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6 Befintliga förhållanden inom
utredningsområdet
Sammanfattning kapitel 6:
Kapitel 6 beskriver de faktorer som format landskapet inom det aktuella
utredningsområdet. I avsnittet beskrivs också hur det varierande landskapet påverkat människan och samhällsutvecklingen samt hur denna
utveckling och de idag rådande landskapsformerna påverkar infrastruktursatsningen och dess placering.

I syfte att ge en grundläggande bild av utredningsområdets förutsättningar, beskriver
följande kapitel de befintliga förhållandena utifrån geografiska och sociala faktorer.
Kapitlen hanterar följande aspekter:
•

Geologi

•

Topografi och geomorfologi

•

Klimat och vatten

•

Landskapstyper och landskapskaraktärer

•

Mark- och vattenanvändning

•

Skyddade områden

•

Infrastruktur med riksintressen

•

Socioekonomiska förhållanden

•

Utpekade stationsorter med omland inom utredningsområdet

De beskrivna förutsättningarna i kapitlet samt de anläggnings- och järnvägstekniska förutsättningarna, som redogörs i kapitel 7, utgör underlaget för de åtgärder som
presenteras i Del 3.

6.1 Geologi
Underlag

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har tagit fram ett uppdaterat berg-, jord- och
vattenrelaterat kart-, data- och informationsmaterial för projektet Götalandsbanan. Som
underlag till uppdraget finns rapporten ”Götalandsbanan - en sammanställning av SGU:s
geologiska data för sträckan Göteborg-Jönköping” 11. Det uppdaterade materialet utgör
underlag för planering, projektering och byggande.
En bergytemodell har skapats som är baserad på en ”subtraktion” mellan skannad markmodell (GIS) och SGU:s jorddjupsmodell.
Underlagen omfattar osäkerheter beroende dels på skalan karteringen gjorts i, dels vid
vilken tidpunkt underlaget tagits fram. Det äldre kartmaterialet har till exempel större
osäkerheter i bland annat jordartsgränser. Jorddjupsmodellen bygger på jorddjups11
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Figur 9. Förenklad berggrundskarta från SGU skala 1:1 miljon. Utredningsområdet domineras av granitoider
och graniter av olika åldrar och grader av omvandling (beige-rosa på kartan). Mörka bergarter förekommer i
mindre mängder som stråk eller linser i hela utredningsområdet (gröna och mörklila), och övriga förekommande
bergarter inom området är ryolit och sandsten (markerat med gul, orange och ljusblå).

uppgifter från borrningar och seismiska sonderingar samt på information om berg i
dagen och från jordartskartan. Osäkerheten i modellen varierar kraftigt från område till
område, generellt gäller att noggrannheten är större i eller nära tätorter och mindre på
landsbygden, eftersom det finns fler borrningar i eller nära tätort. Generellt gäller också
att jorddjupsmodellen har en underrepresentation av stora jordmäktigheter.

Geologin i området

Berggrunden i utredningsområdet, se Figur 8, utgörs av två geologiska provinser: Östra
Segmentet med gnejsiga bergarter (från Borås i väster till strax öster om Jönköping), och
öster om detta det Transskandinaviska Magmatiska Bältet (TMB) med mer välbevarade
bergarter som inte blivit förgnejsade utan behållit sin ursprungliga magmatiska textur.
Berggrunden i Östra segmentet omvandlades till gnejser under stort tryck och upphettning i samband med bergskedjebildning. Dessa bergarter har varit nedtryckta till så
stora djup att berget börjat smälta. Egenskaperna för berget påverkas av att det delvis
varit uppsmält, exempelvis har det medfört sämre hållfasthetsegenskaper. Gnejsigheten
är flack och har öst-västligt liggande veckplan. I området kring Jönköping har berget inte
varit på fullt så stora djup, men har ändå varit helt plastiskt och har en utvecklad gnejsbildning, som har varierande stupning och öst-västligt liggande veckplan.
Öster om Jönköping (i TMB) är bergarterna mer välbevarade, främst granitiska. Här har
berget generellt mycket goda hållfasthetsegenskaper för tunneldrivning.
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Östra segmentet och TMB är separerade av en större förkastningszon där berget rört sig,
vilket gett upphov till förskjutningar mellan bergblocken. Berget har vid rörelserna
kros-sats och spruckit och syns idag som dalgångar där det kan vara stort djup till berg,
såsom i Jönköpingsområdet. Dessa dalgångar har senare fyllts av sediment till den markyta vi ser idag. I Jönköpingsområdet återfinns även yngre sedimentära bergarter som
tillhör Visingsögruppen. Dessa är typiskt gula sandstenar som har mycket låg hållfasthet.
Utöver den stora förkastningszon som skiljer Östra segmentet och TMB åt finns andra
mindre framträdande sprick- och förkastningszoner i berggrunden. Gemensamt för dessa
zoner är att de är de yngsta bergstrukturerna och att de skär tvärs den äldre gnejsigheten
i nord-sydlig riktning. Det finns storskaliga zoner, såsom deformationszonen vid
Ulricehamn, men också otaliga mindre zoner som ofta syns i landskapet som dalgångar
och sjöar.
De jordlager som finns i utredningsområdet, se Figur 9, har framförallt bildats under
istiden eller kort därefter under isavsmältningsfasen, förutom torvmarker och svämsediment som har bildats kontinuerligt sedan isens reträtt. I utredningsområdet gäller
generellt att jorddjupen i höjdområdena är av ringa mäktighet medan de i dalgångarna
kan vara mycket stora.
Jordarterna, se Figur 9, domineras av morän, som varierar kraftigt i sammansättning.
Utöver detta finns också rikliga förekomster av isälvssediment (sandiga och grusiga avVänern
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Figur 10. Förenklad jordartskarta från SGU skala 1:1 miljon. Utredningsområdet domineras av berg i dagen (rött)
och morän (blått). Nord-sydliga stråk av isälvsmaterial (grönt) förekommer spritt, samt mindre förekomster av
lera (gult), sand (orange) och torv (brunt).
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sättningar) samt glacial lera och silt. I mindre utbredning förekommer även postglaciala
sediment såsom svallgrus och postglacial sand. Organiska jordarter såsom torv har
relativt stor utbredning.

6.2 Topografi och geomorfologi
De topografiska skillnaderna i utredningsområdet är stora. De högsta höjderna på uppemot 350 meter över havet såväl öster som väster om Vättern faller brant ned mot
Vätternsänkans omkring 90 meter över havet och mot Östgötaslätten till cirka 75 meter
över havet. Det går också att konstatera att den relativa höjdskillnaden eller ”brutenheten”
i landskapet varierar inom området. Figur 10 visar att sprickdalslandskapen kring Borås
och Tranås har stora relativa höjdskillnader, medan övergången mellan slätt- och sprickdalslandskapet, norr om Sommen, är ganska flack och likaså den del av den småländska
höjdplatån som når Jönköping söderifrån.
Landskapets terrängformer bär spår av en mycket lång historia. Huvuddragen var färdigbildade långt före de senaste nedisningarna. För cirka 600 miljoner år sedan var stora
delar av dessa områden en flack urbergsyta. Det är denna flacka yta som fortfarande upplevs i Öster- och Västergötlands slättlandskap. Mellan dessa flacka områden
höjer sig idag det sydsvenska höglandet kraftigt. Det är delat i två bitar av Vätterns stora
nord-sydliga förkastningar.
Berggrunden i Sverige skapar de storskaliga terrängformerna, men det är istidens tunna
jordlager som formar det småskaliga mönstren. När isen smälte av och landet höjdes,
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Figur 11. Topografiska förhållanden i det översiktliga utredningsområdet.
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skedde en sortering av jordarna. Det sydsvenska höglandet ligger ovanför högsta kustlinjen, och där återfinns de finkorniga, odlingsvärda moränjordarna på åsarnas krön. Där
återfinns en stor del av den odlingsbara jorden, vägarna och bebyggelsen. Vid och nedanför högsta kustlinjen är finmaterialet ofta ursvallat från moränen av vågor och strömmar.
Jordarterna och deras fördelning har i hög grad påverkat bosättningsmönster och markanvändning.
Landskapets struktur, skala och rumslighet har sitt ursprung i terrängformerna, men är
också påverkat av landskapets innehåll, till exempel om det är öppen odlingsmark eller
tät skog. Den översiktliga analys som utförts i Landskapskaraktärsanalysen har inriktats
på att hitta skillnader mellan olika landskap och studerat hur känsligheten och potentialen för en höghastighetsjärnväg kan variera på grund av just landskapets form.
Upplevelsen av landskapet har betydelse för identitet, orienterbarhet och välbefinnande
i landskapet, både för den som vistas i landskapet och för resenären som passerar. Småskaliga landskap upplevs ofta som intima och relaterar till den mänskliga skalan medan
storskaliga landskap, med färre och större element, har sin attraktionskraft i storslagenhet och vida utblickar. I Figur 11 är stora landskapsrum som sjöar, öppna mossar, dalgångar och jordbruksmark markerade. Utöver dessa består utredningsområdet av relativt
små landskapsrum som uppkommit av en uppbruten topografi med varierade odlingsförutsättningar.
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Figur 12. Rödmarkerade områden visar stora landskapsrum som sjöar, öppna mossar, dalgångar och
jordbruksmark. Storleken på landskapsrummen och hur tätt de ligger ger en bild av landskapets skala
(småskaligt eller storskaligt).
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6.3 Klimat och vatten
Klimat

Det studerade området mellan Linköping och Borås uppvisar en, sett till avståndet,
relativt stor variation för flera klimatelement som exempelvis temperatur, nederbörd,
luftfuktighet och vind. Exempelvis varierar årsmedelnederbörden från under 600 mm
i slättbygderna söder om Linköping och i Vätternsänkan till nästintill 1000 mm i Borås.
Årsmedeltemperaturen uppvisar inte på samma sätt som nederbörden en gradient inom
det studerade området. Istället utmärker sig avgränsade områden inom utredningsområdet utifrån framförallt topografiska förutsättningar.
De klimatologiska förutsättningarna präglar på flera sätt landskapet bland annat genom
att klimatet i stor utsträckning har styrt var människor har valt att bosätta sig genom
tiderna. Inom det studerade området utmärker sig exempelvis området kring Vättern
så till vida att det här finns ett stort närområde med unika odlingsmöjligheter. Även i
slättbygden söder om Linköping spelar gynnsamma klimatförhållanden en stor roll för
brukandet av marken. Detta är områden där människor bott och brukat marken under
mycket lång tid.

