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Abstract: 
To bulid an elevated railway on a bridge has many advantages. The utilization of land is 
reduced, it doesn’t eliminates the barrier and leads to a more reliable infrastructure.A 
bridge can be a cheaper alternative to a tunnel, both in the landscape and in cities. 

There are also negative effects with elevated railways, mostly noise, safety and aesthetics. 
Both noise and safety is still a problem if the is built on the ground, but the visual impact 
on the landscape is still there. 

In some cases, a railway bridge can be an addition to an insipid landscape, but some 
landscapes may be more sensitive to dominant constructions. To build the railway on an 
elevated bridge has no value in itself; the specific need for each site should determine the 
design of the bridge This thesis is about how to adapt the structure of the landscape to the 
railway design and vice versa. 
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Förord 
Samspelet mellan infrastruktur och samhället är något vi berörs av varje dag. Vissa tänker 
inte på det alls, jag tänker nog alldeles för mycket på det. Jag vill därför börja med att tacka 
mina vänner och min familj som åtminstone försökt låta intresserade av vad jag håller på 
med. 
Arbetet är utfört i samarbete med Ramböll i Malmö samt institutionen för Teknik och 
Samhälle, Trafik och Väg på Lunds Tekniska Högskola. Jag vill därför passa på att tacka 
mina handledare, Karin Wahlberg och Sven Agardh för den tid de lagt och den hjälp jag 
fått. 
Inspirationen kommer från Per Corshammar och ett föredrag han höll om 
höghastighetsjärnvägar. Hyllandet av järnväg på bro fick mig att börja tänka på järnvägar 
och den plats de tar i rummet, men också på hur marken som frigörs under en bro bär spår 
av järnvägen på både gott och ont. Hur som helst så vill jag tacka för inspirationen och 
intresset för arbetet under dess gång. 
Slutligen vill jag också tacka alla som hjälpt mig med långa eller korta frågor under våren, 
framförallt Ingemar Braathen på Länsstyrelsen i Västra Götaland och Robert Beyhammar 
på Trafikverket. Det har varit tryggt att veta att man alltid har någon att fråga. 
 
Att åka tåg är nu mera en helt ny upplevelse. 
 
Lund, Maj 2014 
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Sammanfattning 

Intresset för transport av så väl människor som gods på järnvägen gör att behovet av 
utökad kapacitet på järnvägen är stort. Samtidigt skapar järnvägen en barriär som riskerar 
att avbryta existerande mönster i sin närhet.  En järnväg tar också mycket mark i anspråk, 
framförallt om terrängen är ojämn då höga bankar och djupa skärningar kan göra en 
järnväg mycket bred. 

Att istället för att bygga järnvägen på marken bygga den på en bro har många fördelar. 
Markanspråket minskar från över 16 m2/meter järnväg till 0,4 m2/meter där pelarna tar i 
mark, och är bron över fem meter hög innebär den inte heller någon barriäreffekt. En 
järnväg på bro är också driftsäkrare, då möjligheten för människor och djur att bli påkörda 
av ett tåg är kraftigt reducerade. 

Vid stora höjdskilnader i landskapet, där man i dagsläget bygger tunnlar, kan en järnväg på 
bro vara ett billigare alternativ. Detsamma gäller i städer där existerande järnväg i många 
fall innebär en barriär som delar staden. 

Samtidigt finns det också negativa effekter av att bygga på bro, vilket detta examensarbete 
fokuserar på. Syftet är att utreda hur en upphöjd järnväg påverkar sin omgivning, och hur 
man med järnvägens och omgivningens utformning kan undvika dessa effekter på bästa 
sätt. 

De stora problemen som uppstår har framförallt med buller, säkerhet och estetik att göra. 
Bullerspridningen från järnväg till omgivningen ökar, och konsekvenserna av evetuella 
olyckor riskerar att bli mer omfattande än annars. Båda dessa är dock faktorer som 
kommer med en ny järnväg, oavsett om den ligger i marknivå eller upphöjd. 

Den största skilnaden med att bygga järnväg på bro istället för på bank är den visuella 
påverkan på omgivningen. Vissa miljöer kan lyftas av att bygga järnväg upphöjd på bro, 
medan vissa kan vara mer känsliga. Det finns inget egenvärde i att bygga på bro för sakens 
skull, utan varje plats specifika behov måste få styra järnvägens utformning. 

Att bygga järnväg på bro ger möjlighet att ignorera landskapet i utformningen och endast 
se till tågens framkomlighet. Samtidigt ger det också möjlighet att ignorera behovet av 
landskapsmodelering och massbalansering, vilket gör att landskapsanpassningen också kan 
ske i en större utsträckning än på bank om intresset finns. 

I stadsmiljö finns både krav och riktlinjer som försvårar för användande av området under 
och intill järnvägen, och ifall nyttorna av att bygga järnväg på bro skall kunna tas tillvara 
på på bästa sätt krävs en översikt över gällande praxis. De begränsingar som gäller för 
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området intill järnvägen gör annars att området under och intill bron riskerar att bli en 
inaktiv och otrygg plats i staden och således en psykologisk barriär, vilket förtar delar av 
den positiva effekten. 
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Summary 

The interest in transportation of both people as well as goods on the railway has raised the 
need for increased capacity on the railway. At the same time, a railway creates a barrier 
that may interrupt existing patterns in the areas around. A railroad also needs a lot of land, 
especially if the terrain is rough when high embankments and deep cuttings increases the 
total width of the railway. 

To bulid an elevated railway on a bridge has many advantages. The utilization of land is 
reduced from over 16 m2/meter railway to only 0.4 m2/meter at the pillars, and if the bridge 
is over five meters tall, it doesn’t eliminates the barrier. The trains running on the bridge 
doesn’t need to worry for people and animals on the tracks, which leads to a more reliable 
infrastructure. 

If the landscape is hilly, a railway bridge can be a cheaper alternative to a tunnel. It also 
applies in cities where a railway in many cases is a barrier that devides the city center. 

Meanwhile, there are also negative effects with elevated railways, in which this thesis 
focuses. The aim is to investigate how an elevated railway affects the suroundings, and 
how working with the design of the railway and landscape can avoid these effects in the 
best way. 

The main problems are noise, safety and aesthetics. The spread of noise spread from the 
trains to the environment increases, and the consequences of possible accidents risks being 
larger scaled than otherwise. Both of these are factors that are connected with a new 
railway, which means that the problem isn’t gone if the railway is built on the ground. 

The largest problem with elevated railways is the visual impact on the environment. In 
some cases, a railway bridge can be an addition to an insipid landscape, but some 
landscapes may be more sensitive to dominant constructions. To build the railway on an 
elevated bridge has no value in itself; the specific need for each site should determine the 
design of the bridge 

To build railways elevated on bridges provides the ability to ignore the landscape in the 
design and only focus on the technical accessibility for the trains. At the same time, the 
elevation also provides an option to ignore the need for landscape modeling and mass 
balancing, which means that the railway design can interact with the landscape in a more 
extended way. 

In urban areas there are both requirements and guidelines that prevent the use of the area 
under and adjacent to the railway, which initially takes the idea of the elevation away. It is 
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possible to depart from the regulations, but an overview of current practice is requierd. 
Else, the limitations that apply to the area adjacent to the railroad may cause that the area 
under and adjacent to the bridge will become an inactive and insecure place in the city, 
which takes away part of the positive effect. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
De senaste tjugo åren har transportarbetet på järnväg närmare fördubblats, och intresset för 
järnvägstrafik har ökat från såväl politiskt håll som från allmänheten. Tåget är ett 
miljövänligt alternativ för långväga transporter av såväl gods som människor, och i takt 
med ökade bränslepriser och en allt större tidsmedvetenhet hos människor har efterfrågan 
på snabbare tåg, tätare turer och tågförbindelser till fler orter ökat (Trafikanalys, 2014) 
Järnvägstrafik kan uppfylla många olika behov. Tåg med hög topphastighet och få stopp 
kan erbjuda ett konkurrenskraftigt alternativ till flyget mellan Sveriges tre största städer, 
men idag är antalet tåg på järnvägen för stort och järnvägens geometriska utformning för 
begränsande för att det ska vara möjligt. Tågtrafik med direktförbindelser mellan regionens 
huvudorter och mer avlägsna samhällen gör att arbetsmarknadsregionerna utvidgas och 
större delar av landet blir beboligt. Samtidigt är en järnvägsstation ett mycket effektivt sätt 
att öka ett samhälles attraktivitet. Omfattningen av planerande, utredande och 
projekterande av såväl upprustning som nybyggnad har inte varit så stort sedan 
stambanorna byggdes under mitten av 1800-talet (Bårström & Granbom, 2012) 
Samtidigt är en ny järnväg ett stort intrång i landskapet. På landsbyggden riskerar den att ta 
värdefull åkermark i anspråk och störa det liv som pågår där, och i staden skapas en barriär 
som inte ofta delar samhället åt och även här tar värdeful mark i stadens oftast mest 
centrala delar i anspråk. 
En järnväg är inte heller lika flexibel som en väg, vare sig i höjd eller sidled. De kraftiga 
höjdförändringar som kan förekommer i landskapet innebär ibland att stora 
anläggningsprojekt i form av tunnlar blir aktuella, alternativt att järnvägens sträckning får 
förändras för att undvika detta. 
Till detta ställs också önskemål om ökade hastigheter på järnvägen, vilket innebär att 
möjligheterna att anpassa sig till omgivningen blir mindre samtidigt som kravet på 
separering ökar. 
I bland annat Japan har man sedan 1960-talet byggt ett system av höghastighetsjärnvägar 
helt separerade från omgivningen genom att höja upp dem på broar. Att bygga på bro 
innebär att marken under till stor del förblir orörd. Brukande av marken under kan fortgå 
även efter att järnvägen tagits i bruk, och den fysiska barriär som järnvägen annars innebär 
uteblir. I staden kan livet fortgå som vanligt under bron, och i naturen kan djur passera 
obehindrat utan att riskera att bli påkörda. 
Ett bygge på bro är också mer flexibelt än en konventionell bana på mark. Även om 
underlaget förändras kan pelarnas höjd justeras så att banans läge förblir horisontellt. Vid 
stora höjdskillnader kan stigningen ske under en längre sträcka och på så sätt minimera 
behovet av tunnelbygge (8 Million City, 2012). 
För högre hastigheter ställs högre krav på banans geometriska läge. Att bygga enligt 
konventionella metoder ställer betydligt större krav på grundförstärkning. I det fallet är 
merkostnaden för att bygga upphöjd på bro mindre än i vanliga fall, varför det kan vara 
samhällsekonomiskt försvarbart (SOU 2009:74) 
En bro upphöjd i landskapet innebär dock att omgivande natur- och kulturlandskap 
påverkas negativt ur vissa avseenden. En upphöjd järnväg innebär bland annat att 
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landskapsbilden förändras och ökade möjligheter för bullerspridning från passerande tåg. I 
Sverige har vi en tradition av medbestämmande i planeringsprocessen, vilket innebär att 
vikten av god utformning ur alla avseenden är stor (Braathen, 2014) 

1.2 Syfte och frågeställning 

1.2.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur vilka konsekvenser som uppstår av att 
förlägga järnvägen upphöjd på bro istället för att bygga på bank, och hur man med 
järnvägens, omgivningens och brons utformning kan arbeta för att eliminera de negativa 
konsekvenserna samtidigt som de positiva effekterna bibehålls. 
Syftet är också att tillämpa detta i praktiken på ett aktuellt järnvägsprojekt i form av 
Simrishamnsbanan. 

1.2.2 Frågeställning 

Hur påverkar en upphöjd järnväg omgivningen jämfört med en järnväg på bank? 
Hur kan man med järnvägens, brons och omgivningens utformning arbeta för att minska de 
negativa konsekvenserna samtidigt som de positiva effekterna förhöjs eller bibehålls? Hur 
kan detta tillämpas i praktiken? 

1.3 Avgränsning 
Arbetet behandlar endast de lokala konsekvenser som en upphöjd järnväg får på den 
direkta omgivningen. Ur ett livscykelperspektiv kommer järnvägen indirekt att påverka ett 
större geografiskt område och konsekvenserna kan komma att vara på såväl regional som 
nationell och internationell nivå. Hur omgivningen påverkas under byggskedet kommer 
inte heller beröras, utan analysen utgår från det att järnvägen tas i drift.  
Målet är att åstadkomma en god utformning med hänsyn till den lokala omgivningen. 
Därför tas ingen hänsyn till att minimera kostnad vid utformningen.  
Utformningen kommer att ske med hänsyn till en utomstående betraktare. Hur landskapet 
upplevs från järnvägen är också en viktig aspekt, men kommer inte behandlas i denna 
rapport. 
Fokus kommer att ligga på generella lösningar och utformningar. Gestaltningen kan 
naturligtvis anpassas efter varje specifik plats, men teorin behandlar endast generella 
utformningsprinciper. 
Teorin kommer att tillämpas på tre representativa avsnitt av Simrishamnsbanan: Centrala 
Staffanstorp, Lundaslätten väster om Dalby, och över Romeleåsen. Utformningen sker 
inom eller i direkt anslutning till de korridorer som pekats ut av utförd järnvägsutredning.  
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1.4 Metod och disposition 
Arbetet är indelat två huvudsakliga delar, en teoretisk grund och en tillämpning av denna i 
en fallstudie, se Figur 1. 

 

Figur 1 - Schematiskt upplägg av arbetet 

I den teoretiska biten ges de förutsättningar som skall tillämpas i fallstudien. Teorin är inte 
knuten till fallstudien utan skulle lika gärna kunna tillämpas på vilka områden som helst. 
Teorin består av tre delar, vilka tillsammans utgör de krav som ställs på utformningen av 
en ny järnväg, vilka restrektioner man måste förhålla sig till och vilka principer man skall 
sträva efter för att uppnå en järnväg som är hållbar ur en såväl teknisk som funktionell och 
estetiskt synvinkel. 
I Avsnitt 2.1 behandlas hur en järnväg utformas. Till att börja med beskrivs banans 
tekniska uppbyggnad och hur denna skiljer sig åt beroende på om järnvägen är förlagd på 
bro eller bank. Efter det beskrivs järnvägens geometriska och geografiska förutsättningar, 
hur stort utrymme som banan kräver och vilka begränsningar som gäller med hänsyn till 
funktioner i omgivningen. Här beskrivs också vilka geometriska restrektioner som 
påverkar anpassningen till landskapet. Avslutningsvis behandlas övriga nödvändiga 
funktioner och anläggningar som krävs för att en järnväg skall fungera och sätter ett 
avtryck på utformningen av bron eller på landskapsbilden i stort. 
Avsnitt 2.2 Behandlar planläggningsprocessen av en järnväg och vilka juridiska 
restriktioner som gäller. Detta kapitel behandlar också markanvändning och hur en 
järnvägsbro påverkar denna jämfört med om järnvägen förläggs på marken, samt hur bron 
bör utformas med hänsyn till denna. Vilka intressen som bör tas till vara på för att 
åstadkomma den bästa utformningen behandlas också. 
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Avsnitt 2.3 handlar om gestaltning och utformning ur ett estetiskt perspektiv. Hur en 
järnvägsbro bör utformas för att inte inskränka på landskapsbilden, och hur man med 
horisontal- och vertikalgeometri kan arbeta för att åstadkomma en god utformning. 
Avsnittet behandlar också hur området under och intill järnvägen kan användas för att på 
bästa sätt anpassa järnvägen till omgivningen 
I fallstudien tillämpas teorin. Den järnvägstekniska biten omsätts i ett förslag till 
broutformning som sedan används i utformningsförslag genom Staffanstorp, på 
Lundaslätten och över Romeleåsen. De broförlagda förslagen jämförs med ett 
nollalternativ där järnvägen istället förläggs på bank och konsekvenserna för de båda 
utreds. 
Avsnitt 2.1 och 2.2 grundar sig framförallt på litteraturstudie av såväl tryckta som digitala 
källor. Inför Avsnitt 2.3 har ett antal landskapsarkitekter och järnvägsprojektörer 
intervjuats för att få en bredare bas av vilka problem och möjligheter de ser med att 
förlägga järnvägen på bro. Intervjuerna behandlar också vad man bör tänka på för att skapa 
en god utformning oavsett om järnvägen är förlagd på bro eller bank. Intervjuerna i avsnitt 
2.3 kompletteras även av en litteraturstudie av framförallt gestaltningsprogram från övriga 
järnvägsprojekt. På samma sätt har intervjuer kompletterat informationen i avsnitt 2.1 och 
2.2. 
Fallstudien, vilken finns att hitta i Avsnitt 3 baseras dels på teorin i Avsnitt 2, men också 
på den järnvägsutredning som gjorts för Simrishamnsbanan. Denna kompletteras med kart- 
och fältstudier för att erhålla ökade kunskaper om de aktuella områdena. För att utreda 
konsekvenserna av förslaget har kartstudier, simuleringar och visualiseringar gjorts. De 
metoder som används listas i Tabell 1. 

Tabell 1 - Metoder för utredning av konsekvenser 

Moment Metod 

Skuggstudie Simulering i AutoCAD 

Buller Simulering i Buller Tåg 

Visuell påverkan Modellering i AutoCAD 

Modellering i SketchUp 

Fotomontage i Photoshop 

Evakuering och service Bedömning med hjälp av kartstudie 

Expropriering Bedömning med hjälp av kartstudie 

I kapitel 4 diskuteras de resultat som uppnåts och förslag på fortsatt arbete samt fortsatta 
studier ges. 
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2 Teori 

2.1 Järnvägsteknik 
En järnväg kan liknas vid en i rummet utsträckt maskin. För att ett tåg skall kunna förflytta 
sig krävs spår som leder tågen rätt, en ordentlig över- och underbyggnad som håller dem på 
plats och ser till att de kan fungera som tänkt, teknik som för tåget framåt som 
kontaktledningar, signal- och säkerhetsanläggningar och praktiska lösningar för att 
säkerställa både järnvägens och omgivningens säkerhet (Bårström & Granbom, 2012). I 
detta avsnitt beskrivs de olika delarna, hur de sätter ett fysiskt avtryck i landskapet och 
förslag på hur de kan utformas på bank respektive bro.  
Fokus sker på de detaljer som finns kontinuerligt längs hela banan och ger ett visuellt 
avtryck. Även den geometriska utformningen behandlas: hur stor plats järnvägen tar i 
anspråk och vilka regler finns det att förhålla sig till beträffande utformningen. 

2.1.1 Undergrund 

Undergrunden är det geologiska underlag som järnvägen vilar på, se Figur 2. 
Undergrunden är alltså inte direkt beroende av huruvida järnvägen byggs på bro eller bank, 
utan på de geologiska förutsättningarna längs järnvägens sträckning. Dock lämpar sig de 
olika alternativen bättre eller sämre på olika undergrunder, vilket gör att valet av 
sträckning till viss del kan variera beroende på om järnvägen förläggs på bro eller bank. 

Undergrundens uppgift är dels att bära upp banans egentyngd, men också att klara av den 
dynamiska last som ett tåg utgör så att inte sättningar eller skred uppstår. Undergrunden 
bör också ha egenskaper som dämpar de vibrationer som uppstår när tågtrafik passerar, 
samtidigt som den inte inte ändrar läge när omgivningen utsätts för froströrelser. 
Geologiska förutsättningar som svarar för ovan nämnda krav är framförallt berg eller 
grövre jordarter som grus, sand och grovkornig morän. Dessa är att föredra vid valet av 
korridor och i slutändan banans sträckning. Därför försöker man redan i ett tidigt skede 
undvika större problemområden, men det är inte alltid möjligt. Istället kan olika 
förstärkningsåtgärder tillämpas (Griwell, 2014) 

Figur 2 – Undergrund med jord ovanpå berggrund, mängden jord och berg kan variera kraftigt 
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I siltjordar föreligger en stor risk för tjällyftning. När vattnet i jorden fryser under vintern 
höjs markytan till följd av vattnets utvidgning. Detta sker sällan helt jämnt, vilket innebär 
att undergrunden inte har samma läge i förhållande till övrig bana längs hela sträckningen. 
Tjällyftningen kan ibland vara flera decimeter, vilket inte är acceptabelt för spårets läge. 
(Bårström & Granbom, 2012) 
För att motverka tjällyftning får man dränera undergrunden, alltså gräva bort delar av den 
tjälfarliga jorden och byta ut mot andra, mindre finkorniga material. Ifall järnvägen ligger 
på bank bör banken byggas av friktionsmaterial som inte är tjälfarligt. På bro grundläggs 
bropelarna på tjälfritt djup för att undvika tjälpåverkan (Griwell, 2014) 
Vid dålig bärighet måste undergrunden förstärkas. Ifall järnvägen ligger på bank används 
oftast förstärkning med kalkcementpelare. Det innebär att en cementblandning sprutas in i 
jorden och bildar en pelare som banan kan vila på. Pelarna hjälper till att bära upp banan 
genom den ökade friktion som uppstår mellan pelarna och den omgivande jorden. Dessa 
pelare är också effektiva mot jordskred som annars kan uppstå då finkorniga jordar 
belastas av till exempel en järnväg. (Griwell, 2014) 
 

 

Figur 3 - Grundläggning av pelare med hjälp av grundplatta 

Grundläggning av broar innebär generellt att de laster som behöver föras ned till 
undergrunden samlas ihop och förs ned via pelare till en grundplatta, se Figur 3. Detta 
innebär att lasterna blir mer koncentrerade vid broalternativet jämfört med på bank vilket i 
sin tur ställer högre krav på undergrunden och eventuella förstärkningsåtgärder. Ifall djupet 
till fast jord eller berg inte är så stort, max 2 meter, är det oftast fördelaktigt att gräva ur de 
dåliga massorna och ersätta med nya, bra massor. Omfattningen av denna utgrävning blir 
mindre vid bro jämfört med bank. 
Om djupet till fast botten är för stort krävs andra förstärkningsåtgärder. Pålgrundläggning 
där pålar av förslagsvis betong slås ner till fast grund är en vanlig förstärkningsmetod för 
brogrundläggning, men metoden används också vid bank i vissa tillfällen (Griwell, 2014). 
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Lösa jordarter har sämre vibrationsdämpande egenskaper. Det innebär att dynamiska 
rörelser från passerande tåg kan fortplanta sig i dessa jordar och störa omgivningen. 
Vibrationskänsliga jordarter har oftast sämre bärighet. Detta innebär att ytterligare 
grundförstärkning ändå måste ske ifall man väljer att bygga en bro Således är vibrationer 
inte något problem på bro. Ifall järnvägen byggs på bank är samma förstärkningsåtgärder 
inte nödvändiga, och problem med vibrationer kan uppstå. I så fall får undergrunden 
stabiliseras med hjälp av till exempel kalkcementpelare (Möller m.fl. 2000). 
Fördelen med att bygga på bank är att sättningar och andra påföljder på grund av 
inhomogeniteter i jorden jämnas ut då lasterna sprids på en större yta. Nackdelen är att det 
krävs åtgärder på stora ytor i undergrunden om denna inte är bra nog samt att 
uppbyggnaden av banken måste ske noggrant och med kontrollerade massor. 
Fördelen med att bygga på bro är att lasterna blir mer koncentrerade och variationerna i 
undergrundens fasthet minskas. Nackdelen är att det blir större laster som ska föras ned till 
undergrunden vilket ökar behovet av förstärkningsåtgärder. Generellt är grundförstärkning 
för broar dyrare per m², men den totala ytan är betydligt mindre. (Griwell, 2014) 

2.1.2 Banunderbyggnad 

Banunderbyggnaden är de anläggningar som ligger ovanpå eller inuti undergrunden och 
ger spåret dess läge och geometriska form, se Figur 4. Då landskapet sällan erbjuder 
geometrier som uppfyller de krav som ställs på en järnväg är underbyggnadens uppgift att 
fylla ut och kompensera för detta. Banunderbyggnadens har också till uppgift att ta upp de 
krafter som järnvägens egentyngd och passerande tågtrafik ger upphov till och fördela 
dessa till undergrunden, vara dränerande och inrymma nödvändiga signal- och telekablar 
som inte behöver vara förlagda i luften.  Bank är en form av underbyggnad, bro är en 
annan. Nedan beskrivs de olika typerna. 
 

 

 

Figur 4 - Banunderbyggnad på bank (t.v) respektive bro (t.h) 
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Bank och skärning 

En bank är en bädd av ballast vars yta har en geometrisk form som är fördelaktig att 
anlägga en järnväg på. Banken skall ha en tillräcklig hållfasthet och ha goda dränerande 
egenskaper, vilket gör att krossat bergmaterial med hög friktion oftast används. Bankens 
höjd varierar beroende på det omgivande landskapets form, men vanligast är 1 till två 
meter. Eftersom bankar bör byggas med en sluttning på 1:2 varierar bredden fyra gånger så 
mycket som höjden då en meters höjdskillnad ger två meters ändring i bredden på varje 
sida, varför en så låg bank som möjligt är att eftersträva. Figur 5 visar principiella mått för 
dubbelspår på bank. 

 

Figur 5 - Mått på dubbelspår på bank enligt Trafikverket (2012b) 

När järnvägen anläggs under ordinarie markyta kallas det för skärning. Skärningen kan 
antingen vara i jord, eller i berg ifall berggrunden ligger ytligt. En jordskärning anläggs 
med släntlutning på 1:2 medan kraftigare sluttningar, ända upp till 5:1 kan accepteras i 
berg om kvalitéen är god. Eventuellt ovanliggande jordlager måste fortfarande skäras med 
sluttningen 1:2, se Figur 6. 

 

Figur 6 - Mått på dubbelspår i jord- och bergskärning enligt Trafikverket (2012b) 
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Oavsett jord eller berg så anläggs en järnväg i skärning ofta under grundvattenytan vilket 
innebär att extra dränering måste ordnas. Därför anläggs en bank på ca en meter även i 
skärningen. I vissa fall kan också diken på sidorna av skärningen behöva anläggas för att 
förhindra att stora vattenmassor tränger in i skärningen, vilket gör att en skärning kan bli 
mycket bred (Bårström & Granbom, 2012). 

Bro 

Ett annat sätt att skapa en underbyggnad som uppfyller de krav som ställs är genom att 
lägga järnvägen på en bro. Skillnaden mot att bygga på bank blir att konstruktionen tar 
mindre mark i anspråk, dels därför att marken under järnvägen fortfarande är tillgänglig 
som förut, men också därför att den släntlutning som tar plats på en bank helt kan undvikas 
på bro. En bro kan också anpassas efter omgivningen på ett annat sätt för att undvika höga 
banker och djupa skärningar. 

Att bygga en bro för järnvägstrafik sätter höga krav på brons bärighet. Ett passerande 
godståg utgör en stor utbredd last, vilket kräver en stabil konstruktion. Bron får inte heller 
vara eftergivlig för stora laster; tåg är i allmänhet känsliga för geometriska avvikelser i 
spåret, och vid hastigheter på 300 km/h och uppåt kan i princip ingen avvikelse accepteras. 
När tågen färdas i de hastigheterna blir den momentana belastningen av bron så stor att den 
dynamiska påverkan av bron i många fall blir dimensionerande. Detta är något som man i 
Sverige inte behövt ta hänsyn till tidigare, varför många broar idag inte skulle klara dessa 
hastigheter (Bårström & Granbom, 2012). 

Konstruktion av broar 

Andreas Andersson (2014) har för Trafikverkets räkning gjort en utredning inför 
eventuella broar längs med Ostlänken, en höghastighetsjärnväg dimensionerad för 
persontrafik i 320 km/h. Han förespråkar robusta brokonstruktioner i betong, då broar i stål 
och andra lättare konstruktioner har låg egenfrekvens och därför riskerar att överskrida 
acceptabla vibrationsnivåer då ett tåg passerar i hög hastighet. Han menar också att 
betongbroar är det mest troliga alternativet ifall det skulle bli aktuellt i Sverige, och 
hänvisar till bland annat Japan där upphöjd höghastighetsjärnväg har förlagts på liknande 
broar med gott resultat. 

Betongbroar kan antingen gjutas på plats eller prefabriceras. Prefabricering innebär att 
betongelementen gjuts inomhus i fabriker, något som gör att produktionen blir mindre 
väderberoende, ökar möjligheten för arbete på flera fronter och underlättar 
kvalitetskontrollen av de gjutna elementen. Nackdelen är att situationsanpassning är 
svårare att genomföra, vilket gör att såväl pelarna som brospannen blir mer standardiserade 
och ställer större krav på anpassning av landskapet istället. Även transporten av elementen 
från fabrik till byggfront försvåras, varför brospannens längd begränsas till mellan 20 och 
40 meter. För platsgjutning gäller det motsatta, situationsanpassning underlättas och 
brospannens längd begränsas inte av transportmöjligheterna, men det blir svårare att hålla 
uppe bygghastigheten med bibehållen kvalitétskontroll. 
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En kombination av de båda byggmetoderna är antagligen den mest effektiva, där brobanan 
prefabriceras medan pelarna till viss del kan platsgjutas. Oavsett byggmetod är dock korta 
brospann att föredra ur en ekonomisk synvinkel, vilket också möjliggör för en slankare 
brobana (Hansson & Rosengren, 2013). 

Ifall hela eller delar av banan skall vara dubbelspårig bör broelementen konstrueras i ett 
stycke. Att bygga parallella enkelspårselement som sammanfogas till dubbelspår där det är 
önskvärt ger ökad produktionstid och minskar brons motståndskraft mot dynamiska laster 
(Andreasson, 2014). 

2.1.3 Banöverbyggnad 

Överbyggnaden på en järnväg består av räls, någon form av infästning av denna samt ett 
underliggande lager som tar upp höjd- och sidkrafter, se Figur 7.  

Det finns två olika huvudtyper av överbyggnad som är aktuella vid järnvägsbyggnad, dels 
konventionella spår på ballast, dels ballastfria spår där rälerna sitter fast monterade i någon 
form av asfalt- eller betongplatta. Dessa presenteras mer utförligt nedan. 

 

 

Figur 7 - Banöverbyggnad 
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Räler finns i olika utföranden, men fungerar efter samma princip. Figur 8 föreställer en räl 
av typen UIC60, vilket är internationell standard och används på nybyggda banor i Sverige 
(Bårström & Granbom, 2012). 

 

Figur 8 - Profil av räl UIC 60 

Den breddade foten är till för att skapa stabilitet och fästs med clips, se Figur 9.  

 

Figur 9 - Räl fastsatt med clips på ballastöverbyggnad (t.v) (wikimedia, 2014a) och på ballastfri 
överbyggnad (t.h) (Wikimedia, 2014b) 
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Huvudet är breddat och något rundat för att ge göra kontakten mellan hjul och räl något 
flexibel. Tågets hjul är konformade, vilket dels ger det möjlighet till sidoförflyttning, dels 
ger förutsättning att passera en kurva med samma rotationshastighet på både in och 
ytterhjul, se Figur 10 

 

Figur 10 – Yttehjulet tillryggalägger en längre sträcka än innerhjulet trots samma rotationshastighet i 
sväng då det kör på en större radie (t.v) På raksträcka återgår hjulen till jämvikt (t.h) 
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Ballasterat spår 

I en banöverbyggnad av ballast är rälerna upplagda på och infästa i tvärliggande slipers, se 
Figur 11. Sliprarna ligger inpackad in den underliggande, något elastiska ballasten. Detta 
ger spåret möjlighet att röra sig i sidled och ta emot krafter från passerande tågtrafik. 

