1.1. Projektmål
Projektets övergripande mål är regionförstoring och en 
ökad kapacitet på Kust till kustbanan mellan Alvesta-Växjö-
Kalmar.

Samtliga utredningsalternativ bidrar i olika grad till att 
uppfylla projektmålet. Ett ökat antal mötesspår leder till en 
ökad kapacitet på banan och därmed en regionförstoring 
genom ett stabilare tågtrafi knät. En fullständig dubbel-
spårsutbyggnad mellan Alvesta och Växjö skulle bidra till 
en kraftigt ökad kapacitet på banan.

12.1.2. Miljömål
De regionala miljömålen för Kronobergs och Kalmar län 
överensstämmer i de fl esta fall med de nationella. Nedan 
sammanställs de nationella/regionala miljömålen som 
berörs av detta projekt och hur de påverkas.

1. Begränsad klimatpåverkan, 2. Frisk luft, 3. Bara naturlig försur-
ning och 5. Skyddande ozonskikt.
Mötesspåren är ett led i att öka kapaciteten på Kust-till-
kustbanan. Det i sig kommer förhoppningsvis att medföra 
ökad person- och godstrafi k på järnväg och minska person- 
och godstrafi k på väg vilket minskar utsläppen av koldioxid, 
kvävedioxid, marknära ozon, partiklar med mera till luft. 

6. Säker strålmiljö
De elektromagnetiska fälten vid järnvägen bedöms ej öka i 
boendemiljön nämnvärt till följd av utbyggnaden av mötes-
spåren och dubbelspår. Avstånden till befi ntlig bebyggelse 
är så pass stora att eventuella tillfälliga ökningar då stilla-
stående eller förbipasserande tåg förekommer, anses som 
försumbara.

7. Ingen övergödning
En ökad kapacitet på Kust-till-kustbanan kommer att 
medverka till målet genom att skapa förutsättningar för en 
minskning av vägtrafi ken och därmed minska utsläppen av 
kväveoxider till luft från vägtrafi k.

8. Levande sjöar och vattendrag samt 9.  Grundvatten av god kvalitet
Inga kommunala vattentäkter påverkas i något av utred-
ningsalternativen. Inte heller ytvatten kommer påverkas 
negativt i någon nämnvärd omfattning av projektet. I de 
fall det kommer att bli aktuellt för tillstånd eller anmälan av 
vattenverksamhet kommer varje enskild åtgärd att utredas 
vidare i detalj och minsta möjliga påverkan på sjöar och 
vattendrag förespråkas. 

11. Myllrande våtmarker
Inga våtmarker eller hotade arters populationer eller habi-
tat bedöms påverkas till följd av byggandet av mötesspåren.

12. Samlad bedömning

12. Levande skogar
Skogsmark kommer att tas i anspråk i UA1 men i liten 
omfattning. Inga skogsområden med höga naturvärden 
berörs. Uppfyllelse av miljömålet påverkas inte eller enbart 
i mycket liten omfattning.

13. Ett rikt odlingslandskap
Jordbruksmark kommer att tas i anspråk i UA1 men i liten 
omfattning. Ingen mark med höga naturvärden berörs. 
Uppfyllelse av miljömålet påverkas inte eller enbart i 
mycket liten omfattning.

15. God bebyggd miljö
Bullernivåerna bedöms öka marginellt varvid miljömålet ej 
påverkas för buller, god inomhusmiljö med mera. Över-
förande av trafi k från väg till järnväg bidrar till en lång-
siktigt hållbar utveckling och en kapacitetsökning medför 
generellt förbättrade kommunikationer som gör regionen 
mer attraktiv.

 16.  Ett rikt växt- och djurliv
Den biologiska mångfalden bedöms ej påverkas negativt av 
byggandet av mötestationer. Byggandet av dubbelspår, dvs. 
UA1 kan medföra mindre påverkan på växt- och djurliv be-
roende på om områdena med skogliga naturvärden berörs 
nämnvärt.

12.1.3. Trafi kfunktion
En kapacitetsutbyggnad längs Kust till kustbanan mellan 
Alvesta och Kalmar kan utföras etappvis med successiv 
förbättring av kapaciteten.  Den etappvisa utbyggnaden bör 
ske i följande prioritetsordning:

1. UA4, kort mötesspår i Örsjö för persontrafi k. Möjlig-
gör ett tidtabellsupplägg med jämn timmestrafi k för 
Öresundstågen.  I samband med byggnationen av 
nytt mötesspår i Örsjö anläggs en ny mellanblocksig-
nal mellan Emmaboda och Örsjö.

2. UA2, kort mötesspår i Åryd. Möjliggör ett tidtabells-
upplägg med en kombinerad trafi k med jämn tim-
mestrafi k för Öresundstågen och Kust till kusttåg var 
tredje timma.

3. Del av UA1, mötesspår i Räppe. Mötesspår i Räppe 
ger stora fördelar för både person- och godstrafi k.

4. UA3, långt mötesspår i Skruv. Förbättrar möjligheten 
att köra långa godståg i attraktiva tåglägen.

5. UA5, långt mötesspår i Trekanten. Förbättrar möjlig-
heten att köra långa godståg i attraktiva tåglägen.

6. Del av UA1, östra delen av dubbelspåret mellan 
Räppe och Växjö. Ger stora fördelar för såväl person- 
som godstrafi k. Minskar risken för följdförseningar.
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7. Del av UA1, västra delen av dubbelspåret mellan 
Räppe och Växjö. Ger stora fördelar för såväl person- 
som godstrafi k. Minskar risken för följdförseningar.

8. Del av UA1, dubbelspår eller partiellt dubbelspår-
mellan Alvesta och Gemla. Ger stora fördelar för 
såväl person- som godstrafi k. Ger möjligheter till 
fl exiblare tidtabellsläggning. Minskar risken för 
förseningar och följdförseningar.

9. Del av UA1, dubbelspår mellan Gemla och Räppe. 
Ger stora fördelar för såväl person- som godstrafi k. 
Ger möjligheter till fl exiblare tidtabellsläggning. 
Minskar risken för följdförseningar.

Den föreslagna etapputbyggnaden bygger på att i första 
hand kunna tillgodose den efterfrågade trafi ken enligt 
Trafi kverkets Basprognos 2020.

