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SAMMANFATTNING

Bakgrund
På uppdrag av regeringen planerar Trafikverket för byggande av höghas-
tighetsjärnväg på sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Mal-
mö, se figur S.1. 

Trafikverkets planering kopplat till höghastighetsjärnvägen bedrivs inom 
olika utredningar, dels i form av två projekt, Ostlänken (blått i figur S.1) 
samt Göteborg–Borås (gult i figur S.1), som båda befinner sig i planlägg-
ningsprocessen och dels i form av två åtgärdsvalsstudier för sträckorna 
Linköping–Borås (mörkrött i figur S.1) respektive Jönköping–Malmö 
(klarrött i figur S.1).

Denna rapport utgör redovisningen av den miljöbedömning som har 
gjorts för åtgärdsvalsstudien för sträckan Linköping-Borås och är en 
underlagsrapport till den rapport som redovisar åtgärdsvalsstudien. Till 
åtgärdsvalsstudien hör även underlagsrapporter som redovisar den land-
skapskaraktärsanalys som genomförts för det studerade området samt 
rapporter som redovisar stationsalternativ samt passage till och från dessa 
för Jönköping respektive Tranås. 

Ändamål och mål
Trafikverket har formulerat fyra ändamål som ger uttryck för det övergri-
pande syftet med höghastighetsjärnvägen. Studerade lösningar i åtgärds-
valsstudien ska alla bidra till ändamålen. 

Ändamålet, eller det övergripande syftet, med höghastighetsjärnvägen är att:
• frigöra kapacitet på befintlig järnväg för att möjliggöra robusta och 

hållbara transporter för människor och gods. 

•  genom ökad tillgänglighet skapa förutsättningar för regional utveckling.

•  genom snabba och hållbara persontransporter knyta samman Stockholm 
C och Göteborg C på två timmar och Stockholm C och Malmö C på två 
och en halv timme.

•  öka tillgängligheten till de internationella marknaderna för människor 
och näringsliv.

Utifrån de transportpolitiska målen och ändamålen för höghastighetsjärn-
vägen har övergripande projektmål för sex olika målområden formulerats. 
De övergripande målen har preciserats genom projektmål. För varje mål-
område finns ett eller flera projektmål. Målstrukturen redovisas i figur S.2. 

Nedan redovisas de mål som kopplar till det transportpolitiska hänsyns-
målet och som legat till grund för miljöbedömningens analyser.

Övergripande projektmål (hänsynsmål): 

• Höghastighetsjärnvägen ska lokaliseras och utformas med utgångs-
punkt i, och med anpassning till, landskapets förutsättningar.

•  Höghastighetsjärnvägen ska ges en omsorgsfull utformning och bidra 
till långsiktigt attraktiva miljöer i både stads- och landsbygd. 

• Människor ska erbjudas en god och hälsosam livsmiljö såväl i stations-
orter som utmed höghastighetsjärnvägen.

•  Höghastighetsjärnvägen ska lokaliseras och utformas så att en lång-
siktigt god hushållning med mark, vatten och ändliga resurser främjas 
och så att en effektiv energianvändning uppnås under dess livscykel. 

•  Höghastighetsjärnvägen ska bidra till uppfyllande av Sveriges klimatmål.

 
Projektmål (hänsynsmål):

Landskap
• Höghastighetsjärnvägen skapar förutsättningar för en positiv upple-

velse av landskapets visuella kvaliteter.

•  En mångfald av kulturhistoriska miljöer och karaktärsdrag tas till vara 
för att bidra till goda livs- och boendemiljöer samt möjligheten att läsa 
och uppleva dem i sitt landskap upprätthålls eller stärks. 

•  Förutsättningarna för att bevara, använda och utveckla etablerade 
markbruk, kulturhistoriska samband, rörelsemönster och funktioner 
upprätthålls eller stärks

•  Förutsättningarna för en mångfald av arter och livsmiljöer bibehålls eller 
utvecklas såväl invid höghastighetsjärnvägen som i ett större omland

Hälsa och säkerhet
• Höghastighetsjärnvägen lokaliseras och utformas för att gynna en hälso-

sam livsmiljö såväl i stationsorter som utmed höghastighetsjärnvägen

•  Höghastighetsjärnvägen lokaliseras och utformas så att strukturer och 
samband av betydelse för människors sociala välfärd och livskvalitet 
kan behållas och utvecklas.

•  Höghastighetsjärnvägen bidrar till minskad risk för spridning av förore-
ningar från förorenade områden till omgivande mark- och vattenområden

•  Höghastighetsjärnvägen bidrar till det långsiktiga trafiksäkerhets-
målet att ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt till följd av 
trafikolyckor, oavsett transportslag

•  Samhällsviktig verksamhet (inklusive höghastighetsjärnvägen) utfor-
mas så att risk för skada på anläggningen eller driftstopp begränsas

Resurser tillgängliga för människan
• Höghastighetsjärnvägen lokaliseras och utformas så att en långsiktigt 

god hushållning med vatten främjas

•  Höghastighetsjärnvägen lokaliseras och utformas så att en långsiktigt 
god hushållning av materiella tillgångar och ändliga resurser främjas

Klimat
• Höghastighetsjärnvägen bidrar till uppfyllande av Sveriges klimatmål 

(samma som övergripande projektmål, se även övergripande projekt-
mål för Resurser tillgängliga för människan)

STOCKHOLM

LINKÖPING

GÖTEBORG
BORÅS

MALMÖ
LUND

JÖNKÖPING

JÄRNA

Figur S.1 Ingående delar i höghastighetsjärnvägen.