Grund- och ytvatten

Sveriges grundvattentillgångar är huvudsakligen kopplade till jordartsgeologin. Inom
utredningsområdet är det främst isälvssediment som bildar de viktigaste grundvattentillgångarna. Stora mäktigheter av isälvssediment kan hittas i de större dalgångarna, till
exempel Svartåns, Nissans och Ätrans dalgångar. Grundvattenmagasinen är generellt
större i utbredning och har även en större grundvattentillgång vid passagen av Jönköping
och fortsättningen västerut. Här ligger de vattenförande lagren i ett område som tillhör
de mest nederbördsrika platserna i Sverige vilket i kombination med genomsläppliga utbredda jordarter skapar mycket gynnsamma förhållanden för stora grundvattenförekomster. Utredningsområdet korsar den nord-sydliga sträckningen som huvuddelen av dessa
avlagringar uppvisar. Land- och vattenekosystem är i många fall beroende av grundvatten
och kan således påverkas om grundvattnets nivå eller kvalitet förändras.

Utredningsområdet rymmer sjöar och vattendrag som hör till huvudavrinningsområdena för Motala Ström, Nissan, Ätran, Viskan och Göta älv. Söder om Jönköping snuddar utredningsområdet även vid Lagans huvudavrinningsområde. Utredningsområdet
avvattnas således både till Östersjön via Motala ström och till Västerhavet via de övriga
vattendragen.
Såväl sjöar som vattendrag är av olika karaktär inom utredningsområdet. I de övre
delarna av avrinningsområdena präglas flertalet av att omgivningen är skogsbevuxen,
vilket ofta gör vattnet brunt av humusämnen. I de stora sprickdalarna återfinns i flera
fall stora, djupa sjöar med klart vatten, såsom sjöarna Sommen, Åsunden och Stråken.
På slätten är ytvattnen ofta näringsrika och har ett grumligare vatten. Sjön Vättern är
den mest utmärkande ytvattenförekomsten i området. Det är Sveriges näst största och
Europas femte största insjö. Medeldjupet är 40 meter och det största kända vattendjupet
är 128 meter.
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6.4 Landskapstyper och landskapskaraktärer
Regionala landskapstyper

Den översiktliga landskapskaraktärsanalysen från 201512 har definierat sju landskapstyper inom det översiktliga utredningsområdet för Linköping–Borås. Landskapstyperna
har gemensamma karaktärsdrag och därmed gemensamma landskapliga förutsättningar.
På nästa uppslag beskrivs kort de sju regionala landskapstyper som förekommer inom det
översiktliga utredningsområdet.
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Figur 13. Landskapstyper enligt Översiktlig landskapskaraktärsanalys.
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Slättlandskap utgörs av flacka till böljande, huvudsakligen uppodlade områden med
delvis vidsträckt öppenhet, se Figur 14.

Figur 14. Slättlandskap.

Mosaiklandskap. Där marknivån stiger övergår den rika, bördiga slätten i ett
mosaiklandskap med inslag av skogsklädda partier. Landskapstypen är böljande och småkuperad med små relativa höjdskillnader och domineras av berg och morän, se Figur 14.

Figur 15. Mosaiklandskap

Kraftigt kuperat skogslandskap är en del av den stora tektoniska sprickzon som
avgränsar mosaiklandskapen söder om Väst- och Östgötaslätterna, dock utan samma
tydliga sprickdalskaraktär som det storskaliga sprickdalslandskapet i Västergötland, se
Figur 15. Relativa höjdskillnader kan överstiga 150 meter, ofta med sjöar i dalbotten och
skogklädda eller kala berg omkring, se Figur 16.

Figur 16. Kraftigt kuperat skogslandskap

Det storskaligt böljande landskapet uppvisar tydliga skillnader i topografi, liksom
det kraftigt kuperade landskapet, men är mer böljande till sin karaktär, se Figur 16. Söder
och väster om Vättern är denna landskapstyp flackare, och på höjderna finns de vidsträckta mossarna Dumme mosse och Komosse, se Figur 17.

Figur 17. Storskaligt böljande landskap
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Vätternsänkan präglas av stora skillnader i höjd, eftersom de omkringliggande
höjderna uppvisar nivåskillnader på omkring och över 200 meter, se Figur 18.

Figur 18. Vätternsänkan

Åslandskap. Riktningen i åslandskapet inom utredningsområdet följer åsens rygg, en
väldig urbergsrygg som når omkring 300 meters höjd, se Figur 18. Åsformationen är en
horst som höjts samtidigt som den intilliggande gravsänkan Vättern bildades, se Figur 19.

Figur 19. Åslandskap

Sprickdalslandskap kännetecknas av att det har minst en tydlig riktning. Åsar och
dalar följer en eller ibland flera riktningar som orsakats av svaghetszoner i berggrunden.
Den uppodlade marken, bebyggelsen och vägarna ligger företrädesvis i dalgångarna.
Sprickdalslandskapen är generellt vattenrika och här börjar stora vattendrag som Ätran,
Nissan och Viskan sina lopp. Figur 19 visar storskaligt sprickdalslandskap, se Figur 20.

Figur 20. Storskaligt sprickdalslandskap
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Landskapskaraktärer

I arbetet med Landskapskaraktärsanalysen har det översiktliga utredningsområdet delats
in i 21 olika karaktärsområden, som vart och ett omfattar ett geografiskt område med
en specifik karaktär utifrån områdets naturförhållanden, markanvändning, historiska
och kulturella innehåll samt upplevelsebara förhållanden. Analysen bygger vidare på de
regionala landskapstyperna och syftar till att fördjupa kunskapen om landskapet i det
översiktliga utredningsområdet. I följande avsnitt återges en sammanfattad beskrivning
av landskapskaraktärsanalysen. Utredningsområdet och indelningen i karaktärsområden
framgår av Figur 21.
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Figur 21. Det översiktliga utredningsområdet är indelat i 21 olika karaktärsområden.

Karaktärsområde I

Längst i nordöst inom utredningsområdet sträcker sig det storskaligt östgötska slättlandskapet mellan Vättern och Linköping. Det flacka till böljande, huvudsakligen uppodlade
området präglas av rationellt storskaligt jordbruk och erbjuder ofta vidsträckta utblickar.
Landskapet genomkorsas av storskaliga infrastrukturanläggningar i form av bland annat
stambanan och väg E4.

Karaktärsområde II, III, IV, V

Landskapet övergår söder om Mjölby i ett mer småskaligt och uppbrutet mosaiklandskap
med Hålaveden och dalgångarna kring Åsboån och Nedre Svartån. Dalgångarna har ett
sammanhållet jordbrukslandskap i flacka dalstråk med tydliga riktningar och öppenhet
kring meandrande vattendrag. Det öppna dalgångslandskapet karaktäriseras av åsar och
erosionsdalar samt innehåller fornlämningsrika herrgårdsmiljöer och ängs-och
hagmarker.

65

Karaktärsområde VI, VIII, X, XI

Terrängen är här kraftigt kuperad och skogrik med den stora och flikiga sjön Sommen
och de mindre sjöarna Ören och Bunn. Särskilt sjölandskap kring sjön Sommen har stark
visuell karaktär med branta sluttningar, brutenhet och storskalighet. Landskapet norr
om sjön domineras av stora barrskogar, medan de södra stränderna har högre andel av
lövskog och odlad mark. Den uppodlade dalgången utmed Svartån bryter av mot det omgivande skogsdominerade och höglänta landskapet.

Karaktärsområde VII, IX, XII, XIII

Den kuperade terrängen byts söderut mot ett mer storskaligt böljande landskap kring
Aneby. Landskapstypen tillhör naturgeografiskt det sydsvenska höglandet. Skogen
dominerar och den bergiga och blockrika moränen ger begränsade odlingsförutsättningar.
Jönköpings tätort ligger vid Vätterns södra spets i ett väl avgränsat och storskaligt landskapsrum som hör till den mäktiga sprickdalen Vätternsänkan. De höga branterna är
exponerade mot sjön och mot staden. I dalgångarna kring staden finns tätortsnära jordbrukslandskap. Söder därom är terrängen bergig med mer obebyggda skogsområden. Den
stadsnära landsbygden karaktäriseras av flera herrgårdar.

Karaktärsområde XIV, XV, XVII

Väster om Jönköping och Vätternsänkan tar ett storskaligt böljande landskap vid som
innefattar högt liggande skogs-och myrområden med bland annat de stora myrområdena
med Dumme mosse, Komosse och Gagnaryds mosse. Landskapet är, förutom rikt på
mossmarker, skogsdominerat, flackt och glesbebyggt.