 

Figur 11 - Ballasterat spår (Wikimedia, 2014c) 

Ballasten ligger ovanpå banunderbyggnaden och har som uppgift att hålla sliprarna på plats 
i höjd- och sidled när inga tåg passerar. Ballasten skall också vara vattenavledande och 
dämpa spridning av vibrationer från trafiken (Bårström & Granbom, 2012). 

Fördelen med ballasterat spår är just att de är något eftergivliga, vilket gör att momentana 
sidokrafter från framförallt tung godstrafik undviks och slitaget på spåren minskar. Detta 
gäller till viss del också för lättare persontåg, men i betydligt mindre utsträckning. 
Produktionskostnaden för ballastfritt spår är också lägre än för ett ballastfritt spår. 
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Ballastfritt spår 

Ballastfritt spår, fixerat spår eller Slabtrack är en variant av överbyggnad där rälerna är 
fastgjutna i betong eller i vissa fall asfalt, se Figur 12. Detta ger spåret ett i princip statiskt 
läge, vilket endast ger efter något genom att ett hydrauliskt bundet lager placeras mellan 
överbyggnad och underbyggnad.  

 

Figur 12 - Ballastfritt spår (Wikimedia, 2014h) 

Fördelarna med att bygga ballastfritt är att stabiliteten ökar och risken för spårlägesfel 
minskar. För högre hastigheter kan så små avvikelser som 1-2 mm innebära en allvarlig 
risk för urspårning, vilket ställer stora krav på spårets geometriska utformning. Således är 
ballastfria spår att föredra vid anläggning av höghastighetsjärnväg. Ballastfria spår 
möjliggör också för lägre och lättare konstruktioner än konventionella spår med ballast. 

Nackdelen med ballastfria spår är att kraven på underbyggnaden och undergrunden. I och 
med att överbyggnaden är styv innebär även små lägesförändringar stora påfrestningar på 
spåren. Detta gör också att ballastfria spår inte lämpar sig för godstrafik där slitage på både 
tåg och spår uppstår när tågen kommer in i kurvor med allt för stor rörelsemängd (Wall, 
2013). 
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Överbyggnad på bro 

Valet av överbyggnad hör till viss del ihop med underbyggnaden. En förenklad bild är att 
fixerade spår byggs på bro och ballasterade på bank, men det är ingen absolut sanning. 
Eftersom ballastfria spår ställer högre krav på underbyggnaden är det inte ovanligt att de, 
oavsett höjd över marken, måste förläggas i någon form av grundlagd trågkonstruktion. 
Detta kan jämföras med en mycket låg bro. 

Ballasterade spår å sin sida har inga problem med att ligga på en bank då spåren är 
tillräckligt flexibla för små förändringar. Att bygga ballasterade spår på bro innebär en 
tyngre överbyggnad och således en kraftigare brokonstruktion. Spår på ballast måste också 
underhållas ibland, och brokonstruktionerna måste klara av både tunga och kraftigt 
vibrerande underhållningsfordon. 

Valet av överbyggnad påverkar således valet av konstruktion. En bana för godstrafik 
fungerar bättre med ballast och således bankkonstruktion. Höghastighetståg har svårt att 
hålla optimal hastighet om de inte kör på fixerat spår, varför ballastfria spår på bro är att 
föredra (Wall, 2013).  
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2.1.4 Spårets geometriska utformning 
Med järnvägens linjeföring menas dess geometriska utformning i plan och profil. Den 
slutgiltiga linjeföringen beror dels på landskapets former och järnvägen önskade 
sträckning, men också på de tekniska förutsättningar som måste uppfyllas för att skapa en 
säker och behaglig sträcka att färdas på. 

Grundläggande värden 

Avståndet mellan de båda rälerna kallas spårvidd och mäts som det smalaste avståndet 
mellan rälshuvudenas innerkant. Avståndet kan variera mellan olika länder, men i Sverige 
och stora delar av västeuropa är det 1435 mm, vilket kallas normalspår. För att 
järnvägsnätet skall vara kompatibelt över landsgränser är detta ett mått som allt fler 
anammar vid nybyggnad av järnväg. I Japan har man av tradition haft bredare spårvidd, 
men det separerade höghastighetssystemet Shinkansen har byggts med normal spårvidd 
(Bårström & Granbom, 2012). 

Ifall järnväg byggs med två eller flera parallella spår är avståndet mellan spåren viktigt. 
Två parallella spår kallas dubbelspår och skall anläggas med ett avstånd på 4,5 meter, 
räknat från spårmitt till spårmitt. Detta för att två tåg skall kunna mötas utan att påverkas 
aerodynamiskt av varandra (Bårström & Granbom, 2012). Detta innebär också att 
avståndet teoretiskt sett bör ökas ifall hastigheten på järnvägen höjs. På 
höghastighetsjärnvägar i Asien anläggs dubbelspår med ett avstånd på 5,0 meter (8 Million 
City, 2012). 

Ifall man bygger fler än två spår parallellt måste man också räkna med ett säkerhetsavstånd 
för eventuellt beträdande av spåren. Principen är att två tåg skall kunna mötas samtidigt 
som en människa befinner sig mellan spåren, varför avståndet mellan varje par dubbelspår 
skall vara minst 6,0 meter, se Figur 13 (Trafikverket, 2014i). 

 

Figur 13 - Avstånd mellan spår enligt Banverket (1996) 
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Komfort och säkerhet 

Ett tågs teoretiska maxhastighet begränsas av banans geometriska utformning. På 
raksträcka i plan sätter tågets motorkraft och luftmotståndet gränser, men så fort tåget 
svänger så uppkommer en sidoriktad kraft som både försämrar komforten för passagerare 
och dessutom riskerar att spåra ur tåget, se Figur 14. 

 

Figur 14 – Sidokraft 

 

Storleken på denna kraft beskrivs enligt Ekvation 1 

 

 

Ekvation 1 

 

Kraftens storlek ökar alltså med tågets hastighet (v), men minskar med radien på den 
aktuella svängen (R). För att minska sidokraften kan man antingen minska tågets hastighet, 
alternativt öka kurvans storlek. 
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Ett tredje sätt att lösa ekvationen på är genom att införa ytterligare en parameter, 
rälsförhöjning. Rälsförhöjning innebär att ytterrälen i kurvan höjs i förhållande till 
innerrälen så att tåget lutar något inåt. Detta ger upphov till en inåtriktad kraft som 
kompenserar för kraften som kurvan ger upphov till, se Figur 15. 

 

Figur 15 – Kompenserande kraft g’ tack vare rälsförhöjningen (h) 

 

För att kompensera för kraften skall F=g’ enligt Figur 14 respektive Figur 15. Detta ger 

 

 

 

 

Insättning av g=9,81 och omvandling av v från m/s till km/h ger den teoretiska 
rälsförhöjningen (h) på ytterrälen enligt Ekvation 2 

 

 

Ekvation 2 
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Detta förutsätter dock att ett tåg håller en i förhållande till rälsförhöjningen konstant 
hastighet. Ifall hastigheten ökar kommer utåtriktade sidokrafter ändå att uppstå, och 
minskar hastigheten blir kraften istället inåtriktad. Är rälsförhöjningen tillräckligt stor och 
ett tåg av någon anledning stannar i en kurva finns alltså risken att tåget välter. Därför 
finns begränsningar på högsta tillåtna rälsförhöjning (ha) som får anordnas. För 
konventionell järnväg är denna satt till 160 mm i Sverige enligt Trafikverket (2014), men 
Europeiska unionen (2002) anger att den kan uppgå till 180 mm för höghastighetsjärnväg. 

Ifall kurvradie och hastighet kräver en större rälsförhöjning än den som anordnats uppstår 
en så kallad rälsförhöjningsbrist (hb), se Ekvation 3 

 

 

Ekvation 3 

 

För nybyggd järnväg eftersträvas att rälsförhöjningsbristen skall vara mindre än 100 mm 
(Trafikverket, 2014i) 

Horisontalgeometri 

Med givna förutsättningar i anordnad rälsförhöjning och tillåten rälsförhöjningsbrist kan 
den teoretiskt minsta tillåtna radien för en given hastighet beräknas. Modifiering av 
Ekvation 2 ger Ekvation 4. 

 

 

Ekvation 4 

 

1,3 är en säkerhetsfaktor för att i framtiden kunna öka hastigheten på banan något. 
(Trafikverket, 2014i) 
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Beroende på dimensionerande hastighet erhålls på detta sätt respektive minimikrav på 
radier vilka redovisas i Tabell 2. 

Tabell 2 - Minsta tillåtna horisontalradie enligt Ekavtion 4 (ha=150 mm, hb=80mm) 

Hastighet Radie Kommentar 
80 km/h 427 m Tillräckligt 0-300 m från station (Trafikverket, 2013a) 
160 km/h 1707 m Tillräckligt på avstånd 300-2000 meter från station  

(Trafikverket, 2013a) 
200 km/h 2668 m Den hastighet den svenska järnvägen är dimensionerad 

för  
(Bårström & Granbom, 2012) 

320 km/h 6829 m Eftersträvansvärd hastighet på höghastighetsbanor  
(8 Million City, 2013) 

500 km/h 16674 m Teoretiskt möjlig hastighet (8 Million City, 2013) 

Figur 16 visar radiernas storlek i förhålande till Lund

 

Figur 16 – Möjligheten till tvära svängar försämras kraftigt av ökad hastighet 
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Övergångskurvor 

Då en raksträcka rent geometriskt är en kurva med oändlig radie ger Ekvation 1 att 
sidokraften F inte existerar på raksträcka där R= . Hade tåget gått direkt från raksträcka 
till kurva hade alltså en momental ökning av sidoacceleration uppstått, vilket både 
uppfattas obehagligt för last och passagerare och riskerar att slita på spåret. För att undvika 
detta anläggs så kallade övergångskurvor mellan raksträcka och kurva. En övergångskurva 
är en kurva där radien kontinuerligt ändras med en konstant förändring, vilket innebär att 
sidokraften också ökar kontinuerligt längs med denna. I den mån det går kompenseras den 
ökade sidokraften med att också rälsförhöjningen ökas linjärt under övergångskurvan så att 
sidokraften F=0 med avseende på rälsförhöjning och accepterad rälsförhöjningsbrist. 

Övergångskurvans längd beror alltså dels på med vilken hastighet man kan acceptera 
ökade sidokrafter, men också förändring av rälsförhöjning och sätts därför till det största 
värdet av Ekvation 5  

 

 > 1,3 61000  

> 1,3 61000  

Ekvation 5 a (ovan) och b (nedan) 
gäller för tågkategori A,  

dvs fordon godkända för hb=100 

 
Förutsatt att maximal hastighet och minsta kurvradie är Ekvation 5 b alltid 
dimensionerande för övergångskurvans längd (Banverket, 1996). Ett urval av beräknade 
längder på övergångskurovor redovisas i Tabell 3  

 

Tabell 3 - Minsta längd för övergångskurvor enligt Trafikvertket (2014i) 

Hastighet Övergångskurvans 
minsta längd 

80 km/h 147 m 
160 km/h 216 m 
200 km/h 256 m 
320 km/h 360 m 
400 km/h 240 m 
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Vertikalgeometri 

Banans geometri i profil innehåller inga övergångskurvor, utan består endast av lutningar 
och vertikalkurvor. En lutning kan antingen vara med tågets färdriktning och benämns då 
medlut, medan lutning mot tågets färdriktning benämns motlut. Eftersträvansvärt är dock 
att ingen lutning finns utan att banan anläggs helt horisontellt. Lutningen definieras av 
höjdskillnaden på en given sträcka dividerad med sträckans längd och uttrycks i promille. 
För den svenska järnvägen gäller idag 10 ‰ då tunga godståg sätter begränsningen, men i 
de fall endast persontåg skall färdas längs banan är en övre gräns på 25 ‰ mer rimligt 
(Trafikverket 2013b).  

Mellan olika lutningar anläggs vertikalkurvor. En vertikalkurva kan antingen vara konvex i 
ett backkrön eller konkav i en svacka. Enligt Ekvation 1 påverkas tåget av en acceleration 
även i vertikala kurvor. Då denna är svår att kompensera på andra sätt än via begränsad 
hastighet eller ökade radier finns krav på att upplevd vertikal acceleration inte får överstiga 
0, 3  

Ekvation 6 ger minsta accepterade vertikalradie vid hastigheten v km/h 

 

 

Ekvation 6 

 

3,6 kommer från omvandling från m/s till km/h. 0,3 är högsta accepterade vertikal 
acceleration (Trafikverket, 2014i). 

Minsta accepterade radie redovisas i Tabell 4 

Tabell 4 - Minsta tillåtna vertikalradie enligt Traffikverket (2014i) 

Hastighet Radie 
80 km/h 5000 m 
160 km/h 12000 m 
200 km/h 17000 m 
320 km/h 30000 m 
500 km/h 30000 m 
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2.1.5 Fritt utrymme intill spåret 
För att inte förhindra tågens framfart är det viktigt att utrymmet närmast spåret hålls fritt 
från inkräktande föremål. Trafikverket (2012a) har därför fastslagit en normalsektion inom 
vilken inga fasta föremål skall finnas. Figur 17 visar en något förenklad bild av denna 
normalprofil som används på elektrifierade banor. Föremål som sträcker sig längs med 
hela banan får inte vara närmare än 3,5 meter, för medellånga objekt intill banan kan 3,0 
meter accepteras, och för stolpar, skyltar och andra kortare konstruktioner räcker 2,6 meter. 
Inom det markerade området längst ner får endast föremål som anses nödvändiga för 
järnvägsdriften finnas, och området överst är säkerhetsavstånd till kontaktledning. 
Anledningen till utvidgningen nederst i profilen är bland annat att man skall kunna åka på 
tågets trappsteg för att sköta manuella växlar och dylikt. 

 

Figur 17- Normalprofil N, mått enligt Trafikverket (2012a) 

  



32 
 

Denna sektion gäller för samtliga nybyggda banor och skall eftersträvas vid ombyggnad av 
befintliga. Undantag kan dock ske ifall det bedöms ekonomisk orimligt att uppnå 
normalsektionen, i så fall kan sektion C respektive A tillämpas, vilka redovisas i Figur 18. 
Sektion C inrymmer den internationella sektionen GC vilket eftersträvas på nybyggda 
banor inom Europa. 

 

Figur 18 - Sektion C och A, mått enligt Trafikverket (2012a) 

Vid ballasterat spår kan ytterligare utvidgning krävas för framtida spårlägesförändringar, 
detta krävs dock inte vid fixerat spår. Normalt krävs också tillägg vid rälsförhöjning och i 
kurvor då tågen tenderar att luta när de svänger. 

För järnvägsbroar gäller i dagsläget dåvarande Banverkets (2007) föreskrifter för 
broprojektering. Där står att man vid nybyggnad av broar skall sträva efter att ha ett fritt 
utrymme på 3,5 meter från spårmitt (SPM) till innerkant på broräcke, oavsett banans 
geometriska utformning. I övrigt gäller normalsektionen. 
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Fri höjd 

Fri höjd över järnväg beror dels på om järnvägen är elektrifierad eller ej. För elektrifierad 
järnväg definieras höjden på det fria utrymmet av kontaktledningens höjd samt ett fritt 
utrymme över denna på 300 mm. Vid passage av fasta konstruktioner gäller Trafikverkets 
(2012a) föreskrifter, se Tabell 5 

Tabell 5 - Fri höjd under fast konstruktion enligt Trafikverket (2012a) 

Hastighet 
(km/h) 

Fri höjd under fast 
konstruktion (m) 

 Konstruktionslängd 
< 15 m 

Konstruktionslängd 
> 15 m 

<130 6,0 6,2 
130-200 6,3 6,5 
>200 6,7 6,7 

 

 För fri höjd under järnvägen finns inga generella regleringar, istället gäller regleringar för 
fri höjd över andra konstruktioner. Vid korsning av vägar används Vägverkets (2004) 
föreskrifter. Generellt gäller att Fri höjd under bro skall vara minst 2,5 meter för gång- och 
cykelvägar och 4,7 meter för bilvägar.  

Undantag från fri höjd kan tillåtas om detta anges. Mindre gator och vägar för 
personbilstrafik kan anordnas med endast 3,5 meters fri höjd. Detta är framförallt aktuellt i 
tätort där passagerna är många. 
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Föremål intill spåret 

Användningen av området intill järnvägen är av säkerhetsskäl begränsat. Sannolikheten att 
en olycka inträffar och de eventuella konsekvensernas omfattning är dimensionerande för 
säkerhetsavståndet. 

Områden där människor endast vistas tillfälligt och materiella skador vid en olycka blir 
begränsade får placeras relativt nära järnvägen. Hit hör till exempel vägar och gator. 
Avståndet är framförallt ett säkerhetsavstånd som ökar med ökande hastighet på både 
järnväg och väg, se Tabell 6 

Tabell 6 - Avstånd mellan vägkant och 
spårmitt enligt Trafikverket (2012a) 

Hastighet på järnvägen 
(km/h) 

Hastighet på vägen (km/h) 

 >0-60 70-80 90-
100 

>11
0 

<50 4 m 10 m 15 m 20 m 
50-100 7 m 15 m 20 m 25 m 
>100 10 m 15 m 20 m 25 m 

 

Infrastruktur får inte heller anläggas för nära kontaktledningsstolpar på en elektrifierad 
järnväg. Enligt Elsäkerhetsverket (2008) ska det horisontella avståndet mellan vägkant och 
kontaktledning eller annan spänningsförande del uppgå till minst 4 meter. Trafikverket 
(2012a) ställer följande krav på avstånd, se Tabell 7 

Tabell 7 - Avstånd mellan vägkant och spårmitt med 
hänsyn till elsäkerhet (Elsäkerhetsverket, 2008) 

Kontaktledningsstolpens 
placering 

Minsta avstånd 

Mellan spår och väg 8 m 
Motstående sida av 
spåret 

5 m 

Ej elektrifierad 4 m 
 

Dessa avstånd gäller för väg parallellt med järnväg. Vid korsning i plan skall fortfarande 
säkerhetsavstånd mellan väg och kontaktledningsstolpe uppfyllas. 
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Vid platser där människor och annat skyddsvärt vistas under längre tider, t.ex. byggnader 
och parkeringsplatser gäller ytterligare säkerhetsavstånd, se Tabell 8. 

Tabell 8 - Avstånd till övriga funktioner 

Föremål Avstånd 
Samhällsfunktioner, 
riskhantering 

150 meter 

Bostäder 30 meter 
Kontor, affärer mm 25 meter 
Garage, förråd 20 meter 
Parkering 15 meter 

 

Växter i närheten av järnvägen måste placeras på säkert avstånd, dels för att undvika att löv 
och barr blåser ner på spårens, dels av brandsäkerhetssynpunkt. Ifall större träd i närheten 
av spåret blåser omkull eller tappar grenar riskerar detta dessutom att riva ner 
kontaktledningar och blockera järnvägen. Generellt gäller därför att en växtfri zon skall 
breda ut sig med 45° vinkel från järnvägen, se Figur 19. Av brandsäkerhetsskäl får ingen 
växtlighet befinna sig 2 meter över och under rälsen på ett avstånd av 10 meter (Banverket, 
2009a). 

 

 

Figur 19 - Princip för träd och buskar intill järnvägen 
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2.1.6 Kapacitet 
Antal spår 

Den största andelen av det svenska järnvägsnätet består av ett enkelspår med 
mötesstationer strategiskt utplacerade, se Figur 20. Det innebär att endast ett tåg kan färdas 
på en sträcka samtidigt. Möten mellan tåg är förpassade till så kallade mötesstationer där 
två parallella spår ger ett tåg möjligheten att stanna och invänta möte med ett annat. I vissa 
fall, där kommunikationen och tidtabellen är väl fungerande, kan tågen mötas i farten utan 
större komplikationer, men i de allra flesta fall är detta en stark begränsning av kapaciteten. 
Denna typ av järnväg kan liknas vid en enfilig bilväg med mötesplatser för möten och 
omkörningar. 

 

Figur 20 – Mötesstation där först ankommande tåg får invänta mötande på det extra spåret 

Där kapaciteten i ett enkelspår inte räcker till finns dubbelspår. Idag finns dubbelspår i 
Sverige framförallt på stambanorna och andra sträckningar med samma kapacitetsbehov. 
Dubbelspår innebär att tåg kan mötas utan att behöva anpassa sig efter varandra, vilket 
ökar kapaciteten betydligt jämför med enkelspår. 

Alla tåg håller dock inte samma hastighet. Godståg kan inte hålla samma hastigheter som 
passagerartransporter, och lokaltåg som stannar på fler stationer än regionaltåg tar av den 
anledningen längre tid att färdas från start till mål och håller därför ungefär samma 
snitthastighet som ett godståg. Därför finns det oftast behov från regionaltåg av att köra om 
långsammare tåg. 

På vissa dubbelspåriga banor finns så kallade förbigångsspår. Det är helt enkelt ett extra 
spår där långsammare tåg kan svänga av och släppa förbi snabbare tåg. Detta sker i så stor 
utsträckning som möjligt i samband med utbyte av passagerare på de långsammare tågen, 
alltså vid bytespunkter i tätorter. I många fall ligger bytespunkterna för lokaltåg tillräckligt 
tätt för att det skall fungera, men ibland anläggs externa förbigångsspår om behovet finns. 

Att lokaltåg och godståg skall behöva stanna och invänta passerande regionaltåg mellan två 
bytespunkter innebär att restiden för dessa blir längre än nödvändigt, men att bara förlägga 
möten vid bytespunkter sänker kapaciteten jämfört med ett optimalt läge. Därför anläggs 
fyrspårig järnväg där flödena är som störst. Fyrspårsjärnväg finns idag kring de tre största 
städerna i landet, men kapacitetsutredningar visar på att det behövs på fler ställen. 
(Bårström & Granbom, 2012) 

Då regionaltrafik, godstrafik och lokaltrafik oftast inte har samma start- uppehålls och 
målpunkter är det inte nödvändigt att alla fyra spår förläggs i samma korridorer. 
Trafikverket (2014a) menar att nya spår med gena sträckningar kan dimensioneras för att 
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endast trafikeras av snabbare regionaltrafik vilket skulle frigöra kapacitet för gods- och 
lokaltåg på det befintliga nätet. 

I de fall man bygger järnväg på bro bör man tänka långsiktigt. Att bygga ut från enkel- till 
dubbelspår innebär en merkostnad jämfört med att göra samma utbyggnad på bank. Finns 
motiv att bygga på bro bör åtminstone brokonstruktionen vara dimensionerad för att 
rymma dubbelspårstrafik (Braathen, 2014). 

Tågen på spåret 

För att undvika att tåg skall krocka eller köra in i varandra bakifrån måste tågens läge på 
spåret kontrolleras. Idag används så kallad linjeblockering. Det innebär att järnvägen är 
indelade i segment på vilket endast ett tåg får köra. När ett tåg blockerar linjen innebär det 
att mötande tåg får avvakta tills hela det aktuella tåget har lämnat sträckan innan det kan 
använda denna. Detsamma gäller för snabbare tåg som ligger efter ett långsammare. 

Själva blockeringen fungerar genom att de båda rälerna på en blocksträcka elektriskt 
isoleras från varandra. När ett tåg ligger på blocksträckan kortsluts dessa genom tågets 
hjulaxlar och sträckan markeras som upptagen för andra tåg. Dessa sträckor är vanligen 2-5 
kilometer långa ifall tågen förväntas kunna köra med full hastighet. Det innebär att 
kapaciteten begränsas av hur tätt tåg kan ligga och köra i kolonn. De längsta 
blockssträckorna bli i någon mån dimensionerande för kapaciteten. 

Systemet med linjeblockering innebär att tågens position bestäms av vilken blocksträcka 
de ligger på. Även om ett tåg befinner sig i slutet av en lång sträcka så är sträckan 
upptagen även i början. För att öka kapaciteten vid höga hastigheter är det önskvärt att ett 
tåg kan ha ett mer flexibelt säkerhetsavstånd kring sig, som inte är beroende av fasta 
positioner längs banan. Detta är möjligt i och med det nya Europeiska systemet ERTMS, se 
avsnitt 2.1.8 (Bårström & Granbom, 2012). 
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2.1.7 Elektrifiering 
Kontaktledning och kontaktledningsstolpar 

I Sverige är merparten av all järnväg elektrifierad, vilket innebär att tågen drivs fram med 
hjälp av elkraft. De stora strömstyrkor som krävs för att driva ett tåg gör att elförsörjningen 
måste ske längs med hela banan, vilket sker med hjälp av kontaktledningar. Denna 
kontaktledning är upphängd över tåget och överföring sker med en strömavtagare på tågets 
tak. Upphängningen sker i kontaktledningsstolpar som är placerade med ca 60 meters 
mellanrum. 

Stora krav ställs på kontaktledningens stabilitet, dels därför att brott mellan tågets 
strömavtagare och ledningen leder till ljusbågar som kan skada både tåg och ledning, dels 
därför att skadad eller nedfallen ledning kan leda till stora förseningar och innebära fara för 
omgivningen. Detta innebär att kontaktledningen och stolparna blir en förhållandevis stor 
del i järnvägens visuella uttryck, se Figur 21 (Bårström & Granbom, 2012). 

 

Figur 21 - Kontaktledningsstolpe (Wikimedia, 2014e) 

Kontaktledningen hänger normalt 5,5 meter ovanför rälsöverkant (RÖK). Ström till 
signaler, växelvärmare och stationsbyggnader sker från separata hjälpkraftledningar som 
löper rakt ovanför stolparna varför stolparnas totala höjd uppgår till drygt 8 meter. 
Avståndet mellan stolpmitt och spårmitt är vid nyprojektering 3,35 meter, och praxis är att 
de placeras på utsidan av spåret. Vid fler än två spår anordnas så kallade 
kontaktledningsbryggor för att minimera behovet av stolpar. 
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Att vid dubbelspår placera kontaktledningsstolparna mellan spåren är fullt möjligt, men 
kräver att avståndet mellan spåren ökas så att kraven på fritt utrymme intill spåren 
uppfylls. För anläggning av kontaktledningsstolpar på bank gjuts stolparna fast i 
betongfundament. På broar kan stolparna fästas direkt i broelemntet (Banverket, 2004) 

Alternativ elförsörjning 

Ett alternativ är strömförsörjning via en så kallad strömskena som löper längs med rälerna. 
Den är robustare än en kontaktledning och möjliggör högre strömuttag, vilket innebär att 
spänningen kan minskas. Systemet med strömskena används framförallt på separata system 
som tunnelbanor, men finns även på vanlig järnväg. Ett exempel är kanaltunneln mellan 
Frankrike och Storbritannien där avsaknaden av kontaktledningar har möjliggjort för lägre 
takhöjd i tunneln. Tågen är då utrustade med dubbla strömavtagare för att vara kompatibla 
med både strömskena och kontaktledning 

I dagsläget är strömskena inget alternativ för höghastighetståg då önskad hastighet inte kan 
uppnås med strömskena. Strömskenan kan dock vara ett alternativ i tätorter där hastigheten 
ändå måste reduceras om det kan anses motiverat för stadsbilden (Railsystem, 2014). 

Elektromagnetiska fält 

Kring kontaktledningen uppstår elektriska och magnetiska fält. Dessa kallas tillsammans 
för elektromagnetiska fält och kan påverka sin omgivning. För järnväg gäller att de 
elektromagnetiska fälten generellt sett är låga (ca 5 μT precis intill järnvägen). Fältet avtar 
dock exponentiellt mot avståndet, vilket innebär att fält knappt är märkbara på avstånd 
över 20 meter från järnvägen. Vid passage av tåg ökar värdet intill järnvägen markant (ca 
30 μT), men även där är fältet obefintligt på 20 meters avstånd, se Figur 22 

 

Figur 22 - Magnetfältets styrka intill järnvägen i normalfall (t.v) och när tåg passerar (t.h), 
strömstyrkan är 200 A och frekvensen 16,7 Hz (Banverket, 2009a) 

Socialstyrelsen menar att långtidsverkande elektromagnetiska fält på mindre än 0,4 μT inte 
innebär någon hälsorisk, och åtgärder för att säkra omgivningen från elektromagnetiska fält 
alstrade av järnvägen behöver inte vidtas. I Sverige arbetar man dock efter 
försiktighetsprincipen, vilket betyder att avhjälpande åtgärder som kan vidtas utan 
betydande merkostnad bör implementeras. För järnväg handlar det framförallt om att 
undvika att ligga närmare platser där människor vistats kontinuerligt, vilket man ändå gör 
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med avseende på bland annat buller och vibrationer. En upphöjd järnväg skulle inte 
innebära någon ökad påverkan på omgivningen då det faktiska avståndet mellan 
kontaktledning och bebyggelse snarare skulle öka (Banverket, 2003). 

2.1.8 Signal- och säkerhetssystem 
Historik 

I Avsnitt 2.1.6 beskrivs systemet med linjeblockering och blocksträckor. Detta har använts 
sedan järnvägen byggdes i Sverige, men hur tåg kontrolleras på linjen har varierat. Från 
början innebar det att en sträcka mellan två stationer aldrig fick trafikeras med mer än ett 
tåg, först när det aktuella tåget anlände till en bemannad station kunde stationens 
tågklarerare ge klartecken att släppa på ett nytt tåg. 

Efter hand har behovet av kapacitet ökat och fler blocksträckor har införts. För att 
effektivisera har också signalsystemet effektiviserats och människor har ersatts med så 
kallade optiska signaler, se Figur 23 

 

Figur 23 - Optisk signal (Wikimedia, 2014i) 

De signalerar huruvida tågen får eller inte får köra eller om reducerad hastighet på något 
sätt råder, som ett trafikljus eller vägskylt. Eftersom tåg färdas i relativt hög hastighet och 
dessutom har längre bromssträckor än en bil krävs betydligt fler signaler eftersom 
lokföraren måste förvarnas om vad som gäller vid nästa signal redan innan denne ser 
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signalen med hjälp av ytterligare signaler, så kallade försignaler (Bårström & Granbom, 
2012). 

Signalerna placeras vanligen till vänster om spåren, vilket vid vänstertrafik innebär utsidan 
på ett dubbelspår. Det är dock endast praxis och ingår inte i någon teknisk specifikation, 
men påverkas av bestämmelser för fritt utrymme kring järnvägen, se Avsnitt 0. 