TRANSPORTPOLITISKA MÅL

Hänsynsmål

Ändamål

Övergripande projektmål

Projektmål

Funktionsmål

Hänsynsmål Funktionsmål

Tillgänglighet 
och användbarhet

Samhällsutveckling

Landskap

Klimat

Hälsa och säkerhet

Resurser tillgängliga 
för människan

Figur S.2 Målstruktur för åtgärdsvalsstudien.
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Miljöbedömning av åtgärdsvalsstudien
Vid planering av infrastruktur är det viktigt att tidigt i processen beakta 
relevanta miljöintressen. På så vis integreras miljöfrågor redan från bör-
jan och kan påverka såväl inriktningsbeslut som lokalisering och detaljut-
formning. 

I arbetet med att studera möjligheter och förutsättningar för en höghas-
tighetsjärnväg mellan Linköping och Borås ingår därför inom ramen för 
åtgärdsvalsstudien att succesivt bedöma och beskriva de miljöeffekter 
som passage för en höghastighetsjärnväg inom det studerade området 
kan ge upphov till. Denna del i uppdraget benämns miljöbedömning. I en 
åtgärdsvalsstudie bedöms effekterna av studerade områden och alternativ 
utifrån de transportpolitiska målen. Miljöbedömningen är åtgärdsvals-
studiens fördjupade analys av hur studerade lösningar förhåller sig till det 
transportpolitiska hänsynsmålet, nedbrutet som projektmål. 

Genom arbetet skapas förutsättningar för att i den kommande planlägg-
ningsprocessen både lokalisera och utforma höghastighetsjärnvägen 
på sätt som möjliggör sammanvägt hållbar utveckling genom minskad 
klimatpåverkan, god hälsa, bra lanskapsanpassning samt god hushållning 
med mark, vatten och andra resurser. 

En åtgärdsvalsstudie omfattas inte formellt av krav på miljöbedömning. 
För att underlätta kommande planläggning har dock miljöbedömningen 
genomförts enligt miljöbalkens bestämmelser om miljöbedömningar för 
planer och program.

Miljöbedömningen har avgränsats bland annat geografiskt och tematiskt. 
Miljöbedömningen har bidragit i arbetet med att avgränsa utredningsom-
rådet för åtgärdsvalsstudien och följer således den geografiska avgräns-
ningen som redovisas för åtgärdsvalsstudien i stort. 

Tematiskt utgår miljöbedömningen från de miljöaspekter som listas i mil-
jöbalkens sjätte kapitel. De miljöaspekter som har bedömts som relevanta 
har också fått en projektspecifik precisering. Genom den projektgivna 
preciseringen kopplar varje miljöaspekt till ett eller flera projektmål. Däri-
genom analyseras inverkan på de givna miljöaspekterna vid bedömning av 
de studerade delområdenas och stadspassagernas bidrag till projektmålen 
(hänsynsmålen). Miljöbedömningen har således varit målledd och utgått 
från målbaserade bedömningsgrunder. 

Miljöbedömningen har också avgränsats i tid. Referensåret, utifrån vilket 
bland annat nuvarande situation i studerade områden beskrivs. är satt till 
2014 och tidshorisonten för bedömningen av järnvägen i drift har satts till 
2050.

Geografisk avgränsning
Som en förberedelse inför åtgärdsvalsstudien genomfördes en översiktlig 
principstudie under 2015 för att kartlägga tänkbara och relevanta system-
lösningar för höghastighetsjärnvägen på sträckan Linköping-Borås. En 
geografisk avgränsning gjordes då av ett översiktligt utredningsområde. 
Ingen hänsyn togs till landskaps- eller miljöfrågor i denna avgränsning 
utan det tillgodosåg ändamålen och övriga styrande förutsättningar som 
en station i Jönköping. Detta område kallas det översiktliga utrednings-
området, se figur S.3. 

I arbetet med åtgärdsvalsstudien har utredningsområdet succesivt avgrän-
sats, bland annat utifrån att Tranås infördes som stationsort. Vidare har 
området även avgränsats utifrån landskaps- och miljömässiga skäl. Till 
exempel har delar av området som kallas Hålaveden (väster om Tranås) 
avgränsats bort från utredningsområdet. Området identifierades som 
känsligt i landskapskaraktärsanalysen. I kombination med att det inte 
bedömdes finnas anläggningstekniska eller järnvägssystemtekniska förde-
lar med att gå genom området avgränsades därför möjliga delar av detta 
område bort. Väster om Jönköping har utredningsområdet istället utökats 
söderut bland annat för att skapa större marginal i förhållande till de höga 
miljövärden som finns i anslutning till sjöarna Yttre Åsunden och Torpa-
sjön. Det avgränsade utredningsområdet som ligger till grund för åtgärds-
valsstudien inklusive miljöbedömningen redovisas också i figur S.3.