Karaktärsområde XVI, XVIII, XIX, XX

Området mellan Jönköping och Borås korsas av ett antal vattendrag i nord-sydlig
riktning, däribland Nissadalens kraftiga sprickdal med den långsmala sjön
Stråken, dalgångarna Ätradalen och Hössnadalen samt sjön Åsunden. Dalgångslandskapet utgör komplexa kulturmiljöer med lång kontinuitet och har utgjort ett viktigt
kommunikationsstråk mellan Västkusten och inre Västergötland. Åsunden omges av ett
storskaligt landskap med stark visuell karaktär. I norra delen går höga bergsbranter ned
mot sjön och i södra delen övergår sidorna till lövskogsrika kulturlandskap med ett stort
antal herrgårdar.

Karaktärsområde XXI

I landskapet mellan Åsunden och Borås fortsätter sprickdalslandskapet med en högt
liggande, uppsprucken bergsplatå med stora höjdskillnader i den norra delen av
utredningsområdet och en mer småskalig landskapsstruktur med betesdrift och odlingslandskap med hagmarker vid sjön Tolken och i Toarpsdalen. Området är tätbefolkat med
många små samhällen, varav många är kopplade till den, för regionen, typiska textilindustrin som i olika former dominerat näringslivet från 1600-tal och framåt.

Känslighet och potential

Som stöd i analysarbetet och som underlag för att peka på behov av fortsatt fördjupning
har landskapets känslighet och potential för en storskalig infrastrukturanläggning
beskrivits per karaktärsområde. Bedömningen av känslighet och potential är ett
analysarbete som görs utifrån en helhetssyn på landskapet. Flera faktorer kan bidra till en
samverkande känslighet. Syftet med att ange ett områdes känslighet och potential är att
tidigt se möjligheterna till en så bra lösning som möjligt. Bedömningen av känslighet och
potential är ett analysarbete som har en framåtsyftande ambition och som görs utifrån en
helhetssyn på landskapet.
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6.5 Mark- och vattenanvändning
Skogs- och jordbruk

Skogslandskapet inom hela utredningsområdet är varierat och viktigt för skogsnäringen.
Skogsindustrier finns tillgängliga inom hela området. Många områden har tidigare varit
mer öppna, men består idag av skog. Inom utredningsområdet finns följaktligen platser
med många små skogsfastigheter. Detta beror delvis på att det historiskt sett finns tydliga
skillnader i förändringen av åkerareal i utredningsområdet. I östra Hålaveden samt i
skogsbygderna runt Boxholm och Borås har den brukade åkermarken kraftigt minskat.
Här har jordbruksmark till största del ersatts av skogsplanteringar. På östgötaslätten har
åkermarkens utbredning dock generellt ökat, vilket kan härledas till rationaliseringar av
odlingsmarken.
Idag finns det regionala skillnader i hur mycket jordbruksmark som brukas inom
utredningsområdet. Den största koncentrationen av mer sammanhållna jordbruk återfinns i det storskaliga jordbrukslandskapet i Östergötland. Ansamlingar av sammanhållna
jordbruk förekommer dock även på flera håll mellan sjön Sommen och Svartåns dalgång,
mellan Tranås och Aneby, i området Skärstadalen samt norr om Ulricehamn. Jordbruksmark som är mer spritt fördelad återfinns i mer glest befolkade regioner. Det är områden
där jordbruket numera utgör en förhållandevis liten del av den totala markanvändningen.
Många gånger sammanfaller låg sammanhållningsgrad med områden där jordbruket är
relativt småskaligt.

Vattenresurser

Vatten är en livsavgörande resurs som det finns många anspråk på. Förutom vattnets
betydelse för djur- och växtliv behövs vattnet för en rad mänskliga ändamål, till exempel
dricksvatten, bevattning, hygien, transport och energiutvinning. Öppna vatten upplevs
också av många människor som tilltalande och används för flera olika fritidsändamål.
Vatten är det viktigaste livsmedlet och inom utredningsområdet finns både kommunal
och enskild dricksvattenförsörjning. Huvuddelen av de kommunala dricksvattentäkterna omfattas av vattenskyddsområden och utgörs av både yt- och grundvatten.
Vättern omfattas av Sveriges till ytan största vattenskyddsområde och vatten från sjön
försörjer flera större orter, bland annat Jönköping. I skyddsområdet ingår även flera av
tillflödena, varav några sträcker sig in i utredningsområdet. I de västra delarna av utredningsområdet berörs vattenskyddsområdet för ytvattentäkten i Öresjö, som är Borås
stads huvudvattentäkt. Inom utredningsområdet finns också flera vattentäkter som omfattar grundvatten varav det största finns i Ulricehamn, norr om sjön Åsunden.
En annan viktig vattenresurs som nyttjas inom utredningsområdet är vattnets kraft
genom framförallt elproduktion. Stora delar av fallhöjden i Svartåns vattensystem samt
flera av Vätterns tillflöden utför Vätternsänkans branter nyttjas för kraftutvinning. Motsvarande typer av anläggningar finns också i exempelvis Ätran och Viskan.

67

6.6 Infrastruktur med riksintresse
Inom utredningsområdet återfinns ett flertal viktiga kommunikationsanläggningar som
pekats ut som riksintressen, se Figur 21. Europaväg E4 samt riksvägarna 26, 27, 32 och
40 är utpekade som riksintressen och utgör viktiga sammanbindande transportstråk
mellan orterna inom utredningsområdet. Andra utpekade riksintressen är Södra
stambanan, de regionala järnvägarna Jönköpingsbanan, Vaggerydsbanan och Kust till
kustbanan, samt stationerna för resandeutbyte längs dessa järnvägar och godsbangårdarna i Linköping och Jönköping. Därutöver är även Jönköpings flygplats utpekat som
riksintresse för kommunikationer.
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Figur 22. Kommunikationsanläggningar inom utredningsområdet som pekats ut som riksintressen.
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6.7 Socioekonomiska aspekter
Befolkning

Befolkningens utbredning och täthet i området har lång kontinuitet och samband med
faktorer som topografi, odlingsförutsättningar, järnvägens utbyggnad och industrialisering. Idag bor cirka 340 000 människor inom det översiktliga utredningsområdet13.
Östgötaslätten har hög befolkningstäthet och sammanhängande bebyggelse koncentrerad
i tätorter kring järnvägsstationer och större vägar. Områdena kring Hålaveden och norra
delar av Höglandet är glesbefolkade, med undantag av Säbydalen och västra delarna av
Sommenbygden. Jönköping med omland har relativt hög täthet med undantag av högre liggande områden i väst och söder. Områden väster om Nissadalen är glesbebyggda,
medan Ätradalen samt området söder om Ulricehamn och öster om Borås har högre
täthet, karaktäriserade av ett antal mindre tätorter.
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Figur 23. Befolkningstäthet av den totala befolkningen inklusive nattbefolkning (16-64 år).

Cirka 84 procent av befolkningen i de berörda länen bor i tätorter, och de resterande 16
procenten på landsbygden14. På kommunnivå stämmer denna procentandel i kommuner
med stora centralorter såsom Linköping, Jönköping och Borås. I vissa kommuner med
mindre centralorter är andelen som bor utanför tätort dubbelt så stor eller mer. Boendeform varierar också inom varje kommun och den ger en indikation på graden av urbanisering15. Högst andel flerbostadshus finns i de större städerna, men även Tranås (med
äldre miljonprogramsområden) och Mjölby (med nyare förtätning) utmärker sig här.

13
14
15

Statistiska centralbyrån (2015a)
Statistiska centralbyrån (2010a)
Statistiska centralbyrån (2010b)
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Kommunikationer som väg E4, riksväg 40 och pendeltåg på Södra stambanan har skapat
förutsättningar för växande arbetsmarknadsregioner och hög arbetsrörlighet mellan
kommuner i området. De större tätorterna spelar en central roll för arbetsmarknaden och
den största befolkningstillväxten sker inom en radie på 20-30 km från Linköping,
Jönköping och Borås. Tätorter utanför pendlingsavstånd från dessa städer upplever
negativ befolkningstillväxt, med undantag av stationsorter längs Södra stambanan. På
landsbygden är invånartalet stabilt i de flesta kommuner.16
Det översiktliga utredningsområdet berör totalt 15 kommuner, varav befolkningen inom
8 kommuner helt eller till stor del finns inom området, se Tabell 1. Dagens kommunindelning är ett resultat av två kommunsammanslagningsreformer under 1900-talet och
varje kommun inrymmer ett större antal tidigare kommuner till vilka administrativa
kommuncentrum har hört. Många tidigare kommuncentrum utgör idag tätorter som är
viktiga för sitt omland och till vilka servicefunktioner, kommunikationer och annan
samhällsservice fortsatt är knutna.

Tabell 1. Kommuner som berörs av det översiktliga utredningsområdet. Gråskala markerar de kommuner vars
befolkning helt eller till stor del finns inom det översiktliga utredningsområdet.