ATC 

När hastigheten på tågen ökade uppstod dock problem eftersom lokföraren inte hann 
uppfatta signalerna, även med försignaler. Därför började man under 1980-talet att arbeta 
med så kallade hyttsignaler och ett system som kallades för Automatic Train Control 
(ATC). Detta innebär att de optiska signalerna kompletteras med 
telekommunikationssändare, så kallade baliser, se Figur 24. Dessa är placerde på spåret 
och sänder information om gällande hastighet och trafik till de tåg som passerar, vilket 
visas för lokföraren på en skärm i hytten som ett komplement till den optiska signalen. Ifall 
tåget framförs på ett sätt som strider mot den information som balisen sänder ut griper 
ATC-systemet in och åtgärdar problemet. ATC är dock inte kompatibelt med högre 
hastigheter än 300 km/h då tiden det tar för kommunikation mellan tåg och balis är för lång 
för att säkerhet skall garanteras (Bårström & Granbom, 2012). 

 

Figur 24 – Balis (Wikimedia, 2014f) 
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ERTMS 

ATC har, i likhet med mycket annat inom järnvägen utvecklats olika i olika länder och är 
därför inte kompatibelt över landsgränser. Nya järnvägar anläggs istället med det EU-
gemensamma systemet European Rail Traffic Management System (ERTMS). Precis som 
ATC får lokföraren in signalbesked direkt i hytten och ett inbyggt säkerhetssystem ingriper 
om tåget framförs mot gällande signal. Det krävs dock att tågen är kompatibla med 
systemet, varför man i Sverige till en början har för avsikt att införa det parallellet med 
ATC. 

ERTMS kan också, till skillnad från ATC, fungera utan linjeblockering. Detta görs med att 
tågens position och hastighet beräknar vilket avstånd som måste finnas till närmast 
framförvarande och bakomliggande tåg för att säkerställa att inga tåg kolliderar. 

Järnvägarna inom EU kan kategoriseras efter graden av ERTMS-funktioner, från ingen 
ERTMS till fullt införd. Detta förklaras i Tabell 9 

Tabell 9 - Nivåer av ERTMS 

 Implementering av ERTMS Kommentar 
Nivå 
0 

Inga ERTMS eller ATC funktioner Används framförallt på industrispår 
och liknande utanför det ordinarie 
järnvägsnätet 

Nivå 
1 

ERTMS med optiska signaler och 
spårledning 

ATC och optiska signaler skall finnas 
som backup. Används framförallt på 
högtrafikerade stationsområen 

Nivå 
2 

ERTMS utan optiska signaler, med 
spårledning 

Kan användas parallellt med ATC i en 
övergångsperiod. Den nivå man har för 
avsikt att ligga på i Sverige 

Nivå 
3 

ERTMS utan optiska signaler och 
spårledning 

Fullt utförd ERTMS vilket medger 
högre kapacitet på beffintligt nät. Inte 
aktuellt i Sverige 
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Kommunikationen inom ERTMS-systemet sköts från speciella ERTMS-siter som planeras 
längs med banan med ungefär en mils mellanrum. Dessa stationer består av ett mindre 
teknikhus, en antenn med sändare och mottagare och en radiomast, se Figur 25. Masterna 
är normalt mycket höga, omkring 40 meter, och utför därför en betydande visuell 
påverkan. Vid nya siter är dock ambitionen att masterna skall vara lägre, max 20 meter 
höga. Oavsett så innebär masterna ett betydande visuellt inslag och bör placeras där de inte 
påverkar omgivningen mer än nödvändigt. (Trafikverket, 2013a) 

 

Figur 25 – Radiomast (Trafikverket 2013a) 
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2.1.9 Buller 
Uppkomst och spridning 

Enligt Nationalencyklopedin (2014a) är buller miljöförstörande och oönskat ljud. Vad som 
definieras som buller kan alltså variera beroende på vem som lyssnar, även kallat 
mottagaren. Enligt Trafikverket (2014b) är dock allt ljud alstrat av järnvägstrafik att 
betrakta som buller och bör dämpas. 

Tabell 10 visar Världshälsoorganisationens (1999) bedömning av de effekter som orsakas 
av trafikbuller. 

Tabell 10 - Effekter av trafikbuller (Världshälsoorganisationen, 1999) 

Buller Effekt 
30 dB God sömn 
35 dB Tal är 100% förståeligt 
45 dB Tal är ganska förståeligt 
50 dB 10-25 % ganska och mycket störda 
55 dB 10-25 % mycket störda 
65 dB Ohälsosam röstansträngning vid tal 

Barns inlärning försämrad 
Risk för högt blodtryck orsakat av 
buller 

 

För att enklare kunna arbeta med bullerskydd har Boverket (2004) satt upp riktvärden för 
trafikbuller, se Tabell 11. 

Tabell 11 - Rikt- och gränsvärden för trafikbuller, nivåer markerade med * är högsta tillåtna 
gränsvärde och r fastslagna av Regeringen (1996) 

Plats Nivå Kommentar 
Ekvivalentnivå inomhus 30 

dB(A)* 
 

Eftersträvansvärt i kontor 
och butiker 

40 db (A)  

Maximalnivå inomhus 
nattetid (kl. 22-06) 

45 
dB(A)* 

Får överskridas max fem 
gånger per natt 

Ekvivalentnivå utomhus 
(vid fasad) 

55 
dB(A)* 

 

Maximalnivå vid uteplats i 
anslutning till bostad 

70 
dB(A)* 

Får överskridas max fem 
gånger per timme 
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Järnvägstrafik ger upphov till buller på några olika sätt. Det kan vara kontinuerligt buller i 
form av motorljud, rullningsljud och aerodynamiskt ljud, eller tillfälligt buller som bara 
uppkommer på vissa sträckor. Det är till exempel bromsljud, kurvskrik, stötljud vid 
växling och rälsskarvar eller ljud från signalhorn på tåget. Ur ett åhörarperspektiv är båda 
typerna av ljud intressanta att dämpa, då det buller som bara uppkommer ibland ofta är 
förknippat med banans utformning och därför uppkommer på samma ställe varje gång. 

Buller dämpas effektivast närmast källan, varför det är viktigt att veta vart bullret 
uppkommer. Detta redovisas i Tabell 12. 

Tabell 12 - Dominerande bullerkälla (Trafikverket, 2014c) 

Hastighet Dominerande buller 
Mindre än 30 
km/h 

Motorljud 

30-300 km/h Rullningsljud 
Mer än 300 km/h Tågets aerodynamiska 

ljud 
 

Beroende på hastighet kommer alltså det aerodynamiska ljudet eller rullningsljudet vara 
det dominerande ute i landskapet. I tätorter där hastigheten måste vara nedsatt kommer 
rullningsljudet att vara dimensionerande, och vid bytespunkter där tågen stannar måste 
hänsyn också tas till motorljud. (Trafikverket, 2014c) 

Ett annat problem som uppstår är ljud som uppstår till följd av vibrationer i 
kontaktledningarna. Dels till följd av att tåget passerar, dels till följd av vind som kan 
orsaka en stående våg i ledningarna vilket leder til ett konstant vinande ljud. (Braathen, 
2014) 
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Avståndet och miljön mellan det förbipasserande tåget och observatören är av betydelse för 
vilka bullernivåer som kan uppmätas. Det upplevda bullret avtar ju längre från tåget 
observatören befinner sig, och omgivningen avgör hur mycket det avtar då mjuka material 
i framförallt marken är bättre ljuddämpare än hårda material. Detta innebär att ljud från en 
upphöjd punkt, t.ex. en järnvägsbro, kan spridas längre sträckor då luften mellan sändare 
och mottagare inte har den absorberande effekten som marken annars har. Spridningen 
ökar också då järnvägen höjs över naturliga hinder, se Figur 26 (Wall, 2013) 

 

Figur 26 - Bullerspridning från en upphöjd sändare (ovan) respektive sändare i marknivå (nedan) 
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Bullerprevention 

Andersson (2009) har studerat bullerskyddande åtgärder för höghastighetstrafik som redan 
tillämpas runt om i värden. Han menar att det effektivaste sättet är att dämpa bullret så 
tidigt som möjligt, helst innan det uppstår. Då buller endast är ljud som uppfattas som 
oönskat är det effektivaste sättet att redan i planeringsstadiet försöka undvika sträckningar 
där många påverkas. 

För höga hastigheter dominerar det aerodynamiska bullret, vilket i så stor utsträckning som 
möjligt bör försöka undvikas genom att utforma tågvagnar som ger upphov till så lite 
buller som möjligt. Detta är något som tågtillverkarna blir bättre och bättre på (Andersson, 
2009). Även buller till följd av svängningar i kontaktledningen åtgärdas bäst med ny 
teknik, vilket är under utveckling (Braathen, 2014) 

Även om buller från tågkroppen elimineras så återstår problemet med buller från räl och 
hjul. Det har gjorts försök att utforma spår som inte ger upphov till lika mycket buller, men 
dessa bygger på principen att de är något eftergivliga, och klarar således inte kraven för 
höghastighetstrafik. Av samma anledning uppkommer också mer buller på grund av 
ballastfria spår än spår på ballast. Buller från räl och hjul dämpas effektivast med 
bullerskärmar. Ju närmare källan dessa placeras, desto effektivare är de. Hårda och släta 
material reflekterar ljud bättre än mjuka, varför bullerskärmarna bör utföras i ett robust 
utförande med absorberande, ojämna material mot källan. För att ytterligare förhindra att 
ljudet reflekteras utåt skall skärmen vinklas inåt så att ljudvågornas möjlighet att spridas 
minskar, se Figur 27. 

 

Figur 27 – Vinklade bullerskydd ”kapslar in” buller under tåget (t.v). Raka bullerskydd ger bullret 
möjlighet att studsa mot tåget och spridas 
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En bra utförd bullerskärm kan dämpa buller med upp till 15 dB (Wall, 2013). Höjden på en 
bullerskärm kan variera beroende på omgivningen, men om en brokonstruktion förses med 
bullerskärmar längs med hela sträckan bör de i normalfallet inte överstiga förnsterhöjd för 
att inte förta resenärernas upplevelse av landskapet (Alvarsson-Hjort, 2012) 

Det finns möjlighet till effektiv bullerdämpning med låga, spårnära bullerskärmar. Dessa 
utformas enligt Figur 28 och förutsätts alltså befinna sig inom det område där endast 
föremål nödvändiga för järnvägsdriften får finnas, se Figur 17. 

 

Figur 28 - Låga, spårnära bullerskydd 

Dåvarande Banverket (1995) menar att dessa endast får användas i undantagsfall på kortare 
sträckor (<500 m) och endast på ena sidan spåret. Anledningen till detta är framför allt 
spårlägesförändringar och att spårunderhåll av ballasterat spår försvåras. Att anlägga 
spårnära bullerskärmar i anslutning till ballastfritt spår skulle alltså ge nya förutsättningar 
för dessa skärmar. Dock kan problem med snö som lättare samlas på spåret uppstå, samt att 
riskerna vid spårarbete ökar då arbetarna inte lika enkelt kan flytta undan vid passerande 
tåg. Dessa bullerskärmar förutsätter också att samtliga tåg håller sig inom satta lastprofiler.  

Att försöka dämpa bullrets spridning med hjälp av vegetation är inte effektivt ur en 
akustisk synvinkel, 100 meter skog dämpar inte mer än 1 dB. Ur en psykologisk synvinkel 
kan vegetation intill spåret dock vara effektiv, upplevelsen av buller är nämligen beroende 
av huruvida mmottagaren kan se källan eller inte. Att med hjälp av vegetation dölja 
järnvägen kan alltså fylla en viktig funktion (Wall, 2013). 

I det fall av regeringen fastställda riktlinjer enligt Tabell 11 ej uppfylls kan ytterligare 
åtgärder behöva vidtas. Gäller det innemiljön i enstaka hus kan ett fönsterbyte vara det 
effektivaste sättet, men utomhus, eller om fler boende i samma område är berörda kan 
ytterligare bullerskärmar behöva monteras. I tätorter, där avståndet mellan järnvägen och 
bostäder oftast är betydligt mindre än på landsbyggden är det effektivaste sättet antagligen 
att kapsla in hela järnvägsbron där det behövs, vilket dämpar såväl buller från tågen som 
från järnvägsanläggningen (Braathen, 2014). 
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2.1.10 Väder 
Yttre påverkan påjärnvägen i form av temperaturskillnader, vind och nederbörd gör att 
förutsättningarna att köra tåg är föränderliga. Detta kan antingen lösas med anpassning av 
trafiken genom att tågen kör långsammare eller ställs in vid dåliga förutsättningar, eller 
genom att omgivningen anpassas för att ge tågen likartade förutsättningar oavsett väder. 
Vid nybyggnation är det sistnämnda alternativet att föredra (SOU 2009:74). 

Snö och is 

I delar av Sverige är snö och is förhållanden man får acceptera halvårsvis. Att kunna 
säkerställa normal drift även vintertid är därför en viktig förutsättning vid järnvägsbyggen i 
Sverige. De huvudsakliga problemen som orsakas av vinterklimat på konventionell järnväg 
är ballastsprut, fykande snö och is i spår och växlar (Wall 2013). 

Ballastsprut innebär att ballast från överbyggnaden träffas av is som lossnar från tågen och 
slungas iväg, alternativt att hopfrusna block av ballast sugs upp av förbipasserande tåg och 
slungas iväg de också. Detta kan innebära en säkerhetsrisk, framförallt om järnvägen 
befinner sig på bro då räckvidden för ballastsprut blir ännu längre. (SOU 2009:74) 
Problemet med ballastsprut ökar med ökande hastighet på tågen och är framförallt ett 
höghastighetsproblem, men det förekommer även vid lägre hastigheter. Det säkraste sättet 
att undvika ballastsprut är att helt undvika ballast och istället bygga med ballastfria spår. 
(Wall 2013) 

Packad snö och is som fastnar på tågets undersida innebär dock fortfarande problem. En 
enkel stöt som tåget kan utsättas för när den passerar en växel gör att isblocken lossnar och 
riskerar att fastna i växeln som då blockeras från att ändra läge. I Sverige avhjälps det till 
viss del med växelvärmare som smälter snö och is som fastnat i växeln. Problemet kvarstår 
dock om isblocken innehåller ballast eller andra föremål som inte går att smälta bort 
(Bårström & Granbom, 2012). 

Det japanska Shinkhansensystemet utsätts i landets norra delar för vinterklimat liknande 
det i Sverige. Där har problemet med frusna växlar lösts genom att tågen avisas i farten 
med hjälp av varmvattensprinklar som placeras strategiskt innan växlar. Växlarna värms 
med högtrycksspolning av hetvatten som inte bara smälter isblock utan också spolar bort 
föremål som riskerar att blockera växeln. Att minimera behovet av växlar genom att 
planera för högre kapacitet från början är också ett sätt att avhjälpa problemet (Wall, 
2013). 
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Problem med snö som fyker och lägger sig i spåret avhjälps genom att höja upp järnvägen 
och lägga den på bro. Problem uppstår istället då fallande snö samlas i brotråget. I Japan 
har man löst det genom att höja upp rälsen i brotråget och skapat fickor på sidan om som 
snön istället kan packas i, se Figur 29. 

 

Figur 29 - Snölagringsfickor 
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Figur 30 visar normalt snödjup i Sverige. Snöfickornas djup anpassas lämpligtvis efter 
detta. I Japan är varje lok utrustat med en snöplog som dessutom packas snön effektivare i 
fickorna, vilket gör att man i Japan klarar att lagra snömängder på 1 – 1,5 meter i de 0,5 
meter djupa fickorna. Ifall dessa fickor utformas med någon form av fall och dränering kan 
de dessutom användas för att ta hand om stora regnmängder under sommaren (Railway 
technical research institute, 2014). 

 

 

 

Figur 30 - Normalt snödjup i Sverige (SMHI 2014) 
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Vind 

Hårda vindar kan medföra driftsvårigheter då tågens stabilitet minskar vilket ökar risken 
för urspårning i höga hastigheteer. Detta förväntas öka ifall järnvägen förläggs exponerad 
på en bro. Platser som är kända för att vara drabbade av hård vind, till exempel 
sträckningar längs med kusten, är oftast lokala i sin utsträckning och kan om möjligt 
undvikas redan vid projektering. 

Den ökade risken för hårda vindar som uppstår på bro kan till viss del avhjälpas genom att 
brons kant och bullerskydd höjer sig över spåret. Lokalt kan extra vindskydd monteras på 
brokonstruktionen för att avhjälpa ifall sträckan är extra utsatt för hårda vindar i 
ogynnsamma riktningar. 

Dessa vindskydd gör dock att brokonstruktionens visuella påverkan blir påtagligare och 
utsikten för passagerare begränsas. Längs merparten av järnvägens sträckning är därför inte 
extra vindskydd motiverat. Med ett flexibelt styrningssystem som ERTMS kan istället 
hastigheten sänkas lokalt då hårda vindar kan anses vara en säkerhetsrisk. Troligtvis 
kommer detta inte att beröra andra tåg än höghastighetståg så länge bron inte är belägen på 
exceptionellt vindutsatta platser (Wall, 2013). 
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2.1.11 Säkerhet 
Varje år rapporteras ett hundratal olyckor i järnvägstrafiken, se Figur 31. Olyckorna kan 
dels bero på att personer eller föremål av någon anledning befinner sig på spåret då ett tåg 
passerar enligt planerat, alternativt att ett tekniskt fel har uppstått på järnvägsanläggning 
eller tåg och tåget framförs på ett sätt som inte är planerat. Enligt Figur 31 är 
påkörningsolyckor kraftigt överrepresenterade, och av dessa står bekräftade självmord i sin 
tur för den absolut största andelen rapporterade olyckor (Kindt & Spennare, 2012). 

 

Figur 31 - Rapporterade olyckor 2009-2012, hämtat från Transportstyrelsen (2013) 
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Påkörningsolyckor 

Påkörningsolyckor är den vanligaste formen av järnvägsolyckor i Sverige, och innefattar i 
princip alla olyckor med dödlig utgång. 

Ca en tiondel av alla påkörningsolyckor sker mellan tåg och vägfordon i samband med 
plankorsningar. För att undvika detta har Trafikverket beslutat att inga plankorsningar får 
förekomma mellan väg och järnväg där tågen färdas med en hastighet på över 80 km/h. 
Detta gäller även där fotgängare och cyklister korsar järnvägen. Således måste planskildhet 
ordnas mellan väg och järnväg även om järnvägen anläggs i marknivå. Detta löses enklast 
genom att fokusera övergångarna till ett antal starkare stråk. (Trafikverket, 2011) 

Flest dödsfall orsakas av att tåg kör på oskyddade människor. Dessa kan ha behörighet att 
beträda spåret i egenskap av järnvägsarbetare, men det vanligaste är att de vistas på spåret 
utan tillstånd. Ca 70 % av alla som omkommer i järnvägstrafiken har för avsikt att begå 
självmord när de beträder spåret, vilket alltså är den vanligaste orsaken till dödsfall 
(Transportstyrelsen, 2013). Oavsett vilken anledning man har till att vistas på spåret så 
framgår det tydligt att antalet olyckor är högre där spåret är enkelt att beträda, som till 
exempel vid plankorsningar eller broar över järnvägen (Kindt & Spennare, 2012). 

Trafikverket arbetar aktivt för att förhindra obehöriga på spåret, dels genom att bygga bort 
plankorsningar, dels genom att sätta upp stängsel och andra fysiska hinder där folk har för 
vana att beträda järnvägen. Att bygga järnväg upphöjd på bro skulle innebära en kraftigt 
minskad åtkomst till järnvägsnätet. Detta leder dels till minskat antal obehöriga på spåret, 
men också kraftigt reducera risken för viltolyckor och liknande (Trafikverket, 2014d). 

Just förbudet att beträda en järnvägsbro kan innebära att incitamentet för obehörigt 
beträdande ökar. Därför är det viktigt är att områden där åtkomst ändå är relativt enkel 
utformas för att förhindra tillträde för obehöriga. Sådana områden kan till exempel vara 
plattformar och eventuella service- och evakueringsvägar. Plattformar kan till exempel 
utformas med kameraövervakning eller begränsade möjligheter att beträda spåret genom 
att montera dörrar vid plattformen, se Figur 32. Service- och evakueringsvägar kan dels 
inhägnas, men bör också lokaliseras avsides för att inte inbjuda till spontana brobeträdelser 
(Trafikverket, 2014d) 

 

Figur 32 - Åtkomst till spåret begränsas av dörrar på plattformen (Wikipedia, 2014) 
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Olyckor av teknisk karaktär 

Olyckor orsakade av fel på tåg eller järnvägssystem har sällan dödlig utgång. De 
konsekvenser som kan uppkomma av ett tekniskt fel, t.ex. av att ett tåg spårar ur eller 
okontrollerat skenar är dock så stora att största försiktighet bör vidtas (Transportstyrelsen, 
2014d). 

Figur 33 visar de vanligast tekniska avvikelserna som rapporterats mellan 2009 och 2012. 
Dessa är av varierande omfattning, men har alla kunnat leda till en olycka. 

 

Figur 33 - Rapporterade avvikelser 2009-2012, hämtat från Transportstyrelsen (2013) 

Principen för olycksprevention är att olyckan skall förhindras i så tidigt skede som möjligt. 
Förenklat kan man dela in detta arbete i tre olika kategorier. 

Grundläggande är att en olycka inte skall kunna ske. Att utrusta tåg med automatiska 
kontrollsystem som ATC eller ERTMS för att undvika obehörig stoppsignalpassage och 
anlägga fixerade spår för att minska risken för att ett tekniskt fel som kan leda till en 
olycka från första början är ett första steg. 
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Ifall en olycka ändå inträffar gäller det att det finns fungerande backupsystem. Att utrusta 
tåg med nödbroms, och bygga skyddsmurar kring järnvägen är exempel på detta. Japanska 
höghastighetståg är också utrustade med urspårningsskydd vilka håller tåget kvar på rälsen 
även om det är på väg att spåra ur, se Figur 34. 

 

Figur 34 – L-formade urspårningsskydd som håller tåget kvar längs rälen vid en eventuell urspårning 

 

Ifall en olycka ändå inträffar gäller det att undvika de konsekvenser som kan uppstå och 
framförallt undvika dödsfall och allvarliga skador på människor. Därför finns restriktioner 
kring marken i närhet till järnväg, se Avsnitt 2.1.5 

Evakuering 

Ifall en olycka inträffar ombord på tåget och det måste utrymmas ska det i första hand 
fortsätta till plattform där utrymningen kan ske i nivå med tåget och passagerarna 
upphämtade av ersättningsfordon på plats. Ibland är det dock inte möjligt. Ifall en brand 
inträffar ombord på ett tåg bör det kunna utrymmas inom fem minuter för att inte riskera 
rökutveckling och övertändning. Det innebär att möjlighet för utrymning bör finnas över 
hela sträckan. På en bro skall passagerare kunna utrymma tåget till plan yta på sidan och 
dessutom kunna transportera sig längs med järnvägen dit möjlighet finns att bli 
upphämtade med andra fordon. 

Längre brokonstruktioner till stor del kan jämföras med tunnlar (Bjurholm, 2014). 
Europeiska kommissionen (2008) menar i sina tekniska krav att gångbanor skall byggas 
intill spåren på åtminstone ena sidan vid enkelspår och båda vid dubbelspår. Trafikverket 
(2011) ställer å sin sida krav på att dessa skall vara minst 0,9 m breda för tunnlar på 100-
500 meter och 1,2 m för längre tunnlar. Under 100 meter gäller 0,75 meters bredd enligt 
Europeiskakommissionens krav. 

I tunnel ställs krav på utrymningsmöjligheter med högst 500 meters mellanrum, vilket kan 
ordnas med två parallella tunnlar som förbinds med tvärtunnlar. Detta beror på risk för 
rökutveckling ifall en brand utbryter i tunneln. På en bro är detta inget problem, och 
dimensionerande avstånd mellan evakueringsvägar blir istället den sträcka som en 
människa kan förväntas gå till fots, omkring en kilometer. 

Höjden på gångbanorna är viktig. För att utrymningen ur tåget skall gå enkelt är det 
önskvärt att gångbanorna ligger i tågets instegshöjd då detta ger det bästa flödet. En 
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nivåskillnad mellan tåg och gångbana på drygt 0,6 meter kan dock accepteras då den 
utrymmande kan undvika att hoppa genom att sätta sig på kanten och få fotfäste. 

Den upplevda säkerheten på en bro kan jämföras med en hög byggnad. Personer som är 
känsliga för höga höjder kan uppfatta utanpåliggande räddningsvägar och brandtrappor 
som osäkra, varför gångbanor utformade som en integrerad del av brokonstruktionen 
omgiven av höga räcken är att föredra (Nilsson, 2014). 

Räddning 

Det är upp till infrastrukturhållaren att tillse att räddningsfordon kan angöra järnvägen. 
Detta sker oftast på vägar avsedda för service av järnvägen, vilka placeras strategiskt längs 
med järnvägen i samband med växlar och annan känslig mekanik. Detta innebär att hela 
järnvägen inte är åtkomlig. Ifall det är möjligt skall ett tåg köra till perrong, men vid 
urspårningsolycka eller motsvarande kan räddningstjänsten behöva ha åtkomst hela vägen 
längs med spåret. 

I dagsläget löses det med rälsgående räddningsfordon, se Figur 35. Detta kräver åtkomst 
till spåren för sekundära fordon. Då rälsgående räddningsfordon endast kan framföras med 
begränsad hastighet bör angöringsplatser för dessa finnas med jämna mellanrum för att inte 
ta onödig kapacitet från järnvägen 

 

Figur 35 - Rälsgående räddningsfordon samt transportfordon (t.v) (sydsvenskan.se 2014) och 
angöringsplats (t.h) 

Vid nybyggnad av järnväg kan byggvägar bevaras och fungera som räddnings- och 
servicevägar intill järnvägen. Detta får dock ställas i kontrast till behovet av underhåll av 
dessa och anledningen till varför man bygger järnväg på bro så inte egenvärdet i bron går 
förlorat (Bjurholm, 2014). 
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Arbete på järnväg 

Olyckor till följd av spårarbete beror till stor del på brister i efterlevnaden av de 
säkerhetsföreskrifter som Trafikverket utfärdat för aktiviteter i spårområdet 
(Transportstyrelsen, 2013). Vid nyprojektering av järnväg kan det dock vara intressant att 
med hjälp av utformningen öka säkerheten för arbete i spårmiljö. 

En eftersträvansvärd princip är att såväl förebyggande som åtgärdande underhåll skall 
kunna ske utan att sträckan trafikeras. Det kan t.ex. lösas genom att vissa sträckor bitvis 
kan kopplas över till enkelspårsdrift utan att kapaciteten försämras allt för mycket. Det 
kräver dock frekventa möjligheter att växla spår, vilket i sig är något som skapar mer 
behov av underhållsarbete. Ett effektivare sätt att förebygga problemet är att avsätta tid i 
tabellen för arbete på spåret. 

Olyckor relaterade till passerande tåg på intilliggande spår kan undvikas genom att öka 
avståndet mellan spåren för att skapa en bredare säkerhetszon.  Genom anläggning av 
snöfickor i brokonstruktionen ges spårarbetare möjlighet att arbeta med spåren i en bättre 
anpassad arbetsställning, vilket ger större möjligheter att hinna flytta på sig om ett tåg 
skulle passera (Trafikverket, 2014e). 
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2.1.12 Stationer och bytespunkter 
Stationer är ett begrepp som vållat viss förvirring inom järnvägsterminologi. Rent tekniskt 
har en station inneburit en plats där det finns växlar som kontrolleras av ett ställverk, men 
för gemene man har en järnvägsstation varit synonymt med en plats där passagerarutbyte 
sker (Braathen, 2014). Idag används inte begreppet station inom järnvägsbranchen, detta 
kallas istället för driftplats (Transportstyrelsen, 2010). Plats för passagerarutbyte kallas 
antingen för hållställe (om den ligger inom gränsen för en driftplats, eller hållplats (om den 
inte ligger inom en driftplats). Inom trafikteori används oftast begreppet bytespunkt, då det 
är ett ställe för passagerare att byta från ett transportslag till ett annat (Bergerland m.fl. 
2012). 

Lokalisering 

Lokaliseringen av bytespunkten i förhållande till omgivningen är viktig. En aspekt som 
brukar lyftas till tågets fördel är att tågresan ofta går från stadsmitt till stadsmitt. Ju fler 
möjliga start- och målpunkter en resenär kan nå i närheten av stationsläget, desto större 
resandeunderlag kan man räkna med. Enligt Nilsson m.fl. (2007) är de resenärer som har 
mindre än 400 meter till tåget som mest benägna att åka tåg. Då avståndet överstiger 400 
meter minskar benägenheten till 50 %, och vid ett avstånd på 700 meter är benägenheten 
endast en tredjedel av den ursprungliga. Samma studie visar också att tidsavståndet mellan 
bostad/arbete och tågstation spelar nästan dubbelt så stor roll som själva tågresans längd 
för valet av färdmedel. 

Att placera stationen centralt i en ort där befolkningstätheten är som störst ger alltså ett 
större upptagningsområde för tågtrafiken. Detta gäller framförallt i större tätorter där ett 
mer perifert stationsläge blir allt för otillgängligt för många. Där kan bytespunkten också 
fungera som en knutpunkt för ortens lokala kollektivtrafik. I mindre orter kan ett perifert 
stationssläge ibland vara att föredra då en järnväg genom orten kan innebära allt för stora 
konsekvenser i form av buller och fysiska och/eller visuella barriäreffekter. En perifert 
placerad bytespunkt kan också vara lättare att angöra med bil i de fall lokal kollektivtrafik 
saknas (Bergerland m.fl. 2012). 

Ett perifert läge kan också vara intressant i de fall endast ett mindre andel av den 
passerande trafiken stannar vid bytespunkten. Detta eftersom tåg i högre hastigheter bullrar 
mer och därför skulle behöva sänka hastigheten vid passage av tätort (Wall, 2013). 

Ur en teknisk synpunkt bör en station lokaliseras på en höjd då motlut in mot stationen gör 
att tågen automatiskt saktar in. På samma sätt är medlut ut från stationen bra för att ge de 
tåg som startar högre hastighet. Själva plattformen bör ligga på en raksträcka för att inte 
stillastående tåg skall påverkas av rälsförhöjningen, men om alla tåg stannar eller minskar 
hastigheten vid en station kan man acceptera en mer begränsande geometri i anslutning till 
stationen. Om så inte är fallet är det fördelaktigt att leda dem på alternativa sträckor så de 
inte behöver sänka hastigheten vid stationen. Det kan till exempel handla om extrena banor 
för godståg eller expresståg för persontrafik (Braathen 2014). 
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Plattformar 

På och avstigning på ett tåg sker på en plattform. För att en plattform och ett tåg skall vara 
kompatibla med varandra krävs dels att instegshöjden på tåget överensstämmer med 
plattformshöjden, dels att tåget inte är så långt att inte alla vagnar kan stanna intill 
plattformen. Plattformen måste dessutom vara tillräckligt bred för att alla väntande 
resenärer skall kunna vänta på behörigt avstånd från spåret. 

För att underlätta för gränsöverskridande järnvägstrafik har Europeiska Unionen (2008) 
utfärdat standardiserade mått på plattformar som skall uppfyllas på alla banor 
höghastighetstrafik kan förekomma. För att underlätta kompabiliteten eftersträvar man i 
Sverige att följa dessa krav på alla banor. 