Samtliga åtgärder i prioriteringslistan krävs för att ge ett 
acceptabelt kapacitetsutnyttjande på hela sträckan mellan 
Alvesta och Kalmar samtidigt som den ger stor förbättringar 
för såväl person- som godstrafi ken.

Åtgärder för att möjliggöra pendeltågstrafi k från mellan 
Växjö och Kalmar har prioriterats men dessa åtgärder kan 
genomföras relativt snabbt om fi nansieringsfrågan ordnas.

12.2. Allmänna hänsynsregler

Under hela planerings- och byggprocessen beaktas 
hänsynsreglerna i 2 kap. Miljöbalken. I förstudieskedet är 
följande tre hänsynsregler mest relevanta:

2§ Kunskapskravet. Under processen inhämtas planeringsun-
derlag från olika myndigheter, tidigare utredningar och in-
venteringar beaktas och samrådsprocessen tillför kunskap 
för att slutligen sammanställas. Genom effektberäkningar 
och bedömningar tas kunskap fram om de miljökonsekven-
ser som kan uppstå.

3§ Försiktighetsprincipen. Skyddsåtgärder för miljö och
hälsa föreslås i viss omfattning redan i förstudien.

6§ Lokaliseringsprincipen. Förstudien syftar till att hitta
den bästa platsen där miljöhänsyn är en viktig aspekt. Detta 
regleras också i Lag om byggande av järnväg. Lokalisering 
av mötesstationer, dubbelspår, växlar, transformatorer, 
servicevägar  m.m. väljs ur både teknisk och miljömässig 
synpunkt.

1§ Bevisbörderegeln, 7§ Skälighetsregeln, 8§ Skadeansvarsregeln 
och 9-10§ Stoppregeln är mer generella regler och syftar bland 
annat till Trafi kverket ska kunna redovisa att de har följt 
miljöbalkens bestämmelser,  att bedöma nyttan av skade-
förebyggande åtgärder jämfört med kostnaderna för dessa, 
att klargöra att om skador och olägenheter uppstår ansvarar 
Trafi kverket för att avhjälpa och åtgärda dessa enligt 
gällande lagstiftning samt att byggnationen av mötesspår 
och dubbelspår kan stoppas om den visar sig kunna med-
föra betydande skada eller olägenhet på människors hälsa 
eller miljön.

3§ Bästa möjliga teknik, 4§ Produktvalsprincipen och 5§ Hushåll-
nings- och kretsloppsprinciperna är mer tillämpliga i senare 
skeden.
Vad gäller hushållnings- och kretsloppsprinciperna så 
arbetar Trafi kverket med materialval och masshantering 
genom hela planeringsprocessen och i byggskedet. Åter-
vinning tillämpas där det är tekniskt möjligt, till exempel 
återanvänds kontaktledningsstolpar och betongslipers där 
det är möjligt. Vid specialväxlar används träslipers. 

Massbalansplaner upprättas för att utreda behov och brister 
av material i projekten. Om de inte är optimala i samma 
projekt så utnyttjas eventuellt överskott och brister i andra 
nära-liggande järnvägs- eller vägprojekt för att så lite 
jungfrueligt material som möjligt ska tas i anspråk. I största 
möjliga utsträckning används befi ntliga schaktmaterial i 
uppbyggnad av järnvägsbank och dess eventuella kring-
anläggningar som vägar med mera. Massåtervinning inom 
och mellan de olika mötesstationerna och dubbelspåret 
kommer att eftersträvas och uppläggning av massor på 
deponi så långt som möjligt undvikas. 

Hanteringen av material och avfall görs enligt 
Trafi kverkets riktlinjer som bygger på miljöbalkens mål. 
Trafi kverkets så kallade avgränsningsvärden, ur 
Trafi kverkets handbok 585.85 om hantering av jordmassor 
ur avfalls- och föroreningssynpunkt, utgör en grund för 
lämpligt omhändertagande och användning av schakt-
massor med mera.

Vad gäller produktvalsprincipen så ska alla produkter som 
används i projektet godkännas och användning av så mil-
jövänliga produkter som möjligt eftersträvas. Miljökrav på 
byggmaterial och kemiska produkter fi nns även i 
Trafi kverkets generella miljökrav för entreprenörer. 

Försiktighetsprincipen tillämpas i allra högsta grad 
genomgående i projekten. Trafi kverket arbetar med god 
egenkontroll där miljöplaner tas fram för varje projekt. Vid 
misstanke om markföroreningar görs noggrannare mark-
undersökningar. I övriga fall görs översiktliga provtag-
ningar. Bästa möjliga teknik ska användas för att förebygga 
skador och olägenheter.

12.3. Miljökvalitetsnormer för luft, 
vatten och buller

Miljökvalitetsnormerna för luft- och vattenkvalitet samt 
omgivningsbuller beskrivs kort i kapitel 3.5



76   Förstudie Alvesta-Växjö-Kalmar ökad kapacitet

K A P I T E L  1 2  S A M L A D  B E D Ö M N I N G

I detta projekt berörs inte miljökvalitetsnormen för fi sk- 
och musselvatten. Projektet med att bygga nya elektrifi e-
rade mötesstationer bedöms ej ge upphov till att fastställda 
miljökvalitetsnormer för luft- och vattenkvalitet överskrids, 
varken i bygg- eller driftsskede. De entreprenadmaskiner 
och övriga fordon som används under byggskedet bedöms 
inte bidra med några mängder av luftutsläpp som ligger i  el-
ler över nivån för miljökvalitetsnormerna. Snarare är det så 
att en förbättrad kapacitet kan medföra att persontrafi ken 
med tåg kommer att öka och att utsläppen från transpor-
terna från vägtrafi ken därmed kommer att minska.

Trafi kverket arbetar efter det nationella miljömålet  ”Be-
gränsad miljöpåverkan” avseende minskning av koldioxid-
utsläppen med 20 % till år 2020 jämfört med 1990.

Projektet bedöms ej heller medföra att miljökvalitetsnor-
merna för omgivningsbuller från järnväg överskrids. 
Bullerfrågan behöver dock utredas och undersökas vidare 
avseende UA1 Alvesta-Växjö. 