Andel av befolkningen inom
utredningsområdet

Kommun

Area (km2)

Tranås

439,8

100 %

18 794

100 %

Boxholm

607,1

89,9 %

5 221

99,8 %

Aneby

556,6

77,1 %

6 109

94,1 %

Ulricehamn

1 121,5

72,8%

20 201

87,1%

Jönköping

1 934,6

59,2%

113 598

86,0%

Mjölby

558,5

72,8%

21 694

81,8%

Linköping

1 576,6

24,0%

92 166

60,9%

Borås

972,7

25,2%

63 478

59,4%

Ydre

781,4

19,4%

1 052

30,7%

Ödeshög

672,2

47,0%

1 484

28,9%

Tranemo

784,6

18,3%

1 721

15,0%

Svenljunga

990,5

2,6%

764

7,6%

Habo

462,0

10,0%

510

4,5%

Mullsjö

211,9

19,1%

199

2,8%

Vaggeryd

859,2

0,2%

65

0,5%

16
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Befolkning
inom utredningsområdet

Andel av area
inom utrednings-området

Statistiska centralbyrån (2015b) och (2017)

Sysselsättning

Det finns tydliga variationer från kommun till kommun när det gäller arbetsmarknadens
karaktär och sammansättning. Detta hänger ihop med kommunikationer och markpris,
topografi och naturresurser samt lokalisering av offentliga tjänster, såsom sjukhus och
universitet/högskolor. Det har också samband med tillgång till arbetskraft och dess utbildningsnivå.
Offentlig sektor dominerar arbetsmarknaden i de större städerna Linköping (36,5 procent), Jönköping (35,8 procent) och Borås (33,8 procent). Dessa städer har också den
högsta andelen sysselsatta inom tjänsteverksamhet (23,7 procent i Linköping, 20 procent
i Borås och 17,4 procent i Jönköping). Den stora andelen offentligt anställda i Linköping
och Jönköping hänger också ihop med rollen som residensstad (regionhuvudstad) i
respektive län samt lokalisering av universitet, statliga verk och sjukhus.17
I anslutning till de större tätortskommunerna ligger en grupp områden där centralorten
räknar cirka 10 000-15 000 invånare, med stor utpendling till närliggande större städer:
Ulricehamn till Borås, Nässjö till Jönköping, Mjölby till Linköping samt Tranås till både
Jönköping och Linköping, men med en mer självständig intern arbetsmarknad. I dessa
kommuner arbetar mellan 13 och 17 procent av den sysselsatta befolkningen med handel.
Arbetsmarknaden präglas också av tillverkning (37 procent i Nässjö, 39 procent i Mjölby,
och 40 procent i Tranås).18
Tillverkningsindustrin har djupa rötter i området, både i Gnosjöregionen (där Gislaved
och Vaggeryd ingår) och i de småländska höglandskommunerna (inklusive Tranås, Aneby
och Nässjö). Dessa kommuner utmärker sig även med regionens lägsta andel högskoleutbildade19. När det gäller medianinkomst ligger tillverkningskommunerna i väst betydligt
högre än kommunerna vid Sommen och Höglandet.

Figur 24. Arbetspendling mellan tätorter i området
17
18
19

Statistiska centralbyrån (2015c)
Statistiska centralbyrån (2015c)
Statistiska centralbyrån (2015d)
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Inom utredningsområdet finns tre lokala arbetsmarknader (LA): Borås LA, Jönköpings
LA och Linköpings LA20. De skiljs åt av länsgränserna, med undantag av Tranås kommun
som tillhör Linköpings lokala arbetsmarknad (2015). Pendlingen tvärs över arbetsmarknadsregionerna är liten, jämfört med utbytet mellan Borås och Göteborgs LA i väst, och
mellan Linköpings och Norrköpings LA i öst21.
E4:an har en stark funktion för arbetspendlingen, särskilt för tätorterna inom och närmast Jönköping. Pendeltåg spelar en större roll för Linköping, och kommunen har den
lägsta biltätheten inom utredningsområdet (men också låg förvärvsintensitet och många
studerande). Den högsta biltätheten finns i kommunerna kring Borås, där riksvägarna 40
och 27 är viktiga för arbetspendlingen. På Södra stambanan mellan Mjölby och Nässjö
sker lite pendeltrafik. Figur 24 ger en översikt av pendlingen mellan tätorter i området.

Rekreation och friluftsliv

Inom utredningsområdet finns flertalet möjligheter för turism och besöksnäring med
framförallt natur- och kulturupplevelser. Vandringsleder och cykelleder visar att landskapet är lättillgängligt och högt värderat. I samband med lokalisering av en höghastighetsjärnväg är besöksnäringen en aspekt som är relevant att fördjupa sig i ytterligare,
med tanke på att en levande och hållbar landsbygd eftersträvas.
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6.8 Utpekade stationsorter med omland inom utredningsområdet
Sverigeförhandlingens val av stationsorter utmed höghastighetsjärnvägen22 innebär att
fyra stationsorter hamnar inom eller i direkt anslutning till utredningsområdet. En
tätortsnära passage antas ha stor påverkan på kopplingen mellan tätorten och omlandet. I
följande avsnitt ges en övergripande och sammanfattande beskrivning av de av
Sverigeförhandlingen utpekade stationsorterna Linköping, Tranås, Jönköping och Borås.
Beskrivningen avser orternas relation till sitt omland, med viktiga kommunikationer och
rörelsemönster, rekreationsmöjligheter kopplat till olika natur- och kulturmiljöer, samt
framtida expansion av tätorten.

Linköping

Linköping är centralort i Linköpings kommun och residensstad i Östergötlands län. Av
kommunens drygt 155 000 invånare bor 70 procent i Linköpings tätort. Linköping är
en av Sveriges tillväxtorter. Folkmängden har under år 2000-2010 ökat med 800-1 000
personer per år. De större tätorterna i kommunen har en högre befolkningstillväxt än
landsbygden, men befolkningen växer även i landsbygdsområdena.
Linköping är en så kallad kärnstad i en arbetsmarknadsregion med drygt 265 000 invånare (2016). Sju kommuner hör till regionen, och de största städerna utanför Linköping är Motala och Mjölby. Inom regionen finns dessutom ett 30-tal mindre tätorter samt
landsbygd. Linköping är målpunkt för arbetspendling, affärskontakter, handel, besök
och kulturliv, och ett flertal viktiga kommunikationsstråk ryms inom utredningsområdet
väster om Linköping, framförallt väg E4 och Södra stambanan.

Tranås

Tranås är en av 13 kommuner i Jönköpings län. Kommunen har cirka 19 000 invånare,
varav cirka 80 % är bosatta i centralorten Tranås. Andelen som både bor och arbetar
inom kommunen är hög (77 %). Tranås, Boxholm och Aneby är stationssamhällen och
ligger med cirka 20 km avstånd längs Södra stambanan och riksväg 32 i nord-sydlig
riktning. Tranås utgör en bytespunkt mellan länstrafiken i Östergötlands och Jönköpings
län.

Befolkningstätheten i omlandet kring Tranås är låg. I Tranås tätort har befolkningstätheten minskat från år 1990 till 2010, vilket beror på att tätorten har vuxit genom
byggande av nya småhusområden på tidigare oexploaterad mark.
Sommenbygden utvecklades kring sekelskiftet 1800-1900 till ett landskap för rekreation
med sommarvillor och fritidshus och flera institutioner, såsom bad- och kurverksamheter. Sjön Sommen är ett riksintresseområde för friluftsliv och utgör även idag ett
populärt rekreationsområde med goda möjligheter till jakt, fiske, bad och vandring.
Säbydalen är en utpräglad herrgårdsbygd med rik förekomst av äldre ekar och högt
rekreationsvärde.

Jönköping

Jönköping är residensstad för Jönköpings län, som består av 13 kommuner med en
samlad befolkning på cirka 353 000 personer. Jönköpings kommun, med drygt 135 000
invånare, är en av Sveriges 10 största kommuner. Tätorten Jönköping omgärdas av flera
mindre tätorter, både inom kommunen och i kranskommuner, med en befolkningsmängd
på cirka 1000-5000 invånare. Även kommuncentrum i angränsande kommuner som
Nässjö, Ulricehamn, Värnamo och Falköping ligger inom rimliga pendlingsavstånd från
Jönköping.

22

Sverigeförhandlingen (2016)
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Befolkningstätheten utanför tätorterna varierar stort inom kommunen. De variationer i
befolkningstäthet som präglar Jönköpings omland har en historisk kontinuitet.
Mo härad, söder om Jönköping, har historiskt sett utgjort länets glesast befolkade område. Området öster om Vättern har däremot utgjort ett av länets mest tätbefolkade
områden.
Vätternbäckenets topografi har haft stor betydelse för bebyggelseutvecklingen och staden
har både expanderat söderut i sänkan och längs med branterna. Järnframställningen i
Tabergsdalen har varit omfattande från 1400 till 1900-tal, och stadsutvecklingen har varit
kontinuerlig i denna dalgång. I öst ligger Tenhultsdalen som utmärks av ett agrart landskap och bildar en viktig grön korridor som sträcker sig ända in till Huskvarna centrum.

Borås

Borås är huvudort i Sjuhäradsbygden och är Sveriges 14:e största tätort med drygt 72 000
invånare (cirka 65 % av kommunens befolkning om 110 000 invånare). Den mesta bebyggelsen finns i dalgångarna, kring den odlade marken eller vattendragen. Borås stad breder
ut sig i tre riktningar, mot Sjöbo, Brämhult och Gånghester. Karaktäristiskt för detta område är småindustrierna som finns i nästan varje liten ort i stadens omland.
Främst öster om staden omges Borås av tätortsnära naturområden för rekreation och
friluftsliv. Dessa skogar och strövområden är anpassade för ett aktivt friluftsliv och har
ett högt bevarandevärde. Många av friluftsområdena har anordnade anläggningar som
vandringsleder, skidspår och badplatser.
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7 Anläggnings- och järnvägstekniska
förutsättningar och effekter
Sammanfattning kapitel 7:
Kapitel 7 beskriver de krav som ställs och de förutsättningar som krävs för
att bygga och underhålla en robust och säker höghastighetsjärnväg där
såväl bana som stationer fungerar väl i landskapet och med det befintliga
järnvägsnätet. I avsnittet identifieras också hur miljö och människa påverkas
och hur denna påverkan kan mildras.

De förutsättningar och utformningskrav som ställs på en bana för trafikering med höghastighetståg beskrivs här i ett antal avsnitt uppdelat på förutsättningar och krav följt av
de principer för utformning och anläggningstyper som dessa ger.