Plattformarnas höjd finns i två olika utföranden, hög och mellanhög, vilket motsvarar 760 
mm respektive 550 mm ovan RÖK. Det horisontella avståndet från plattformskant till 
spårmitt skall vara 1650 mm vid rakspår, vilket eftersträvas. I Sverige har plattformar av 
tradition anlagts 1700 mm från spårmitt och haft en höjd på antingen 580 eller 730 mm. 
Sverige är temporärt undantagna från reglerna om plattformshöjd och har ett permanent 
undantag för avstånd mellan spår och plattform, se Figur 36. 

 

Figur 36 - Sektion av plattform intill spår 

 

Plattformarna skall ha en minimilängd på 400 meter. Sverige är dock undantaget och har 
ett permanent tillstånd att anlägga plattformar på 225 meter, vilket framförallt till tillämpas 
på mindre trafikerade bytespunkter. 
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För plattformarnas bredd finns inga europeiska krav mer än att de skall dimensioneras med 
hänsyn till både funktionshindrades tillgänglighet och säkerhet mot förbipasserande tåg. I 
Sverige dimensioneras de enligt Figur 37 samt Tabell 13 

 

Figur 37 – Dimensionerande funktioner på plattform enligt Trafikverket (2012b) 

 

Tabell 13 - Dimensionering av plattform enligt Trafikverket (2012b) 

Skyddszon 
Hastighet på passerande 
tåg 

Bredd 

<140 km/h 1,0 m 
140-200 km/h 1,5 m 
200-240 km/h 2,0 m 
>240 Ej tillåtet 
Gångyta 
 Bredd 
Konstant 2,0 m 
Väntyta 
Plattformslängd Bredd 
< 200 meter  ää    

> 200 meter  ä200 0,5  
Yta för fordonstrafik 
Fordonstrafik på 
plattform 

Bredd 

Under trafikerad tid 1,0 m 
Under lågtrafikerad tid/ 
inte alls 

0,0 m 
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Minsta avstånd mellan föremål och skyddszon 
Föremålets längd Bredd 
< 1 meter 1,2 m 
1-10 meter 1,6 m 
> 10 meter 2,0 m 

Om spåren placeras mellan plattformarna kallas det sidoplattform. En plattform som omges 
med spår kallas mittplattform, se Figur 38. På större bytespunkter där det finns fler än två 
spår används oftast en kombination av dessa. På stationer där endast vissa tåg stannar är 
det önskvärt med flera spår för att passerande tåg inte skall stoppas upp av stillastående. 
Dessa utformas enklast med förbigångsspår enligt Figur 38. Tåg som stannar kan växla 
över och angöra plattformen medan tåg som passerar inte behöver reducera hastigheten 
mer än nödvändigt, vilket de annars behöver göra på grund av närhet till fast föremål 
(Trafikverket, 2013a). 

 

Figur 38 - Olika typer av plattformar och förbigångsspår 

 

Sidoplattform brukar oftast förespråkas ur tillgänglighetssynpunkt då ena plattformen alltid 
är enkel att angöra medan den motsatta plattformen kan nås via naturliga passager över 
eller under järnvägen. För mittplattform behövs oftast en gångtunnel eller bro under 
respektive över spåren, vilken också behöver utrustas med hiss för att uppnå önskad 
tillgänglighet. Fördelen med en mittplattform är att byten enklare kan ske över plattformen 
och nödvändig utrustning kan samordnas. I de fall järnvägen och plattformen är upphöjd är 
hiss nödvändigt oavsett, vilket innebär att mittplattform är att föredra (Trafikverket, 
2013a). 
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2.2 Planläggningsprocessen 
Trafikverket har ansvaret att planera nya, statliga järnvägar i Sverige. Hur det skall gå till 
finns beskrivet i Lagen om byggande av järnvägar (LOBAJ). För att de resurser som skall 
användas för infrastruktur skall användas på ett så effektivt sätt som möjligt görs först en 
så kallad åtgärdsvalsstudie. Den innebär att projektet skall prövas mot andra tänkbara 
åtgärder. Ifall samma resultat kan uppnås genom att minska transportbehovet eller 
effektivisera och/eller bygga om befintlig infrastruktur till en lägre kostnad för samhället 
än vad en nybyggnation skulle innebära så är det oftast bättre alternativ och bör prioriteras. 

Är nybyggnad av järnväg den bästa lösningen gäller planförfarandet enligt LOBAJ. Enligt 
denna skall en järnvägsplan alltid upprättas vid nybyggnation eller större ombyggnationer 
av järnvägar. Undantaget från detta är industrispår på egen fastighet, vilket alltså inte 
innefattar de järnvägar som Trafikverket ansvarar för. 

Detta kapitel kommer att behandla hur en järnvägsplan blir till. Redan innan 
planläggningsprocessen startar finns dock ett antal restrektioner och bestämmelser som 
gäller för det aktuella området, vilka beskrivs nedan. 

2.2.1 Vikten av god utformning och gestaltning 
Näringsdepartementet (2008) har i de transportpolitiska målen för Sverige fastslagit vilka 
behov som den svenska transportinfrastrukturen skall uppfylla och hur det skall utföras. 
Målen är uppdelade i ett övergripande funktionsmål som menar att den skall utformas för 
att säkerställa ensamhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning. 
Infrastrukturen skall skapa en tillgänglighet för resor och transporter och bidra till en 
utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet skall också vara jämställt och alltså svara 
likvärdigt mot mäns och kvinnors behov. 

Hänsynsmålen innebär att tillgängligheten inte får ske på bekostnad av säkerhet eller miljö. 
Järnväg är i sig ett miljövänligt transportslag med avseende på utsläpp och energi, men 
miljö innefattar även faktorer som markanvändning och intrång i landskapsbilden. 

Miljödepartementet (2009) har i Sveriges 16 nationella miljömål pekat ut vad som är 
eftersträvansvärt i miljöarbetet i Sverige. Det femtonde målet, ”god bebyggd miljö” pekar 
specifikt på att byggnader och anläggningar skall utformas för att skapa en hälsosam 
livsmiljö och på ett långsiktigt sätt hushålla med mark. Detta innebär också att 
utformningen är en viktig del i byggandet. 

Genom den Europeiska Landskapskonventionen förbinder sig Sverige att ta hänsyn till 
landskapet och landskapsbilden i all fysisk planering. Enligt konventionen betraktas all 
miljö som människan kommer i kontakt med som landskap, vilket innebär att så väl 
skogsmark som städer omfattas av bestämmelserna. Konventionen säger att hänsyn till 
landskapet skall integreras i alla skeden i planeringsprocessen, vilket i praktiken innebär att 
landskapsanpassning och gestaltning inte är något som tillförs i efterhand, utan är en del av 
hela processen. Konventionen säger också att all samhällsplanering skall genomsyras av 
demokratiska processer (Riksantikvarieämbetet, 2014). Inom Trafikverket har man under 
en längre tid arbetat med gestaltningsprogram kring alla sina större projekt för att redan i 
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ett tidigt stadie säkerställa att utformningen utförs med hänsyn till omgivningen 
(Vägverket, 2009). 

2.2.2 Markanvändning 
Vad marken intill järnvägen används som spelar en betydande roll i planeringsprocessen. 
Enligt Expropriationslagen har staten rätt att tvångsinlösa fastigheter, inklusive bebyggelse 
och övriga anläggningar, som behövs för att anlägga en järnväg. Detta är dock ingen lag 
som man eftersträvar att tillämpa, utan en lösning där alla parter är överens är att föredra. 
Det gäller även för fastighetsägare som inte påverkas av järnväg på sin egen mark, men 
fortfarande påverkas av dess närvaro. 

En stor fördel med att bygga på bro är intrånget på underliggande mark är betydligt 
mindre. Markens värde kan dock fortfarande påverkas, och riktlinjer och föreskrifter kring 
t.ex. buller och säkerhet kan göra marken mindre brukbar för sitt tilltänkta syfte (Braathen, 
2014). 

Jordbruk 

I de fall marken brukas som jordbruksmark innebär en järnväg dels bortfall av mark, dels 
en barriär som är svår att korsa med jordbruksmaskiner. Galant (2014) menar att 
åtminstone barriäreffekten helt kan avlägsnas så länge bron är tillräckligt hög och uppfyller 
Trafikverkets krav på fri höjd under broar. 

Bortfallet av mark kommer ändå att ske till viss mån om avsaknad av regn och solljus 
innebär att marken under bron inte går att bruka. En hög bro är bättre ur ljussynpunkt då 
skuggningen sprids ut och inte drabbar området under bron hela tiden. Även regnfrågan går 
att lösa genom att släppa igenom regnvatten. 

Där brons pelare placeras uppstår en större area som inte går att bruka. Det är alltså inte 
bara den faktiska pelararean som kan klassas som obrukbar, utan även ett område kring 
den. Det är därför viktigt att inte ha fler element som har markkontakt än nödvändigt. 

Järnvägens placering i förhållande till åkrarnas avgränsning är också viktig. Det är att 
föredra att så stora bitar som möjligt av åkrarna hålls intakta. Ifall järnvägen passerar över 
en åker är det alltså mer gynnsamt att den delas i en stor och en liten del än i två jämnstora. 
Ifall en avstyckad del av en åker anses för liten för att bruka bör Trafikverket lösa in hela 
biten. 

Järnväg på bro ger upphov till mer bullerspridning än om den är förlagd på marken. Det 
har ingen betydelse för åkerbruk, men det öppna jordbrukslandskapet innebär att ljudet kan 
spridas långt. Järnvägen bör därför lokaliseras på behörigt avstånd från bostäder och 
områden för djurhållning (Galant, 2014). 

Skogsbruk 

Järnväg som dras genom skogsmarker avsedda för brukning skapar, precis som i 
jordbruksmiljö, både produktionsbortfall och barriäreffekter. Produktionsbortfallet består 
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dels av den mark som tas i anspråk av att järnvägen faktiskt skall förläggas där, dels av den 
mark intill järnvägen som måste röjas enligt Trafikverkets (2014f) direktiv om trädsäkra 
järnvägar. Trädsäkringen innebär att inga träd som vid fall riskerar att blockera järnväg 
eller riva ner kontaktledningar får finnas intill järnvägen, vilket i praktiken innebär träd 
vars höjd överstiger en fiktiv linje på 45° från spårets ytterkant, se Figur 39. 

 

 

Figur 39 – Högre träd är möjliga intill bro (t.h) än intill bank. Träd är dessutom tillåtet närmare 
spåret 2 meter över och under RÖK 

 

En järnväg på bank har en varierande bredd beroende på bankhöjden. För dubbelspår blir 
dock bredden för järnvägsfastigheten sällan smalare än 16 meter. Till det tillkommer en 
skötselgata i storleksordningen 20 meter på var sida där möjligheten att bruka skogen är 
begränsad. Järnväg på bro innebär att bredden är konstant, och tack vare avsaknaden av 
banker kan bron vara så smal som 12 meter, se avsnitt 2.1.2. Beträffande skötselgatan så 
säger Trafikverkets direktiv att trädsäkring skall ske upp till 20 meter från spårets 
ytterkant. Ifall den bakomliggande principen om träd som riskerar att fällas istället skall 
tillämpas kan högre träd tillåtas även intill järnvägen då spåren förläggs högre i förhållande 
till träden, se Figur 39. 

Barriäreffekten av en järnväg kan vara problematisk vid avverkning. Ett fåtal vägar leder ut 
i skogen, och med utgångspunkt från dessa skall stora områden avverkas. För att effektivt 
kunna transportera timmer är därför en järnväg på bro att föredra. Skogsbruksmaskiner har 
sällan en frigångshöjd på över 4,7 meter, vilket är ett riktvärde att förhålla sig till vid 
brobyggnad (Sollander, 2014). 
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2.2.3 Det kommunala planmonopolet 
All mark i Sverige skall enligt 3 kap. 1§ i Plan- och bygglagen (PBL) omfattas av en 
översiktsplan. Det är upp till varje kommun att ta fram en sådan, och den skall omfatta hela 
kommunens yta. I översiktsplanen skall kommunen redovisa hur mark- och vattenresurser 
på bästa sätt skall användas för att uppnå såväl nationella mål och riktlinjer som 
kommunens egna visioner. 

En översiktsplan antas av kommunfullmäktige. Innan antagandet skall dock planen ha 
funnits tillgänglig för granskning så att allmänheten har haft möjlighet att inkomma med 
synpunkter. Länsstyrelsen i det berörda länet skall också inkommamed ett 
granskningsyttrande till planen för att säkerställa att överkommunala intressen tas i 
beaktning. I slutändan är det dock kommunfulmäktige som enväldigt avgör kommunens 
översiktsplan (Boverket, 2014a). 

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men skall vara vägledande när kommunen tar 
fram nya detaljplaner för utvalda områden. En detaljplan är ett juridiskt bindande 
dokument som visar hur markanvändandet skall regleras. All mark behöver inte omfattas 
av en detaljplan, men enligt 4 kap. i PBL skall en detaljplan upprättas om större 
förändringar eller nyexploatering skall göras som påverkar användandet av mark- och 
vattenresurser, vilket oftast är fallet i anslutning till tätort (Boverket, 2014b). 

En detaljplan antas även den av kommunfullmäktige efter att medborgarna haft rätt att 
yttra sig. En detaljplan som går i linje med kommunens översiktsplan kan med mandat av 
fullmäktige antas av kommunstyrelsen ifall ett snabbare beslut önskas. I det fall en 
detaljplan står i strid med översiktsplanen skall kommunfullmäktige anta det. Oavsett så 
har länsstyrelsen möjlighet att överklaga beslutet tre veckor efter dess antagande, om inte 
så vinner detaljplanen laga kraft. 

Varje kommun bestämmer alltså helt själva över sin markanvändning. Detta brukar 
refereras till som det kommunala planmonopolet. Enligt 11 kap. 10-11§i PBL har 
Länsstyrelsen dock rätt att upphäva kommunens beslut av detaljplan om det strider mot ett 
riksintresse, vilket järnvägen kan vara, se avsnitt 0 (Boverket, 2014c). 
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Planföreläggande 

Enligt 11 kap. § 15 i PBL har regeringen rätt att ålägga en kommun att anta, ändra eller 
upphäva en detaljplan eller motsvarande. För att detta skall vara aktuellt krävs antingen att 
aktuell plan strider mot riksintressen, alternativt att mellankommunala intressen av 
markanvändning inte tillgodoses. Detta kan alltså tillämpas på järnvägsbyggnad. I de fall 
planföreläggande sker skall kommunen, eller annan aktör på kommunens bekostnad ta 
fram nytt planmaterial enligt regeringens beslut. Planföreläggande är mycket ovanligt och 
används endast i exceptionella fall. Vanligare är att Trafikverket i tillsammans med de 
berörda kommunerna och eventuellt Länsstyrelsen kommer överens om en lösning redan 
på ett tidigt stadium. Ifall någon kommun anser att deras intressen inte blir tillgodosedda är 
det oftast en både billigare och tidseffektivare metod att erbjuda någon form av 
kompensation än att låta regeringen besluta om planförfarande, vilket normalt är en mycket 
tidskrävande process (Braathen, 2014).  

2.2.4 Riksintressen och övriga områdesskydd 
Riksintresse 

Ifall ett område fyller särskilda funktioner som kan anses viktiga ur nationell synvinkel kan 
det utses till ett riksintresse. Att ett område är ett riksintresse innebär att man måste ta 
hänsyn till riksintressets syfte ifall markanvändningen skall ändras. Grundläggande är att 
ändrad markanvändning som innebär ”påtaglig skada” inte skall tillåtas. 

Riksintressen kan syfta till en rad olika användningsområden vilka regleras i förordningen 
om hushållning med mark- och vattenresurser mm.  Intressant ur 
järnvägsbyggnadssynpunkt är framförallt områden av riksintresse för anläggningar för 
kommunikation, vilka utses av Trafikverket. Det innebär alltså att Trafikverket kan göra 
anspråk på en sträckning i vilken man önskar anlägga t.ex. en ny järnväg. Detta skall sedan 
de berörda kommunerna tillsammans med Länsstyrelsen behandla vid arbete med 
kommunens översiktsplan. 

Det är inte ovanligt att riksintressen står i konflikt med varandra. Till exempel finns 
områden utpekade som riksintressen för natur- och kulturmiljö samt friluftsliv. Det är 
oftast relativt stora områden, och ibland kan det vara önskvärt att dra en järnväg genom ett 
sådant område för att hålla nere kostnaderna eller uppnå önskade restider för sträckningen. 
Enligt 1 kap. 1§ i Miljöbalken skall företräde ges till den användning som på lämpligast 
sätt främjar en hushållning med mark- och vattenområden ur ett långsiktigt perspektiv med 
avseende på ekologiska, kulturella, sociala och samhällsekonomiska värden. 

Riksintressen i konflikt 

En form av riksintresse som tydligt står i konflikt med just upphöjd järnväg är ett område 
där landskapsbilden är av nationellt intresse att bevara. Redan innan riksintressen fanns 
som begrepp fanns begreppet landskapsbildsskydd omnämnt i naturvårdslagen. Efter 1975 
ges inga nya områden denna status, utan det regleras istället med övriga riksintressen. De 
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områden som då hade status som landskapsbildsskyddade områden behåller fortfarande 
dessa enligt lagen om införande av miljöbalken. Länsstyrelsen är ansvarig för områden 
med landskapsbildsskydd och är också den instans som kan meddela undantag från detta 
(Länsstyrelsen, 2014). 

I det fall två riksintressen står mot varandra kan frågan avgöras i domstol. Då upphöjd 
järnväg ej byggts i Sverige finns i dagsläget inga prejudikat att gå efter. Däremot finns ett 
antal tvister där etablering av vindkraftverk ställts mot både riksintressen och 
landskapsbildsskydd. Vindkraft och järnväg kan i vissa avseenden jämställas inför lagen då 
båda fyller en funktion som hushåller med resurser på ett hållbart sätt samtidigt som de kan 
medföra visuella och ljudmässiga intrång i landskapet (Braathen, 2014). Då vindkraft har 
prövats har Mark- och miljööverdomstolen ansett att vindkraft får etableras då det som en 
form av förnybar energikälla stöds av 1 kap 1§ i Miljöbalken då det är förenat med en 
hållbar utveckling (Vindlov, 2014). 

Mark- och miljööverdomstolen har i olika domar också konstaterat följande 

 Landskapsbilden får påverkas av utbyggnad av vindkraft så länge påverkan inte är 
kraftig 

 Övriga naturvärden förstörs inte av utbyggnad av vindkraft 
 Friluftsliv förstörs inte av utbyggnad av vindkraft 

I 4 kap. 2-8§ i Miljöbalken finns ett antal geografiska områden utpekade som riksintressen 
i lagtexten. Exploatering av dessa områden får ej förekomma om det inte kan ske på ett sätt 
som inte skadar de natur- och kulturvärden som förekommer.  

Även områden som utpekats som riksintresse för totalförsvaret har särskild status enligt 3 
kap. 10§ i Miljöbalken. Där får markanvändningen endast förändras om det kan ske på ett 
sätt som inte förhindrar upprätthållandet av den fastlagda försvarsgraden för landet, vilket i 
praktiken betyder att man inte kan anlägga järnväg inom detta område. 

Övrigt områdesskydd  

Vissa områden är särskilt skyddade enligt 7 kap. Miljöbalken. Dessa är 

 Nationalparker 
 Naturreservat 
 Kulturreservat 
 Biotopskyddsområden 
 Strandskydd 
 Natura 200-områden 

Enligt 7 kap. 11§ i Miljöbalken ges undantag för bland annat järnvägsplaner som vunnit 
laga kraft. Att planera järnväg genom ett av dessa områden innebär trots det en mer 
omfattande planeringsprocess och bör undvikas. 
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Fornlämningsområde 

Enligt 2 kap. 10§ i Kulturmiljölagen är den som önskar bygga järnväg eller annan 
anläggning skyldig att ta reda på om fasta fornlämningar kan beröras av bygget. Om så är 
fallet är det upp till Länsstyrelsen att avgöra hur projektet påverkar fornlämningen och 
avgöra ifall vidare utredning måste utföras  

Ifall en fornlämning påträffas under byggnadsarbete skall arbetet omedelbar avslutas för att 
möjliggöra för utgrävningar av det berörda området. En arkeologisk utgrävning är en 
tidskrävande process som kan försena projektet med flera år.  Att undvika eventuella 
fornlämningsområden redan i projekteringsfasen är alltså att föredra. 

Fornlämningar påverkas endast av den del av järnvägen som är förlagd på marken. Då en 
bro gör ett betydligt mindre anspråk på den underliggande marken än en bank innebär det 
dels en minskad risk att fornlämningar berörs, dels att omfattningen av utgrävningen i 
många fall blir mindre (Braathen, 2014). 

2.2.5 Järnvägsplanering 
Med hänsyn till ovan nämnda faktorer, landskapets och banans fysiska förutsättningar, 
järnvägens önskade sträckning och projektets givna ramar inleds planläggningsprocessen. 
De olika momenten reglers i LOBAJ och beskrivs nedan. 

Åtgärdsvalsstudie 

Det första steget till en järvägsplan är en åtgärdsvalsstudie. Där skall flera olika alternativa 
lösningar studeras. Man undersöker om det går att tillgodose behovet på annat sätt än 
genom ökat resande, om befintlig infrastruktur går att användas på bättre sätt eller om 
enklare om och tillbyggnader av beffintlig infrastruktur hjälper. Fungerar inget av det är 
nybyggnad aktuellt, och man börjar planläggningsprocessen med att utreda. 

Utredning 

I ett första skede utreder man vart järnvägen skall förläggas och hur det skall ske. 
Utredningen används för att utreda vilka problem som kommer att uppkomma med de 
olika alternativen för att i ett senare skede kunna utvärdera vilken sträckning som är bäst 
lämpad för ändamålet. Järnvägsutredningen visar också vem eller vad som kommer att 
påverkas av de tänkta sträckningarna och hur de kommer att påverkas. Detta används som 
underlag för samråd och eventuell miljökonsekvensbeskrivning (Bårström & Granbom, 
2012). 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Utifrån järnvägsutredningen beslutar Länsstyrelsen i enighet med 6 kap. 7§ i Miljöbalken 
om projektet anses ha betydande miljöpåverkan. Ifall projektet anses ha det påste en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Betydande miljöpåverkan kan t.ex. vara 
påverkan på landskap eller djurliv, vilket oftast kan antas vid projektering av ny 
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infrastruktur. Att bygga järnväg på bro innebär alltid en betydande miljöpåverkan enligt 4§ 
i Förordningen om Miljökonsekvensbeskrivningar. 

I en miljökonsekvensbeskrivning skall det framgå hur miljön påverkas av projektet, både 
under byggnads- och driftskedet. Det skall också framgå vilka skyddsåtgärder som kan 
vidtas och hur konsekvenserna påverkas av dessa. Miljöaspekter som bör tas till vara på är 
till exempel 

 Landskaps- och stadsbild 
 natur- och kulturmiljö 
 rekreation och friluftsliv 
 Naturresurser och markanvändning 
 Hälsa och boendemiljö 
 Säkerhet 

(Länsstyrelsen, 2008) 

Oavsett om en MKB måste upprättas eller ej så skall både enskilda och allmänna intressen 
tas till vara på vid utformning av nya järnvägar. En särskild hänsyn skall tas till 
miljöskydd, naturvård och kulturmiljö. Det är också viktigt att en estetisk utformning 
eftersträvas. Enligt 1 kap. 4§ i LOBAJ skall järnvägen utformas så att dess funktion 
uppfylls med minsta möjliga intrång i landskapet till en skälig kostnad. Det är också viktigt 
att nyttan för allmänheten överstiger kostnaderna för den enskilde. 

Den färdiga MKBn skall ställas ut för granskning så att allmänheten ges möjlighet att 
inkommamed innan en järnvägsplan vinner laga kraft. Det är länsstyrelsens uppgift att 
kritiskt granska den färdiga miljökonsekvensbeskrivningen innan utställning så att alla 
aspekter är rättvist bedömda. 

Samråd 

Enligt 2 kap. 2-7§ i LOBAJ skall samråd hållas under planförfarandet. Med stöd av den 
inledande utredningen skall förutom länsstyrelsen också berörda kommuner, enskillda som 
särskillt berörs och eventuella berörda regionala kollektivtrafikmyndigheter medverka i 
samråd med avsikt att utvärdera de förslag till utformning och lokalisering som tagits fram.  

I det fall en miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas skall samråd även ske kring 
denna. Statliga myndigheter, organisationer och representanter från allmänheten som kan 
bli särskillt berörda bör medverka i detta. Samtliga som berörs skall ges en möjlighet att 
yttra sig innan länsstyrelsen fattar beslut i fallet. 

För att effektivisera planförfarandet är det önskvärt att man redan i ett tidigt stadie i 
planeringen är överens om inriktningar som samtliga inblandade känner sig bekväma med 
(Braathen, 2014). 
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Tillåtlighetsprövning 

Vissa större ny- och ombyggnadsprojekt skall tillåtlighetsprövas av regeringen. Det 
innebär att den som avser att bygga järnvägen skall göra en utredning med tillhörande 
MKB för samtliga alternativ som man i de tidigare skedena ansett som rimliga. Ett av 
förslagen skall vara ett nollalternativ, alltså en utredning av vad som händer om inga 
åtgärder vidtas. Dessa skall rangordnas och lämnas till regeringen tillsammans med ett eget 
yttrande. Efter det är det upp till regeringen att avgöra om vilket alternativ som skall antas 
(Regeringen, 2006). 

Järnvägsplanen 

Planläggningsprocessen mynnar ut i en järnvägsplan. Denna skall kunna uppvisas för 
allmänheten och enligt 2 kap. 9§ i LOBAJ innehålla: 

 Karta över området som visar järnvägens sträckning 
 Uppgifter om den mark som behövs permanent för järnvägen samt vilken mark som 

kommer att behövas under byggskedet 
 Redovisning av motiven till val av lokalisering och utformning av järnvägen 
 En samrådsredogörelse, alltså en sammanställning av de synpunkter som kommit 

fram under samrådet och hur dessa har beaktats 
 En miljökonsekvensbeskrivning eller motsvarande 
 Övriga uppgifter och illustrationer som kan behövas för att förstå och förmedla 

projektet 

Förslaget skall vara tillgängligt för granskning under minst tre veckor. Under denna period 
har allmänheten möjlighet att inkomma med synpunkter. Dessa synpunkter skall beaktas 
och sammanställas i ett granskningsutlåtande som skall ingå i den slutgiltiga planen. Ibland 
kan synpunkter leda till att stora förändringar sker i utformningen. I de fallen bör hela 
granskningsskedet återupprepas för att allmänheten skall ges möjlighet att inkommamed 
synpunkter på det nya förslaget (4-9§ i Förordningen om byggande av järnväg). 

Om inga större förändringar sker efter granskningen lämnas järnvägsplanen tillsammans 
med granskningsutlåtandet till länsstyrelsen, som tillsammans med Trafikverket fastställer 
järnvägsplanen. När järnvägsplanen fastställs ges möjlighet att överklaga under en viss tid, 
vanligtvis tre veckor, innan den vinner laga kraft. Överklagan sker till regeringen och får 
endast göras av juridisk person eller ideell förening som inkommit med synpunkter under 
granskningsskedet. 

Eventuella överklaganden prövas av regeringen. Om överklagan avslås vinner 
järnvägsplanen i och med det laga kraft, i annat fall kan järnvägsplanen behöva arbetas om 
och hela eller delar av processen får återupprepas. Då ett beslut vunnit laga kraft är 
järnvägens utformning fastslagen. Det innebär att järnvägen kan byggas enligt den 
utformning som är fastslagen i järnvägsplanen. Detta upphör att gälla fem år efter det 
datum planen vunnit laga kraft om inte byggstart skett (2 kap. 16§ i LOBAJ) 
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2.3 Utformning och gestaltning 
2.3.1 Järnvägsarkitektur 
Arkitektur, estetik och gestaltning 

Estetik är vetenskapen om det sköna (Nationalencyklopedin, 2014b). Det uttrycker alltså 
inte samspelet mellan utseende och funktion, för vilket begreppet gestaltning istället 
används. Gestaltning innebär samordning av olika aspekter och egenskaper till en 
funktionell och visuell enhet (Vägverket, 2009). 

Arkitektur är byggnadskonst (Nationalencyklopedin, 2014c). Det innebär att alla 
byggnadsverk kan klassas som arkitektur, oavsett utformning och utseende. Arkitektur kan 
också innefatta utformning av landskap, och inte minst samspelet mellan det formgivna 
och det naturliga, mellan järnvägen och landskapet. 

Vad som är bra respektive dålig arkitektur är i upp till var och en. En järnväg som 
utformats med stor omsorg till landskapet behöver inte upplevas som vackrare än en 
järnväg som bara utformats för att uppfylla tekniska krav. Däremot finns det ett antal 
faktorer som upplevs som mer tilltalande än andra. Enligt en undersökning utförd av 
dåvarande Vägverket (2004) finns vissa vägsträckor som uppskattas betydligt mer än andra 
ur en utformningssynpunkt, vilket innebär att god och mindre god utformning ur en 
generell aspekt ändå existerar. 

Det är viktigt att förstå att arkitektur inte bara handlar om utseende. Den romerske 
arkitekten Vitruvius, som var verksam redan för två tusen år sedan, menade att 
byggnadsverk skulle formges med hänsyn till hållbarhet, lämplighet och skönhet. Samma 
krav gäller vid järnvägsbyggnad, då en järnväg utformas med krav på teknik, funktionalitet 
och estetik (Birgersson, 2014). 
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I Banverkets (2002, sid 4) arkitekturpolicy beskrivs dåvarande Banverkets syn på god 
arkitektur i järnvägsmiljö. 

”Järnvägsmiljön utgör en arkitektonisk helhet där alla ingående delar ska gestaltas med 
sammaomsorg. God arkitektur ska prägla alla Banverkets byggnadsverk. Järnvägen ska 
formas isamspel med landskap och stad, så att resenärer och omgivning erbjuds positiva 
upplevelser ien vacker och väl fungerande miljö. Arkitekturfrågorna ska beaktas i alla 

skeden av planerings-, projekterings- och byggprocess och därefter i fortsatt skötsel och 
förvaltning. 

Stationsmiljöns funktioner och estetiska egenskaper ska utvecklas utifrån 
järnvägsresenärens behov. God stationsarkitektur ska ses som ett medel att uppnå miljöer 

som präglas av god funktion, enkelhet, trygghet och stora skönhetsvärden. Järnvägens 
stela geometri, tekniska karaktär och livslängd gör att Banverket ska ställa stora krav på 
en omsorgsfull och tidsbeständig utformning av järnvägslinje och omgivande landskap. 

Broarkitektur och formgivning av konstbyggnader ska ägnas särskild omsorg, vid 
nybyggnad såväl som byten och upprustningar. 