Visst buller kommer att uppstå, dels från anläggningsar-
beten och från mötesstationerna och dubbelspåret när 
den tas i drift. Under byggtiden uppstår även buller från 
transporter till och från arbetsplatsen, vilket kan påverka 
de närboende under en begränsad tid. 

Vad avser de nya miljökvalitetsnormerna för yt- och grund-
vatten så kan vi i nuläget ej göra någon bedömning om dessa 
kommer att påverkas och i vilken omfattning. Detta bör 
dock utredas i senare skede.

12.4. Slutsatser

Genom byggande av nya mötesspår förbättras Kust till kust-
banans kapacitet vilket gynnar spårbunden kollektivtrafi k. 

Förbättrad kollektivtrafi k på järnväg mellan kommunerna 

längs Kust till kustbanan samt Alvesta-Växjö-Kalmar anses 
vara väsentligt för att utveckla regionens näringsliv och för 
kontakten mellan Linnéuniversitetets två huvudorter. 

Nya mötesstationer medverkar till att uppfylla det trans-
portpolitiska ”funktions- och tillgänglighetsmålet” genom 
att kapaciteten ökar på Kust till kustbanan.

Miljöeffekterna av projektet bedöms ej bli betydande. 

Enligt Trafi kverkets Basprognos 2020, kommer inte tra-
fi ken att öka på Kust till kustbanan öster om Växjö. Detta 
innebär att järnvägstrafi ken i sig inte ger upphov till några 
tillkommande störningar på denna bandelen.

En avreglering av persontrafi ken på järnväg gör att det idag 
inte går att helt förutse vilken trafi k som kommer att gå på 
Kust till kustbanan i framtiden. De föreslagna mötesspåren 
i Åryd och Örsjö medger trafi kering med timmestrafi k och 
av ett kompletterande trafi kupplägg med ett tåg i vardera 
riktningen var tredje timme. Omgivningspåverkan av 
denna eventuella trafi kökning är dock marginell.

Mötesspåren medför ingen ökning av de maximala buller-
nivåerna, men i det fortsatta planeringsarbetet bör ändå 
bullersituationen ses över.

En kapacitetsutbyggnad längs Kust till kustbanan mellan 
Alvesta och Kalmar kan utföras etappvis med successiv för-
bättring av kapaciteten.  De högst prioriterade åtgärderna 
är:

1. UA4, kort mötesspår i Örsjö för persontrafi k. Möjlig-
gör ett tidtabellsupplägg med jämn timmestrafi k för 
Öresundstågen.

2. UA2, kort mötesspår i Åryd. Möjliggör ett tidtabells-
upplägg med en kombinerad trafi k med jämn tim-
mestrafi k för Öresundstågen och Kust till kusttåg var 
tredje timma.

3. UA6, ny mellanblocksignal mellan Emmaboda och 
Örsjö. 

4. Del av UA1, kort mötesspår i Räppe. Mötesspår i 
Räppe ger stora fördelar för framförallt person-
trafi ken men också för godstrafi ken.

5. Del av UA1, dubbelspår eller partiellt dubbelspår-
mellan Alvesta och Gemla. Ger stora fördelar för 
såväl person- som godstrafi k. Ger möjligheter till 
fl exiblare tidtabellsläggning. Minskar risken för 
förseningar och följdförseningar.
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13.1. Samhällsekonomisk bedömning

13.1.1. Allmänna förutsättningar
För projektet har en samhällsekonomisk kalkyl genomförts 
enligt Trafi kverkets beräkningshandledning BVH 706. 

Den samhällsekonomiska analysen utvärderar utbyggnad 
till dubbelspår och  byggande av nya mötesspår med de 
kostnader och nyttor som är direkt kopplade till projektet. 
Andra effekter som kan hänföras till ändrade trafi kupplägg, 
som blir möjliga tack vare mötespåren, utvärderas däremot 
inte i denna analys. 

13. Samhällsekonomi

* UA2 och UA4 utvärderas gemensamt då de båda alternativen är inbördes beroende av varandra.

Tabell 13.1.  Allmänna kalkylförutsättningar.

Kalkylförutsättningar

Diskonteringsår 2010

Byggstart per UA

Byggtid, år per UA

Trafi kstart 2011

Kalkylperiod, år 40

Livslängd, år 60

Kalkylränta, % 4

Prisnivå 2006

Resandetillväxt, %/år tom 2020 per UA

Resandetillväxt, % år efter 2020 per UA

Prognosår 2020

Skattefaktor I 1,21

Skattefaktor II 1,00

Kalkylen visar på att med gjorda värderingar av olika 
samhällsekonomiska effekter och med gjorda antaganden 
om transportutvecklingen till prognosåret 2020, så kommer 
den beräknade samhällsekonomiska nyttan för projektet att 
variera mellan +0,6 och -1,0 för de olika alternativen.

13.1.2. Förutsättningar trafi kering
I den samhällsekonomiska kalkylen har beräkningar  gjorts 
för alternativen UA1 - UA4. För alternativ UA5 saknas 
underlagsdata för beräkning av nyttorna med en eventuellt 
tillkomande pendeltågstrafi k. För alternativ UA6 har inte 
någon kalkyl genomförts då det är mycket svårt att kvantifi -
era effekterna av införande av nya mellanblocksignaler på 
sträckan. 

Beräkningarna har baserats på Trafi kverkets BAS-prognos 
2020 med trafi kering enligt Tabell 13.2.

Tabell 13.2.  Tågtrafi k i JA och UA, antal tåg per dygn

Tågtyp Alvesta-Växjö Växjö-Kalmar

JA UA JA UA
Öresundståg 38 38 20 20

Kust till kusttåg 12 12 12 12

Pendeltåg 14 36 0 0

Godståg 10 10 8 (10*) 8 (10*)
 
 * 10 godståg mellan Emmaboda och Kalmar

Tabell 13.3. Sammanställning av  monetärt värderbara eff ekterna för de tre huvudalternativen.