7.1 Grundläggande förutsättningar
En höghastighetsjärnväg är en järnväg som byggs för persontrafik i höga hastigheter,
vanligtvis över 250 km/h. I Sverige utreds en järnväg där tågen generellt ska kunna hålla
en hastighet på 320 km/h. Trafikverket har valt 320 km/h som dimensionerande största
tillåtna hastighet(STH) för systemet, baserat på att det ger bättre restider och samhällsekonomi, än alternativ med lägre hastigheter. Vidare motiveras valet av 320 km/h med
att det är en hastighet som säkert kan klaras, där det finns erfarenhet från andra länder23.
På några platser i systemet planeras för avsteg från 320 km/h. I nuläget är sådana avsteg
aktuella i Vagnhärad, Norrköping, Linköping och Mölnlycke samt för sträckan väster om
Ryamotet.
Höghastighetsjärnvägen utformas som ett separerat system gentemot befintligt omkringliggande järnvägsnät. Med ett separerat system skapas förutsättningar för att höghastighetsjärnvägen ska kunna leverera en robust trafik med hög punktlighet. I systemets ändar
ansluter dock den nya höghastighetsjärnvägen till befintlig järnväg, för att angöra
Stockholm, Göteborg och Lund/Malmö.
I den kapacitetsutredning som Trafikverket genomförde 201224, studerades flera olika
sätt att utforma ett höghastighetssystem med avseende på graden av integration med
konventionell järnväg, hastighet och trafikupplägg. Det utredningsscenario som förespråkas i kapacitetsutredningen innebär en relativt stor separering från övriga järnvägsnätet.
Ett system med relativt stor separering betyder att orter utanför höghastighetsbanans
sträckning i mindre utsträckning kan betjänas av höghastighetståg. För att ändå ge orter
utanför sträckningen goda förbindelser är det viktigt att ett separerat system erbjuder
effektiva bytespunkter med stationer där passagerare kan byta från tåg på konventionell
järnväg till höghastighetståg. På stationer separeras höghastighetsjärnvägen från den
konventionella järnvägen genom att de olika spårtyperna anläggs utan fysisk koppling
mellan spåren i de olika systemen. Resenärerna måste således byta tåg för att resa med
båda systemen. Kopplingspunkter för planerad trafik mellan höghastighetsjärnvägen och
det konventionella nätet ska anläggas till och från Nyköping samt i anslutning till Hässleholm för trafik i riktning mot Lund/Malmö23.
23
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Trafikverket (2017a)
Trafikverket (2012)
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Höghastighetsjärnvägen dimensioneras för enbart persontrafik. Normal hastighet för
godståg är mycket lägre än hastigheten för höghastighetståg och de stora hastighetsskillnaderna påverkar den tillgängliga kapaciteteten mycket negativt. Eftersom höghastighetsjärnvägen är tänkt att trafikeras enbart med persontåg är det möjligt att bygga
järnvägen med större lutningar och för lägre axellaster. Det innebär reducerade kostnader
jämfört mot om järnvägen även skulle dimensioneras för godståg, som har andra krav på
lutningar och axellaster. Dessutom innebär trafikering med godståg att nedbrytningstakten för infrastrukturen ökar vilket leder till ökat underhållsbehov. Kostnaderna för att
dimensionera järnvägen även för godstrafik är således högre än nyttorna.
De krav som följer av att järnvägen ska kunna trafikeras med höga hastigheter innebär
att järnvägen inte kan svänga lika mycket som en järnväg som dimensionerats för trafik i
lägre hastigheter. Sammantaget gäller alltså att höghastighetsjärnvägen kan klara större
höjdskillnader i landskapet, men mindre sidorörelser. Ur komfort- och underhållsperspektiv eftersträvas att järnvägen, i möjligaste mån, byggs med rakspår och med få
kurvor.
I flera aspekter är dock systemet för höghastighetsjärnvägen likt den befintliga konventionella järnvägen. Exempelvis är spårvidden (avstånden mellan rälerna i ett spår) samma,
vilket möjliggör att höghastighetståg även kan köra på konventionella nätet. Detta är
en förutsättning för att systemet ska kunna ansluta till den konventionella järnvägen i
ändarna (Gerstaberg/Järna utanför Stockholm, Almedal utanför Göteborg samt i Lund).
Även kontaktledningssystemet är detsamma avseende spänning och frekvens.

7.2 Kravbild
För höghastighetsjärnväg i Sverige har det tagits fram gemensamma kravdokument för
alla sträckningar, dels avseende krav på en övergripande nivå och dels avseende teknisk
systemstandard. Som underlag för de antaganden som görs i denna studie har kraven i
version 2.2 av dokumentet Teknisk systemstandard25 respektive version 2.0 av
Övergripande krav26 använts. Dessa dokument reglerar den högre nivå av krav som krävs
på en höghastighetsjärnväg än på traditionell, konventionell järnväg som följer de vanliga
regelverken. Bland dessa högre krav finns bland annat följande geometriska krav för
järnvägens radier och lutningar:
•

Rekommenderad minsta radie på 6300 meter i plan och med minsta tillåtna radie
4650 meter i plan

•

Rekommenderad minsta vertikalradie på 31000 meter och med minsta tillåtna radie
på 23000 meter

•

Lutning på max 25 promille över 10 km och max 35 promille över 2 km

•

Inga lutningar på mer än 25 promille inom 10 km från en station

Avståndet mellan spåren är satt till 4,5 meter. Vidare finns krav för sektionens bredd
som följer av spåravståndet och den trädsäkringszon som anordnas kring anläggningen.
Trädsäkringszon krävs där banan går igenom mark där träd kan riskera att falla över
anläggningen. Zonen utgörs av skötselgata och kantzon. Principiellt antas dessa i nuläget
utgöra 20 respektive 15 meter från spårmitt, se Figur 24. Den totala sektionen blir därmed i normalfallet cirka 75 meter bred. Sektionen kan bli smalare för andra anläggningstyper, såsom broar och viadukter, eller bredare, som vid skärningar. Eventuell serviceväg
inryms inom sektionen. Bankens höjd avgör hur bred basen blir, vilket också innebär
justeringar för att få plats med eventuell serviceväg.

25
26
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Figur 25. Principsektion av banans bredd inklusive trädsäkringszoner.

7.3 Principer för stationsutformningar
Stationer på höghastighetsjärnvägen utformas på
olika sätt beroende på vilken trafik som angör dem.
Stationsprincip är en princip för
station som innehåller nödvändiga
En avgörande parameter för utformingen är andelen
systemtekniska funktioner, vissa
vändande tåg relativt passerande tåg. En station
begränsningar i hur stationen bör
som ska hantera vändande tåg anläggs med fördel
förhålla sig till styrande element i
med plattformar och växelförbindelser mellan de
sin omgivning (t.ex. andra
genomgående spåren, eftersom de vändande tågen
konventionella järnvägar) samt
då inte behöver korsa motriktad trafik till eller från
det område inom vilket denna
princip kan tillgodoses
vändning, så kallade korsande tågvägar undviks.
Som grundprincip har Trafikverket som utgångspunkt att nya stationer förläggs i marknivå27. Andra
höjdlägen kan vara aktuella i undantagsfall då förutsättningarna medför att det är mer
fördelaktigt.
Enligt Övergripande krav 2.0 för nya stambanan28 ska Station Jönköping trafikeras av
tåg som passerar stationen utan uppehåll, tåg som gör uppehåll och tåg som vänder på
stationen. Stationen ska kunna hantera upp till tre vändande tåg utan att korsande tågvägar uppstår. Därför behövs minst en sexspårig station med genomgående spår för tågen
utan uppehåll samt för stannande och vändande tåg, där vändande tåg kan hanteras utan
korsande tågvägar.
Station Tranås ska kunna hantera tåg som gör uppehåll och flertalet tåg som passerar
utan uppehåll. Vändande tåg är inte kravställt.
För Station Jönköping planeras plattformar för 400 meter långa tåg och för Station
Tranås plattformar för 250 meter långa tåg. Möjlighet till och behov av plattformar för att
kunna hantera tåglängder på 400 m på Station Tranås ska utredas.
Principiella figurer över exempel på utformning av Station Jönköping respektive Station
Tranås presenteras i Figur 25 och Figur 26 på nästa sida. Figurerna är inte skalenliga.
27
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Figur 26. Möjlig principiell utformning av Station Jönköping. Principen innebär en sexspårig station där
passerande tåg går på de yttersta spåren. Två mellanplattformar anläggs för tåg som gör uppehåll med eller
utan vändning. Figuren är inte skalenlig.

Figur 27. Möjlig principiell utformning av Station Tranås. Principen innebär en fyrspårig station där passerande
tåg går på de mittersta spåren. Två sidoplattformar anläggs för tåg som gör uppehåll. Figuren är inte skalenlig.

7.4 Principer för kopplingspunkt
Det planerade systemet för höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö
förgrenar sig vid Jönköping i en så kallad kopplingspunkt. Utformningen och storleken
på en kopplingspunkt avgörs av hastighetskrav och trafikvolymer. Korsande tågvägar bör
för kopplingspunkter, liksom för stationerna, undvikas, varför kopplingspunkten med
fördel utformas med planskild anslutning.
Sverigeförhandlingens val av stationsorter längs höghastighetsjärnvägen och utpekandet
av Jönköping som nav i systemet har i denna åtgärdsvalsstudie tolkats som att samtliga
tåg ska kunna göra uppehåll på Station Jönköping utan att behöva byta riktning29.
Därför förläggs kopplingspunkten väster om Station Jönköping. Figur 27 illustrerar detta
upplägg och visar även schematiskt på storlek och ytbehov för en kopplingspunkt, med
måttsatta förbindelsedelar. Siffrorna 1 och 0 i ruta A avser att visa hur de olika grenarna
kan förläggas i olika plan för att ansluta planskilt.