Järnvägsmiljön som lämplig plats för offentlig konst ska alltid övervägas vid ny- och 
ombyggnadsprojekt. Konstnärlig gestaltning i järnvägsmiljöer ska integreras genom att 

det konstnärliga arbetet samordnas med övriga insatser. 

Järnvägsresenärer och omgivning har rätt att möta en hel, välskött och klotterfri 
järnvägsmiljö.”  

För många är järnvägen en symbol för möjligheter. Järnvägen är en förbindelse med 
omvärlden och ger oss möjlighet att förflytta oss dit. De idag befintliga järnvägarna ses 
som en del av vår kultur och historia, i många fall har landskapet med tiden anpassats efter 
dem och de upplevs som naturliga. Att direkt förvänta sig samma acceptans av en ny 
järnväg är inte aktuellt. Hur väl landskapsanpassningen än är utförd så är det uppenbart att 
järnvägen inte låg där från början. En järnväg i marknivå bildar en barriär som riskerar att 
skära av landskapets naturliga mönster, en upphöjd järnväg blir ett ingrepp i landskapet 
som redan på avstånd kan förändra dess uttryck. 

Järnvägsarkitektur är att med järnvägens utformning och lokalisering redan innan 
järnvägen är byggd se till att järnvägens påverkan på landskapet inte bara minimeras, utan 
också lyfter sin omgivning där det är möjligt (Banverket, 2009). Järnvägsarkitektur är 
också att med enkelhet och konsekvens av gestaltning och utformning skapa en järnväg 
som i samspelet med landskap och bebyggd miljö inte kräver ickefunktionella tillägg för 
att upplevas som intressant och vacker (Kjessel, 1993) 
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2.3.2 Vem är betraktaren 
När man utformar infrastruktur brukar man prata om olika betraktarperspektiv. Birgersson 
(2006) menar att man både måste beakta vägen sedd från vägen, landskapet sett från vägen 
och vägen sedd från landskapet. Detta kan delvis appliceras på järnväg. 

Järnvägen sedd från järnvägen är en vy som främst är förbehållen lokföraren. Som resenär 
upplever man förvisso anordningar som banvall, bullerskydd, kontaktledningsstolpar och 
intilliggande spår, men att uppfatta dessa föremål i de höga hastigheterna som en tågresa 
innebär är enligt Alvarsson Hjort (2012) inte möjligt. Först när ett föremål befinner sig på 
ca 1 kilometers avstånd från järnvägen kan man som resenär hinna uppleva det. De föremål 
som utgör järnvägen skapar snarare en obehaglig, epileptisk känsla hos resenärerna när de 
flimrar förbi. Järnvägen sedd från järnvägen bör alltså utformas för att inte upplevas alls. 

Landskapet sett från järnvägen är en viktig del i utformningen. Att som passagerare kunna 
njuta av att färdas genom natursköna omgivningar utan att fokusera på vägen är en 
anledning att man väljer tåget framför bilen. En upphöjd järnväg ger ökade möjligheter till 
utblickar som passagerare, en kvalitet som absolut måste beaktas vid utformningen. 
(Alvarsson Hjort, 2012). Detta kommer dock inte beröras i denna rapport. 

Järnvägen sedd från landskapet är viktigt ur många hänseenden. Betraktaren i detta 
perspektiv är de som vistas i närheten, de som bor där eller de som måste eller vill vistas i 
landskapet. För dessa kan en ny järnväg innebära stora förändringar i form av barriärer, 
buller och visuella intrång. Dessa betraktare upplever endast en liten del av järnvägens 
sträckning, men just denna del är mycket viktigare än alla andra delar för dem. En kedja är 
aldrig svagare än sin svagaste länk, så en god helhet är viktigare än att fokusera på vissa, 
kortare sträckor (Birgersson, 2006). 

Ytterligare en aspekt som måste tas hänsyn till är järnvägen sedd från vägen. Av naturliga 
skäl har vägar och järnvägar oftast liknande dragningar, och som bilist upplever man 
således järnvägen under längre sträckor. För utformningen innebär det dels att järnvägen 
skall anpassas till både landskapet och vägen för att ge bilisten en behaglig upplevelse 
(Fredén & Nyström, 2014). En järnväg intill en väg ger också järnvägen en möjlighet att 
manifestera sin överlägsenhet gentemot bilen (Banverket, 2009b) 

En järnväg kan upplevas både på avstånd och på nära håll. En järnväg på bank kan i många 
fall döljas ganska bra på avstånd genom att förlägga den i lätt skärning. Visuellt påverkas 
då vyn endast av kontaktledningar, signaler och passerande tåg. En bro syns på betydligt 
längre avstånd om landskapet är flackt (Banverket, 2009b). 

I närheten är dock en järnväg svår att undvika. På bank innebär järnvägen en fysisk barriär 
som med sin närvaro tydligt signalerar att järnvägen inte är ett område som bör beträdas av 
allmänheten. Med en bro uppstår inte samma fysiska hinder, men bron kan fortfarande 
innebära en psykologisk barriär om området under bron har en karaktär som allt för tydligt 
avviker från omgivningen. 
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Ögat dras till det som rör sig. Hur bra en järnväg än är inpassad till omgivningen så 
kommer ett passerande tåg direkt att dra uppmärksamheten till sig. Järnvägen måste alltså 
också betraktas som en form av rörelse i landskapet (Banverket, 2009b). 

Det viktigaste är att identifiera vem som är betraktaren, varifrån betraktningen sker och hur 
en ny järnväg skulle påverka betraktelsen. Järnvägen ur ett fågelperspektiv ger en bra 
överblick över dess utformning och gör sig bra på bild, men är oftast inte det perspektivet 
man betraktar en järnväg ifrån. Att järnvägen hamnar mitt i synfältet är betydligt vanligare, 
och för en järnvägsbro är betraktelser ur ett grodperspektiv också vanliga (Fredén & 
Nyström, 2013). 

2.3.3 Förutsättningar 
En lyckad utformning kräver att man känner det landskap man rör sig i. Det handlar om 
landskapets fysiska former, stadens visuella uttryck, platsens historia och inte minst de som 
lever sina liv där. För att åstadkomma en god utformning är det viktigt att ha kunskap om 
sin omgivning, vilket beskrivs i detta avsnitt. 

Landskapet 

I landskapet bör man identifiera och beskriva de rum som järnvägen sträcker sig igenom. 
Ett rum i landskapet är ett för betraktaren visuellt avgränsat område vilket man kan 
överblicka. Avgränsningen mellan rummen kan vara skogar, kullar och byggnader. 
Järnvägen skall ledas både in i, genom och ut ur varje rum på ett sätt som upplevs naturligt. 
Därför är det viktigt att känna till rummens förutsättningar (Birgersson, 2014). 

Rummets visuella uttryck beror bland annat på dess öppenhet, topografi, riktning och 
påverkan av människan. 

Öppenhet är graden av fri mark. I en skog är öppenheten låg och sikten inte är längre än en 
bit in bland träden, men i ett öppet jordbrukslandskap kan sikten vara ända bort till 
horisonten. Ett öppet landskap är känsligare för störningar är ett slutet.  

Topografi är landskapets form, variationen är mellan hög- och lågpunkter samt avståndet 
mellan dem. Ett flackt landskap med små variationer erbjuder möjligheter att lägga ut 
järnväg med stora radier och långa raksträckor utan att omgivningen behöver påverkas 
negativt, medan ett kraftigt kuperat landskap kan innebära att järnvägen måste utformas 
med större försiktighet.  

Större strukturer i landskapet som dalgångar, åsryggar och även vegetationsgränser utgör 
landskapets riktning. Dessa har oftast inte tillkommit av en slump utan beror oftast på stora 
processer så som jordskorpans rörelse och inlandsisens avsmältning. Dessa strukturer är 
därför ofta parallella i ett visst område. 

Graden av mänsklig påverkan i form av annan bebyggelse påverkar rummet då graden av 
orördhet bidrar till dess störningskänslighet för nya objekt. 
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Dessa faktorer sammanvägda bildar landskapets komplexitet, vilket kan ses som en mycket 
förenklad bild av hur landskapet upplevs. Ett landskap med låg komplexitet kan upplevas 
som monotomt och tråkigt, medan hög komplexitet kan få ett rum att framstå som rörigt 
och oroligt. En järnväg ökar komplexiteten i ett rum, vilket innebär att vissa landskap är 
tåligare för exploatering än andra (Banverket, 2009b). 

Landskapet beskrivs också genom specifika objekt och strukturer. Finns det några 
landmärken, och vart är dessa belägna? Varifrån betraktas dessa landmärken framförallt, 
och hur skulle de påverkas av en ny järnväg i rummet? Vilka är de naturliga 
rörelsemönstren, och är dessa önskvärda att bevara? Vilka andra eventuella 
störningspunkter kan uppstå?  

Allt detta beskrivs i en landskapsanalys, som ligger till grunden för de flesta stora 
infrastrukturprojekt. En väl utförd landskapsanalys är grunden för en god utformning 
(Birgersson, 2006). 

Staden 

En stad utgörs primärt av människor. Det kan vara människor som bor eller jobbar där och 
har sina invanda mönster. Det kan också vara människor som är på tillfälligt besök, 
frivilligt eller ofrivilligt. I samspel med hus, gator, parker och alla andra fysiska element 
skapas stadens struktur. Med utgångspunkten att varje plats är unik gäller det att hitta det 
som är speciellt för platsen. 

En stads historia kan ofta beskriva mycket om dess karaktär. Varför ligger staden där den 
ligger, vilken betydelse har järnvägen/avsaknad av järnväg haft och hur har det påverkat 
staden. Historiska kartor och andra dokument kan vara till hjälp (Persson m.fl. 2006). 

Staden idag kan gärna beskrivas med en strukturanalys. Lynch (1960) menade att stadens 
struktur är uppbyggd av fem huvudelement. 

 Rörelsemönster – hur människorna rör sig i staden. Dels på befintliga vägar, men 
också rörelser som sker utan omgivningens medgivande, t.ex. rakt över järnvägen. 

 Gränser – Vilka gränser finns det som hindrar rörelser genom staden? Det kan 
handla om vägar och järnvägar, vatten, byggnadsverk eller vegetation. Hur 
påverkar dessa rörelsemönster? Gränserna kan också vara psykologiska gränser. 

 Områden – delar av staden med liknande kulturell och/eller arkitektonisk karaktär. 
Dessa områden avgränsas inte sällan av fysiska barriärer som vägar. 

 Noder – mötespunkter så som torg och större korsningar. 
 Landmärken – identifierbara objekt som är allmänt kända och kan användas som 

landmärken. 

Enligt Persson m.fl. (2006) kan analysen också kompletteras med 

 Målpunkter – skolor, affärer och liknande som kan generera rörelser 
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 Utblickar – Möjligheter att se ut över ett större, öppet område är begränsat i staden 
och bör uppmärksammas. En järnväg på bro kan påverka detta i större utsträckning 
än på bank.  

En analys av staden i syfte att förändra denna, till exempel genom en ny järnväg, bör också 
kompletteras med andra framtida planer. Gällande översiktsplan och detaljplaner kan ge 
svar på vilka förändringar som kan förväntas. Projekt som ligger närmare i tiden bör vara 
med i analysen för att skapa en rättvis bild av resultatet (Persson m.fl. 2006). 

De områden som beskrivs i strukturanalysen kan påverkas olika av järnvägens dragning, 
och det är därför viktigt att se hur järnvägen förhåller sig till dessa. Vilka möjligheter har 
järnvägen att anpassa sig till områdets karaktär, och hur kommer områdets karaktär att 
påverkas av järnvägen? Kommer järnvägen att passera genom ett område eller i gränsen 
mellan två, och hur inverkar det på befintliga och nya barriärer? 

I de stadsrum som påverkas av järnvägen bör en mer detaljerad analys utföras. Skalan och 
måtten i stadsrummet, använda materialtyper, vegetation i omgivningen och liknande är 
intressant. Det kvalitéer som finns, och hur dessa bör tas tillvara på skall ingå, precis som 
de existerande bristerna och hur dessa kan byggas bort. 

Även en stadsanalys bör så klart kompletteras med information från de som dagligen 
vistats i staden för att inte missa något av värde (Persson m.fl. 2006). 

2.3.4 Utformning av bro 
Att bygga järnväg på bro ställer stora krav på utformningen av bron. Även här gäller 
devisen hållbarhet, funktionalitet och estetik. 

Hållbarheten är en grundläggande premiss vid utformning av broar. Bron skall utformas 
för att klara av de laster som ett passerande tåg utgör. Av ekonomiska och estetiska skäl är 
det dock viktigt att bron inte överdimensioneras utan anpassas efter rimliga antaganden om 
nuvarande och framtida trafik.  

De funktionella krav som ställs beskrivs i Avsnitt 2.1. Om en bro skall ersätta allt det 
anspråk som järnvägen gör på marken och de nya som skapas skall bron kunna uppfylla 
följande funktioner 

 Bullerdämpning 
 Evakuerings- och serviceväg 
 Säkerhetsannordningar 
 Skydd mot sidvindar 
 Snö- och isavhjälpning 
 Plats för kontaktledning och signaler 
 Krav på fritt utrymme 

Kombinationen hållbarhet/funktionalitet och estetik är inte alltid självklar. Till att börja 
med är det viktigt att inse att brons huvudsakliga syfte måste vara utgångspunkt i dess 
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utformning. En bro i tätortsmiljö vars syfte kan vara att frigöra mark och skapa en attraktiv 
stadsmiljö ställer krav på en utformning som lyfter stadsmiljön kring och under den, medan 
en mer traditionell bro över ett vattendrag eller liknande skall framförallt vara funktionell 
och utformningen blir därför mer beroende av olika konstruktionstekniska principer. 

Den största mängden järnväg går dock i normalt landskap, och där är brons primära syfte 
att eliminera barriäreffekterna för de människor och djur som vistas i området eller brukar 
marken. Utmaningen ligger i att skapa en brokonstruktion som känns spännande och 
tilltalande, samtidigt som den skall smälta in i landskapet i sin enkelhet. 

En grundprincip inom arkitekturen är att konstruktionsmekanismerna gärna får framgå. 
Man brukar prata om bärande och buret, och hur det skall framgå i konstruktionen. I en bro 
är det ganska uppenbart att det är pelarna som bär upp brobalken, men för att klara de 
laster som en järnväg orsakar blir brobanan lätt så bastant att den snarare ser ut att var fritt 
upplagd på pelarna och kan upplevas som överdimensionerad. För att skapa en upplevelse 
av samspel mellan bärande och buret finns ett par metoder att använda sig av. 

 De bärande pelarna skall i så stor utsträckning som möjligt ges vertikala strukturer, 
den burna brobanan skall ges horisontella strukturer. Problem uppstår då skarvar 
från tillverkningen gärna är motsatt riktade. Detta kan t.ex. avhjälpas genom att 
subtila, men dock kraftigare linjära element adderas i rätt riktning 

 En helt horisontell linje upplevs som hängande på långa sträckor. Detta är dels en 
optisk illusion, dels en effekt av jordens krökning. En svagt konvex konstruktion 
mellan pelarna kompenserar för detta och skapar en bro som upplevs som rak och 
spänstig. 

 Övergången mellan bärande och buret, alltså mellan pelare och brobana är viktig. 
Åter igen gäller det att visa på samspelet mellan dessa, en utvidgning av pelarnas 
topp i brons längdriktning symboliserar kraftöverföring från brobanan via pelarna 
och ner i marken, se Figur 40. 

 

Figur 40 - En bro ger ett spänstigt intryck tack vare goda utformningsprinciper 
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Brons geometriska utformning är också viktig. Följande principer underlättar vid 
utformningen av en bro 

 Landskapets former bör användas. Undvik skarpa vinklar till förmån för mer 
organiska former. 

 En ljust färgad bro tar intryck från landskapets färger och naturliga ljus och lyser 
upp. En mörk bro kan istället ge motsatt effekt. 

 Bron skall utformas i ett sådant material och utförande att den inte upplevs förfalla 
då den åldras. 

 Den bärande balken fokuseras till området under spåren för att sedan smalna av 
konstruktionen. Skuggverkan gör att bron upplevs som slankare på avstånd. 

 Förhållandet mellan brobanans tjocklek och pelarnas höjd är viktigt för 
konstruktionens totala uttryck. En låg konstruktion skapar för visso en mindre 
visuell påverkan, men brobanans storlek framträder mer i förhållande till de korta 
pelarna vilket kan skapa en ”taxbenseffekt”. Där bron är synlig på långt avstånd bör 
därför en noggrannare analys av pelarnas höjd utföras. 

 Placering av eventuella signaler och kontaktledningsstolpar bör göras med hänsyn 
till symmetri med varandra, bropelare och omgivande landskap för att skapa en 
tilltalande rytm längs med järnvägen. 

I en tätort ställs andra krav på bron. Då koncentrationen av människor är högre blir fler 
berörda, och stadens täthet kommer innebära att många upplever att de får järnvägsbron 
nästan direkt utanför fönstret (Birgersson, 2014). 

I staden är argumenten för att höja upp järnvägen framförallt att undvika att skapa barriärer 
i staden och frigöra mark. Därför är det extra viktigt att området under och intill bron 
utformas med omsorg. Skuggverkan från bron ger begränsad möjlighet för växter undertill, 
samtidigt som området kan uppfattas som osäkert om det är dåligt upplyst, se Figur 41 
(Kjessel, 1993) 
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Figur 41 – Område som inte givits en omsorgsfull utformning intill järnvägsbro i Helsingborg 
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Vägverket (2004) anger att fri höjd på 4,7 meter skall eftersträvas då en väg passerar under 
en bro. Kombinerat med brobanan innebär det en konstruktion som i höjdled kan jämföras 
med ett trevåningshus. Att arbeta med både bron och området intill för att anpassa den till 
omgivningen blir därför viktigt. Grundläggande för en järnvägsbro i tätort är att den efter 
bästa möjliga förmåga skall utformas för att samspela med stadens historia, nutid och 
framtid. Därför bör bron utformas med omsorg och situationsanpassas för varje tätort eller 
delområde i detta (Braathen, 2014). 

Vid djupa dalgångar, breda vattendrag eller dåliga geotekniska förhållanden där avståndet 
mellan pelare måste ökas kan kraftigare brokonstruktioner behöva anläggas. För dessa bör 
varje enskild situation vara dimensionerande. Mindre hinder kan överbyggas genom någon 
form av förstärkning av befintlig lågbro, men vissa exceptionella broar kommer också att 
behöva byggas. Även här gäller att utformningen skall göras med avsikt att lyfta 
landskapet. Svårigheten är att på ett tilltalande sätt lösa övergången mellan de olika 
brotyperna. Ett sätt att lösa det är att låta lågbrokonstruktionen fortsätta ovanpå den 
bärande konstruktionen som till exempel kan utformas som en båge, se Figur 42. 

 

Figur 42 - En bärande konstruktion formad som en tryckt båge med brobana på pelare, Ragunda 
(Trafikverket, 2014h) 
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En bro över en dalgång kan med en väl utförd utformning lyfta fram höjdskillnaderna i 
landskapet och rama in dalgången. I så fall är det eftersträvansvärt att ge bron en något 
konvex profil vilket också ger järnvägen intrycket av att ta ett språng över sänkan. Bron 
bör också vara symetrisk för att inte ge skapa ett intryck av skevhet i landskapet, se Figur 
43 (Niordsson, 2014). 

 

Figur 43 - En bro över en dalgång bör vara horisontell för att inte intrycket skall bli skevt 
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2.3.5 Järnvägen i landskapet 
När järnvägen en gång byggdes var landskapsanpassning en given förutsättning. De 
byggtekniker och medel som då fanns att tillgå krävde att järnvägen lät sig utformas efter 
landskapet, rundade höjder, gick på skrå längs med branter och passerade dalgångar där det 
var byggtekniskt möjligt. Tågens hastighet fick anpassas efter de geometrier som fick plats 
i landskapet (Bårström & Granbom, 2012). Med åren har ökade krav på korta resetidertider 
gjort att järnvägen anläggs med stelare geometrier. Tekniska framsteg inom 
anläggningsbranschen har gjort att landskapet är mer anpassningsbart, och resultatet har 
blivit att landskapet mer och mer anpassar sig till järnvägen och inte tvärt om. Istället för 
teknik är det idag ekonomi som är den största begränsningen i projekten, och 
landskapsanpassningen sker främst i form av massbalansering; den massa som tas ut från 
tunnlar och skärningar skall gå jämnt upp med massan i närbelägna banker för att minska 
behovet av dyra masstransporter (Kjessel, 1993). 

Möjligheter med bro 

Att bygga järnväg på bro skapar helt nya förutsättningar. I teorin behöver inte järnvägen 
anpassas till landskapet över huvud taget. Ur både ekonomisk och teknisk synvinkel är en 
helt rak bana att föredra. Ur ett gestaltningsperspektiv ger detta dock möjligheter att 
anpassa banan efter landskapet utan att ta hänsyn till massbalanser. Alla dessa principer 
måste tas i beaktning vid utformningen av järnvägen. 

En grundläggande princip är att hitta ett läge där en utformning som både tilltalar 
teknikern, ekonomen och arkitekten kan åstadkommas. Redan i tidiga skeden bör 
möjligheten till landskapsanpassning övervägas för att underlätta vid utformning. Ifall ett 
område bedöms påverkas extra negativt av att järnvägen ligger på bro undvikas redan i ett 
tidigt stadie, det kan t.ex handla om områden där som bedöms som extra känsliga för buller 
eller negativ påverkan på landskapsbilden. Möjligheten att i just det läget bygga järnväg i 
marknivå kan också utredas (Birgersson, 2014). 
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Dominerande eller underordnad 

Det går inte att dölja en järnväg. Oavsett om järnvägen går i skärning, täcks av vegetation 
eller ges en utformning som försöker smälta in i terrängen så kommer den att både synas 
och höras. En järnväg i tunnel påverkar omgivningen med vibrationer och behov av 
evakuering. 

Järnvägen kan däremot ha olika förhållanden till sin omgivning. Den kan dels utformas för 
att överordnar sig landskapet, en framträdande bro kan ge spänning åt ett annars ganska 
intetsägande område med låg komplexitet, se Figur 44 

 

Figur 44 - Viadukten i Millau, Frankrike, ramar in dalgången och skapar ett blickfång i området 
(Freemages, 2014) 

Den kan också utformas underordnad landskapets strukturer genom att anpassa järnvägens 
geometri efter landskapet. Det är eftersträvansvärt i områden med större komplexitet där en 
dominerande järnväg kan innebära en dimension för mycket. Att försöka dölja eller 
kamouflera en bro ger sällan ett bra resultat och bör inte blandas ihop med att underordnas 
där man snarare vill visa upp den anpassning man åstadkommit på ett subtilt sätt 
(Niordsson, 2014). 
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Det storskaliga landskapet 

Skalan i landskapet är en av de viktigaste förutsättningarna. Ett storskaligt, öppet 
slättlandskap erbjuder vidsträckta vyer och få naturliga linjära element att ta hänsyn till, se 
Figur 45. En järnväg på bro syns väl, men upplevs inte som så massiv i förhållande till 
omgivningen. Det är först när järnvägen svänger eller ändrar sig i höjdled som de framgår 
hur storskalig den faktiskt är, vilket innebär att man tjänar på en rät linjeföring i en bäring 
som överensstämmer med landskapets riktningar. Eventuella öar av större växtlighet bör 
lämnas orörda, men järnvägen får gärna tangera dessa. 

 

Figur 45 - Storskaligt landskap 

Eventuella landmärken och värdefulla utblickar kan innebära problem ifall de skyms av 
järnvägen. I vissa vinklar bildar en bro med sina pelare ett siktfilter, vilket bör undvikas 
(Niordsson, 2014). 

Järnvägen kan med fördel ligga högt för att upplevas som slank på avstånd. Ifall motiv 
finns att sänka den bör den sänkas så mycket så den kommer under horisonten ur ett 
betraktarperspektiv. Man bör undvika att förlägga brobanan så den skymmer horisonten, se 
Figur 46 (Johansson, 2014). 
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Figur 46 – En bro upplevs mer störande om den skymmer horisonten 

I de fall landskapet korsas av någon större väg bör samspelet mellan denna och järnvägen 
utredas. Vägen och järnvägen har inte sällan samma start och mål, och således också 
liknande sträckning. Järnvägen har dock större geometrier än vägen, så det är sällan total 
parallellitet faktiskt uppstår. Korsningar mellan väg och järnväg bör undvikas, men där så 
sker skall utformningen ske med hänsyn till trafikanten. Korsningen bör vara så vinkelrät 
som möjligt för att skapa en tydligare korsningspunkt. Oftast är dock fallet att korsningen 
blir ganska flack. För att skapa en illusion av att korsningen är rätare än vad den är kan 
pelare och kontaktledningsstolpar placeras symetriskt mot vägen, se Figur 47 (Johansson, 
2014). 

 

Figur 47 - Parallellitet och symetri kring passager (t.v) upplevs mer harmoniskt än om passagen är 
osymetrisk 

Den dominerande markanvändningen är ofta jordbruk, och barriäreffekten är det främsta 
motivet för att bygga på bro. Ifall järnvägen dras parallellt med en väg försvinner mycket 
av nyttan med bron och höjdläget kan övervägas. Att dra järnvägen intill vägen i marknivå 
ställer å andra sidan nya gestaltningsmässiga problem, som hur eventuella 
korsningspunkter skall åtgärdas och hur mellanrummet mellan väg och järnväg skall 
hanteras för att skapa en intressant resandeupplevelse för både tågresenärer och bilister. 
Dessa frågor får avgöras i varje enskilt fall (Banverket, 2009b) 
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Det småskaliga landskapet 

Ett landskap där topografin, växtligheten och markanvändningen är mer omväxlande 
upplevs som småskaligt, se Figur 48. Här upplevs järnvägens storlek på ett helt annat sätt. 
Möjligheten till vidsträckta vyer är begränsad, men landskapets komplexitet gör att det 
upplevs som intressant och utblickarna är därför känsliga för visuella störningar. 

 

Figur 48 - Småskaligt landskap 

En järnväg i detta landskap är ett stort ingrepp, oavsett om det sker på bro eller på bank, 
vilket innebär att det om möjligt skall undvikas. Ifall det anses nödvändigt finns det dock 
några principer att ta fasta på. Järnvägens form skall ta stöd i landskapets storskaliga 
strukturer, de strukturer som upplevs som större än järnvägen. Ifall det är möjligt bör 
järnvägen gå parallellt med dessa, men om så inte är fallet skall man vara noggrann med att 
värna om öppenheten i dalgångarna. Järnvägen bör ligga högt, men inte så högt så den 
tornar över hela landskapet, de större strukturerna skall fortfarande hålla den på plats. När 
man på lagom avstånd betraktar järnvägen så skall hela konstruktionen ligga under 
horisonten. Där pelarna skapar kontakt mellan järnväg och mark skall det utformas så 
naturligt som möjligt och topografin skall i så stor utsträckning som möjligt hållas intakt, 
även om det innebär viss landskapsanpassning (Johansson, 2014). 
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Övergångar i landskapet 

Där landskapet genomgår en markant förändring kan järnvägen upplevas som störande. 
Det är därför viktigt att i banans utformning markera att en förändring är att vänta, dels för 
att resenären skall förvarnas, men också för att betraktaren skall se att järnvägen, precis 
som landskapet, är omväxlande. En övergång kan t.ex vara en markant nivåskillnad eller 
att gå från ett öppet landskap till ett mer slutet. 

Där järnvägen går från ett höglänt till ett låglänt landskap är det bättre att låta förändringen 
ske där den syns mindre. Att landa i landskapet och angöra en höjdskilnad horisontellt är 
bättre än att låta järnvägen hålla konstant höjd över marken, särskilt då järnvägens 
horisontalgeometri sällan stämmer överens med landskapets, se Figur 49 

 

Figur 49 – En horisontell övergång från högt till lågt (t.v) är enklare och upplevs spänstigare än en 
som följer landskapet (t.h). I kortare dalgångar kan samma höjd över hela vara motiverat. 

Övergångar mellan landskapstyper har alltid varit betydelsefulla för djur och människor, 
och även idag är brynzoner ofta ett viktigt stråk och värdefulla ur en biologisk synvinkel. 
Där är det därför extra viktigt att järnvägen inte utgör en barriär 

För att avisera att en förändring kommer att ske kan man låta järnvägen gå i en båge inför 
en ny miljö, det ger järnvägen ett uttryck av att försiktigt närma sig det okända istället för 
att utan att tveka forcera det (Banverket 2009b). 
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Man bör undvika att järnvägen skapar ett avtryck på horisonten. Ifall landskapet är öppet är 
risken stor att brons profil dominerar hela horisontlinjen. Består horisonten av skog blir 
järnvägen med tillhörande trädsäkring ett jack i horisonten sedd från fel vinkel. Att på ett 
snyggt sätt leda järnvägen runt den höjdskillnad som utgör horisonten skapar en mer 
harmonisk rumsövergång, se Figur 50 (Johansson, 2014). 

 

Figur 50 – Att leda järnvägen runt horisonten med något i bakgrunden (t.v) är oftast bättre än att 
skära över den (t.h) 

Människan och landskapet 

Det är få områden i Sverige som inte bär på spår från människan. Allt från höghuskomplex 
i storstäderna till vandringsleder i fjällmiljön vittnar om att någon varit där. Graden av 
påverkan varierar dock kraftigt, och med det också landskapets känslighet för ytterligare 
exploatering. I ett område med låg exploatering kan järnvägen ta över helt och helt 
förändra områdets karaktär, medan den i närheten av en storstad snarare kan bidra med en 
önskvärd bild av både möjligheter och innovation. 

I områden med miljömässiga kvalitéer är järnvägsbron ett främmande element. Vad som är 
byggt och vad som inte är det är enkelt att urskilja, och om utformningen sker med respekt 
för landskapet så är konsekvenserna begränsade. I områden som bär tydliga spår av 
mänsklig påverkan är det inte lika enkelt att separera funktionerna. I en modern stad kan 
järnvägen som sagt anses vara en del av miljön, men ju äldre bebyggelsen blir, desto mer 
malplacerad upplevs järnvägen. Gränsen mellan rätt och fel kan här vara svår och en 
bedömning får göras i varje enskilt läge. 

På samma sätt är det sällan tyst kring oss. I närheten av civilisation är trafikbruset en del av 
det naturliga ljudet. Även om ny järnväg byggs i till synes jungfrulig mark så ersätter den 
inte sällan ett behov av att transportera sig med bil, och byggs således i närheten av 
befintlig infrastruktur som redan genererar visst buller. Ett tåg låter dock mer än en bil, och 
man bör om möjligt förlägga järnvägen där så få människor som möjligt påverkas av 
bullret (Niordsson, 2014). 
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2.3.6 Järnvägen i staden 
I staden finns många element som, likt järnvägen, skapar barriärer, buller och ett intryck av 
mänsklig påverkan. De kvalitéer man vill bevara i landskapet saknas, och tankesättet i 
utformningen blir således annorlunda. 