Eff ekter Beräknat nuvärde (mkr)

UA 1a UA 1b UA1c UA2K+UA4K* UA 3L
Anläggningskostnad -305,9 -1110,2 -2220,3 -111,7 -79,2

Eff ekter för infrastrukturhållaren -25,9 -60,3 -50,0 -18,9 -7,6

Eff ekter för trafi koperatörerna 20,0 20,0 20,0 35,1 0,0

Eff ekter för kunden (resenärer/gods) 64,2 64,2 64,2 93,8 141,4

Budgeteff ekter (skatter och avgifter) - - - -0,6 -26,9

Miljö och säkerhet -37,7 -37,7 123,4 3,5 20,3

Övriga monetära eff ekter - - 56,9 - 1,9

Summa nyttor 20,6 -13,8 214,5 113,0 129,0

Netto -285,3 -1124,0 -2005,8 1,3 19,9

Nettonuvärdeskvot -0,9 -1,0 -0,9 0,0 0,6
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13.1.3. UA1
UA1 innebär en utbyggnad till dubbelspår mellan Alvesta 
och Växjö. En utbyggnad skulle möjliggöra ett pendeltågs-
upplägg mellan Hässleholm och Växjö. I UA1 antas därmed 
att tåglinje 9203 förlängs till Växjö. Sträckan Alvesta-Växjö 
trafi keras därmed med ytterligare 22 tåg per dygn och buss-
trafi ken ersätts med tåg. Den samhällsekonomiska kalkylen 
görs för tre olika varianter på utbyggnaden av dubbelspår:

• UA1a – partiellt dubbelspår mellan Alvesta och Gemla 
samt ett nytt mötesspår i Räppe

• UA1b – nytt dubbelspår längs befi ntlig bana
• UA1c – nytt dubbelspår i ny sträckning mellan Alvesta 

och Räppe samt utbyggnad längs befi ntlig bana mellan 
Räppe och Växjö 

I jämförelsealternativet (JA) görs ingen utbyggnad och den 
befi ntliga  busstrafi ken bibehålls.

Byggtiden antas vara 2 år vilket innebär byggstart 2010 och 
trafi kstart 2012.

Trafi ktillväxten för linje 9203 antas vara -0,4 % per år fram till 
och med 2020. Mellan 2021 och 2030 antas trafi ktillväxten 
vara 1 % per år.

Enligt basprognosen för 2020 antas sträckan Alvesta-Växjö 
och den aktuella tåglinjen 9203 trafi keras med 22 tåg. 
Antalet resenärer med denna linje är enligt basprognosen 
327 720. Då inte några uppgifter på antalet bussresenärer 
har varit tillgängliga har antalet kalkylerats med hjälp av 
den så kallade tågfaktorn (på 1,2) och en restidselasticitet 
(på -0,25).  

Uträkningen med hjälp av tågfaktorn och restidselasticite-
ten ger en skillnad på 104 870 resenärer beroende på om 
sträckan trafi keras av buss eller tåg. Antalet bussresenärer i 
JA har utifrån ovanstående beräknats till 222 850 resenärer. 

Diff erensen beror dels på tågfaktorn och dels på skillna-
der i restider. Hälften av de tillkommande tågresenärerna, 
jämfört med buss, är nytillkomna och andra hälften antas 
överfl yttade från bil. 

Anläggningskostnad
Anläggningskostnaderna har omräknats till prisnivå 2006. 
Inklusive skattefaktorer och restvärde efter kalkylperiodens 
slut uppgår den samhällsekonomiska anläggningskostna-
den för UA1a till 305,9 mkr, för UA1b till 1 110 mkr och för 
UA1c till 2 220 mkr.

Eff ekter för infrastrukturhållaren
Reinvesteringskostnader samt drift och underhållskostnader 
för är beräknade på tillkommande räls och el:

• UA1a för enkelspår motsvarande 4 km och 4 växlar. 
Detta ger en total kostnad på 25,9 mkr. 

• UA1b för enkelspår motsvarande 17 km och 4 växlar. 
Detta ger en total kostnad på 60,3 mkr.

• UA1c för enkel-/ och dubbelspår motsvarande 17 km 
och 4 växlar. I detta alternativ antas också 9 plankors-
ningar med bommar att tas bort, vilket minskar under-
hållskostnaden för dessa. Detta ger en total kostnad på 
50 mkr.

Eff ekter för trafi koperatörer
När busstrafi ken ersätts med tåg innebär det att kostnader-
na för busstrafi ken sparas in. Enligt uppgift från Länstrafi ken 
Kronoberg skulle det innebära en årlig besparing på 2,7 mkr. 
För hela kalkylperioden skulle det innebära en kostnadsbe-
sparing på 67,5 mkr.

Istället för kostnader för busstrafi ken uppstår då kostnader 
för tågtrafi ken. Dessa beräknas uppgå till 73,8 mkr under 
hela kalkylperioden. Själva driften för tågtrafi ken är därmed 
dyrare än motsvarande drift för busstrafi ken.

De tillkommande resenärerna innebär att fl er biljetter säljs 
och biljettintäkterna ökar därmed. I den samhällsekonomis-
ka kalkylen beräknas de uppgå till 31,5 mkr för hela kalkylpe-
rioden. Den ökade biljettförsäljningen innebär dock ökade 
omkostnader på 5,2 mkr.

Totalt sett medför åtgärden en nytta för trafi koperatörerna 
motsvarande 20 mkr.

Eff ekter för resenärer
Resenärerna på sträckan Alvesta-Växjö har en restid på cirka 
25 minuter med buss. Med tåg antas restiden vara 12 mi-
nuter kortare. Detta ger eff ekter i den samhällsekonomiska 
kalkylen i form av restidsvinster på 64,2 mkr.

Budgeteff ekter
Budgeteffekterna avser de skatter och avgifter som belastar 
trafi keringen och påverkar den offentliga budgeten, exem-
pelvis moms på biljettintäkter, banavgifter och drivmedels-
skatter.  Dessa poster fi nns med som kostnader eller intäkter 
i andra delar av den samhällsekonomiska kalkylen men 
med omvänt tecken. Posterna är därmed en sorts trans-
ferering av kostnader och intäkter och nettoeffekten för 
samhället är noll.

Kalkylen för UA1 är beräknad enligt BVH 706. Budgetef-
fekterna redovisas inte särskilt för detta alternativ men 
nettoeffekterna för hela kalkylen blir noll.

Miljö och säkerhet
Den överfl yttade trafi ken från buss och bil innebär mins-
kade externa eff ekter, exempelvis utsläpp. Nettoeff ekten för 
denna trafi k uppgår till en nytta på 4,4 mkr. För tågtrafi ken 
tillkommer externa eff ekter i form av olyckskostnader och 
kostnader för slitage på infrastrukturen. Dessa beräknas 
uppgå till en kostnad på 5,2 mkr.