Figur 28. Schematisk figur över kopplingspunkten relativt Station Jönköping. Måtten är ungefärliga och visar
endast storheten.
29
Tåg Stockholm-Malmö skulle behöva vända och därmed byta riktning i Jönköping för att kunna göra uppehåll där om
kopplingspunkten förläggs öster om stationen.
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Figur 29. Principiella lägen (1,2,3) för geografisk placering av kopplingspunkt vid Jönköping. Varje siffra
betecknar ett område inom vilket kopplingspunkten kan förläggas. Vilket område som är lämpligt och möjligt
beror på stationsalternativ.

En kopplingspunkt kan komma att förläggas i direkt anslutning till stationen eller ett antal kilometer väster om Station Jönköping, se Figur 28. Kombinationen av stationens läge
och kopplingspunkten skapar tre olika principiella områden för en förgrening mellan den
del av järnvägen som går mot Göteborg och den del av järnvägen som fortsätter söderut
mot Malmö. Påverkan på funktionen och restiden beskrivs i avsnitt 13.4.
Kopplingspunkten utformas med stora växlar som medger 160 km/h i grenspåret. I
det genomgående spåret gäller full hastighet; 320km/h. Utformningen är planskild så
banorna inte korsas i samma våningsplan. På grund av att marginalerna för att nå restidsmålet, med nuvarande förslag till system, är mindre på sträckan Stockholm–Göteborg
än på sträckan Stockholm–Malmö, antas genomgående spår vara i riktning mot Göteborg
i kopplingspunkten. Därigenom behöver tågen längs sträckan Stockholm–Göteborg inte
bromsa in och undviker därmed förlängd gångtid.
Förutom kopplingspunkten vid Jönköping kommer systemet byggas med kopplingspunkter i ändarna, för att möjliggöra anslutning mot befintlig järnväg. Därutöver kan
det bli aktuellt att bygga tillfälliga lösningar för etapputbyggnad, exempelvis i korsningar
med befintliga järnvägar eller stationsorter på vägen. Detta beror dock på val av utbyggnadsstrategi avseende såväl sträckor som tidsperspektiv.
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7.5 Anläggningstyper
Valet av anläggningstyp för höghastighetsjärnvägen styrs av en sammanvägd bedömning
av topografiska, funktionella, tekniska, miljö-/landskapsmässiga och kostnadsmässiga
aspekter. För att möjliggöra hastigheter upp till 320 km/h förordas en så rak och plan
järnväg som möjligt. Om terrängen är relativt homogen, som exempelvis i slättlandskap, kan höghastighetsjärnvägen huvudsakligen anläggas med en anläggningstyp.
Detta minskar behovet av övergångszoner, vilket är ekonomiskt gynnsamt. Vid en mer
kuperad terräng växlar anläggningstyperna mellan exempelvis bro, bank, skärning och
tunnel. Varierande topografi och grundläggningsförhållanden innebär sannolikt fler övergångskonstruktioner, vilka är kostnadsdrivande. Till skillnad från traditionella järnvägar,
som har slipers och ballast, anläggs spåret för höghastighetsjärnväg på en betongplatta
med så kallat fixerat spårsystem, även kallat slab-track, se Figur 29. Denna lösning har
längre livslängd och mindre underhållsbehov än traditionellt utformade järnvägsspår.
Betongplattan består av spårplatta och förstärkningsåtgärder, vilka tillsammans utgör överbyggnaden. Under betongplattan finns ett frostisoleringslager vars syfte är att
säkerställa att bankroppen avvattnas/dräneras och att vatten kan rinna bort från banan.
Frostisoleringslagret består av ett bärkraftigt, självdränerande material som inte reagerar
på frost. Betongplattan vid fixerad spårlösning är mycket känslig för sättningar och det
ställs höga krav på maximal tillåten sättning (enligt TSS 2.2 max 4cm på 60 år), vilket
innebär att omfattande förstärkningsåtgärder, sannolikt i form av pålning, kan komma
att behövas vid lösa jordar. Vissa områden längs sträckningen kommer därmed bli särskilt komplicerade och kostsamma att passera, exempelvis områden med lösa jordlager,
framförallt i kombination med stora jorddjup. Vid planering av höghastighetsjärnvägen
är därför kunskap om jord-, berg- och grundvattenförhållanden av stor vikt för att identifiera områden där omfattande förstärkningsåtgärder kommer att behövas.

Figur 30. Principbild på en fixerad spårlösning.

Hela höghastighetsjärnvägen ska avskärmas med en fysisk barriär, med minimumhöjd
2,5 meter, på ömse sidor om banan. Barriären kan exempelvis utformas som bullerplank
eller stängsel. Det finns krav på åtkomstpunkter till höghastighetsjärnvägen med högst
2000 meters mellanrum. Åtkomstpunkter krävs endast på ena sidan om banan, men ska
ha väganslutning samt uppställningsplats för bil. Om vägnätet är tätt kan befintligt vägnät
nyttjas vid underhåll av järnvägen. I områden med glest vägnät kan en serviceväg behöva
anläggas parallellt med järnvägen.
I följande avsnitt beskrivs de vanligaste anläggningstyperna bank, skärning, bro, tunnel,
betongtråg och betongtunnel samt övergångszoner.
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Bank

Bank är en förhöjning av järnvägen ovan omkringliggande mark, se Figur 30. Den enklaste
typen av bank består av en betongplatta med
spår, underlagrat av ett frostisoleringslager.
Vanligen är banken även uppbyggd av fyllningsmassor för att jämna ut den underliggande
markytan och skapa en plan bana. Fyllnadsmaterialet kan bestå av både jord- och bergmassor och beroende på bland annat fyllnadsmaterial och höjden på banken kan bankslänterna ha olika lutningar. Markanspråket
på bank varierar således beroende av bankhöjd
och släntlutning.

Figur 31. Skiss över bank. Till höger i bild finns en bullerskärm och till vänster stängsel.

Om underliggande mark består av lösa jordar
behöver marken under banken först grundförstärkas genom exempelvis pålning. Tunnare
lager lösa jordmassor schaktas vanligen istället
bort och ersätts med fastare material.

Skärning

Skärning innebär att järnvägen har en lägre
nivå än omgivande mark och skär genom
terrängen, se Figur 31. Järnvägen byggs på en
bankropp i botten av skärningen, för att säkerställa att banan avvattnas/dräneras. Markanspråket som krävs vid skärningar beror bland
annat på djupet på skärningen samt släntlutningen, som i sin tur är beroende av bland
annat materialet (jord eller berg), stabiliteten
och grundvattenförhållandena. I regel anläggs
en serviceväg ovanför skärningen. I bergskärningar djupare än 6 meter finns krav på
serviceyta nere i skärningen, utanför spåren.

Figur 32. Skiss över bergskärning (övre) respektive jordskärning, fast mark (under).
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Bro

Broar utförs vanligtvis vid passage över sänkor
och dalgångar, men är även ett sätt att passera
över bland annat vattendrag och befintliga
vägar, järnvägar och fastigheter. Broar för höghastighetsjärnvägen utförs till största del som
dubbelspårsbroar, se Figur 32. Broar för höghastighetsjärnvägen kan utföras som konventionella platsbyggda betongbroar, men det finns en
mängd olika typer av brokonstruktioner. Vilken
brotyp som är bäst lämpad att använda avgörs
bland annat av spännvidd, se Figur 34, och
tillgänglig överbyggnadshöjd. I bullerutsatta
miljöer kan broarna utföras med bullerskydd.
Figur 33. Skiss över dubbelspårsbro.
Bullerskydd illustreras med streckade
linjer.

Figur 34. Skiss över bro sedd från sidan. Pilarna visar spännvidden.

Betongtunnel och betongtråg

I områden där topografin fordrar skärning,
men slänterna är instabila och/eller där det är
hög grundvattennivå anläggs betongtråg. Om
skärningarna är mycket höga eller topografin
kräver tunnel, men det är för låg bergtäckning
för bergtunnel, anläggs betongtunnel. Parallellt
med betongtunnel kan räddnings-/servicetunnel behövas, beroende på tunnelns längd.
Vid byggnation av både betongtunnel och -tråg
krävs tillfälliga stödkonstruktioner och vattenhanteringen kan bli problematisk. Båda anläggningstyperna är kostsamma lösningar. Se Figur
35 för skiss över betongtråg och betongtunnel.

Figur 35. Skiss över betongtråg (övre) respektive betongtunnel (under) med intilliggande
service-/räddningstunnel (i de fall tunneln är
längre än 1000 m). Med jämna avstånd
installeras dörrar mellan servicetunnel och
spårtunnel.
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Bergtunnel

Bergtunnlar för höghastighetsjärnvägen utförs
normalt som dubbelspårstunnlar, se Figur 35.
En lösning med betonginklädning, så kallad
lining, är ett alternativ för vatten- och frostsäkring. Tunnlarna utförs normalt genom
sprängning, men vid längre tunnlar kan
tunneldrivning med tunnelborrmaskin (TBM)
vara ett alternativ. Tunnelarean styrs bland
annat av krav på passagerarkomfort avseende
aerodynamik, det vill säga krav på maximala
lufttrycksförändringar. Parallellt med bergtunneln kan räddnings-/servicetunnel behövas,
beroende på tunnelns längd. I kopplingspunkter kan enkelspårstunnlar bli aktuella.

Figur 36. Skiss över betonginklädd dubbelspårstunnel
och en parallell service-/räddningstunnel (i de fall tunneln
är längre än 1000 meter). Med jämna avstånd installeras
tvärtunnlar mellan servicetunnel och spårtunnel.