I landskapet har man inte sällan relativt breda korridorer att röra sig i, och linjeföringen är 
en betydande del i järnvägens gestaltning. I tätorten är utrymmet begränsat och kraven på 
linjeföring och geometri får i många fall anpassas efter den korridor som erbjuds. Då 
många tåg ändå måste sänka hastigheten för att stanna på station, och den reducerade 
hastigheten dessutom ger upphov till mindre buller är detta inget större problem. De 
gestaltningsmässiga problem som uppstår i staden har istället att göra med området under 
och bredvid järnvägsbron, och hur dessa, oftast centrala ytor skall förvaltas bäst. 

Oavsett om det är en befintlig järnväg som höjs upp eller en nyetablering så innebär det en 
kraftig påverkan på strukturerna i staden. Målet måste alltid vara att de ytor som uppstår 
skall utformas med omsorg för att skapa en attraktiv stadsmiljö (Johansson, 2014). 

Intill järnvägen 

En järnvägsbro för dubbelspår är ca 12 meter bred och minst 7 meter hög, exklusive 
kontaktledningsstolpar. Det är en konstruktion jämförbar med ett trevåningshus. Med krav 
på 30 meter från spår till bebyggelse intill järnvägen lämnas ett gaturum på 27 meter 
mellan bro och järnväg, vilket illustreras i Figur 51. 

 

Figur 51 – 30 meter mellan järnväg och bebyggelse är ett stort avstånd i staden 

  



91 
 

Människan har en begränsad förmåga att uppfatta vad som händer ovanför ögonhöjd, man 
brukar säga att det totala synfältet är begränsat till runt 45° mot horisonten. För den som 
färdas längs en fullhög järnvägsbro innebär det alltså att bron upplevs som dominerande i 
omgivningen. För att skapa en stadsmiljö som uppfattas som trevlig av människan är det 
alltså den lilla skalan man skall fokusera på. Ett effektivt sätt att åstadkomma en mänsklig 
skala i höjdled är att plantera träd, vilka skapar ett tak som tar ner skalan för intill dessa, se 
Figur 52. Träden hjälper också till att avgränsa gaturummets bredd (Gehl, 2010). 

 

 

 

Figur 52 - Den uplevda skalan beror på vad som finns närmast betraktaren 

För att ytterligare avgränsa rummet och ta ner skalan samtidigt som säkerheten ökar kan en 
strategiskt placerad skyddsmur och viss anläggning av nivåskillnad hjälpa till att dela in 
rummet. Viktigt är då att höjden inte är för hög så att den inte upplevs som en visuell 
barriär, se Figur 53 (Johansson, 2014). 

 

 

Figur 53 – En skyddsmur och en något nedsänkt järnväg kan skydda bebyggelse och bidrar dessutom 
till att järnvägen blir lägre i förhållande till bebyggelsen 
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En järnväg är en långsträckt konstruktion, och för en fotgängare som skall färdas längs 
med denna kan färden lätt upplevas som monoton. Ifall järnvägen utformas med en 
gångväg intill är det därför viktigt att området ges en variation för att skapa en attraktiv 
promenad för fotgängaren. (Gehl, 2010) 

När dagens järnväg byggdes anlades så kallade järnvägsparker. Detta var långsträckta 
grönområden intill järnvägen vars uppgift var att skydda staden från järnvägens buller och 
föroreningar. När järnvägen elektrifierades och tågen blev tystare ansågs behovet av dessa 
gröna stråk inte längre behövas och blev istället omvandlade till bebyggelse, 
parkeringsplatser, koloniområden och dylikt (Nationalencyklopedin, 2014d). Idag anses 
sammanhängande grönstrukturer i staden åter vara av stort värde, och genom att anlägga 
gröna stråk längs med järnvägen kan detta åstadkommas. (Gehl, 2010).  

Under järnvägen 

Även om den fysiska barriären försvinner av att järnvägen höjs upp så återstår en bred 
remsa mark som befinner sig under bron. Brist på regn och solljus gör att växtlighet kan få 
problem att etablera sig, och i skuggorna som uppstår kring bropelarna kan det kännas 
otryggt att vistas ensam. En genomtänkt höjd och en aktiv utformning av området under 
bron kan därför vara motiverat, se Figur 54. 

 

Figur 54 - Bred övertäckt passage på 6 meters höjd (t.v) respektive tre meters höjd (t.h) 
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Ifall området under bron utformas på ett sätt som skiljer sig från användningen på 
områdena intill blir brons närvaro mer påtaglig. Att istället förlänga stadens strukturer in 
under bron gör att den kan passeras under mer obemärkt. 

 

Figur 55 - Att låta staens strukturer och användningsområden fortgå obehindrat av bron (t.v) är 
bättre än att anpassa staden efter bron (t.h) 

 Beroende på stadens läge kan användningsområdet skifta. Vid bytespunkten kan området 
under utgöra själva stationsbyggnaden men också fungera som terminal för buss och taxi. 
Detta koopererar bra med att fler spår oftast behövs vid bytespunkten, vilket skapar en 
bredare brokonstruktion just där. Figur 56 föreställer Södertälje Syd där en mängd 
nödvändiga funktioner utnyttjar området under bron på ett effektivt sätt. 

 

Figur 56 – Resecentrum och bussterminal under Igelstabron, Södertälje (Google, 2014a) 
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Centralt kan området vara intressant att använda till butikslokaler, restauranger och dylikt 
där kraven på ljud och vibrationer är lägre än för bostäder. Figur 57 visar James Simon 
Park i Berlin där järnvägsbron innehåller en rad uteserveringar. 

 

Figur 57 - Restauranger under låg järnvägsbro, James Simon Park, Berlin (Wikimedia, 2014d) 

Mer perifert kan andra användningsområden vara aktuella. Det faktum att området är 
skyddat från både regn och sol kan utnyttjas genom att ordna skyddade parkeringsplatser 
för både bilister och cyklister, se Figur 58.  

 

 

Figur 58 - Parkering under Drottningbron i Helsingborg 

Inslag av vatten och andra öppna, ljusa ytor reflekterar det solljus som kommer in under 
bron och skapar ett trevligare område, se Figur 59. 
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Figur 59 - Vatten reflekterar ljus och lyser upp under bron, Örestad, Köpenhamn (Google, 2014b) 

För att bron skall fylla sitt syfte som barriärbrytande är det viktigt att den inordnar sig 
stadsstrukturerna. De gator som finns kring järnvägen skall kunna fortsätta obehindrade till 
andra sidan utan att ändra riktning eller nivå. Den som färdas under järnvägen skall i 
princip kunna göra det utan att tänka på det. Därför är det viktigt att passagerna är luftiga 
och transparanta, samt att sikten genom är god. Nattetid är omsorgsfullt utförd belysning 
extra viktigt. Området intill järnvägen bör ges en omsorgsfull bearbetning för att undvika 
nedskräpning och vandalisering (Johansson, 2014). 

Visuell påverkan på stadsbilden 

I staden är sikten begränsad längs med gatorna, vilket innebär att en järnvägsbro inte ger 
någon större påverkan så länge bebyggelsen är jämnhög med denna. Där järnvägen korsar 
en gata bör dock utformningen göras för att inte störa sikten. Kontaktledningsstolpar och 
signaler skall i största möjliga mån hållas utanför gaturumet, eller i alla fall symmetriskt 
från gatan sett. I de fall korsningen inte är vinkelrät skall brofundamenten placeras 
parallella med gatan, inte med bron. Viktiga utblickar och landmärken får inte skymmas av 
järnvägen, varför bedömning av järnvägens höjd längs med sådana siktlinjer får göras från 
fall till fall. 

I vissa fall kan en visuell barriär från järnvägen vara önskvärd. Ett industriområde kan 
effektivt avskärmas med hjälp av en täckt järnvägsbro på ett sätt som upplevs mer naturligt 
än med höga murar. Ifall järnvägen tangerar ett sådant område i utkanten av staden kan 
intresset för att använda marken på andra sidan järnvägen öka, vilket kan utnyttjas 
(Johansson, 2014). 
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3 Fallstudie 
3.1 Simrishamnsbanan 
3.1.1 Historik 
Simrishamnsbanan är en järnvägssträckning från Malmö via Staffanstorp, Dalby, Veberöd, 
Sjöbo och Tommelilla till Simrishamn i Östra Skåne, se Figur 60.  

 

Figur 60 - Simrishamnsbanans sträckning 

 

Sträckningen invigdes redan 1882, och fram till 1970 användes den för både person- och 
godstrafik. I och med privatbilismens genombrott under 60-talet blev persontransporterna 
olönsamma, och 1970 gick det sista passagerartåget mellan Malmö och Simrishamn. 
Godstransporterna fortsatte sporadiskt mellan Malmö och Staffanstorp fram till 2003, och 
sträckan Tomelilla – Simrishamn används fortfarande för lokaltrafik som en del av linjen 
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Malmö – Ystad – Simrishamn. Spåret mellan Staffanstorp och Tomelilla är fragmenterat, 
men banvallen ligger kvar och ger ett avtryck i landskapet. Endast sträckan Tomelilla-
Simrishamn är elektrifierad (Simrishamnsbanan, 2014). 

3.1.2 Planerad upprustning 
De sex kommunerna längs Simrishamnsbanans sträckning har uttryckt en önskan om att 
upprusta Simrishhamnsbanan för att åter kunna trafikera denna med persontrafik. För 
kommunerna längst österut handlar det om regionförstorning och en önskan om att bli en 
del av Malmö/Köpenhamns-regionen med pendlingstider på högst en timme. För 
kommunerna närmare Malmö handlar det om att skapa en mycket tät järnvägsförbindelse 
med Malmös centrala delar som skulle öka de berörda samhällenas attraktivitet. 

2012 presenterades en förstudie för sträckan Dalby-Tomelilla, och för tillfället pågår en 
järnvägsutredning för hela sträckan (Trafikverket, 2013a). 

Trafikering 

Simrishamnsbanan kommer i huvudsak att trafikeras med persontrafik. Den utredning som 
gjorts nämner att hänsyn även bör tas till lättare godstrafik ifall det kan göras utan att 
medföra ökade kostnader eller sämre framkomlighet för persontrafiken. 

För att nå restidsmålet på en timme mellan Malmö och Simrishamn bör banan 
dimensioneras för hastigheter på 160 km/h utanför tätorterna. I så stor utsträckning som 
möjligt bör dock såväl horisontal som vertikalgeometri utformas för att klara hastigheter på 
upp mot 200 km/h. Tabell 14 visar under vilka premisser som varje hastighet bör gälla. 

Tabell 14 - Dimensionerande hastigheter 
enligt Trafikverket (2013a) 

Avstånd från 
station  
(m) 

Dimensionerande 
hastighet  
(km/h) 

0-300 80 
300-2000 160 
>2000 200 

 

Målet är att sträckan Malmö - Sjöbo skall trafikeras med ett tåg per halvtimme i var 
riktning, för Malmö - Simrishamn eftersträvas ett tåg per timme. Detta mål kan uppnås 
med enkelspår ifall samtliga stationer utformas med dubbelspår. En framtida trafikökning 
skulle dock innebära ett behov av fler mötesstationer, och eventuellt dubbelspår längs vissa 
sträckor (Trafikverket, 2013a). En sådan utbyggnad kan försvaras på bank, men ifall en bro 
anses motiverat bör den dimensioneras för dubbelspår från början. Därför utformas 
järnvägen i denna rapport genomgående med dubbelspår, både på bank och på bro.  
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Figur 61 – Pågatåg (Wikimedia, 2014f) 

 

De tåg som kommer trafikera Simrishamnsbanan är i första hand Pågatåg av modell X61 i 
enkelt eller dubbelkopplat utförande, se Figur 61. Information om tågtypen redovisas i 
Tabell 15.  

 

Tabell 15 - fakta om tågtypen X61 
(Järnväg.net, 2014) 

Fakta om Pågatåg X61 
Längd 74 meter 
Vikt 155 ton 
Sittplatser 240 
Korgbredd 3260 mm 
Fönsterhöjd 1,6 meter 
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Förutsättningar för utformning 

Simrishamnsbanan dimensioneras för hastigheter över 80 km/h, vilket innebär att inga 
korsningar i plan får förekomma (Trafikverket 2011). I det fall banan byggs på bank 
innebär det att järnvägen måste korsa vägen antingen i tunnel eller på bro. I det fall 
järnvägen byggs på bro är förutsättningen att en fri höjd under järnvägen på minst 4,7 
meter bör eftersträvas där högre fordon som lastbilar och jordbruksmaskiner förväntas 
passera under. 

De geometriska förutsättningarna redovisas i Tabell 16. Observera att detta är beräknade 
minimivärden, ur en rent teknisk synvinkel bör så stora radier som möjligt eftersträvas.  

Tabell 16- Begränsande geometrier 

Avstånd från 
station  
(m) 

Hastighet 
(km/h) 

Minsta 
horisontalradie 
(m) 

Övergångskurvans 
längd (m) 

Minsta 
vertikalradie 

0-300 80 427 147 m 5000 m 
300-2000 160 1707 216 m 12000 m 
>2000 200 2668 256 m 17000 m 
 

Så små lutningar som möjligt skall eftersträvas. Så horisontell sträckning som möjligt 
eftersträvas, men 25 ‰ kan accepteras på kortare sträckor ifall det annars innebär 
anläggning av orimligt höga bankar och broar, alternativt djupa skärningar. 
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3.2 Utformning av bro 
Figur 62 visar den slutgiltiga utformningen av hur en prefabricerad järnvägsbro bro skulle 
kunna se ut. För ritningar och dimensionering, se Bilaga 1 

 

Figur 62 - Förslag på utformning av bro 

 

Nedan följer redovisning av detaljer samt motiv till övriga antaganden 

Elförsörjning 

Kontaktledningsstolpar kan antingen placeras parvis på utsidan av spåren eller mellan 
spåren. Ifall stolparna placeras på utsidan krävs ingen breddning då minsta avstånd från 
spårmitt till skyddsräcke är större än avståndet från spårmitt till stolpmitt (3,5 m respektive 
3,35 m). Ifall stolparna placeras mellan spåren måste spåravståndet ökas från 4,5 (5,0 vid 
höghastighetsjärnväg) till 6,7 meter. Att förlägga kontaktledningsstolparna i mitten innebär 
en något mindre visuell påverkan på håll, men området som skuggas av bron blir större 
varför stolparna förläggs i sidan. 
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Buller 

Bullerskärmarna utformas något vinklade inåt för det ljud som reflekteras skall studsa 
tillbaka in under tåget. Toppen är vinklad likt ett inverterat L för att ytterligare tillsluta 
bullret. Brons kant sträcker sig 580 mm ovan RÖK. I normalfallet är bullerskärmarna en 
meter höga och monteras ovanpå brons kant, vilket ger resenärerna möjlighet att se ut över 
bullerskärmen. Bullerskärmen består lämpligtvis av formgjuten plast för att kunna 
utformas tunnare. Insidan kläs med dämpande material. Utformningen är inte bredare än att 
den kan placeras 3500 mm från spårmitt, se Figur 63. 

 

Figur 63 - Kontinuerliga bullerskärmar längs med bron 
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Väder 

För att undvika att stora mängder nederbörd ansamlas i brotråget och riskerar att 
översvämma spåren höjs dessa upp i förhållande till resten av bron, se Figur 64. På sidan 
av spåren kan stora snömängder lagras, och fickornas djup kan variera beroende på 
normala snömängder. Längs Simrishamnsbanan förväntas inte högre snömängder än 20 cm 
(SMHI, 2014), men fickorna utformas ändå med minsta höjd på 50 cm. 

 

Figur 64 - Snölagringsfickor och dränering 

Ifall nederbörden kommer i form av regn kan fickorna istället fungera som diken. Således 
förläggs de med visst fall i både längs- och tvärled för att vattnet skall kunna rinna bort av 
sig själv. I bebyggda områden och vid vägar bör regnvattnet hanteras kontrollerat och ledas 
bort från bron till någon form av dagvattenhantering, men där marken under är avsedd för 
jordbruk är det önskvärt om bron kan släppa igenom vatten mer kontinuerligt för att 
underlätta bevattningen av åkermarken. Den mittersta fickan är öppen mellan pelarna för 
att förse området under bron med solljus, men också för att släppa igenom större mängder 
nederbörd. Passerande tåg kan ge upphov till att stora mängder is och snö faller ner genom 
hålet och vållar skada, detta förhindras genom att hålet täpps igen med gallerdurk, se Figur 
65 

 

Figur 65 - Hål släpper igenom regn och ljus under bron 
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Ifall bron förses med bullerskydd längs med hela sträckningen kan dessa också fylla en 
funktion som vindskydd. Finns behovet kan dessa bitvis utföras högre och stabilare för att 
skydda tågen mot hårda vindar.  

Utrymning och säkerhet 

Längs med hela banan förläggs gångbanor för evakuering. Dessa placeras 1700 mm från 
spårmitt i höjd med RÖK för att inte inkräkta på det fria utrymmet intill spåren. De utförs i 
galldurk för att släppa igenom eventuell snö som istället lagras i de underliggande 
snöfickorna, se Figur 66. 

 

Figur 66 - Evakueringsgångar längs med hela bron 

Varannan kilometer bör det vara möjligt att komma åt bro med någon form av fordon för 
upphämtning av evakuerade passagerare. Detta kan med fördel ske på vägar i anslutning 
till platser där bron går i marknivå, men vid korsning av befintlig väg kan 
evakueringstrappor byggas ner från öppningen i brons mitt  

Möjlighet att angöra bron med rälsgående räddningsfordon bör anordnas. Hur och var 
dessa skall placeras får anpassas efter vart dessa fordon finns lokaliserade och hur man 
planerar att ändra trafikeringen av järnvägen ifall en olycka inträffar och begränsar 
kapaciteten. Förslagsvis kan möjlighet för angöring samlokaliseras med servicevägar för 
växlar för att inte räddningsfordonet skall vara begränsande för kapaciteten.   
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Estetik 

För att skapa en naturlig balans mellan bro och landskap bör skarpa hörn och kantiga 
former undvikas. Istället utformas såväl bro som stolpar i något elliptiska former. Tanken 
är att den yttersta delen av bron skall vara så smal som möjligt för att med skuggverkan 
från övriga delar av bron ge illusionen av att brobanan är så tunn som möjligt. Detsamma 
gäller stolparna som utformas som elipser med för att skapa en illusion av att de är smalare 
än de egentligen är. De runda formerna gör dessutom att bron upplevs mjukare för den som 
befinner sig i dess närhet. 

I toppen utvidgas pelarna för att skapa en mjukare övergång mot brobanan och för att 
illustrera kraftöverföringen från bärande till buret 

Bron utförs i en ljus betong för att i så stor utsträckning som möjligt skapa en bild av att en 
lyser upp sin omgivning. Där man önskar dämpa brons intrång i landskapet räcker naturligt 
ljus för att belysa bron, men ifall man önskar att exponera bron gentemot omgivningen kan 
bron med fördel belysas. 
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3.3 Staffanstorp 
Staffanstorp ligger ca 1 mil nordost om Malmö och kommer också vara det första samhälle 
som Simrishamnsbanan stannar i utanför Malmö, se Figur 67. 

 

 

Figur 67 - Orientering Staffanstorp 
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3.3.1 Bakgrund 
Simrishamnsbanans originalsträckning går genom Staffanstorps centrala delar. Det är ett 
önskvärt läge ur tillgänglighetssynpunkt, men innebär också en barriär. Järnvägen korsas 
på ett flertal platser av både stora och små vägar, och i avsaknad av tåg har också många 
naturliga passager uppstått. Ifall banan skulle upprustas för persontrafik skulle det också 
innebära att de krav som Trafikverket ställer på planskildhet skulle gälla även här. Det 
innebär att väg eller järnväg måste sänkas där korsning sker för att uppnå fri höjd, vilket i 
praktiken leder till att korsningspunkterna reduceras till ett fåtal viktiga stråk, se Figur 68 

 

Figur 68 - Stråk som bevaras eller stängs av 

 

Att bygga järnvägen på bro skulle eliminera järnvägens barriärverkan i Staffanstorp och 
istället skapa fler möjligheter att knyta ihop orten över järnvägen. 

En upprustning av järnvägen skulle ställa större krav på omgivningen och ta mer mark i 
anspråk. Att istället bygga på bro skulle frigöra mer mark i centrala Staffanstorp. 
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3.3.2 Analys 
Historia 

Staffanstorp är från början ett jordbrukssamhälle som utvecklats till den tätort den är idag 
tack vare järnvägen. När Simrishamnsbanan öppnades blev orten en järnvägsknut tack vare 
den befintliga järnvägen Lund-Trelleborg. Väster omstationsbyggnaden förtätades 
bebyggelsen med fokus på bostäder, på stationens östra sida uppstod en på den tiden 
storskalig industri i form av ett sockerbruk. 

 Under 1960- och 1970-talet utvecklades staden ytterligare med stora villaområden på 
järnvägens västra sida, och under de senaste trettio åren har ytterligare bebyggelse 
tillkommit i ortens utkanter. (Trafikverket, 2013c). 

Visuell karaktär 

Staffanstorp har, till skillnad från många orter med liknande förutsättningar, en 
stadsmässig karaktär. Detta tack vare de centrala kvarter med flerfamiljshus som bildar en 
rutnätsstad med både gågata och torg. Bebyggelsen där är upp till fem våningar och består 
till största del av höga hus med gaveln vänd mot gatan, se Figur 69 

 

Figur 69 - Staffanstorp centrum från marknivå (t.v) och ovanifrån (t.h) 

Centrum är dock helt visuellt avskärmat från järnvägen som istället kantas av den låga 
villabebyggelsen som i stor utsträckning utgör Staffanstorp. I söder avskiljs järnvägen från 
bebyggelsen genom Kronoslättsvägen samt en del vegetation, se Figur 70. I norr ligger 
järnvägen och den vegetation som uppstått i anslutning till denna mellan ett villaområde 
och en annan Järnvägsgatan, se Figur 70. 
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Figur 70 - Järnvägen parallellt med Kronoslättsvägen (t.v) och Järnvägsgatan (t.h) 

Kring stationsområdet är bebyggelsen betydligt äldre. På västra sidan ligger förutom 
stationsbyggnaden också ett antal mindre hus i klassisk skånsk stil, till öster ligger det 
gamla sockerbruket, en sockerfabrik i klassisk industristil som har många likheter med den 
järnvägsarkitektur som ofta satt sina spår på stationsorter som Staffanstorp. Den visuella 
kopplingen mellan sockerbruket och stationen är idag begränsad på grund av växtlighet, 
men känslan av samhörighet finns och skulle tjäna på att förstärkas. 

Stationsbyggnaden ligger i södra delen av stationsområdet och fungerar idag som 
restaurang vilken är omgiven av parkeringsytor, se Figur 71. Norr om stationsbyggnaden 
samt hela östra sidan av järnvägen är dock ett kvalitativt grönt stråk i tätorten som brukas 
av många ortsbor, se Figur 71. 

 

Figur 71 - Stationsbyggnaden i Staffanstorp (t.v) och grönska längs spåret (t.h) 
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Norr om stationsområdet ligger Staffanstorps kyrka i förlängningen av Kyrkvägen. 
Kyrktornet är ett landmärke som idag tronar upp sig i slutet av gatan och är synligt ända 
från centrum, se Figur 72 

 

Figur 72 - Staffanstorps Kyrka på nära håll (t.v) och sedd från centrum(t.h) 

Järnvägen är idag inte elektrifierad, vilket kommer öka den visuella påverkan på tätorten 
mot dagsläget då detta utförs 

Människan 

Järnvägen fyller idag viss funktion som grönt stråk genom Staffanstorp och erbjuder 
promenadmöjligheter längs de gång- och cykelvägar som anlagts intill banvallen i de 
centralare delarna. 

Det är ganska tydligt att järnvägen redan idag innebär en uppdelning av staden då både 
centrum och merparten av villabebyggelsen ligger till väster medan nyare flerfamiljshus, 
större handelsbyggnader och industrier är etablerade öster om järnvägen, se Figur 73. 
Kronoslättsvägen och Järnvägsgatan löper längs med större delar av järnvägen och 
förstärker barriäreffekten. I många fall är järnvägen också kantrad av vegetation och 
planteringar, se figur. På vissa ställen har dock naturliga övergångar uppstått, se Figur 73. 

 

Figur 73 - Flerfamiljsbostäder väster om järnvägen (t.v) och naturliga järnvägspassager (t.h) 
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Idag ligger mycket bebyggelse intill järnvägen, och mer är planerad. En utbyggnad från 
enkelspår till dubbelspår skulle dels innebära att mer mark kommer att behöva tas i 
anspråk. Tågtrafik kommer också att innebära att ställda krav på ljudnivåer kommer att 
behöva ses över. Antagligen kommer problem att uppstå, och någon form av ljuddämpande 
åtgärder kommer att behöva vidtas. 

Centrum är avskärmat från järnvägen av ett par villakvarter, vilket gör att de naturliga 
kopplingarna mellan centrum och en eventuell järnvägsstation blir begränsade 

Staffanstorp har ingen lokal kollektivtrafik, men goda möjligheter finns att pendla till 
kringliggande tätorter. Önskemål finns om att samla kollektivtrafiken till en ny bytespunkt 
vid en eventuell järnvägsstation (Lexén, 2014). 

Markanvändning 

Staffanstorp planerar att expandera kraftigt de närmaste åren med upp till 500 bostäder/år. 
En förutsättning för att lyckas är starka kopplingar till omkringliggande tätorter, varför 
förtätning kring stationsområdet är eftertraktad. Två huvudsakliga utbyggnadsområden 
ligger i anslutning till järnvägen, se Figur 74. Sockerstaden, som innebär förtätning av det 
gamla sockerbruket är det största projektet i dagsläget där ett tusental bostäder, handel och 
service skall byggas. Målet är bland annat att förskjuta ortens tyngdpunkt österut vilket 
skulle innebära att järnvägen får en centralare positionering. Bebyggelse kommer att ske i 
4-8 våningar direkt öster om stationshuset, och något nordost om stationen planeras tre 
punkthus på max 14 våningar. Ytterligare förtätning som planeras är framförallt bostadshus 
i två till fyra våningar direkt söder om järnvägen i de södra delarna av Staffanstorp 

 

Figur 74 - Planerade bostadsområden 
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Simrishamnsbanan förespråkas i Staffanstorps kommuns översiktsplan, i vilken också en 
utbyggnad av spårväg mot Lund finns omnämnd som en framtidsvision. Stationsområdet 
bör alltså utvecklas för att fungera som en knutpunkt för såväl resor med tåg och buss som 
spårvagn. (Staffanstorp, 2014) 

Järnvägsutredningen föreslår en korridor som tillåter två alternativa sträckningar förbi 
Staffanstorp, antingen centralt på befintlig järnväg eller söder om samhället, se Figur 75 
(Trafikverket, 2013a). 

 

Figur 75 - Järnvägskorridor genom eller utanför Staffanstorp 
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Samråd 

Samråd gällande Simrishamnsbanan hölls i Staffanstorp 2005-11-10. Ett par olika 
sträckningar disskuterades, varav en var längs med beffintlig bana genom orten. På denna 
sträckning handlade synpunkterna framförallt om markanvändning och säkerhet. 

I Staffanstorps norra delar ligger befintlig banvall väldigt tätt inpå ett villaområde, se Figur 
76. Boende och andra berörda var oroliga för att deras hus skulle bli inlösta, alternativt att 
de skulle störas av järnvägen utan att få kompensation för det. 

 

 

Figur 76 - Känsliga områden enligt samrådsredogörelse 

Det påpekades också att en återupptagning av järnvägstrafiken genom orten skulle medföra 
en säkerhetsrisk. Längs järnvägen ligger ett par skolor och andra lokaler där barn ofta 
vistas. En förhöjd säkerhet med avsikt mot dessa efterfrågades. Samtidigt fanns också en 
oro över att höga staket och reducerade möjligheter att korsa järnvägen skulle skapa en 
barriär som delade orten på ett ogynnsamt sätt (Banverket, 2006)  

Beträffande sträckning genom eller söder om orten var de närvarande på samrådet 
splittrade. En undersökning gjord av Trafikverket (2013d) visar att en knapp majoritet 
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förespråkar en sträckning längs den befintliga järnvägen för att kunna placera stationen 
centralt. 

Det samråd som hölls i Staffanstorp berörde endast järnvägen sträckning, att det skulle 
ligga på bro var inte aktuellt. I Linköping har allmänheten haft möjlighet att komma in med 
synpunkter kring en eventuell järnvägsbro längs den planerade Ostlänken genom staden. 
De alternativ man tog ställning till var dels bro, dels tunnel och dels ett nollalternativ i 
marknivå. De synpunkter som inkom på broalternativet var framförallt risken för buller 
och oron att området under bron skulle upplevs som otryggt och ändå innebära en barriär 
genom staden, men sammanfattningsvis kan sägas att Linköpingsborna föredrog en bro 
över en järnväg i marknivå (Trafikverket, 2014g) 

Stadsarkitekt Thomas Léxen (2014) menar att en förhöjd järnväg i Staffanstorp kan 
innebära en visuell barriär, framförallt i de södra delarna där de boende idag har utsikt över 
slättlandskapet. Samtidigt kommer detta område att exploateras vilket minskar järnvägens 
visuella betydelse. 

Eftersom bebyggelsen längs med järnvägen är relativt låg finns risken att en hög bro känns 
malplacerad och dessutom gör att tågbuller påverkar större delar av orten. Rent visuellt är 
annars kyrkan den mest känsliga passagen, där en upphöjd järnväg riskerar att hamna mitt i 
vyn över kyrktornet sedd från Kyrkvägen. 

Geologi 

Det geologiska underlaget består av fasta jordar, mestadels sand och lermorän. Detta 
kräver inga större förstärkningsåtgärder oavsett om bygget sker på bro eller på bank 
(Griwell, 2014). 
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Sammanfattande analys 

En strukturanalys är gjord för området kring stationen och redovisas i Figur 77. Två 
huvudsakliga områden går att identifiera. Dels mer stadsmässig bebyggelse i centrum och 
den planerade Sockerstaden, dels äldre villakvarter som också utgör en barriär mellan 
centrum och stationsområdet. Även järnvägen utgör en barriär även om den inte är i bruk, 
och korsning över järnvägen sker framförallt på befintliga vägar. Detta gör att antalet stråk 
i öst/västlig riktning är något begränsade. Möjlighet att röra sig fritt i nord/sydlig riktning 
finns på båda sidor spåret i from av en bilväg till väst och en gångväg till öst. 

 

 

Figur 77 - Strukturanalys av området kring stationen i Staffanstorp. 

 

Utmärkande visuella inslag är framförallt kyrkan i norr och den gamla sockerfabriken i 
öster som reser sig över den annars ganska låga bebyggelsen. Även den gamla 
stationsbyggden är något av ett landmärke i området. 