I UA1a och UA1b har inga förändringar i plankorsningarna 
gjorts. Här antas nio stycken plankorsningar med bommar 
vara kvar med oförändrat skydd. Den stora ökningen i antalet 
tåg gör dock att olycksrisken ökar. I den samhällsekonomiska 
kalkylen blir det en eff ekt på -37,7 mkr totalt under kalkylpe-
rioden. 

I UA1c antas samtliga nio plankorsningar byggas om till 
planskilda korsningar. Denna ombyggnad ger en ökad säker-
het för korsande trafi k. I den samhällsekonomiska kalkylen 
ger det en nytta på 123,4 mkr. Till detta kommer eff ekter för 
vägtrafi ken i form av minskade tidskostnader och fordons-
kostnader vid bomfällning. Denna nytta uppgår till 56,9 mkr 
(redovisas i tabellen under övriga monetära eff ekter)

Inga bullereff ekter har beaktats i kalkylen.
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Eff ekter för trafi koperatörerna
Resandet på sträckan beräknas öka med knappt 20 000 
resenärer/år till följd av de studerade åtgärderna. Det ökade 
resandet bidrar till ökade biljettintäkter men också till ökade 
omkostnader. Den kortare transporttiden medför emellertid 
att tågdriftskostnaderna minskar. Totalt beräknas åtgär-
derna ge en vinst för trafi koperatörerna motsvarande 35 mkr 
under kalkylperioden.

Eff ekter för resenärer
För resenärerna värderas restidsvinsten på sträckan till 
knappt 94 mkr under kalkylperioden, där den största delen är 
hänförbar till de befi ntliga resenärerna på linjerna.

Budgeteff ekter
Det ökade resandet antas vara en överfl yttning från bil, vilket 
medför minskade intäkter från drivmedelsskatter. I gengäld 
ökar intäkterna från moms på biljettintäkter, banavgifter 
mm. Totalt erhålls dock en kostnad motsvarande 0,6 mkr 
under kalkylperioden.

Miljö och säkerhet
Överfl yttningen från bil till tåg medför att trafi karbetet på 
vägnätet minskar med minskade utsläpp och minskat antal 
olyckor till följd. Ökat resande på tåget medför dock att in-
frastrukturslitaget ökar. Totalt erhålls en vinst motsvarande 
3,5 mkr.

I Åryd kan bomfällningstiden eventuellt bli längre vid kors-
ningen med väg 850 vilket motverkas att bommarna kom-
mer att fällas vid färre tillfällen. Bomfällningen berör ca 240 
fordon/dygn (år 2003). Då eff ekten av bomfällningen inte är 
tydliggjord och endast ett fåtal fordon berörs har eff ekten 
inte värderats för den samhällsekonomiska bedömningen.

Bedömningen i förstudien är att bullernivåerna inte föränd-
ras, men att ljudet kan upplevas som annorlunda. Några 
bullerdämpande åtgärder föreslås inte i förstudien varför 
sådana åtgärder inte värderas i den samhällsekonomiska 
bedömningen. 

13.1.4. UA2K Åryd och UA4K Örsjö 
Utredningsalternativ UA2K (kort) och UA4K utvärderas 
gemensamt. Anledningen är att båda mötesspåren krävs för 
att kunna erbjuda ett tidtabellsupplägg med styv tidtabell 
för både Öresundståg och Kust till kusttåg.

De studerade åtgärderna beskrivs närmare under kap 7 
respektive kap 9. Nedan följer en sammanfattning av de 
förutsättningar som varit relevanta för den samhällsekono-
miska bedömningen.

Byggtid har antagits till 1 år, byggstart år 2010 och trafi ke-
ringsstart år 2011.

Då den studerade sträckan, Växjö-Kalmar, trafi keras av 
två linjer, 9201 samt 9501, med olika trafi ktillväxttal, har 
Trafi kverkets (Banverkets) linjevisa tillväxtal viktats mot 
resandet på respektive linje till 1,29% per år fram till år 2020 
och till 0,65% per därefter.

Den genomsnittliga restidsvinst, och transporttiden, som 
uppstår tack vare byggandet av nya korta mötesspår i Åryd 
och Örsjö är beräknad till 3,17 min/persontåg. Antalet tåg 
förväntas vara detsamma som i JA.

JA för UA2K och UA4K
Eff ekterna av att inte bygga mötesspåren i Åryd och Örsjö 
är att det inte går att minska restiderna på sträckan och 
det kommer inte heller vara möjligt att köra det planerade 
tidtabellsupplägget för Kust till kusttrafi ken, Göteborg-
Kalmar, med styv tidtabell. Det kommer också medföra att 
det inte går att köra Öresundstågtrafi ken med timmestrafi k 
till Kalmar. 

Andra icke kvantifi erbara eff ekter är att störningskänslig-
heten kvarstår och att möjligheten till återställning efter 
störningar är fortsatt begränsad. Kapacitetsutnyttjandet på 
delar av sträckan kommer att vara fortsatt högt, nära 100% 
om mötesstationerna inte byggs.

I Banverkets basprognos 2020 som ligger i Bansek anges 
trafi keringen på sträckan Växjö-Kalmar till 8+6 persontåg 
per riktning, totalt 28 tåg på sträckan. I utredningsarbetet 
har förutsättningarna dock varit att sträckan trafi keras av 
10+6 persontåg i vardera riktningen, totalt 32 tåg. Resandet i 
Bansek har därför räknats upp med hjälp av turtäthetselasti-
citeten för att motsvara den trafi kering som förutsätts gälla 
såväl idag som i framtiden. Det justerade antalet tåg och 
justerat antal resenärer har utgjort JA för UA2K och UA4K. 

Anläggningskostnad
Anläggningskostnaderna har räknats om till prisnivå 2006 
med index E84 till 52+47=99 mkr. Inklusive skattefaktorer 
och restvärde efter kalkylperiodens slut uppgår den sam-
hällsekonomiska anläggningskostnaden till 111,7 mkr.

Eff ekter för infrastrukturhållaren
Jämfört med JA tillkommer kostnader för reinvestering och 
drift- och underhåll för mötesspåren avseende räls och el, 
totalt 800 m samt 4 växlar. Detta ger en totalt kostnad på 
18,9 mkr.