Övergångszon

Området vid anslutningen mellan två olika
anläggningstyper kallas ofta för övergångszon,
eftersom det innebär en övergång mellan två
typer av konstruktioner. Övergångszoner är
problematiska i de fall där relativt ”mjuka”
konstruktioner ansluter till styvare konstruktioner, exempelvis där bank ansluts till bro
eller tunnel. På grund av skillnader i styvheten hos de angränsande konstruktionerna
kan det uppstå ojämna sättningar, så kallade
differenssättningar, och ”gupp”, vilka är skadliga för konstruktionen om inte en särskild
övergångskonstruktion byggs, se Figur 37. En
övergångskonstruktion kan exempelvis bestå av
cementblandat grus och geonät, vilket fungerar
som armering i jorden. En väl utförd övergångskonstruktion förhindrar ojämna sättningar.

Figur 37. Överst: Ojämna sättningar och gupp orsakade
till följd av avsaknad eller bristfällig övergångskonstruktion. Figuren visar även stabilitetsproblem för landfästet;
en övergångszon reducerar tryckkrafter på landfästet,
men dess huvudfunktion är inte att förbättra stabiliteten;
den betraktas i brons grundläggning i detta fall. Nederst:
Exempel på övergångskonstruktion med cementblandat
grus och geonät. Figur baserad på Yonezawa (2014).
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Anläggningskostnad

I anläggningskostnaden för hela järnvägsanläggningen ingår kostnader för byggherrekostnad, fastighetsärende, miljö, arkeologi, markarbeten järnväg, övriga markarbeten,
byggnadsverk, grundläggning, tunnlar, BEST och stationer (exklusive stationsbyggnader).
Kostnaden för att anlägga en höghastighetsjärnväg är högre än för konventionell järnväg.
Detta beror på de väsentligt högre kraven på spårläget som gäller för höghastighetsjärnväg, vilket reflekteras i att anläggningen blir mer kostsam att anlägga för att förhindra
sättningar som kan påverka spårläget. De geometriska kraven gör också att höghastighetsjärnvägen blir styvare och inte kan undvika hinder i lika hög grad som en konventionell järnväg.

Anläggningskostnaden är generellt lägst för bank och skärning, medan anläggningskostnaden är högre för bergtunnlar och broar, och generellt högst för anläggning av tråg och
betongtunnlar. Dock är det inte alltid så enkelt, till exempel behöver bank grundförstärkas med pålar i de områden där marken inte är fast, och för broar kan ökad höjd och
längd, liksom dåliga markförhållanden, som resulterar i mer komplicerad grundläggning,
öka grundläggningskostnaden.

Drift- och underhållskostnader

Generellt innebär systemet med fixerat spår en högre anläggningskostnad jämfört med
ballasterat spår, men förväntas i gengäld minska underhållskostnaderna. Den största underhållsrisken för höghastighetsjärnvägen är ojämna sättningar i anläggningen. Justering
av spårets läge är därför en avgörande faktor för den totala underhållskostnaden i anläggningen. Överskrider sättningen den justeringsmån som finns i systemet blir kostnaden
mycket omfattande för att åtgärda hela konstruktionen. Sättningar och spårlägesfel
kommer även bidra till stillestånd på höghastighetsjärnvägen, vilket medför att
kostnaderna vid avstängning snabbt blir mycket höga.
Minst risk för sättningsproblem föreligger vid styva konstruktioner. Styva konstruktioner är till exempel tunnlar och broar grundlagda på fast mark eller som är pålade till fast
mark. Där blir sättningsproblemen jämförelsevis små, med mycket liten risk och underhållskostnad. För mjukare anläggningstyper som bank är riskerna med sättningsproblem
större och kopplade till bankens konstruktion och höjd.
Det område som normalt ger upphov till störst problem i anläggningen är övergångszoner. Eftersom dessa byggs för att ta upp skillnaden i styvhet mellan olika anläggningstyper är sättningsproblematiken större för dessa än för övriga anläggningen. Erfarenheter
från andra länder visar att underhållskostnaderna kan bli mycket höga för övergångszoner. Genom att bygga en avancerad konstruktion av övergångszonen, vilket dock innebär en ökad anläggningskostnad, kan behovet av underhåll minska, även om det kommer vara högre än för en ”normal” höghastighetsbank. För att minska anläggnings- och
underhållskostnaderna bör så få övergångar som möjligt mellan styva och mjuka anläggningstyper eftersträvas.
Spårets geometri är också avgörande för underhållskostnaden. Kurvor är betydligt dyrare
att underhålla än rakspår, vilket beror på sidokrafter och slitage i kurvor som inte uppstår
på rakspår. Därför bör rakspår generellt väljas i anläggningen för att minska underhållskostnaden.
För bergtunnlar har lining i form av betonginklädning en generellt högre anläggningskostnad än andra lösningar, men har sannolikt lägre driftkostnad eftersom behovet av
underhållsåtgärder bedöms minska kraftigt.
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Traditionella drift- och underhållsarbeten för betongbroar är kantbalksbyten, byte av
övergångskonstruktioner, lagerbyten samt tvätt- och klottersanering. Även övergångskonstruktionerna kräver underhåll, vilket medför en högre kostnad vid flera kortare broar.
Avvattningssystem kräver mer eller mindre underhåll beroende på hur terrängen ser ut,
och möjligheten att släppa ut vatten exempelvis direkt under bron.

7.6 Risk och säkerhet
Höghastighetsjärnvägen planeras endast för persontrafik, vilket innebär att transporter av
farligt gods inte förekommer.
Säkerheten på järnväg är generellt hög i Sverige. Trots det inträffar det varje år ett antal
olyckor i samband med järnvägstrafik. Urspårningar och kollisioner där ett större antal
personer skadas är mycket sällsynta. Påkörning till följd av obehörigt spårbeträdande är
den vanligaste olyckan på järnväg. Därför ställs krav på en fysisk barriär med minimihöjd
250 cm på ömse sidor om höghastighetsjärnvägen, där anläggningen är tillgänglig från
intilliggande terräng.
Korsningar med andra järnvägar eller andra trafikslag måste vara planskilda. För all
korsande trafik anläggs därför broar eller portar vid passage av järnvägen. Höghastighetsjärnvägen behöver även skyddas för angränsande trafik och verksamheter. Detta kan
till exempel innebära fysiska barriärer för att förhindra att en vägtrafikolycka påverkar
höghastighetsjärnvägen.
Spår och station i marknivå eller ovan mark innebär normalt en högre säkerhetsnivå för
resenärer än spår och station i tunnel. Stationen ska kunna trafikeras med passerande
höghastighetståg, vilket ställer särskilda krav på stationsutformningen. Servicevägar och
åtkomstpunkter för behörig personal anordnas.
Järnväg i tunnel kräver fler säkerhetsåtgärder än markspår för att uppnå likvärdig säkerhetsnivå, främst på grund av de begränsade utrymningsmöjligheterna. En grundläggande
strategi för tunnelsäkerhet är att om ett tåg i tunnel drabbas av brand eller annan olycka
ska tåget köra vidare ut ur tunneln och stanna i det fria för att utrymmas där. För tunnlar
längre än 1000 meter byggs också en parallell räddningstunnel genom vilken utrymning
kan ske30. Räddningstunneln förbinds med spårtunneln med tvärtunnlar. Räddningstunneln kan även användas vid underhållsarbeten och vissa teknikutrymmen kan
förläggas i denna. Räddningstjänsten använder också normalt räddningstunneln vid
utryckning. I tunnlar kortare än 1000 meter görs räddningsinsatsen från ena tunnelmynningen.

30

Trafikverket (2011)
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7.7 Miljöpåverkan av en höghastighetsjärnväg
Anläggandet av höghastighetsjärnväg är omfattande infrastrukturprojekt. Både den
fysiska anläggningen och själva byggandet är av sådan omfattning att omgivningen i
många avseenden kommer att påverkas under lång tid. I vissa avseenden skiljer sig påverkan från en höghastighetsjärnväg från motsvarande påverkan från andra typer av storskalig infrastruktur. Det gäller till exempel buller, där tågens höga hastighet genererar en
ljudbild som skiljer sig från konventionella tåg.

Landskap

När järnvägen går i markplan eller i skärning ska den omges av ett stängsel eller
motsvarande för att hindra både människor och djur att komma upp på banan. Utan anpassade och funktionella passager innebär det att järnvägen skapar en fysisk barriär, som
bryter samband för såväl människor som djur. Anläggningstyper som broar och tunnlar,
vilka lämnar öppet för passage, tillåter däremot att viktiga samband för såväl ekologin
som för människan kan bevaras. Broar kan samtidigt i större utsträckning påverka det
visuella intrycket av järnvägen i ett landskapsavsnitt. Järnvägen kan då komma att dominera över befintliga landmärken av kulturhistorisk betydelse, såsom kyrkor och
herrgårdar.
Järnvägen kan också skapa barriärer som försvårar brukandet av omgivande marker. Det
kan försämra lönsamheten för till exempel jordbrukare och i förlängningen innebära att
idag öppna marker växer igen. Sådan strukturomvandling kan ändra både karaktärer och
funktioner i berörda landskap.
Höghastighetsjärnvägen, tillsammans med servicevägar och andra kompletterande anläggningar, kommer också att ta stora ytor i anspråk. Områden som idag utgör värdefulla
natur- och kulturmiljöer kan exempelvis komma att omvandlas till ytor för järnvägsändamål. Det innebär att kvaliteter kopplade till olika miljöaspekter kan komma att försvinna
utmed banans sträckning och i dess närhet. Även om inte en hel miljö, till exempel en
skogsmiljö med höga naturvärden, försvinner kan kvaliteten även i kvarvarande delar
komma att försämras genom att miljön fragmenteras. Förluster kan begränsas både genom anpassning av järnvägens läge och genom omsorgsfull utformning. Det kan också bli
fråga om att kompensera för vissa intrång genom att förstärka eller tillföra motsvarande
kvaliteter som försvinner på en annan plats.
Vissa typer av naturmiljöer är även känsliga för bullerstörning. Störst blir sådan påverkan om den nya järnvägen passerar genom områden som idag kan betecknas som
tysta. Exempel på sådana områden är stora myrmarkskomplex, där Komosse och Dumme
mosse är de mest utmärkande inom utredningsområdet. Även upplevelsen av en kulturhistorisk plats kan påverkas negativt av bullerstörningar.
Det finns dock även möjlighet att tillföra kvaliteter i landskapet vid anläggandet av en ny
infrastruktur. Exempelvis kan trädsäkringszonen utmed järnvägen utnyttjas för att skapa
annars sällsynt förekommande naturmiljöer, såsom grusiga och sandiga öppna miljöer.
Järnvägens sträckning genom landskapet kan också tillföra funktioner i form av spridningskorridorer för arter vars livsmiljöer finns utspridda. Genom att anpassa området
utmed järnvägen kan dessa miljöer knytas samman. En ny storskalig infrastrukturanläggning kan således skapa möjligheter för att förbättra eller förstärka befintliga förutsättningar för olika miljöaspekter utmed eller i järnvägens närhet.