Staffanstorps stora kvalité är möjligheten att erbjuda det lugna småstadslivet mitt i en av de 
mest tätbefolkade regionerna i Norden. En utveckling av järnvägen skulle innebära att 
Staffanstorp ytterligare förstärker sin funktion som storstadsnära samhälle. Den planerade 
utvecklingen av både service och bostäder på järnvägens östra och södra del bidrar till att 
placera järnvägen i centrum. Naturliga rörelsemönster mot stationsområdet bör 
eftersträvas. 
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En utveckling av stationsområdet och Sockerstaden gör att centrumkvarteren får konkurens 
i att vara det naturliga navet i staden. Utmaningen ligger i skapa ett samspel mellan de två 
knutpunkterna som gynnar båda utan att villabebyggelsen emellan påverkas negativt. 

Såväl de relativt nya kvarteren i centrum som den gamla bebyggelsen kring järnvägen 
samspelar bra och erbjuder besökarna en trevlig, mänsklig miljö att vistas i. Karaktären 
som ett järnvägssamhälle är väl bevarad och är ytterligare en av de kvalitéer som bör tas 
tillvara på.  

Brister är framförallt avsaknaden av naturliga kopplingar över järnvägen, och det faktum 
att järnvägen upplevs som en barriär trots avsaknaden av såväl tåg som elektrifiering och 
andra större objekt som kommer med en järnväg. 
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3.3.3 Utformning 
Järnvägen genom Staffanstorp utformas för att inordna sig i de befintliga strukturerna och 
skapa nya möjligheter för rörelser genom orten. Både järnvägen i sig, området under och 
området intill utformas för att skapa ett attraktivt stråk genom Staffanstorp och möjliggöra 
för kopplingar över järnvägen 

Slutgiltig utformning redovisas i Bilaga 2 

Järnväg på bro 

Järnvägen förläggs längs den befintliga sträckningen. Fritt utrymme intill spåret är som 
minst 3,5 meter i varje riktning, och då pelarnas bredd är sju meter kommer ingen extra 
mark att behöva tas i anspråk bron. Från 0+000 till 1+500 ligger järnvägen längst söderut i 
orten och avgränsas från villabebyggelsen av Kronoslättsvägen. Direkt söder om järnvägen 
planeras bebyggelse i två till tre plan. Järnvägen förläggs på fem meters höjd för att skapa 
en naturlig stegring av höjdläget och möjliggöra för passage under, se Figur 78. 

 

 

 

Figur 78 – En bro som höjer sig över husen (ovan) upplevs som mer dominerande än en bro som ligger 
under de högsta husen (nedan) 
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Vid 1+500 passeras en idrottsplats och vid 1+800 passeras en skola. I samband med det 
gör järnvägen en kraftig sväng med en radie på ca 500 meter, vilket innebär att reducerad 
hastighet gäller. Från 2+000 breddas brokonstruktionen succesivt för att göra plats åt en 
plattform mellan spåren vid 2+500. Vid 3+100 är brobredden åter normal. Här passeras 
Staffanstorp kyrka med tillhörande kyrkogård på öster sida om järnvägen. Läget på 
järnvägen anpassas för att inte störa kyrkan allt för mycket. Pelare anpassas för att hamna 
symmetriskt kring kyrktornet. 

Vid 3+500 svänger järnvägen österut med en radie på knappt 400 m. Bebyggelsen här är 
något lägre och vägar som korsar järnvägen saknas. Här kan det således vara motiverat att 
sänka brons läge för att inte skapa en visuell barriär. Bebyggelsen på järnvägens södra sida 
ligger mycket tätt inpå järnvägen, och såväl skuggverkan som buller och faktiskt intrång på 
tomten kan bli nödvändigt.  

Vid 4+000 passeras ytterligare en större väg och fri höjd för samtliga fordon bör anordnas. 

Järnväg på bank 

Den befintliga banvallen är utformad för enkelspår, vilket innebär att en breddning 
kommer behöva göras för att få plats med dubbelspår. Till en början innebär detta dock 
inga större problem då området söder om järnvägen endast består av åkermark och 
parkering. Passagen av skolan vid 2+000 kan behöva säkras då järnvägen idag ligger i 
förlängringen av ett rörelsestråk från ett större bostadsområde. Mellan 2+300 och 3+000 är 
passagen mellan bebyggelse endast 70 meter på vissa ställen, vilket gör att kravet på 30 
meters avstånd från spårets ytterkant till bebyggelse blir svårt att klara av. Bebyggelsen på 
östra sidan är bostadshus i 3-4 våningar, på västra sidan ligger butiks- och industrilokaler. 

Vid 3+200 passeras Dalbyvägen där järnvägen ligger i plan och vägen passerar över på en 
bro. Efter det ligger stationsområdet där det idag finns många naturliga passager över 
järnvägen. 

Vid 3+100 och 3+600 korsas järnvägen av större gator. 3+100 är infart från Kyrkvägen till 
kyrkan och 3+600 är en huvudgata in till ett av de större bostadsområdena öster om 
järnvägen. Möjligheterna att ordna planskildhet är begränsade om inte järnvägen höjs upp. 

Från 3+600 till 4+000 är avståndet mellan järnvägsgatan och bostadshus endast 20 meter, 
och mellan gata och tomtgräns är det endast 15 meter. Detta innebär att järnvägen antingen 
måste inkräkta på gata eller hus. Avståndet till bebyggelsen på andra sidan järnvägsgatan 
är ca 50 meter, vilket innebär att kravet på fritt utrymme till spåren inte går att uppfylla i 
denna korridor. 

Vid 4+000 passeras Industrivägen. Utrymme finns för att göra denna passage planskild.  
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Station och plattform 

Stationen placeras i anslutning till det gamla stationsområdet.  Enligt utredningen kommer 
samtliga tåg att stanna i Staffanstorp, varför ytterligare spår inte är aktuellt. 
Brokonstruktionen måste dock breddas för att få plats med plattform intill spåren. Att 
möjliggöra för förbigångsspår är inte motiverat i Staffanstorp passagen genom Staffanstorp 
innebär att reducerad hastighet måste hållas under en längre sträcka. Således är ytterligare 
spår runt Staffanstorp ett bättre alternativ för framtida passerande tåg. 

Då Staffanstorp endast kommer trafikeras av lokaltrafik kan plattformens längd reduceras 
till 225 meter.  

Eftersom inga förbigångsspår är aktuella används mittförlagd plattform för att minimera 
bredden och samordna den utrustning som krävs i form av hissar, trappor, väderskydd och 
dylikt. 

Plattformen dimensioneras enligt Avsnitt 2.1.12 

Ett dubbelkopplat Pågatåg X61 är 148 meter långt och har plats för 480 sittande 
passagerare och gissningsvis lika många stående. Det mest troliga är att merparten av 
passagerare kommer att stiga på på morgonen och stiga av på eftermiddagen behöver 
plattformen inte dimensioneras för både väntande och avstigande samtidigt. Beräkning 
redovisas i Tabell 17. 

Tabell 17 - Dimensionering av plattform 

Område Bredd  Kommentar 
Skyddszon 1,0 m Samtliga tåg förväntas 

stanna 
Gångyta 2,0 m  
Väntyta 2,0 m 480 passagerare 
Fordonstrafik 0 m Ingen fordonstrafik antas 
Total bredd 5,0 m  

 

Av flexibilitetsskäl väljs en mittförlagd plattform. Det innebär att yta för väderskydd, hiss 
och trappa samordnas för de båda plattformarna. Den stora fördelen med sidoplattformar är 
att de är åtkomliga från hela långsidan, vilket inte spelar någon roll ifall järnvägen ligger 
på bro. 
Med hänsyn till minsta avstånd mellan skyddszon och långsträckta hinder bör föremål på 
plattformen inte placeras närmare skyddszonen än två meter.  
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Under och intill bron 

Området under bron delas in i fyra huvudsakliga områden, se Figur 79 

 

Figur 79- Uppdelning av området under och intill bron 

I de norra ligger banvallen idag mellan ett bostadsområde och Järnvägsgatan. Området är 
mycket grönt och lummigt, och i den mån det går behålls grönskan och kopplingarna över 
järnvägen behålls.  
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I passagen längst norrut är utrymmet knappt. Antingen kommer byggnaderna söder om 
järnvägen att behöva lösas in för att uppfylla de krav som ställs på avstånd till bebyggelse. 
I så fall lämnas ett grönområde till övriga boenden. Järnvägsgatan som går norr om 
järnvägen kan också ledas om, vilket skulle ge en betydligt bredare korridor. En järnväg på 
bro skulle i det fallet kunna innebära en koppling mellan de två, idag avskilda 
villaområdena, se Figur 80. 

 

 

Figur 80 - Trång passage för järnvägsgatan och järnvägen i Norra Staffanstorp (ovan) och ett 
alternativ där vägen leds om till frömån för en järnvägsbro (nedan) 
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I centrala Staffanstorp bildas ett nytt stationsområde som en knutpunkt mellan centrum och 
Sockerstaden, se Figur 81 samt Bilaga 2.  

 

 

Figur 81 - Stationsområdet i Staffanstorp 
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Stationshuset byggs ut under bron och kan inrymma såväl vänthall som butiker och 
serveringar då bron är något breddad på grund av att plattformen skall inrymmas mellan 
spåren. Knutpunkten för busstrafik flyttar och förläggs under bron direkt söder om 
stationsbyggnaden. Detta ger väderskydd för de som väntar och möjlighet att direkt byta 
mellan buss och tåg, se Figur 82.

 

Figur 82 - Bussterminal under bron i anslutning till stationen i Staffanstorp 

Norr om stationsbyggnaden sparas mark för en eventuell spårvägsangöring mot Lund. 
Även här ger bron skydd för de som väntar, och möjlighet till direkt angöring av 
plattformen finns. Både norr och söder om stationshuset används området allra närmast 
uppgångarna till cykelparkering som även den utnyttjar det väderskyddade läget.
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Området under plattformen blir dels bredare än under en vanlig bro, dels försvinner 
ljusinsläppet. Därför är det viktigt att belysningen är god och utformningen öppen mot 
omgivningen, se Figur 83. När plattformen slutar kan en bredare öppning i bron anordnas 
tills spåren åter gått ihop.  

 

Figur 83 - Bron ligger högt för att släppa in mer ljus undertill 

Söder om stationen passerar järnvägen ett bostadsområde i öster och ett handels- och 
industriområde i väster. Bostadsområdet är effektivt avskärmat med växtlighet, istället kan 
handelsområdets parkering förlängas in under bron, se Figur 84. 

 

Figur 84 - Järnvägen avskärmas med växtlighet (t.v) parkering kan förlängas in under bron (t.h) 
(Google, 2014c) 

Längst söderut passeras ängsmark, idrottsanläggningar och bostadsområden. Idag utgör 
järnvägen en barriär, men en upphöjd järnväg skulle koppla ihop områdena bättre och leda 
till bättre utnyttjande av grönområdena. 

  



124 
 

3.3.4 Bedömning 
Skugga 

Figur 85 visar teoretisk skuggning från bron i längs Kronoslättvägen i södra Staffanstorp. 
Höjden på bron är genomgående 5 meter. 

 

Figur 85 - Skuggstudie av bron längs Kronoslättvägen, vår/höstdagjämning 12:00 
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Buller 

Buller har beräknats vid fasad på en fiktiv byggnad belägen 30 meter från spåret, se Figur 
86. Bron är förlagd på fem meters höjd, banken på en meter. 

 

 

 

Figur 86 - Sektion för bullerberäkning av (ovan) och bank (nedan) 
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De beräknade värdena redovisas i Tabell 18 

 

Tabell 18 - Beräknade värden av buller i Staffanstorp. 
Antaget 7200 tågmeter/dygn, tågmodell X61, 160 km/h, hård markbeläggning, 1-180  vinkelområde, 

simulering utförd i Buller Tåg 

Fall Ekvivalent 
ljudnivå 
(dBA) 

Maximal 
ljudnivå 
(dBA) 

Bro med bullerskärm 46 70 
Bank utan bullerskärm 54 82 

Visuell påverkan 

En tätort är generellt mindre känslig för en järnvägsbro än landsbyggden. I Staffanstorp är 
dock bebyggelsen i övrigt låg, och bron riskerar att bli en betydande del av ortens siluett. 
Detta undviks dock till viss del eftersom bebyggelsen på den södra/östra sidan i ganska stor 
utsträckning är några våningar hög samtidigt som höga träd i vissa fall getts möjlighet att 
växa utmed banvallen. 

Hur området under bron upplevs blir desto viktigare. Igenom i Stort sett hela Staffanstorp 
ligger bron på 5 meters höjd, vilket upplevs som ganska luftigt. I vissa delar kan bron 
sänkas till 3,5 meter, vilket genast upplevs som mer instängt, se Figur 87 

 

Figur 87 - En bro på 5 meters höjd (t.v) upplevs som luftigare än en på 3,5 meters höjd (t.h) 
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Den känsligaste passagen är framför kyrkan, där symmetri och höjdläget på bron blir extra 
viktigt för att inte störa vyn mot kyrkan allt för mycket. Figur 88 visar hur en järnvägsbro 
framför kyrkan skulle kunna se ut. 

 

Figur 88 - Järnvägen passerar kyrkan i Staffanstorp 
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Evakuering och service 

Möjlighet att ta sig upp och ner från järnvägen finns vid plattform, ingen annan möjlighet 
är nödvändig. Möjlighet att angöra med servicefordon finns i Malmö. 

Expropriering 

Figur 89visar samtliga byggnader som befinner sig inom 30 meter från spåret och således 
bör inlösas. 

 

Figur 89 - Byggnader inom 30 meter från spåret 
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3.4 Lundaslätten 
Lundaslätten breder ut sig mellan Staffanstorp, Dalby och Lund, och mellan de två första 
orterna sträcker sig Simrishamnsbanan, se Figur 90. 

 

Figur 90 - Orientering Lundaslätten 

3.4.1 Bakgrund 
Lundaslätten kallas trakterna kring Lund och Dalby. Området karaktäriseras framförallt av 
sin högklassiga jordbruksmark som enligt jordbruksverket (2014)  tillhör den bästa i 
Sverige. Länsstyrelsen har som målsättning att denna mark skall bevaras i så stor 
utsträckning som möjligt, och även om en järnväg inte tar så mycket mark i anspråk så 
skapas en barriär som innebär fragmentering och indirekt kan skapa jordbruksmark som är 
olönsam att bruka. 

Överbyggnaden är borttagen på sträckan Staffanstorp-Dalby, men banvallen ligger kvar 
och delar fortfarande upp åkrarna som tidigare. Möjligheter att korsa banvallen finns 
fortfarande i anslutning till de flesta åkrar där det är önskvärt. En ny järnväg i marknivå 
skulle reducera antalet korsningspunkter och innebära problem för jordbruket. En 
upphöjning på bro skulle motverka detta.  
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3.4.2 Analys 
Historia 

Den bördiga jorden och höglänta läget har gjort att platsen länge varit bebodd, och i likhet 
med resten av Skåne är förekomster av fornlämningar inte ovanligt, se Figur 91. 

 

 

Figur 91 - Fornlämningar på Lundaslätten 

Under början 1000-talet var Dalby biskopsäte, och Dalby kyrka ligger fortfarande kvar på 
samma plats med utsikt över slätten. Jordbruksskiftet har satt sina spår, och hela slätten är 
idag brukad mark med gårdar strategiskt utlokaliserade på samma sätt som de varit i flera 
hundra år. (Trafikverket, 2013b) 

Visuell karaktär 

Området utgörs av mestadels flackt eller svagt böljande landskap och karaktäriseras av det 
jordbruk som tar i princip hela slätten i anspråk. Närheten till både Malmö och lund är 
påtaglig, och urbana inslag är frekvent förekommande, inte minst genom väg 16 från Lund 
och väg 11 från Malmö som båda är dimensionerade för hastigheter över 100 km/h. 
Landskapsbilden påverkas även av kraftledningar och vindkraftverk som är frekvent 
förekommande. 
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Landskapets form gör att sikten är god och de landskapsmässiga rum som uppstår är stora. 
Utmärkande landmärken är framförallt Dalby kyrka som ligger i utkanten av orten, 
placeringen och avsaknaden av bebyggelse i förgrunden är medveten, se Figur 92. Från 
kyrkan erhålls också en utblick över slättlandskapet som är tämligen unik. 

 

Figur 92 - Utsikt mot Dalby kyrka 

De naturliga strukturer som landskapet har att erbjuda är svaga och är underordnade de 
linjära element som människan tillfört, dels i form av vägar, dels i form av åkerbruk. 
Undantaget är Romeleåsen som kan skymtas i bakgrunden. Den befintliga banvallen delar 
fortfarande upp åkrarna och skapar en tydlig skiljelinje under sommarhalvåret när odlingen 
ger varje åker en egen karaktär. Bebyggelse och eventuell växtlighet är utspridd och skapar 
inga riktningar att ta fasta på. 

Människan 

Området är helt präglat av människan. Både Malmö och Lunds tätort är synliga, och såväl 
kraftledningar som vägar visar på människans närvaro. Där väg 16 och 11 möts utanför 
Dalby är en stor cirkulationsplats anlagd, vilket ytterligare visar vilken storstadsregion som 
Dalby befinner sig i. Biltrafiken genererar ett konstant buller vilket innebär att det aldrig är 
helt tyst, men det tillhör också en del av platsens ljudbild. Passerande tåg skulle bidra med 
tillfälliga förändringar vilket också gör att järnvägens närvaro ständigt gör sig påmind på 
ett annat sätt. 
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Järnvägen och väg 11 har samma sträckning, och mellan dessa uppstår en gränszon som är 
mellan en och två åkrar bred. Ifall järnvägen läggs på bank blir denna gränszon extra 
påtaglig, men även en broförlagd järnväg kommer dela åkerlandskapet och påverka remsan 
mellan väg och järnväg. 

Den föreslagna korridoren sträcker sig endast över mark som används för åkerbruk. 
Åkermarken är fragmenterad av banvallen, men mindre vägar ger dem frekventa 
möjligheter att korsa denna med eventuella jordbruksmaskiner. Dessa möjligheter bör 
bevaras då fler jordbruksmaskiner på väg 16 och 11 innebär både ökad olycksrisk minskad 
framkomlighet för övrig trafik. 

Då marken i huvudsak används för åkerbruk finns få möjligheter till rekreation i området. 
Området på och kring den gamla banvallen används dock som promenadstråk av 
lokalbefolkningen i viss utsträckning. Asfalterade vägar för gång- och cykeltrafik finns lika 
lättillgängligt och bedöms kunna fylla samma funktion ifall banvallen tas i anspråk. 

Geologi 

Det geologiska underlaget består av fasta jordar, mestadels sand och lermorän. Detta 
kräver inga större förstärkningsåtgärder oavsett om bygget sker på bro eller på bank 
(Griwell, 2014). 

Växt- och djurliv 

Området är starkt kontrollerat av människan i form av åkerbruk, vilket påverkar såväl växt- 
som djurliv. Viss högre växtlighet förekommer, framförallt i anslutning till gårdar, vägar 
och mindre vattendrag som lämnats orörda. Den gamla banvallen höjer sig dock över 
åkrarna och karaktäriseras av en del sly och busskage som fått fäste och fått växa fritt 
sedan järnvägen bröts upp. Denna går som mer eller mindre obrutet stråk genom 
landskapet kan därför fungera som spridningskorridor för både växter och djur, vilket 
påverkas av att järnväg dras fram över området. 

Längs vissa mindre vägar i området finns pilalléer, något som är karaktäristiskt för bland 
annat Lundaslätten. Dessa bör om möjligt behandlas med försiktighet vid järnvägens 
linjeföring (Trafikverket, 2014b). 

Markanvändning och restriktioner 

Den tänkta korridoren för järnvägen lyder inte under några restriktioner beträffande 
markanvändning vilka skulle försvåra för Simrishamnsbanan. I Lunds kommuns (2010) 
har i sin översiktsplan omnämnt att man ämnar bygga Simrishamnsbanan inom den 
tilltänkta korridoren, detaljplan är dock ej upprättad. I dagsläget används marken 
uteslutande för jordbruk. Befintlig banvall ligger till stor del på egen fastighet och används 
till rekreation. 
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Järnvägsutredningen har avgränsats till en korridor längs med den gamla banvallen för att 
bevara så mycket jordbruksmark som möjligt, se Figur 93. 

 

 

Figur 93 - Utredningskorridor över Lundaslätten 

Samråd 

2011-03-30 hölls samråd i Dalby. Där berördes bland annat Dalby kyrka och utsikten från 
denna, då det är något som de boende i Dalby är mycket intresserade av att bevara, se 
Figur 94. En järnväg skulle innebära en stor visuell påverkan på omgivningen, och 
alternativa sträckningar in mot Dalby än den gamla banvallen bör undersökas. 

 

Figur 94 - Utsikt mot Dalby kyrka (t.v) och över slätten från Dalby (t.h) 
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Det berördes också att järnvägen riskerar att ta värdefull jordbruksmark i anspråk. Då den 
gamla banvallen delar in åkrarna på ett naturligt sätt är det en sträckning som föredras ifall 
järnvägen förläggs på mark. Detta skulle dock inskränka på möjligheterna att passera över 
järnvägen med jordbruksmaskiner, vilket berörda ansåg som negativt. 

Även användningen av den gamla banvallen som rekreationsområde lyftes fram, då detta 
var en kvalitet som man önskade bevara (Trafikverket, 2013e) 

Sammanfattande analys 

Då landskapet starkt präglas av urbana objekt innebär järnvägens intrång inte samma 
påverkan på omgivningen som den hade haft i ett icke exploaterat landskap av samma typ. 
Den tillfälliga förändringen i ljudbild som uppstår då ett tåg passerar kommer att avisera 
järnvägen, men odlade eller plöjda åkrar fungerar effektivt för att dämpa buller, och det är 
endast enstaka gårdar som kan komma att beröras. 

Den sammantagna bedömningen är att landskapets komplexitet är låg. En järnväg skulle 
vara det tydligaste elementet i omgivningen och överordna sig de strukturer som redan 
finns som succesivt anpassas efter denna. 

Styrkorna i landskapet är framförallt det storskaliga och urbana. Järnvägen kan förstärka de 
riktningar som redan finns, samla ihop resterande infrastruktur och dominera landskapet. 
Problematiskt är framförallt utblickarna från Dalby kyrka som eventuellt får järnvägen i 
siktlinjen. Utblickarna över landskapet och mot Dalby kyrka för trafikanter på väg 16 kan 
också komma att försämras ifall järnvägen placeras i fel höjd.  

Ifall järnvägen byggs på bank kommer banvallen behöva förstärkas och breddas och 
således ta mer mark i anspråk. Ifall järnvägen byggs på bro kommer området kring pelarna 
att behöva grävas ut och förstärkas, vilket ändå kraftigt reducerar möjligheterna att 
använda befintlig banvall för rekreation. Skuggverkan från bron kommer antagligen 
innebära att banvallens funktion som spridningskorridor för växt- och djurliv begränsas 
även om den i övrigt lämnas intakt. 
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3.4.3 Utformning 
Järnvägen över Lundaslätten skall vara ett dominerande inslag i landskapsbilden och visa 
på den starka kopplingen till storstadsregioner som Malmö och Lund. Samtidigt skall den 
inordna sig till Dalbys strukturer och inte påverka ”entrén” till Dalby utan låta såväl bilister 
som tågresenärer mötas av Dalbys karaktäristiska siluett med kyrkan i fokus. 

Järnvägen skall heller inte förstöra de utblickar som erhålls från Dalby kyrka, utan kunna 
lyfta resterande landskap och skapa en än mer intressant utblick över Lundaslätten 

 

 

Figur 95 – Förslag på vertikal (ovan) och horisontal utformning på bro (mitten) och bank (nedan) över 
Lundaslätten 

Figur 95 visar sträckningen över Lundaslätten. För mer utförlig utformning, se Bilaga 3. 
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Järnväg på bro 

Från Staffanstorp förläggs järnvägen längs med den befintliga banvallen som löper 
parallellt med väg 11 på ca 500 meters avstånd. Ca 2 km väster om Dalby viker järnvägen 
av norrut och passerar Dalbyvägen nordost om den ursprungliga passagen. Anledningen till 
detta är för att undvika att störa utblickarna från Dalby kyrka 

Istället ges järnvägen möjlighet att passera framför kyrkan, parallellt med höjdkurvorna. 
För att detta skall bli möjligt används en radie på 800 m, vilket kräver reducerad hastighet. 
Detta är dock i närheten av tätbebyggt område och station, vilket gör att en reducerad 
hastighet kan accepteras. 

På slätten förläggs järnvägen på 12 meter höga pelare för att på håll upplevas som något 
smäckrare. Detta gör också att järnvägen kan förläggas relativt plant trots det svagt lutande 
underlaget. Vid 2+700 passerar järnvägen Dalbyvägen på ca fem meters höjd. Passagen är 
inte helt rätvinklig, men pelare och kontaktledningsstolpar vinklas för att skapa en mer 
symetrisk upplevelse för bilisterna.  

Efter att ha passerat Dalbyvägenläggs järnvägen i medlut mot Dalbyhöjden för att passera 
framför kyrkan i skärning. Vid 3+000 tangerar järnvägen Lundavägen, se Figur 96 

 

Figur 96 - Järnvägen kommer tangera Lundavägen i skärning 
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Figur 97 visar en sektion på järnvägens och vägens aktuella läge. Enligt gällande 
begränsningar från avsnitt 2.1.5 är denna passage godtagbar. 

 

Figur 97 - Sektion lundaslätten 3+000 bro mellan Lundavägen och Dalbyvägen 

 

Vid 3+200 respektive 3+900 passerar järnvägen Norrevångsvägen och Malmövägen, vilket 
görs i skärning. Efter detta krävs 25 ‰ motlut för att klara av att anlägga en plattform i 
marknivå i Dalby. 

Järnväg på bank 

Den flacka Lundaslätten gör att behovet av höga bankar och djupa skärningar uteblir. 
Järnvägen kan gå på befintlig bank från Staffanstorp, även om viss breddning för 
dubbelspår krävs. Sträckningen är densamma som för bron, men höjdläget är annorlunda. 
Vid 1+800, när landskapet börjar slutta mot Dalby går järnvägen in i skärning och passerar 
under samtliga vägar. Figur 98 visar sektion vid 3+000 där järnvägen tangerar Lundavägen 
i skärning. Enligt gällande begränsningar från avsnitt 2.1.5 är denna passage godtagbar. 

 

Figur 98 - Sektion Lundaslätten 3+000 bank mellan Lundavägen och Dalbyvägen 
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Vid 0+300, 1+200 och 1+900 passeras enskilda vägar. Det kan inte anses motiverat att 
ordna planskildhet för dessa, vilket innebär att de kommer att behöva ledas om. Vid 1+200 
ligger järnvägen på en 3 meter hög bank. Där kan det eventuellt gå att ordna en samlad 
korsningsmöjlighet 

Intill järnvägen 

Järnvägen kommer gå parallellt med väg 11 under större delen av sträckan. Majoriteten av 
alla som upplever bron kommer att vara bilister, och järnvägen kommer upplevas 
kontinuerligt. Österut anas Romeleåsen, men på avstånd från Dalby saknas annars 
naturliga blickfång som järnvägen kan inkräkta på. Ifall järnvägen förläggs på bank 
parallellt med en större väg finns risken att området mellan väg och järnväg blir olönsamt 
att bruka och istället lämnas att förfalla. Detta problem uppstår inte på samma sätt ifall 
järnvägen förläggs på bro. 

Där järnvägen går ner i skärning kommer marken intill att bli mindre lönsam att bruka. 
Detta gäller framförallt den triangel som utgörs av Lundavägen, Dalbyvägen och 
Norrevångsvägen som eventuellt kan behöva inlösas i fullo. Den bör i så fall planteras med 
gräs eller annan låg växtlighet för att inte åkern skall förfalla.  

Under bron 

Då banvallens funktion som rekreationsstråk för Dalbyborna försvinner fyller en obruten 
banvall inte längre något syfte. Att ha en banvall direkt under bron kan snarare upplevas 
som en projektion av brobanan på marken, vilket inte är eftersträvansvärt. Om möjligt bör 
banvallen jämnas med marken och återförenas med befintliga åkrar så att jordbruket kan 
fortgå obehindrat. Den del av banvallen som ligger närmast Dalby kommer dock inte 
påverkas av bron och kan lämnas som en allmän brygga ut bland åkrarna, se Figur 99 

 

Figur 99 - Den gamla banvallen sedd från Dalby 
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3.4.4 Bedömning 
Skugga 

Figur 100 visar teoretisk skuggning från bron. Höjden är genomgående 12 meter. 

 

Figur 100 - Skuggstudie av bron över Lundaslätten, Sommarsolståndet 18:00 
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Buller 

Buller har beräknats vid fastigheten Kyrkheddinge 18, 90 meter norr om 0+900, se Figur 
101 

 

Figur 101 - Kyrkheddinge 18 samt järnvägens nya sträckning 

Bron är förlagd på 10 meters höjd, banken på 1 meter, se Figur 102. 

 

Figur 102 - Sektion för bullerberäkning av bro (t.v) och bank (t.h) 
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De beräknade bullervärdena redovisas i Tabell 19 

Tabell 19- Beräknade värden av buller vid Kyrkheddinge 18, Antaget  
7200 tågmeter/dygn, tågmodell X61, 160 km/h, mjuk markbeläggning, 1-180  vinkelområde. 

Simulering utförd i Buller tåg 

Fall Ekvivalent 
ljudnivå 
(dBA) 

Maximal 
ljudnivå 
(dBA) 

Bro med bullerskärm 39 58 
Bank utan 
bullerskärm 

47 72 

 

Visuell påverkan 

Det största visuella problemet är järnvägen sedd från Dalby kyrka. Oavsett om utsikten är 
över en bro eller en bank så innebär det en visuell påverkan. 

Att låta järnvägen gå i skärning framför kyrkan kan minska påverkan på utsikten något. 
Figur 103 visar en järnvägsbro sedd från Lundavägen 

 

Figur 103 - Bro över Lundaslätten sedd från Dalby 

Det höga läget för betraktaren gör att järnvägen hamnar under horisonten, vilket gör att 
påverkan blir mindre.  
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Järnvägen sedd från marknivå kommer också innebära en visuell påverkan på landskapet, 
inte minst för de bilister som färdas längs med väg 11. Figur 104 visar hur en järnvägsbro 
respektive bank kan upplevas över slätten. 

 

 

Figur 104 Järnväg på bro (ovan) samt bank (nedan) över Lundaslätten, sedd från väg 11 mot Dalby 
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Bron syns betydligt mer än banken, men dess höga höjd gör att brobanan blir relativt slank 
i förhållande till pelarna. Det är viktigt för det visuella att bron ligger så pass högt att den 
inte skymmer horisonten, utan lämnar den linjen synlig. 