Dessutom tillkommer 2 ställverk, men reinvesteringen för 
dessa ligger utanför kalkylperioden. 
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13.1.5. UA3L
Den samhällsekonomiska kalkylen för UA3 innebär att ett 
långt mötesspår byggs i Skruv. Utbyggnaden av ett långt 
mötesspår innebär att godstågen kan förkorta väntetiderna 
och därmed minska transporttiderna.

I jämförelsealternativet byggs inte mötesspåret i Skruv vilket 
innebär att transporttiderna på sträckan inte minskar. I prak-
tiken innebär det att godstågen får stå och vänta in ledig tid 
på banan. Andra icke kvantifi erbara eff ekter är att störnings-
känsligheten kvarstår och att möjligheterna till återställning 
efter störningar är fortsatt begränsad.

Utredningsalternativ UA3L har beräknats med 8 godståg per 
dygn på sträckan. Utbyggnaden medför att godstågen kan 
köra hela sträckan Kalmar-Alvesta utan att behöva stå bort 
någon tid längs sträckan.

Byggtiden antas vara 1 år vilket innebär byggstart 2010 och 
trafi kstart 2011.

Trafi ktillväxten för godstrafi ken är satt till 0,88% per år 
under hela kalkylperioden.

Anläggningskostnader
Anläggningskostnaderna har räknats om till prisnivå 2006.. 
Inklusive skattefaktorer och restvärde efter kalkylperiodens 
slut uppgår den samhällsekonomiska anläggningskostna-
den till 79,2 mkr.

Eff ekter för infrastrukturhållaren
Jämfört med JA tillkommer kostnader för reinvestering och 
drift- och underhåll för mötesspåret avseende räls och el, 
totalt 750 m samt 2 växlar. I detta alternativ antas också 
att 2 plankorsningar med bommar tas bort, vilket minskar 
underhållskostnaden för dessa. Detta ger en total kostnad 
på 7,6 mkr.

Eff ekter för godskunder
Den genomsnittliga transporttidsvinsten har bedömts till 
43 minuter per tåg vilket ger nyttor i form av transporttids-
vinster och minskade tågdriftskostnader. Den totala nyttan 
uppgår till 141,4 mkr under kalkylperioden.

Budgeteff ekter
De ökade transportvolymerna på grund av överfl yttat gods 
från lastbil medför minskade intäkter från drivmedelsskatter. 
I gengäld ökar intäkterna från banavgifter mm. Totalt erhålls 
en kostnad motsvarande 26,9 mkr under kalkylperioden. 

Miljö och säkerhet
Den förkortade transporttiden för gods medför att gods på 
lastbil överfl yttas till tåg. Överfl yttningen från lastbil till tåg 
medför att trafi karbetet på vägnätet minskar med minskade 
utsläpp och minskat antal olyckor till följd. Ökat gods på järn-
väg medför dock att infrastrukturslitaget ökar. Totalt fås en 
nytta motsvarande 16,8 mkr.

Plankorsning vid väg 823 byggs om till en planskild korsning 
och Plankorsningen vid väg 821 byggs om till en gång- och 
cykelväg. Detta innebär eff ekter i form av säkerhetsvinster 
och minskade kostnader (tidskostnader och fordonskost-
nader för vägtrafi ken) vid bomfällning. För vägtrafi ken vid 
plankorsningen 821 medför ombyggnaden ökat avstånd för 
vägtrafi ken. Säkerhetsvinsterna uppgår till 4,2 mkr under 
kalkylperioden medan de minskade tidskostnaderna och 
fordonskostnaderna för vägtrafi ken uppgår till 1,9 mkr (re-
dovisas i tabellen som övriga monetära eff ekter)

Bedömningen i förstudien är att bullernivåerna inte föränd-
ras, men att ljudet kan upplevas som annorlunda. Några 
bullerdämpande åtgärder föreslås inte i förstudien varför 
sådana åtgärder inte värderas i den samhällsekonomiska 
bedömningen.

13.1.6. UA5
Den föreslagna utbyggnaden av utredningsalternativ 5 
enligt UA5L, långt mötesspår, innebär att det är möjligt att 
köra ett pendeltågsupplägg mellan Nybro och Kalmar. Om 
mötesspåret i Örsjö byggs kan trafi ken förlängas till Em-
maboda och om även mötesspår byggs i Skruv och Åryd går 
det att förlänga trafi ken till Växjö.

Ett långt mötesspår ger också fl er tidtabellslägen för gods-
trafi ken. Med tanke på en eventuell ny godsterminal i regio-
nen ger ett nytt mötesspår stora fördelar för möjligheten att 
köra fl er godståg mellan Emmaboda och Kalmar.

Någon samhällsekonomisk kalkyl har inte upprättats för 
alternativet då det saknas beräkningsunderlag i form av 
person- och godstrafi kprognoser.
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Tabell 13.4. Sammanställning av  icke monetärt värderbara eff ekter, oberoende av alternativ.

Eff ekter Bedömda konsekvenser Bedömd eff ekt

Nationella och regionala eff ekter

Ökad järnvägsteknisk 
systemkapacitet 

Projektet möjliggör eff ektivare tidtabellsupplägg och bättre åter-
hämtningsförmåga vid störningar. Utifrån olika trafi keringsönskemål 
måste åtgärderna vidtas för att den efterfrågade trafi ken skall kunna 
framföras.

Stor positiv eff ekt

Ökad tillgänglighet Minskade restider medför ökad tillgänglighet samt utökad arbetsmark-
nads- och utbildningsregion för de boende i regionen. Stor positiv eff ekt

Förbättrad regional 
utveckling

Förbättrad tillgänglighet och bättre pendlingsmöjligheter  medför 
bättre förutsättningar för regionens näringsliv. Stor positiv eff ekt

Lokala eff ekter

Påverkan på näringsliv 
och samhällsutveckling

Utbyggnad av dubbelspår mellan Alvesta och Växjö möjliggör en fram-
tida utökning av tågtrafi ken med fl er uppehåll. Stor positiv eff ekt

Påverkan på näringsliv 
och samhällsutveckling

Nya mötesstationer i Åryd och Örsjö är första steget för att möjliggöra 
en framtida utökning av tågtrafi ken med fl er uppehåll. Positiv eff ekt

Påverkan på näringsliv 
och samhällsutveckling

Nya mötesstationer i Skruv och Trekanten möjliggör en utökning av 
tågtrafi ken med fl er uppehåll. Stor positiv eff ekt

13.2. Samhällsekonomiska slutsatser

Vid en värdering av projektets samhällsekonomiska utfall 
måste såväl de monetärt beräkningsbara som icke-mone-
tärt beräkningsbara effekter beaktas. 