För att underlätta analyser och redovisning har utredningsområdet 
delats upp i delsträckor och delområden. Delområdena har  avgränsats 
i längsled för delsträckorna Linköping, Linköping–Tranås, Tranås, 
 Tranås– Jönköping, Jönköping, Jönköping–Borås och kopplings områden 
söder om Jönköping. 

Avgränsningen av delområden har utgått från miljörelaterade (inklusive 
landskapsanknutna) samt anläggningstekniska förutsättningar, som 
exempelvis topografi, landskapskaraktärer, tätorter och jorddjup. Genom 
att dela upp utredningsområdet har skillnader inom det större området 
lättare kunnat både identifieras och beskrivas. Samma svårigheter eller 
utmaningar behöver inte beskrivas för två eller flera områden. Avgräns-
ningen av delområden utgår således inte från järnvägssystemtekniska as-
pekter och ska inte förväxlas med korridorer som identifieras och formas i 
lokaliseringsutredningar i kommande planläggningsskede. 

För Jönköping och Tranås har åtgärdsvalsstudien omfattat särskilda 
utredningar av stationsalternativ inklusive det område inom vilket hög-
hastighetsjärnvägen kan komma till och från respektive stationsalternativ 
(kallat passageområde). Studien har i båda fallen omfattat flera alternativ 
för station och inbegripet en urvalsprocess för vilka alternativ som succe-
sivt har studerats vidare inom ramen för åtgärdsvalsstudien. För Jönkö-
ping har analysen slutligen omfattat fyra alternativ med passageområde 
och för Tranås har tre alternativ med passageområde fördjupats. 

Alternativ som har fördjupats i Jönköping benämns enligt följande:
• Munksjön via huvudbana (J4) 

•  Munksjön via bibana (J5) 

•  Tenhultsdalen norr (J6N) 

•  Odensjö (J8) 

Alternativ som har fördjupats i Tranås benämns enligt följande:
• Extern station norr om Tranås (T2)

•  Centralt stationsläge (T4)

•  Perifer station norr om Tranås (T6)

Alternativens geografiska placering och studerade passageområden redo-
visas i figur S.4-10.

Jönköping och Tranås har således studerats både i den övergripande 
analysen för utredningsområdet som helhet och omfattats av en fördjupad 
analys för stationsalternativen med passageområde. De olika delarna av 
utredningen har skiljt sig åt på flera sätt. Analyserna för stationsalterna-
tiven med passageområde har gjorts med stöd av mer detaljerat underlag 
och även omfattat de funktioner och effekter som en station innebär. För 
hela utredningsområdet, det vill säga analysen för delområdena, har ut-
redningen studerat järnvägens passage utan station. Passageområdena för 
de studerade stationsalternativen sammanfaller inte heller helt geografiskt 
med delområdena för Jönköping respektive Tranås, utan har i de flesta fall 
en betydligt snävare avgränsning.

Figur S.3 Utbredning av översiktligt utredningsområde och under 2017 avgränsat 
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Figur S.4 Alternativ J4, Munksjön via huvudbana, med passageområde.
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Figur S.5 Alternativ J5, Munksjön via bibana, med passageområde.

Figur S.6 Alternativ J6N, Tenhultsdalen norr, med passageområde.

Figur S.7 Alternativ J8, Odensjö, med passageområde.

Figur S.8 Alternativ T2, extern station norr om Tranås, med passageområde.

Figur S.9 Alternativ T4, centralt stationsläge, med passageområde.

Figur S.10 Alternativ T6, perifer station norr om Tranås, med passageområde.
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Innehållsmässig avgränsning
I sak utgår avgränsningen från de 14 miljöaspekter som enligt miljöbalken 
(6 kap 12 § 6p.) ska beaktas i en miljöbedömning. Anläggandet av höghas-
tighetsjärnväg är ett omfattande infrastrukturprojekt. Både den fysiska 
anläggningen och själva byggandet är av sådan omfattning att omgiv-
ningen i många avseenden kommer att påverkas under lång tid. Även om 
åtgärdsvalsstudien utgör en mycket tidig utredningsfas kan det mot bak-
grund av studiens syfte, strategiska innehåll och långsiktiga karaktär inte 
uteslutas att en betydande miljöpåverkan kan uppkomma för var och en 
av de miljöaspekter som anges i miljöbalken. Samtliga aspekter har därför 
behandlats i miljöbedömningen. 

Miljöaspekterna har var och en kopplats till vad som enligt Trafikverkets 
metodik för miljöbedömningar av planer och program kallas för fokusom-
råden. Fokusområdena motsvarar även de målområden för vilka det har 
formulerats övergripande projektmål, se ovan.

Som en del i avgränsningen har varje miljöaspekt även fått en specifik de-
finition som tar hänsyn till den studerade höghastighetsjärnvägens förvän-
tade miljöpåverkan sett till varje aspekt samt det tidiga utredningsskede 
som åtgärdsvalsstudien utgör. Projektspecifika benämningar av miljö-
aspekterna beror även på att miljöaspekter listade i miljöbalken både har 
grupperats och preciserats (det vill säga delats upp). I tabell S.1 redovisas 
miljöaspekterna så som de benämns i denna utredning med härledning 
till benämning i miljöbalken. Här framgår också till vilket fokusområde 
respektive miljöaspekt har kopplats. 