Markanvändning 

Figur visar behovet av markanvändning på bro respektive bank. Då järnvägen går i 
skärning den sista kilometern kommer ianspråktagandet vara snarlikt under den sträckan 
med 44 meter bred skärning som bredast. Ifall järnvägen förläggs på marken kommer 
bankbredden vara minst 16 meter, men oftast ligga på ca 20 meters bredd under hela 
sträckningen, se Figur 105 

 

 

Figur 105 - Järnvägens utbredning sedd från ovan för bro (ovan) och bank (nedan) 
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Evakuering och service 

Möjlighet att ta sig ner från bron kan anordnas i samband med passage av enskild väg vid 
1+200. Vid 2+900 går bron ner i marknivå, där kan också möjlighet att ta sig av bron 
annordnas. Möjlighet att ta sig på bron med rälsgående fordon för service och räddning kan 
annordnas i samband med stationen i Dalby, då den ligger i markplan. 

Byggnader som exproperieras 

Bedömningen är att inga byggnader behöver exproerieras oavsett om järnvägen byggs på 
bank eller på bro. 
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3.5 Romeleåsen 
Mellan Dalby och Veberöd passeras Romeleåsen, se Figur 106 

 

Figur 106 - Orientering Romeleåsen 

3.5.1 Bakgrund 
Romeleåsen är en ås av horsttyp i sydvästra Skåne som sträcker sig från Lund och i 
sydostlig riktning mot Ystad. Den är ca 30 km lång och strax under 5 km bred, se Figur 
107. 

 

Figur 107 - Romeleåsens utbredning 

Mellan Dalby och Veberöd ligger Romeleklint, en punkthöjd som man i bygget av 
Simrishamnsbanan valde att undvika genom att dra järnvägen runt. Detta har inneburit en 
sträckning med små radier vilket skulle begränsa hastigheten. 
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Figur 108 - Befintlig sträckning runt åsen (grått) och önskad upprätning över densamma (svart) 

Den järnväg som byggs idag är anpassad för persontrafik och kan därför byggas med större 
lutningar. Att passera över Romeleåsen gör att spåren kan anläggas med större radier och 
således bibehållen hastighet, se Figur 108 (Trafikverket 2013a). Att bygga denna sträcka 
på bro gör att kraftigare höjdskillnader enklare kan pareras utan att bygga höga bankar. 

3.5.2 Analys 
Historia 

Romeleåsen har fungerat som bosättning för människor sedan länge. Ett antal 
fornlämningar har hittats, framförallt kring åsens branta sluttningar, se Figur 109. 

 

Figur 109 - Fornminnen på Romeleåsen 

Söder om den planerade järnvägen ligger Björnstorps Slott som tillhör den mest 
utmärkande bebyggelsen i området. Slottet uppfördes på 1500-talet men renoverades under 
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mitten av 1700-talet och är idag utfört i klassisk rokokostil. Omgivningen präglas av 
symetriska planteringar och alléer, se Figur 110. I övrigt så bär området spår från flera 
hundra år av jord- och skogsbruk i en mindre industriell skala än det som sker på 
Lundaslätten (Trafikverket, 2013a). 

 

Figur 110 - Björnstorps slott (Trafikverket, 2013b) 

 

Visuell karaktär 

Romeleåsen karaktäriseras av varierande topografi och markanvändning. Landskapet är 
småskaligt och öppna, brukade partier blandas med skog, små vattendrag och kala partier 
av blottat urberg. De landskapsmässiga rum som uppstår är mindre, och öppningarna 
mellan rummen är inte alltid så markanta vilket gör att  

Romeleklint utgör det mest påtagliga landmärket i omgivningen, och är också en erkänd 
utsiktsplats från vilken man kan blicka ut över de lägre belägna partierna av åsen. Den 
planerade järnvägskorridoren passerar i närheten av Romeleklint, men höjdskillnaden 
mellan toppen och korridoren är påtaglig.   

Åsens formation utgör den största strukturen i landskapet och ligger vinkelrät mot 
järnvägens sträckning, men även höjdskillnaden mellan den planerade sträckningen och 
Romeleklint är en struktur som är storskalig nog för att ta stöd i. Detsamma gäller med 
större skogspartier. 
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Människan 

Människans närvaro sätter sina spår i omgivningen. Dels via den småskaliga bebyggelse 
och infrastruktur som finns, men även via verksamhet. Lantbruket på åsen är av betydelse 
även om det i många fall är småskaligt, och variationen är stor med allt från kött och 
mjölkproduktion till betor och spannmål 

Åsen har länge använts för rekreation, och anläggningar för möten, fest och boende finns 
lite överallt. Den småskaliga och lugna naturen på åsen är en av de kvalitéer som de lever 
på, vilket kan förändras kraftigt av en järnväg (Trafikverket, 2013a). 

Bakgrundsljud från större vägar i omgivningen går att uppfatta, men ett passerande tåg 
kommer att innebära ett kraftigt tillskott i ljudbilden. Omgivande terräng och växtlighet 
verkar dämpande, men det är fortfarande önskvärt att järnvägen lokaliseras för att undvika 
att störa omgivningen. 

Swerock äger ett stenbrott intill den tilltänkta sträckningen. De har i dagsläget tillstånd att 
bedriva verksamhet till och med 2019 (Trafikverket, 2013a). 

 

Figur 111 - Kraftledning över Romeleåsen 

Över åsen löper en kraftledning vilken kommer att behöva korsas av järnvägen, se Figur 
111. 

Geologi 

Romeleåsen består av ett tunt jordtäcke, under vilket det finns urberg. Detta innebär goda 
grundläggningsförutsättningar för både bro och bank (Griwell, 2014) 

Växt- och djurliv 

Växtligheten på åsen är riklig, och såväl barr- som lövträd förekommer frekvent. Det 
ömsom öppna, ömsom slutna landskapet gör att många brynzoner uppstår. Dessa är 
generellt viktiga platser för många olika biotoper och fungerar också som 
spridningskorridorer för dessa. Detta innebär att en variationsrikt växt och djurliv finns att 
beakta på åsen. 

Järnväg bör utformas för att undvika barriäreffekter såväl som intrång i känsliga miljöer 
(Trafikverket, 2013a). 
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Markanvändning 

Hela utredningsområdet är en del av ett större område som är av riksintresse för naturmiljö. 
Det handlar framförallt om fäladsmarker med unik flora i form av smörbollar och daggräs. 
För området på Romeleåsen omnämns dessutom det kulturhistoriska värdet i det stora 
sammanhängande systemet av fäladsmarker och dess långa kontinuitet som ett 
kulturhistoriskt värde. I kommunens översiktsplan omnämns dock Simrishamnsbanan som 
ett riksintresse (Trafikverket, 2013a). 

I den järnvägsutredning som gjorts föreslår att järnvägen dras i en förhållandevis bred 
korridor för att både ha möjlighet att passera runt och över åsen, se Figur 112 

 

Figur 112 - Utredningskorridor över Romeleåsen 

Samråd 

Samråd hölls i Veberöd 2011-03-29. Det som framkommit angående en ny sträckning över 
Romeleåsen är en oro från boende i området som anser att en ny järnväg kommer medföra 
buller och vibrationer som gör området mindre attraktivt. Det småskaliga landskapet är 
känsligt för intrång, och en järnväg riskerar att påverka landskapet väldigt mycket. Även 
boende i närliggande orter påpekar att åsen har stora naturvärden, och en järnväg innebär 
en barriär som kraftigt skulle reducera möjligheten till friluftsliv på åsen. Järnvägen 
riskerar också att påverka viltstråk för dovhjort längs åsen. 

Boende i byn Ugglarp är också oroade över den visuella påverkan järnvägen kommer att 
ha, då en av de stora kvalitéerna med att bo i Ugglarp är vyn från åsen över landskapet, 
vilket riskerar att påverkas av en upphöjd järnväg (Trafikverket, 2013e) 
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Sammanfattande analys 

Problemen på Romeleåsen handlar om att kunna passa in en storskalig järnväg till det 
småskaliga landskapet. På marken innebär järnvägen en barriär som riskerar att 
fragmentera landskapet, medan en järnväg på bro riskerar att dominera landskapet på ett 
ogynnsamt sätt. 

Landskapets komplexitet är relativt hög, och risken är att ett tillskott av en järnväg gör att 
det upplevs som stressande och rörigt. Landskapets småskalighet och möjlighet till 
utblickar är dess största kvalitét, och en eventuell järnväg måste inpassa sig till dessa 
kvalitéer. 

Hänsyn måste också tas till de natur- och kulturhistoriska värden som är förknippade med 
åsen. Det växt- och djurliv som finns riskerar att förhindra sin naturliga spridning ifall en 
järnväg bildar en barriär genom landskapet. Att dölja järnvägen blir svårt, utmaningen 
ligger i att anlägga en dubbelspårig järnväg som syns utan att man tänker på den 
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3.5.3 Utformning 
Järnvägen skall passera åsen utan att vara ett dominerande inslag. Naturen skall i alla lägen 
överordna sig järnvägen, och intrycket skall vara att den alltid legat där. Samtidigt skall det 
framgå att järnvägen är ett främmande inslag, och där det är möjligt skall bron och 
landskapet samspela för att ge åskådarna en ännu bättre upplevelse 

Utformningen av järnvägen skall ske med minsta möjliga påverkan på det liv som dagligen 
utspelar sig på åsen, oavsett om det handlar om människor, växter eller djurliv 

 

 

Figur 113 Förslag på vertikal (ovan) och horisontal utformning på bro (mitten) och bank (nedan) över 
Romeleåsen 

Figur 113 visar utformningen över Romeleåsen, för utförligare utformning, se bilaga 4 

Järnväg på bro 

Järnvägen avviker från den befintliga sträckningen efter att den passerat Norra Ugglarp. 
Detta gör den för att undvika de små radier som skulle krävas för att runda höjden och ta 
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sig nedåt på skrå som den befintliga sträckningen gör. Istället fortsätter järnvägen över 
åsen. 

Järnvägen förläggs på fem meters höjd, vilket i förhållande kan anses lågt. Detta gör man 
för att undvika att bryta horisonten för en betraktare. Vid 0+500, när järnvägen precis vikt 
av från befintlig sträckning passeras en T-korsning där järnvägen passerar över.  

På östra sidan av åsen upplevs stigningen som relativt snäll, och banan förläggs i lätt 
motlut så att avståndet till marken succesivt minskar. Vid 1+000 passeras en väg, även där 
passerar järnvägen över på ca fem meters höjd. Denna passage sker i relativt rät vinkel, 
pelare och kontaktledningsstolpar placeras symetriskt kring vägpassagen för att vinkeln 
skall upplevas än mer rät. 

Vid 1+400 passeras en kraftledning. Enligt 6§ i Elsäkerhetsverkets (2008) 
författningssamling är det i normalfall inte tillåtet att dra ny, elektrifierad järnväg under en 
kraftledning. Detta innebär att kraftledningen måste grävas ner. Att undvika kraftledningen 
är dock inte möjligt ifall järnvägen skall gå mellan Dalby och Veberöd. På sikt finns en 
ambition att alla kraftledningar skall vara nedgrävda, vilket innebär att det ingrepp i 
landskapet som en nedgrävning innebär kommer att ske oavsett. 

Motlutet på järnvägen är lägre än sluttningen på åsen, och vid 1+900 når bron tillslut 
marken. Detta gör den dels därför att klara lutningen ned från åsens branta östsluttning, 
men också för att anpassa sig till åsen och inte överordna sig den övriga horisontlinjen. 

Vid 2+700 passeras toppen, och åsen sluttar mot Veberöd med en lutning på 
uppskattningsvis 50 ‰. För att klara denna passage krävs dels att järnvägen förläggs med 
maximal lutning, 25 ‰, men också att en kraftig brokonstion med högsta pelarhöjd på 17,2 
meter anläggs, se figur. 

Vid 4+200 ansluter järnvägen till befintlig sträckning och en normal brohöjd på 5 meter. 

Järnväg på bank 

Det konventionella alternativet på bank har samma sträckning som på bro. T-korsningen 
som passeras vid 0+500 och förbinder Norra Ugglarp kommer att stängas av och trafiken 
över järnvägen förpassas istället till en planskild korsning i Björnstorp, 500 meter västerut.  

Vid 1+000, där järnvägen passerar ytterligare en väg ligger den redan på en 4 meter hög 
bank, vilket innebär att en tunnel kan ordnas i banken. 

För att undvika allt för höga banker förläggs järnvägen med maximal lutning, 25 ‰ utför 
åsen. Vid 2+300 förläggs järnvägen i skärning som varierar upp till 10 meter högt.  

Vid 3+000 övergår skärningen i bank utför åsen. Här uppgår höjdskillnaden till maximalt 8 
meter vilket innebär en 60 meter bred bank. Vid 3+700 har järnvägen nått marknivå, och 
vid 4+200 ansluter den till befintliga sträckningen genom Veberöd.  
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Intill järnvägen 

I landskapet finns vissa öar av vegetation vilka är stora nog att samspela med järnvägen, 
det är önskvärt om järnvägen inte fragmenterar dessa utan passerar på passande avstånd. 
Järnvägen kan med fördel finna stöd gränslandet mellan öppet och slutet istället. Eftersom 
järnvägen passerar i en dalgång mellan två höjder kommer det omgivande landskapet 
ganska snabbt att ta över, det bästa är att låta så stora delar av landskapet vara orört. 
Järnvägen kommer att gå parallellt med en kraftledningsgata, men om möjligt bör skogen 
mellan järnvägen och kraftledningen bevaras. Då järnvägen ligger i marknivå kommer 
dock en bredare korridor behöva röjas för att järnvägen skall anses trädsäkrad, se Figur 114 

 

Figur 114 - Trädsäkring vid järnväg och kraftledning lämnar hål i horisonten, på bro (ovan) och bank 
(nedan) 

Under bron 

Området under bron bör försöka återskapa det småskaliga landskap som finns i 
omgivningen. Återplantering av växtlighet ifall bristen på ljus och vatten tillåter det bör 
eftersträvas. Där extra stort intrång i landskapet sker kan modellering av marken kring 
pelarna hjälpa till att skapa en känsla av att bron är ”naturlig”, som om den vuxit ur 
marken. 
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3.5.4 Bedömning 
Skugga 

Figur 115 visar teoretisk skuggning från bron vid åsens östra fot. Höjden varierar från 17,5 
meter i väster till 5 meter i öster 

 

Figur 115 - Skuggstudie av bro vid åsens östra fot, vår och höstdagjämningen 12:00 

Buller 

Buller har beräknats vid fastigheten Veberöd 301, 270 meter söder om 3+000, se Figur 116 

 

Figur 116 - Fastigheten Veberöd 301 samt den planerade järnvägens sträckning 
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Bron är förlagd på 17,5 meters höjd, banken på 8,5 meter, se Figur 117. 

 

Figur 117 - Sektion för bullerberäkning av bro (ovan) och bank (nedan) 

 

De beräknade värdena redovisas i Tabell 20 

Tabell 20 - Beräknade värden av buller vid Veberöd 301. Antaget  
7200 tågmeter/dygn, tågmodell X61, 160 km/h, mjuk markbeläggning, 1-180  vinkelområde. 

Simulering utförd i Buller Tåg 

Fall Ekvivalent 
ljudnivå 
(dBA) 

Maximal 
ljudnivå 
(dBA) 

Bro med bullerskärm 32 50 
Bank utan 
bullerskärm 

41 62 
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Visuell påverkan 

Landskapet över Romeleåsen är känsligt, och bron bör ligga lågt för att inte dominera 
landskapet. Figur 118 visar järnväg förlagd på bro respektive bank sedd mot horisonten vid 
passage av Ugglarpsvägen. 

 

 

Figur 118 - Järnväg över Romeleåsen på bro (ovan) och på bank (nedan) 
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Bron är förlagd på fem meters höjd för att inte begränsa framkomligheten för 
Ugglarpsvägen, detsamma gäller för banken.  

På åsens östra sida kommer en kraftig bro att behöva byggas, alternativt en bred bank. 
Figur 119 visar Romeleåsen sedd från Veberöd 

 

 

Figur 119 - Hög järnvägsbro (ovan) respektive bank (nedan) mot Romeleåsens östra sluttning (original 
från Google, 2014d) 

I båda fallen kommer en öppning i träden vid horisonten bli nödvändig för att trädsäkra 
järnvägen. På bank blir dock öppningen betydligt bredare och djupare i och med att 
järnvägen går in i skärning. 
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Markanvändning 

Figur 120 visar ianspråktagandet av mark vid bro respektive bank. Bron kommer att ligga i 
marknivå då den tangerar åsens högsta höjd, men ingen breddad skärning krävs. 

Ifall järnvägen förläggs på bank kommer både bankar och skärningar utför åsen bli mycket 
breda, mellan 70 och 80 meter som bredast. Som smalast kommer banken vara 16 meter, 
men största delen varierar det mellan 20 och 25 meter. 

 

 

Figur 120 - Järnvägens utbredning sedd från ovan för bro (ovan) och bank (nedan) 
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Evakuering och service 

Möjlighet att ta sig ner från bron kan ordnas i samband med passage av väg vid 1+000 och 
vid 2+500 där järnvägen ligger i marknivå och mindre vägar ligger i närheten. Möjlighet 
att ta sig upp på bron med servicefordon kan anordnas i Dalby. 

Exproperiering 

Inga fastigheter ligger närmare spåret än 30 meter. Tre fastigheter ligger närmare spåret än 
50 meter och kan bli aktuella att lösa in ifall järnvägsbankens utbredning bedöms bli allt 
för stor, dessa redovisas i Figur 121.  

 

Figur 121 - Byggnader inom 50 meter från spåret 
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3.6 Sammanfattande bedömning 
3.6.1 Skugga 
Bron kommer innebära skuggning. En låg bro ges en mer koncentrerad skuggning 
undertill, medan en högre bro sprider skuggan över ett större område under dagen.  

Största oangelägenheten med en skugga är ju annars om den skymmer uteplatser eller 
liknande där människor gärna vill vistas i solen.. I staden ger bron sällan något extra 
tillskott till skuggningen i förhållande till omgivande bebyggelse, och på landet är 
avståndet mellan järnväg och bebyggelse betydligt större. Enligt simuleringen ger bron i 
sitt högsta läge, 17,5 meter en ungefär 40 meter lång skugga, och på 40 meters avstånd från 
en järnväg finns det andra faktorer som tillsammans gör att avståndet ändå bör ökas. 

3.6.2 Buller 
De bullersimuleringar som gjorts visar att bullret vid första byggnad sett från spåret 
minskar. Spridningen kommer dock att öka, och bakomliggande bebyggelse kommer 
uppleva mer oönskat ljud. Bullersimuleringen är beräknad utan hinder, vilket innebär att 
eventuella plank eller häckar intill byggnaderna skulle verka till bankalternativets fördel i 
simuleringen. 

Extra bullerskydd går att ordna både på bank och på bro, men anläggandet är enklare och 
ger mindre påverkan på bro jämfört med bank. 

3.6.3 Visuell påverkan 
Svårigheten i landskapsanpassning har snarare med omgivning än med bro/bank att göra. I 
ett flackt landskap försvinner banken lättare, men en bro kan i vissa fall tillföra en 
ytterligare dimension som kan vara välkommen. I mer kupperad terräng blir banken ett 
betydligt större ingrepp rent ytmässigt, men även bron upplevs som stor i förhållande till 
småskaligheten i omgivningen. 

Vissa känsliga vyer tjänar på att järnvägen är dold, men även om spåren inte syns så finns 
t.ex. kontaktledningar och stolpar som stör det visuella. Att tydligt visa järnvägens existens 
är oftast bättre än att försöka dölja. 

Bron kan med fördel också färgas i olika färger. I stadsmiljö framför kyrkan skulle en ännu 
ljusare, vit betong fungera bra, och i landskapet skulle mer naturliga pastellfärger ge ett 
behagligt uttryck. 

3.6.4 Markanvändning 
I driftskedet tar en bro mycket mindre mark i anspråk än en bank. En bro med 20 meters 
spann har ett konstant markanspråk på 0,4 m2/meter järnväg, medan en bank varierar från 
16 m2/meter ända upp till 70 m2/meter i fallet Romeleåsen. 

All mark under bron är dock inte brukbar, och i anläggningsskedet är markanvändningen 
ungefär densama för både bank och bro, om inte banken blir extremt bred. 
Sammanfattningsvis är dock bro bättre ur markanvändningsperspektiv. 



161 
 

3.6.5 Evakuering och service 
Åtkomst för evakuering skiljer sig inte nämnvärt. Lyckas man ta sig fram med fordon intill 
järnvägen är det för visso lättare att komma till tåget ifall järnvägen ligger på marken. 
Samtidigt kommer antalet vägar som korsar en bro antagligen att vara fler, varför fler 
åtkomstpunkter finns vid en bro. Att som resenär transportera sig längs med spåren är 
enklare på bro där detta kan ske på jämnt underlag, detta är viktigt inte minst för 
människor med nedsatt funktionsförmåga. 

Åtkomst för servicefordon begränsas i och med att man inte kan köra på servicevägar och 
enkelt ta sig upp på järnvägen därifrån. Servicevägar ligger idag framförallt i anslutning till 
växlar som är den del som oftast behöver service. Vid eventuella växlar kan 
evakueringstrappor annordnas för att underlätta för åtkomsten. 

3.6.6 Exproperiering 
I och med de säkerhetsavstånd som gäller intill järnvägen kommer byggnader inom 30 
meter från spåret att behöva lösas in oavsett om järnvägen byggs på bro eller bank. Ifall 
järnvägn ligger förhållandevis högt kan dock en bank bli betydligt bredare än en bro och 
därför ta mer mark i anspråk.  

För inlösen av annan mark är broalternativet att föredra då endast marken under och intill 
pelarna behöver lösas in. 
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4 Diskussion och slutsatser 
Att bygga järnväg upphöjd på bro har många fördelar, något de flesta är överens om. Vilka 
nackdelar som finns, och hur de påverkar omgivningen är dock det som är intressant. Jag 
valde aktivt att bortse från ekonomi i mitt förslag eftersom det annars blir en begränsande 
faktor, men insåg ganska tidigt att den allmänna uppfattningen var att just priset gjorde att 
järnväg fortfarande planeras med ballastspår i marknivå. 

För att få klarhet i broarna krävs det att man definierar varför man vill bygga på bro. Till 
att börja med så handlar det framförallt om nya järnvägar, vilka oftast planeras för 
persontåg i högre hastigheter och således bör anläggas med ballastfritt spår. Ballastfritt 
spår ställer högre krav på stabilitet i underbyggnaden, vilket innebär att prisskillnaden 
mellan att bygga på marken eller att bygga på bro minskar. Med det sagt kan man fokusera 
på rapportens syfte, att undersöka vilka problem som uppstår om järnvägen byggs på bro, 
och hur dessa på bästa sätt elimineras. 

Att buller sprids effektivare genom att höja upp bullerkällan är ett problem som inte går att 
blunda för, men samtidigt medför en ny järnväg ökat buller oavsett om den ligger i 
marknivå eller upphöjd på bro. Till brons fördel kan dels nämnas att bullerkällan kommer 
längre från mottagaren samt att bron i sig själv innehåller bullerdämpning, vilket inte finns 
på bank. Bullret hos en från järnvägen sedd mottagare borde således minska, vilket också 
samtliga simuleringar i min fallstudie visade. En mer noggrann analys över hur 
kontinuerlig bullerdämpning kan utformas på bästa sätt bör dock utföras. 

Att järnvägen ligger på bro innebär dock ett annat problem, nämligen att tågen exponeras 
för betraktaren som omedvetet upplever sig mer störd av bullret. Ett rimligt antagande är 
att detta kommer innebära en konflikt liknande den angående vindkraftverk, där de som i 
grunden har en negativ inställning till vindkraft upplever att kraftverken som störande i en 
större utsträckning än de som uppskattar dem. Att från början skapa en positiv inställning 
till att järnvägen höjs upp är antagligen en effektivare åtgärd än att arbeta med ytterligare 
bullerdämpning. 

I grunden gäller antagligen samma inställning till det visuella intrycket i landskapet. De 
som har en positiv inställning till järnväg kommer ha mindre problem med en bro än de 
som inte har det. Man kan dock inte förneka att en bro i många fall bidrar med en betydligt 
större visuell påverkan än en järnväg på marken. 

Det är viktigt att definiera varför bron behövs, att bara höja upp järnvägen har inget 
egenvärde i sig. Anledningarna kan vara många, allt ifrån att man inte vill ta värdefull 
mark i anspråk till att modelleringen av terrängen annars kommer bli för omfattande. Detta 
är alla intressen som måste tas tillvara på och väga mot andra intressen, till exempel 
landskapsbilden. Finns inga egentliga värden i att höja upp järnvägen samtidigt som 
landskapsbilden skulle påverkas negativt av en bro är det klart att järnvägen kan förläggas i 
marknivå, något som jag tillämpade i min fallstudie i fallet Lundaslätten. Jag menar inte att 
järnvägen bara ska höjas upp där det finns särskilda skäl, att slippa barriären från en 
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järnväg har alltid någon positiv effekt. Vad jag menar är att det visuella är ett intresse som 
alla andra. 

När järnvägen byggdes var landskapsmodellering inget alternativ, och sträckningen fick 
anpassas efter landskapets former. Idag är det möjligt att med höga bankar, djupa 
skärningar och ibland också broar och tunnlar anpassa landskapet efter järnvägen. Av 
ekonomiska och sociala skäl finns dock fortfarande ett incitament att anpassa järnvägen 
efter det som känns naturligt för att inte fragmentera landskapet. Ifall järnvägen byggs på 
bro försvinner helt behovet av landskapsanpassning, och tekniska och ekonomiska 
intressen föresspråkar en så rak sträckning som möjligt utan hänsyn till omgivningen. 

Viktigt att komma ihåg är dock att järnvägen redan idag styrs av just dessa intressen. 
Massbalanser, alltså möjlighet att använda schaktmassor från skärningar för att bygga upp 
närliggande banker spelar en mycket stor roll för järnvägens linjeföring i plan och profil 
idag. Att förlägga järnvägen på bro skulle helt eliminera den aspekten och istället 
möjliggöra för en mer landskapsanpassad linjeföring i såväl plan som profil. 

I Fallstudien gjorde jag ett förslag på broutformning. En begränsande faktor i denna är de 
riktlinjer för fritt utrymme intill spåret som gäller. Att istället för att tillämpa sektion N3,5 
använda sig av sektion N eller sektion C skulle minska bredden på bron med upp till två 
meter och samtidigt effektivisera bullerdämpningen. Att sektion N3,5 kommer av att en 
person skall kunna stå på fotsteget när tåget färdas är något som inte är aktuellt i 200 km/h. 

Säkerheten är också en begränsande faktor. I staden är motivet till att bygga en bro 
framförallt att marken under kan utnyttjas bättre och att barriärer inte skall uppstå. Dagens 
regleringar begränsar dock användningen av området under och intill bron, vilket gör att 
varken markanvändning eller eliminerandet av barriärer kan antas bli särskilt effektivt. För 
att till fullo kunna använda sig av området under bron krävs en genomgång av den praxis 
som används idag för att se hur området skulle kunna användas bättre. Är det t.ex. möjligt 
att minska på skyddsavstånden om tåg med farlig last leds runt staden istället? Att arbeta 
förebyggande för att undvika att en olycka uppstår anser jag är ett effektivare sätt än att 
förutsätta att det kommer ske, även om jag är medveten om att båda aspekterna måste tas i 
beaktning. 

Det är också viktigt att inse att säkerheten ändå ökar av att järnvägen höjs upp. Merparten 
av alla dödsolyckor på järnväg är på grund av självmord, och sett från ett 
järnvägsperspektiv skulle detta troligen minska om järnvägen blir mindre tillgänglig. 
Risken att en olycka på järnvägen inträffar finns dock, och konsekvenserna får inte bli för 
stora. Andra alternativ än begränsande säkerhetsavstånd hade dock varit att föredra. 

I min fallstudie lät jag både gällande regleringar och tillämpningar som används i Sverige 
idag reglera mig, att i närheten av centrum använda området under till station, bussterminal 
och parkering, men i resten av orten används det endast till parkmark för att överbygga 
barriärer. 
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Jag valde också att använda samma broelement både på landsbyggden och i staden för att 
visa att det var möjligt, men bron kan mycket väl utformas på andra sätt också. I staden 
finns större möjligheter och incitament att situationsanpassa en bro. Beroende på den 
arkitektoniska och/eller kulturella omgivningen och andra förutsättningar kan olika 
brokonstruktioner användas i olika delar av en stad. 

Avslutningsvis kan jag bara konstatera att negativa konsekvenser är svåra att överbygga på 
bro. Samtidigt skulle jag inte vilja påstå att det är enklare på bank. Enda skillnaden är att vi 
lärt oss leva med de negativa effekter som komer av att en järnväg ligger i marknivå. 
Arbetet med att eliminera de negativa konsekvenserna på bro är i alla fall enligt mig ett 
mer givande arbete. 

4.1 Förslag på fortsatta studier 
Fördjupning av detta arbete skulle framförallt kunna göras på järnvägsbroar i stadsmiljö 
med fokus på bron som en alternativ lösning till tunneln. Ett sådant arbete skulle till 
exempel kunna innefatta olika möjliga användningsområden för marken som frigörs under 
och intill bron med konkreta exempel från verkligheten och hur dessa förhåller sig till de 
restriktioner som gäller. 

Beträffande utformningen av själva broelementen finns utrymme för fördjupande analyser 
av brons bärighet med fokus på dynamiska effekter samt vertikala krafter till följd av 
accelererande och retarderande tåg. Broutformningen kan också analyseras vidare med 
hänsyn till t.ex. bärighet vid urspårningsolyckor, bullerdämpning, effektivitet vid 
produktion och kostnad ur ett livscykelperspektiv.   
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Bilaga 1A 

Dimensionering av bro 
Ett broelement modeleras som en fritt upplagd balk.  

 

Betong C40 
Spänning (fck) 40MPa 

 1,5 
Egentyngd 2,5 /  
Armering  

 20 mm 
Spänning 
(fyd) 

435 MPa 

 

De två banorna beräknas var för sig. Balken skall alltså kunna bära sin egentyngd samt 
kraften från ett passerande tåg 

 = 1,3  + 1,5  å  å  



 
  = 3,4 0,5 25 = 4,25  

 å  å = 155 9,8274  = 20,5  

= 1,3 4,25 + 1,5 20,5 = 36,3  

 

 

 

Balken dimensioneras för största moment (M) och tvärkraft (V) 

Moment 

= 8 = 1815  

Tryckkraft i betong (FC) och dragkraft i armering (Fs) ska vara lika stora =  

 = 0,8  

 = ( 0,4 ) = 0,8 ( 0,4 ) 

= 1,25 ± (1,25 ) 0,32  

Betong C40 ger Fcd=40 = 1,5 

= 1,25 400 ± (1,25 400) 1815 100,32 3,4 10 40 



= 43,6  ( = 956,4 ) = 40 0,8 43,6 3400 = 4744  

 

 = =  

= = 4744 10435 = 10905  

 = = 10 = 314  10905 314 = 35  ä  

 

Tvärkraft >  

= 2 = 36,3 202 = 363  

= 0,18 100  

= 1 ± 200
 

= 1 ± 200400 

= 1,7 ( = 0,3) 

= = 35 103400 400 = 0,0081 

= 0,181,5 1,7 100 0,0081 40 10 = 3352,7  



 >  
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