De samhällsekonomiska kalkyler som utförts visar på 
att nyttan av de monetärt beräkningsbara effekter som 
kvantifi erats i förstudien för vissa  alternativ överstiger den 
beräknade anläggningskostnaden för projektet. Osäkerhe-
ter fi nns dock eftersom effekterna kvantifi erats på förstu-
dienivå. 

Av de icke-monetärt beräkningsbara effekterna bedöms 
värderingen av de nationella och regionala effekterna ha 
stor betydelse för den samhällsekonomiska bedömningen. 

Totalt sett bedöms, med hänsyn till såväl de monetärt 
beräkningsbara effekterna som till de angivna nationella 
och regionala effekterna, att projektet är så intressant ur 
samhällsekonomisk synvinkel att den fortsatta processen 
för ett genomförande bör fortgå. 

13.1.7. Gemensamt för samtliga UA
Osäkerheterna i kalkylen är stora. De baseras på underlag 
på förstudienivå vilket bland annat innebär att kostnads-
beräkningarna är osäkra eftersom projektutformningen 
inte är detaljstuderad och för att till exempel inte några 
geotekniska undersökningar genomförts.  Att beakta denna 
osäkerhet är väsentlig. 
 
Utöver de samhällsekonomiskt beräkningsbara effekterna 
har projektet även effekter som är svåra att kvantifi era och 
att uttrycka i ekonomiska termer. Sådana effekter är till 
exempel projektets betydelse för järnvägsnätets system-
kapacitet och fl exibilitet samt för Växjö/Kalmarregionens 
långsiktiga utveckling. Att sådana effekter inte kan kvanti-
fi eras eller kostnadsberäknas innebär inte att de har mindre 
betydelse.

I nedanstående tabell har därför de beräkningsbara ef-
fekterna blandats med de icke-beräkningsbara. För de 
icke-kvantifi erbara effekterna har en subjektiv bedöm-
ning gjorts av deras betydelse. Slutsatser ska därför dras på 
helheten.
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14.1. Länsstyrelsen i Kalmar län 

Länsstyrelsen i Kalmar län har i skrivelse daterat 2010-03-
29 beslutat att åtgärderna för alternativ UA4 (Örsjö) och 
UA5 (Trekanten) inte kan antas medföra betydande miljöpå-
verkan. Beslutet gäller enbart för åtgärder i Kalmar län, 
men är fattat i samråd med Länsstyrelsen i Kronobergs län. 
Länsstyrelsen motiverar beslutet med att den geografi ska 
omfattningen är begränsad och att arbetet berör områden 
som redan är påverkade av järnväg. 

För det fortsatta arbetet anser länsstyrelsen att det för 
alternativ med långa mötesspår, UA4L och UA5L som kan 
komma att kräva markanspråk, erfordras upprättande av 
järnvägsplan. Alternativ med korta mötesspår, UA4K och 
UA5K, kan drivas vidare utan upprättande av järnvägsplan, 
men vissa frågor behöver utredas ytterligare. 

Det gäller särskilt behov av bullerskyddsåtgärder under 
drift och byggskede. I fråga om bullerskydd bör beaktas 
framtida scenarier med förändrade trafi kprognoser, till-
kommande bebyggelse och verksamheter. Länsstyrelsen 
framhåller att arbete som påverkar yt-/grundvatten eller 
avrinning kan utgöra tillståndspliktig vattenverksamhet. 
Arbeten i anslutning till sjöar och vattendrag bör medföra 
stärkt skydd av vattnet, också med utgångspunkt från 
föroreningsrisker under driften. Det är särskilt viktigt i 
Örsjö. I Örsjö måste också frågan om dispens från strand-
skyddsbestämmelser vara avklarad innan arbete påbörjas. 
Inför kommande arbeten rekommenderas att ta del av 
det underlagsmaterial som fi nns för sträckan beträf-
fande nyckelbiotoper och sumpskogsinventerade objekt. 
Innan markarbeten påbörjas måste eventuell förekomst 
av förorenad mark vara utredd och vid behov åtgärdad. 
Länsstyrelsen förutsätter att försiktighetsåtgärder vidtas 
för uppställningsplatser för maskiner samt att hantering av 
oljor, kemikalier m.m. inte sker i anslutning till vattendrag. 
Slutligen noterar länsstyrelsen att detaljplaner kan behöva 
ändras. 

14.2. Länsstyrelsen i Kronobergs län

Länsstyrelsen i Kronobergs län har i skrivelse daterat 
2010-03-29 beslutat att åtgärderna för alternativ UA1 (dub-
belspår Alvesta-Växjö), UA2L (Åryd) och UA3L (Skruv) kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. Den föreslagna 
etapputbyggnaden av mötesspår i Räppe med mellanspårs-
förbindelse i alternativ UA1 antas inte medföra betydande 
miljöpåverkan. Åtgärderna för alternativ UA2K och UA3K, 
med korta mötesspår, antas inte medföra betydande miljö-
påverkan. 

Länsstyrelsen motiverar beslutet med att sträckan med 
spårutbyggnad för fjärrtrafi k enligt alternativ UA1 är 
längre än 5 km, vilket kräver tillåtlighet (17 kap miljöbal-
ken) och därmed utgör verksamhet som alltid kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Vidare bedömer läns-
styrelsen för alternativ UA1 omfattande påverkan på natur-, 

14. Beslut om betydande miljöpåverkan

kultur- och boendemiljöer. Riksintressena för kulturmiljö 
vid Bergkvara gods och i Växjö berörs. Utbyggnaden sker 
dessutom i geotekniskt besvärliga områden eller i närheten 
av vatten. Utbyggnaderna enligt alternativ UA2K och UA3K 
är av mindre omfattning och sker i huvudsak på befi ntlig 
bangårdsmark. För alternativen med längre mötesspår 
anför länsstyrelsen bland annat fl er bullerstörningar, ökad 
problematik med korsningar och barriäreffekter som grund 
för ställningstagandet. I Åryd medför ett längre mötesspår 
(UA2L) behov av en ny järnvägsbro över Storån och till-
stånd för vattenverksamhet. Ett längre spår i Åryd kan även 
beröra ett misstänkt förorenat område. 