Bedömningsgrunder
I miljöbedömningen bedöms de effekter som en höghastighetsjärnväg kan 
få för olika miljöaspekter inom studerat område. För att värdera betydelse 
av effekter behövs bedömningsgrunder. I en åtgärdsvalsstudie värderas 
effekter som har identifierats för studerade lösningar utifrån bidrag till de 
transportpolitiska målen och miljökvalitetsmålen, vanligtvis genom pre-
ciserade projektmål. De bedömda effekterna stäms således av mot en på 
förhand definierad målnivå för olika aspekter/intressen. De bedömnings-
grunder som har använts för miljöbedömningen av åtgärdsvalsstudien är 
därför målbaserade.

En samlad och jämförande bedömning ur miljöperspektiv har gjorts ge-
nom att bedöma i vilken utsträckning till exempel passage genom ett visst 
delområde eller ett visst stationsalternativ bidrar till att de miljörelaterade 
projektmålen kan nås. I denna utredning värderas således miljöeffekter-
nas betydesle genom analys av bidrag till måluppfyllelse. Därför används 
begreppet måluppfyllelseanalys istället för konsekvensanalys.

Bedömningsgrunderna bygger på den målstruktur som har tagits fram för 
åtgärdsvalsstudien, se figur S.2. Det innebär att bedömningsgrunderna 
har sin grund i såväl de transportpolitiska målen, miljökvalitetsmålen, 
folkhälsomålen som i de ändamål vilka fastställts för höghastighetsjärnvä-
gen i Sverige. För samtliga miljöaspekter har det formulerats delmål, vilka 
är preciseringar av projektmålen. Delmålen underlättar möjligheten att 
identifiera på vilket sätt till exempel passage genom ett delområde bidrar 
till eller motverkar måluppfyllelse.

För att bedöma bidrag till måluppfyllelse används även indikatorer som 
ett hjälpmedel vid utvärderingen. För varje delmål har en eller flera indi-
katorer tagits fram. En indikator kan beskrivas som en avgränsad del av 
en miljöaspekt vilken speglar förändring orsakad av den typ av åtgärd/an-
läggning som höghastighetsjärnvägen utgör på ett sätt som är av betydelse 
för miljöaspekten som helhet. Det vill säga att det är en faktor som föränd-
ras/påverkas av en höghastighetsjärnväg och som samtidigt är betydelse-
full för exempelvis viktiga funktioner kopplade till miljöaspekten. I några 
fall är indikatorerna kvantitativa, men i de flesta fall utgörs bedömningen 
av bidrag till måluppfyllelse av motiverade kvalitativa expertbedömningar 
utifrån kunskap om den specifika indikatorn. 

För varje studerat alternativ och delområden har en höghastighetsjärn-
vägs inverkan på miljömålen bedömts. För samtliga miljöaspekter har det 
också gjorts en samlad bedömning av hur studerade alternativ och passage 
genom områden bidrar till att nå uppställda projektmål. Det är en sam-
manvägning av de bedömningar som gjorts för de använda indikatorerna. 

Bedömningen av bidrag till måluppfyllelse har gjorts enligt en fyrgradig 
skala, se figur S.11.

Den samlade bedömningen av måluppfyllelse redovisas i rapporten för 
varje delområde och stadspassage i form av tabeller och rosdiagram. Ros-
diagrammen sammanfattar bedömningen av måluppfyllelse för samtliga 
studerade miljöaspekter med en sektor för varje miljöaspekt. Högre grad 
av måluppfyllelse innebär att en större del av sektorn är ifylld. I rosdia-
grammen skapas en form som enkelt uttryckt illustrerar de utmaningar 
och möjligheter som har identifierats i åtgärdsvalsstudiens analys för 
hänsynsmålen, nedbrutna som projektmål för respektive delområde eller 
stadspassage ur miljösynpunkt. Det är en förenklad bild som behöver 
läsas ihop med de kvalitativa effektbeskrivningarna samt bedömningar för 
de underliggande indikatorerna. 

För de landskapsanknutna miljöaspekterna har även nyckelfaktorer 
använts som ett verktyg för bedömningen av måluppfyllelse. Nyckelfak-
torerna har identifierats i arbetet med landskapskaraktärsanalysen Om 
rådande landskapskaraktärer och funktioner ska bestå är dessa faktorer 
känsliga för påverkan. Det innebär att nyckelfaktorerna preciserar det 
innehåll i respektive landskap som, de för varje miljöaspekt specifika, 
indikatorerna ska mätas mot.

Miljöbedömningen hänger både geografiskt och tematiskt nära samman 
med den landskapskaraktärsanalys som har genomförts för området. 
Lanskapskaraktärsanalysen analyserar och beskriver förutsättningarna 
för de landskapsanknutna miljöaspekterna i de tematiska analyserna. I 
landskapskaraktärsanalysen har förutom de miljöspekter som hör till fo-
kusområde landskap (se tabell S.1) även till exempel areella näringar och 
sociala strukturer i landskapet studerats. Landskapets betydelse för vilka 
effekter en höghastighetsjärnväg kan få för ett flertal av miljöaspekterna 
innebär att miljöbedömningen också påverkas av den geografiska indel-
ning som gjorts för landskapskaraktärsanalysen i form av karaktärsområ-
den. Exempelvis har nyckelfaktorerna identifierats per karaktärsområde. 