Hälsa och säkerhet

Även om framtidens tåg förväntas vara tystare än dagens, genererar höghastighetståg mer
buller än dagens persontåg på grund av de högre hastigheterna. Det innebär en större
spridning av buller kring järnvägen och att till exempel fler bostäder kan komma att
påverkas.
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Ett tåg i rörelse alstrar ljud på olika sätt och från många olika källor, se Figur 38. Motor
och fläktar är ljudkällor som kan vara dominerande vid låga hastigheter, exempelvis vid
stopp vid stationer, men när tåghastigheten ökar kommer ljud från tågets rörelse att ta
över ljudbilden. Buller som alstras av kontakten mellan tåget och rälsen kallas rullbuller
och karaktäriseras av att främst vara starkt vid de högre ljudfrekvenserna och uppkommer på låg höjd nära spåret. När hastigheten ökar till 200 km/h och däröver övergår
ljudet till att i större utsträckning komma från luftturbulens runt framförallt främre boggi
och strömavtagaren på tågets tak (pantograf), men till viss del även från delar mellan
tågets vagnar och utstickande utrustning.

Figur 38. Delkällor för buller från höghastighetståg.

Normalt sett är skärmande åtgärder längs spåret ett effektivt sätt att minska buller längs
järnvägar. Förutsättningarna för en effektiv dämpning är goda genom att en skärm kan
placeras nära källan som också ligger nära marken. Även om buller från pantografen inte
är det som dominerar från höghastighetståg är det svårare att skärma bort på grund av
att det alstras högt över mark. Pantografens placering innebär att bullerskärmar inte ger
samma ljuddämpande effekt som vid järnvägar med tåg i lägre hastigheter.
Ljudknallar vid tunnelmynningar är ett fenomen förknippat med höghastighetståg. När
ett tåg går in i tunneln med hög hastighet skapas en tryckvåg genom tunneln som när den
når bortre änden under särskilda omständigheter kan orsaka en knall. Ljudet kan vara
väldigt högt och lufttrycket så kraftigt att det får fönster i närliggande hus att skallra. Det
kan därmed leda till betydande störning för omgivningen. Tryckvågens styrka kan minskas med optimering av tunneltvärsnittet och hänsyn till tågens utformning samt med
anpassad utformning av tunnelmynningar och -portaler.
Tåg i hög hastighet kan även orsaka mer omfattande markvibrationer (svängningar som
fortplantas genom jordlagren) än konventionell järnvägstrafik. Uppkomst av vibrationsstörningar beror på samspelet mellan tåget, banan och den stödjande marken. Kännbara
vibrationer är vanligast inom jordarter som lera, silt och sand. I fasta jordar, till exempel
morän, är spridningen betydligt mindre. Markstabiliserande åtgärder innebär också att
problem med markvibrationer minskar.
Både konventionella och höghastighetståg genererar elektromagnetiska fält. Fälten är
svaga när det inte är något tåg i närheten, men ökar när tåget passerar, varar några
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minuter, och är starkast närmast kontaktledningen. Fältets styrka avtar mycket snabbt
med avståndet från järnvägsspår och därför är den precisa lokaliseringen styrande för
vilka effekter och konsekvenser höghastighetsjärnvägen får för människors hälsa med
avseende på elektromagnetiska fält. Att de elektromagnetiska fälten huvudsakligen verkar
på kort avstånd från järnvägen bedöms även innebära att det sannolikt är andra krav på
skyddsavstånd och åtgärder för höghastighetsjärnvägen som i flera fall kommer att vara
styrande för hur närområdet kan utformas.
Livskvaliteten för människor som bor och vistas utmed järnvägen kan även komma att
påverkas av att en ny storskalig infrastruktur bryter sociala samband genom att skapa en
barriär. Platser som tidigare uppfattats som en helhet kan delas upp och järnvägens
barriärverkan kan komma att försämra tillgängligheten till viktiga målpunkter, såsom
skola, vårdcentral eller idrottsplatser. Även friluftsområden, vandringsleder och andra
platser som nyttjas för rekreation kan påverkas genom barriär, bullerstörning eller förändrad visuell upplevelse.
Olycksrisk för höghastighetsjärnvägen redovisas i avsnitt 7.6.

Resurser tillgängliga för människan

Järnvägen kan även komma att påverka nyttjandet av mark- och vattenområden.
Brukandet av jord- och skogsbruksmark kan försvåras om järnvägen blir en barriär
genom landskapet. Den kan därigenom minska lönsamheten och för jordbruksmark kan
det innebära att delar av de öppna markerna inte längre brukas för detta ändamål, utan
istället övergår i skogsmark. Jord- och skogsbruksnäringen är även känslig för fragmentering. Även om inte hela fastigheter tas i anspråk kan kvarvarande delar vara för små för
att brukandet av dem ska vara lönsam.
Eftersom det inte ska transporteras gods på höghastighetsjärnvägen minskar risken för
att järnvägen vid drift kan förorena yt- och grundvatten (föroreningsrisk under anläggningsskedet redovisas nedan). Grundvattenförekomster kan dock påverkas av järnvägen
om den förläggs i skärning eller tunnel genom dessa. Anläggningen kan både dränera
och dämma grundvattenmagasin. Därmed kan även möjligheten att nyttja grundvattnet
för exempelvis dricksvattenändamål påverkas. Grundförstärkning genom pålning kan på
liknande sätt påverka grundvattenförande marklager.
Anläggandet av höghastighetsjärnvägen kommer sannolikt generera stora mängder
schaktmassor. Mängden och kvaliteten på massorna är beroende av lokalisering och utformning av både själva järnvägen och kringanläggningar, såsom servicevägar. Massorna
kan nyttjas för själva järnvägskonstruktionen och för anläggningar eller anpassningar
direkt föranledda av järnvägen, exempelvis bullervallar, servicevägar, uppställningsytor
och visuella avskärmningar. Det kan också finnas möjlighet att med hjälp av massorna åtgärda brister och därmed skapa mervärde genom att exempelvis tillföra naturmiljöer som
det råder brist på. Möjligheten att resursutnyttja massorna beror på massornas kvalitet
men även på det specifika områdets behov och känslighet för att nyttja massor för exempelvis visuell avskärmning eller bullervallar. Jord och berg är en ändlig resurs och om de
inte kan användas i konstruktion, del av anläggning eller anläggningsnära finns det en
risk att denna resurs inte nyttjas fullt ut. Det ökar även miljöpåverkan från transporter.

Klimat

Höghastighetståg är i grunden ett mer klimatvänligt transportslag än bil eller flyg givet de
möjligheter till driftelektricitet med låg koldioxidintensitet som finns tillgängligt i Sverige.
De primära klimatfördelarna med höghastighetståg är möjligheten att ersätta flygresor
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samt att frigöra utrymme på befintliga banor för överflyttning av godstransporter från
väg till järnväg. Den primära klimatbelastningen från en höghastighetsjärnväg sker vid
anläggning och underhåll snarare än vid tågdrift. Här finns ett tydligt samband mellan
användningen av stål och betong och den totala klimatbelastningen. Sett till konventionellt byggande bidrar därför anläggningstyper som bro och betongtråg i hög utsträckning
till klimatpåverkan. Detsamma gäller för tunnlar om dessa kläs invändigt med cement/
betong. Då höghastighetsjärnväg ställer ytterligare krav på stabilitet tillkommer grundförstärkning, såsom pålning, i större utsträckning än för en konventionell järnväg, vilket
ytterligare ökar klimatbelastningen för anläggningen.

Miljöpåverkan under anläggningsskedet

Utöver klimatpåverkan uppstår det under anläggningsskedet även särskild miljöpåverkan
i form av exempelvis buller från arbetsplatserna samt utsläpp till luft och vatten. Även
tillfällig påverkan kan ha återverkningar under lång tid och ibland är återställning inte
möjligt. Det gäller exempelvis avsänkning av grundvatten i myrmark, vilket kan innebära
syresättning av torvlager som därmed bryts ned. Även om påverkan begränsas till utförandetiden kan detta vara tillräckligt lång tid för att vegetationsförhållanden ska ändras
i sådan utsträckning att tidigare förekommande naturtyp inte återhämtar sig utan ersätts
av en annan typ.
Under anläggningsskedet finns också en risk att spill och andra typer av utsläpp förorenar
mark- och vattenområden. Samtidigt innebär anläggandet av en ny stor infrastruktur en
möjlighet att sanera framförallt markområden som har förorenats av exempelvis tidigare
verksamhet. I den mån järnvägen anläggs genom områden med förorenad mark förväntas
dessa områden saneras inom den yta som järnvägsanläggningen påverkar. Därmed
minskar risken för spridning av föroreningar till mark och vatten från dessa områden.
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