Länsstyrelsen anser att utbyggnader enligt alternativ UA2K 
och UA3K kan drivas vidare utan upprättande av järnvägs-
plan, men för alternativen med långa mötesspår behöver 
järnvägsplan upprättas då ny mark tas i anspråk. För dub-
belspårsalternativet behöver en järnvägsutredning tas fram 
och i senare skede järnvägsplaner. 

I det fortsatta arbetet är det enligt länsstyrelsen angeläget 
att risker för olyckor beaktas, exempelvis transporter med 
farligt gods i förhållande till bebyggelse och värdefulla 
vatten. Även översvämningsrisker måste uppmärksam-
mas. I det fortsatta arbetet uppmärksammar länsstyrelsen 
på att Södra Östersjöns vattenmyndighet har beslutat om 
miljökvalitetsnormer för samtliga yt- och grundvattenfö-
rekomster i vattendistriktet och redogör för vilka bestäm-
melser som rör dessa normer. Länsstyrelsen uppmärksam-
mar också på angelägenheten att i det fortsatta arbetet 
kunna redovisa sträckningen i sådan detalj att påverkan på 
fornlämningar kan utläsas. Länsstyrelsen redogör också 
för de bestämmelser som gäller fornlämningar, arkeolo-
giska utredningar med mera Beträffande förorenad mark 
framhåller länsstyrelsen att kontakt med tillsynsmyndighet 
bör tas i mycket god tid innan markarbeten, inom eller i 
närhet av konstaterade eller misstänkt förorenade områden, 
genomförs. Länsstyrelsen upplyser också om en avslutad 
industrideponi i Åryd och en konstaterad förorening i 
Räppe.  För dubbelspårssträckan behöver bullerfrågan ut-
redas närmare i senare skede, men det är tydligt enligt läns-
styrelsen att utbyggnaden kan medföra bullerstörningar i 
tät bebyggelse. För Skruv och Åryd behöver bullerfrågan 
också utredas närmare i senare skede, särskilt konsekven-
serna av planskildheter och anslutningsvägarnas placering 
i förhållande till bebyggelsen. För korta alternativ konsta-
terar länsstyrelsen att situationen inte försämras nämnvärt 
och att det fi nns vissa åtaganden om åtgärder. För alternativ 
UA2L uppmärksammar länsstyrelsen på behov av skadefö-
rebyggande åtgärder för järnvägsbron över Storån. För såväl 
UA2L som UA3L behöver lokaliseringen av planskildheter 
att uppmärksammas, vilket i planeringen behöver involvera 
kommun och allmänhet i hög grad. Beträffande alternativ 
UA1, är det som särskilt viktigt att studera påverkan på 
tätorterna Växjö och Alvesta, med beaktande av befi ntlig 
bebyggelse, kulturmiljöer och andra intressen. Kontakterna 
med dessa kommuner blir viktig. 
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15. Fortsatt arbete

15.1. Planeringsprocessen

Planprocessen för byggande av järnväg omfattar plane-
ringsstegen förstudie, järnvägsutredning och järnvägsplan.
 
I förstudien prövas översiktligt alternativa lösningar för 
att se vilka som kan vara tänkbara och genomförbara med 
hänsyn till funktion, miljö, kostnader etc.

En järnvägsutredning genomförs om det fi nns alternativ 
kvar att välja mellan från förstudien eller om det fi nns 
omfattande tekniska eller miljömässiga frågor som bör 
studeras vidare. I järnvägsutredningen prövas, analyseras 
och utvärderas alternativen med syfte att  ta fram underlag 
för val av alternativ. I järnvägsutred  ningen ska ingå en 
miljökonsekvensbeskrivning som  ska vara godkänd av 
länsstyrelsen. 

I järnvägsplanen beskrivs noggrant det valda alternativets 
detaljutformning och konsekvenser. Även järnvägsplanen 
ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning som har 
godkänts av länsstyrelsen. 

15.2. Fortsatt arbete

Förstudien visar att samtliga de studerade utredningsalter-
nativen kommer att behöva genomföras om all efterfrågad 
trafi k ska kunna trafi kera Kust till kustbanan.

Det fortsatta arbetet med åtgärder längs Kust till kustbanan 
kommer att utgå från den prioritering som tagits fram i 
förstudien. Prioriteringen kan dock komma att förändras 
om nya trafi keringsupplägg beslutas, till exempel införande 
av pendeltågstrafi k mellan Växjö och Kalmar.

Åtgärderna i de prioriterade utredningsalternativen, UA2 
K (kort mötesspår i Åryd), UA4 K (kort mötesspår i Örsjö), 
UA6 (nya mellanblocksignaler) samt UA1-Räppe (mötes-
spår i Räppe), bedöms inte vara av sådan omfattning att 
upprättande av järnvägsplan kan tillföra någon ytterligare 
kunskap om projektet. Nästa steg för dessa alternativ före-
slås därför bli upprättande av systemhandling och  därefter 
bygghandling.

Övriga åtgärder i UA1, Alvesta - Växjö, föreslås studeras 
vidare i skede järnvägsutredning.

Utbyggnaden av långa mötesspår i Åryd (UA2 L), Skruv 
(UA3 L), Örsjö (UA4 L) och Trekanten (UA5 L), bedöms 
kunna medföra en påverkan på boende- och naturmiljöer 
som inte är försumbar varför dessa föreslås studeras vidare 
i järnvägsplan.

En av de viktigaste frågorna i det fortsatta arbetet kommer 
att vara möjligheten att bygga mötesspåret med pågående 
tågtrafi k på intilliggande befi ntligt spår. 

Andra viktiga frågor som måste behandlas i det fortsatta ar-
betet är tillståndsfrågorna. Det gäller bland annat dispenser 
från strandskyddsbestämmelser, biotopskydd och anmä-
lan/tillstånd för vattenverksamhet.
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