Tabell S.1 Innehållsmässig avgränsning för miljöbedömningen.

Figur S.11 Bedömningsskala för måluppfyllelseanalys.

Motverkar måluppfyllelse

Osäkerhet kring miljöanpassningar och skyddsåtgärder 
innebär risk för att målupp fyllelse motverkas

Möjlighet/potential att bidra till måluppfyllelse

Bidrar till måluppfyllelse
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Miljöbedömning för utredningsområdet
I detta avsnitt sammanfattas de samlade bedömningar som har gjorts 
för varje delområde och miljöaspekt. Det vill säga i vilken utsträckning 
en höghastighetsjärnväg som passerar genom delområdet bidrar till eller 
motverkar det eller de mål som respektive miljöaspekt kopplar till. För 
varje delområde omfattar bedömningen hela det område som har avgrän-
sats. Sammanfattningen redovisas i tabeller där färgskalan enligt figur S.11 
används för att illustrera bedömningen tillsammans med en sammanfat-
tande text som motiverar bedömningen för respektive miljöaspekt. För 
varje delområde redovisas även miljöaspekterna samlat i ett rosdiagram.

Delsträckor och delområden visas i figur S.12.

Figur S.12 Utredningsområdet med delsträckor och delområden.
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Delområde Linköping A
Fokusområde Landskap

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Landskapets 
form samt 
upplevelse

Positivt för trafikantupplevelsen om järnvägen går över 
öppna jordbruksmarker. Däremot svårighet att uppnå 
målet om samspel med landskapets karaktär.

Kulturmiljö Passage i marknivå i delområdet motverkar 
måluppfyllelse. Riksintresset vid Tift riskerar att påverkas 
påtaglig.Passage genom odlingslandskapet kan också 
medföra strukturomvandling och urbanisering av 
tätortsnära odlingslandskap. Lågt liggande anläggning 
kan minska visuell påverkan men påverka funktionella 
samband och möjligheten att upprätthålla jordbruket. En 
sydlig passage i anslutning till stambanan, eller en nordlig 
passage i anslutning till E4 kan minska den negativa 
påverkan. 

Naturmiljö Passage i delområdets södra del kan påverka 
spridningssamband för arter knutna till ädellövträd. I södra 
delen finns också Natura 2000-området Kärna mosse. 
I båda fallen finns möjlighet att undvika konflikt genom 
anpassning av läge till norra delen.

Fokusområde Hälsa och säkerhet

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Människors 
hälsa

Målet för människors hälsa kan komma att motverkas vid 
en passage genom delområdet. Här bor många människor 
och det går inte genom lokalisering att undvika störning. 

Befolkning – 
sammanhållen 
bygd

I öst (inom Linköpings tätort) innebär en passage 
genom delområdet goda förutsättningar för att bidra 
till måluppfyllelse, i form av skyddsåtgärder och nya 
passager för gång-, cykel- och biltrafik. Väster om tätorten 
finns risk för reducerad tillgänglighet till målpunkter 
i Glyttinge, och för negativ påverkan på gårdar och 
jordbruksverksamhet i området.

Befolkning – 
rekreation och 
friluftsliv

Delområdets form och begränsade storlek innebär 
möjlighet att bidra till måluppfyllelse genom lokalisering 
och anpassningar. 

Förorenad mark I delområdet finns flera områden med potentiellt förorenad 
mark, särskilt utmed Södra stambanan. Vid anläggning 
av ny järnväg förväntas förorenad mark saneras. 
Föroreningssituationen förväntas förbättras.

Olycksrisk Delområdet rymmer transportled för farligt gods som 
behöver korsas (Malmslättsvägen). Järnvägen kan 
komma i kontakt väg E4 och stambanan. Området 
mellan Nya Ledbergsvägen och stambanan rymmer 
samhällsviktig verksamhet där en olycka kan få 
konsekvenser för stadens dricksvattenförsörjning.

Fokusområde Resurser tillgängliga för människan

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Vatten I den östra delen behöver dricksvattenintresset i Stångån 
beaktas samt närheten till Kärna mosse. I de västra 
delarna kan enskilda brunnar påverkas vid anläggandet 
av järnvägen. Påverkan kan undvikas genom lokalisering 
och skyddsåtgärder.

Areella näringar Lokalt verksamma jordbruk kan komma att påverkas 
genom förlust av mark och genom uppsplittring av 
brukningsenheter. Vid anläggning på bro finns god 
möjlighet att reducera barriäreffekter.

Ämnen och 
material

Inga riksintressen eller områden med beviljad koncession.

Övriga ändliga 
resurser/ 
masshantering

Inom delområdet finns möjlighet att återanvända 
uppkomna massor från exempelvis skärning med att 
järnvägen kan anläggas på bank. För övrigt bedöms 
möjligheterna att använda massorna för exempelvis 
landskapsanpassning som begränsade på grund av det 
tätortsnära läget.

Fokusområde Klimat

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Klimatfaktorer Flack topografi gynnsam för mindre klimatintensiva 
anläggningstyper. Om Södra stambanan behöver 
passeras flera gånger kan klimatintensiva 
anläggningstyper som bro vara aktuellt. Det samma gäller 
för passage över annan infrastruktur. Lös jord kan komma 
att behöva grundförstärkning, vilket synbart kan bidra till 
klimatpåverkan. 

Delområde Linköping A 
Passage genom delområdet bedöms motverka eller riskera att motverka 
måluppfyllelse för miljöaspekterna kulturmiljö och landskapets form 
samt upplevelse. Det beror bland annat på visuell påverkan. Ur kultur-
miljöperspektiv innebär den visuella påverkan att riksintresset Tift grav-
fält kan ta skada även om intrång undviks i det skyddade området. För 
naturmiljö bedöms det genom lokalisering till de norra delarna finnas 
möjlighet att begränsa effekterna av en ny järnväg. För miljö aspekterna 
som hör till hälsa och säkerhet bedöms det också finnas en möjlighet 
att genom särskilda åtgärder, till exempel bullerskydds åtgärder och 
 åtgärder som tillgodoser passage för gång- och cykeltrafik. Tätheten av 
förorenad mark är hög i delområdet och därför bedöms  sannolikheten 
för sanering som god, vilket bidrar till måluppfyllelse för aktuellt 
projekt mål. Bedömningen för miljöaspekten areella näringar bygger 
på intrång i värdefull jordbruksmark. Få konflikter med vattenresursen 
innebär att passage genom delområdet bedöms kunna bidra till målupp-
fyllelse för denna aspekt. Passage genom delområde A bedöms i högre 
grad än delområde B kunna bidra till måluppfyllelse ur klimat perspektiv. 
Det beror på områdets gynnsamma topografi.
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Delområde Linköping B
Fokusområde Landskap

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Landskapets 
form samt 
upplevelse

Tunnel skapar möjlighet till måluppfyllelse. Det är endast 
den första sträckan från Bergsvägen till tunnelpåslaget 
som påverkar stad/landskapsbilden. Trafikantupplevelsen 
blir dock negativ i tunneln.

Kulturmiljö Passage till stora delar i tunnel skapar möjlighet till 
måluppfyllelse. Negativ påverkan på bebyggelseområdena 
Barhäll och ev Skäggetorp samt deras koppling till 
Rydskogen kan dock uppstå kring tunnelmynningen. 
Passage i marknivå genom delområdet medför däremot 
stor risk för negativ påverkan på de ingående miljöerna. 

Naturmiljö Passage i delområdets södra del kan påverka 
spridningssamband för arter knutna till ädellövträd. I södra 
delen finns också Natura 2000-området Kärna mosse. 
I båda fallen finns möjlighet att undvika konflikt genom 
anpassning av läge till norra delen.

Fokusområde Hälsa och säkerhet

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Människors 
hälsa

Målet för människors hälsa kan komma att motverkas vid 
en passage genom delområdet. Vid tunnelmynningen bor 
många människor och det går inte genom lokalisering 
att undvika störning. Vid passage i tunnel finns risk 
för störning i form av stomljud. Åtgärder för EMF kan 
behövas, men bedöms som möjliga att genomföra.

Befolkning – 
sammanhållen 
bygd

Risk att måluppfyllelse motverkas även vid passage i 
tunnel. Väster om tätorten, förbi Rydskogen och Ryd, 
bedöms passage i tunnel bidra till måluppfyllelse.

Befolkning – 
rekreation och 
friluftsliv

En passage genom delområdet i tunnel innebär 
bibehållen eller förbättrad tillgång till rekreationsområdet i 
Rydskogen.

Förorenad mark Trots förekomst av förorenad mark förväntas inte mer 
än begränsat med objekt/områden komma att saneras 
eftersom delområdet mest sannolikt passeras i (berg-)
tunnel.

Olycksrisk En passage genom delområdet i tunnel har förutsättning 
att bidra till måluppfyllelse genom att korsningspunkter 
med befintlig infrastruktur kan undvikas. 

Fokusområde Resurser tillgängliga för människan

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Vatten Delområdet tangerar grundvattenmagasin med god 
tillgång. Anläggningstyp tunnel kan påverka grundvattnet. 
Kärna mosse norr om delområdet är också känslig för 
hydrologiska förändringar i grundvattnet. Skyddsåtgärder 
bedöms som möjliga.

Areella näringar Varken jord- eller skogsbruksmark bedöms beröras. 
Möjlighet för fortsatt skötsel av skog med rekreativa 
värden bedöms som god eftersom delområdet i stor 
utsträckning antas passeras i tunnel.

Ämnen och 
material

Inga riksintressen eller områden med beviljad koncession.

Övriga ändliga 
resurser/ 
masshantering

Delområdet förväntas huvudsakligen passeras i tunnel. 
Därmed finns det inom delområdet små möjligheter att 
resursutnyttja uppkomna bergmassor genom exempelvis 
växelvisa anläggningstyper som bank.

Fokusområde Klimat

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Klimatfaktorer Relativt sett stor potentiell klimatpåverkan, då betongklädd 
tunnel är klimatintensiv. Det kan också bli aktuellt med 
anslutande betongtråg.

Delområde Linköping B 
Bedömningarna av hur passage genom delområdet bidrar till målupp-
fyllelse för de olika projektmålen kopplade till miljöaspekterna beror i 
hög utsträckning på att järnvägen antas passera i tunnel genom en stor 
del av området. Det innebär till exempel begränsade intrång i natur- och 
kulturmiljöer. Det innebär också begränsad störning i form av luftburet 
buller och möjlighet att bibehålla tillgänglighet mellan  bostadsområden 
och närrekreationsområden. Därmed bedöms det passage genom del-
området antingen kunna bidra till måluppfyllelse eller ha möjlighet att 
 bidra till måluppfyllelse om särskilda åtgärder vidtas. För miljöaspekten 
ändliga resurser och masshantering bedöms dock passage genom delom-
rådet riskera att motverka måluppfyllelse. Det beror på att massor som 
uppstår vid anläggande av tunnel inte bedöms kunna  resursutnyttjas 
inom delområdet. Även ur klimatperspektiv bedöms passage genom 
delområdet riskera att motverka projektmålet. Tunnel är en klimatinten-
siv anläggningstyp och det kan även bli aktuellt med såväl betongtråg 
vid tunnelmynning och parallell räddningstunnel som ytterligare ökar 
klimatpåverkan.

Landskapets form 
samt upplevelse

Kulturmiljö

N
aturm

iljö
M

änniskors 
hälsa

Be
fo

lkn
in

g-
 

sa
m

m
an

hå
lle

n 

by
gd

Befolkning-

rekreation 

och fril
uftsl

iv
Förorenad 

mark

Risk

Vatten

A
re

el
la

 

nä
rin

ga
r

Ä
m

ne
n 

oc
h 

m
at

er
ia

l

Änd
lig

a 

re
su

rse
r o

ch
 

mas
sh

an
te

rin
g

Klimatfaktorer

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
       HÄLSA OCH SÄKERHET

 LANDSKAP 

 R
ES

U
RS

ER
 T

IL
LG

Ä
N

G
LI

G
A

 F
Ö

R
 M

Ä
N

N
IS

KA
N 

 KLIMAT



12

Delområde 1
Fokusområde Landskap

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Landskapets 
form samt 
upplevelse

I det öppna landskapet mellan Linköping och Mjölby 
liksom i Svartåns dalgång och över Sommen finns 
potential för positiva trafikantupplevelser. Det är samtdigt 
här som anläggningen blir mest synlig i landskapet. 
En lokalisering längs med Svartåns dalgång innebär 
svårighet att uppnå målet om samspel med landskapets 
karaktär. Broarna över Sommen blir påtagligt inslag i 
landskapsbilden och påverkar upplevelsen för friluftsliv 
och bebyggelse. 

Kulturmiljö Passage i delområdet bedöms sammantaget motverka 
måluppfyllelsen. Järnväg längs med Svartåns dalgång 
medger ingen eller mycket få lokaliseringar som minskar 
de negativa effekter på den sammansatta kulturmiljön i 
dalgången. Lokalisering i dalbotten, utmed slänter eller 
kantzoner innebär stora negativa effekter för möjligheten 
att läsa och uppleva dalgångens kulturmiljö, samt 
innebär risk för minskade förutsättningar att upprätthålla 
markbruket. Det innebär även att den infrastrukturtäta 
diagonal i slättlandskapet förstärks med ytterligare en 
barriär. 

Naturmiljö Passage genom delområdet bedöms innebära en risk 
att måluppfyllelsen motverkas. Detta genom att det finns 
en påtaglig risk för försämrade spridningssamband och 
förlust av livsmiljöer för prioriterade artgrupper. Dessutom 
finns det risk för intrång i N2000-områden. De bedöms 
finnas svårigheter med anpassningar och skyddsåtgärder 
på grund av miljöernas karaktär (ädellöv och hagmarker)

Fokusområde Hälsa och säkerhet

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Människors 
hälsa

Målet för människors hälsa riskerar sammantaget att 
motverkas vid en passage genom delområdet. Här bor 
många människor och det går inte genom lokalisering 
att undvika störning. Det finns också begränsade 
möjligheter att genom att välja anläggningstyp begränsa 
spridningen av framförallt luftburet buller. Omfattande 
bullerskyddsåtgärder blir nödvändiga och om effekten av 
dessa är tillräcklig för att skydda flertalet boende är oklart. 
I delområdet finns även vibrationskänslig mark.

Befolkning – 
sammanhållen 
bygd

Passage genom delområdet bedöms motverka 
måluppfyllelse. Detta beror på att området är tätbefolkat 
med viktiga lokala målpunkter, samt viktiga rörelsemönster 
kopplat till befintlig infrastruktur som präglar området. 
Delområdets snävhet innebär att negativ påverkan inte 
kan undvikas.

Befolkning – 
rekreation och 
friluftsliv

Passage genom delområdet innebär stor sannolikhet 
för barriäreffekter mellan tätbebygda områden 
på Östgötaslätten samt längs Svartåns dalgång 
och viktiga tätortsnära rekreationsområden. De 
topografiska förhållandena innebär att järnvägen 
kan komma att gå på bank och i skärning på relativt 
långa sträckor. Det är osäkert om tillräckliga åtgärder 
kan vidtas för att upprätthålla tillgängligheten till bl  a 
närrekreationsområden.

Förorenad mark I delområdet finns flera områden med potentiellt förorenad 
mark, särskilt utmed Södra stambanan. Vid anläggning 
av ny järnväg förväntas förorenad mark saneras. 
Föroreningssituationen förväntas förbättras.

Olycksrisk Passage genom delområdet bedöms innebära en risk att 
måluppfyllelse motverkas på grund av områdets höga 
befolkningstäthet, samt att områdets snävhet ger liten 
flexibilitet vad gäller lokalisering. Det finns också ett antal 
korsningspunkter med befintlig infrastruktur, där väg 32, 
E4 och Södra stambanan alla används för transporter av 
farligt gods.

Fokusområde Resurser tillgängliga för människan

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Vatten Grundvattenmagasin med god tillgång på vatten 
berörs. Även kommunal grundvattentäkt med 
vattenskyddsområde. Sommen är en viktig potentiell 
dricksvattenresurs. Tekniska skyddsåtgärder för att 
skydda både grund-och ytvatten under såväl bygg- 
som driftskedet bedöms som möjligt. För att bidra till 
projektmålet krävs anpassning framförallt för skydd av 
grundvatten. Vattenkraftintresset behöver beaktas vid 
eventuell påverkan på Svartån.

Areella näringar Passage genom delområdet bedöms motverka målet. 
Det är markanspråk och barriärverken i de norra 
delarnas produktiva och värdefulla jordbruksmark som 
är styrande för bedömningen. Relativt hög täthet av 
små skogsfastigheter invid tätorterna innebär att även 
skogsbruket är känsligt för barriärer och fragmentering.

Ämnen och 
material

Inga riksintressen eller områden med beviljad koncession.

Övriga ändliga 
resurser/ 
masshantering

Inom delområdet finns viss möjlighet att återanvända 
uppkomna massor från exempelvis skärning med att 
järnvägen kan anläggas på bank i de flacka delarna. 
Det bedöms finnas begränsade möjligheter att använda 
massorna för exempelvis landskapsanpassning i Svartåns 
dalgång. Därmed bedöms en passage genom delområdet 
riskera att motverka delmålet om resursutnyttjande av 
uppkomna massor.

Fokusområde Klimat

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Klimatfaktorer Flack topografi i norr gynnsam för mindre klimatintensiva 
anläggningstyper. Där dalgången inte kan följas 
uppkommer söderut större höjdskillnader vilket generar 
behov av klimatintensivare anläggningstyper såsom 
bergtunnel och bro. Långa bergtunnlar kan komma att 
kräva parallella räddningstunnlar. Lös jord i stor del av 
området kan komma att behöva grundförstärkning, vilket 
synbart kan bidra negativt till klimatpåverkan.

Delområde 1 
Passage genom delområde 1 bedöms för flertalet av projektmålen 
antingen riskera att motverka eller motverka målen. För fokusområde 
landskap beror det framförallt på att Svartåns dalgång löper parallellt 
med riktningen på järnvägen. Det innebär förlust av viktiga natur- och 
kulturmiljöer och att det visuella intrycket av dalgången ändras väsent-
ligt. Känsligheten i Svartåns dalgång ligger också till grund för bedöm-
ningen att målet om att resursuttnyttja massor riskerar att motverkas i 
delområdet. För miljöaspekterna befolkning och människors hälsa beror 
bedömningen på att området är tätbefolkat och att exempelvis buller-
störning invid tätorter inte kan undvikas genom lokalisering. Bedöm-
ningen att målet för areella näringar motverkas beror på att mycket 
produktiv jordbruksmark kommer att tas i anspråk. Däremot bedöms 
målen för exempelvis förorenad mark och klimatfaktorer kunna uppnås 
för delområdet. I det första fallet beror det på att det finns en hög täthet 
av potentiellt förorenade objekt inom området och det finns därmed god 
chans att flera av dessa saneras vid anläggandet av järnvägen. För kli-
matfaktorer beror bedömningen på att mindre klimatintensiva anlägg-
ningstyper kan vara möjliga i det flacka landskapet.

Landskapets form 
samt upplevelse
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Delområde 2
Fokusområde Landskap

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Landskapets 
form samt 
upplevelse

Järnväg i de öppna odlingslandskapen kring Åsbodalen 
och över Sommen ger möjlighet till varierade utblickar 
från tåget men gör det svårt att dölja anläggningen i 
landskapet. Herrgårdsmiljöerna i Åsbodalen är känsliga 
för konkurrerande storskaliga anläggningar vilket innebär 
svårighet att uppnå målet om samspel med landskapets 
karaktär.

Kulturmiljö Passage i delområdet bedöms sammantaget löpa stor risk 
att motverka måluppfyllelsen. I framförallt delområdets 
norra halva finns ett stort antal sammansatta kulturmiljöer 
som är både fornlämnings- och herrgårdstäta. Miljöerna 
ligger tätt och flera är geografiskt relativt omfattande, 
i denna del är risken för negativ påverkan relativt stor. 
Delområdet innebär en passage över Åsbodalen, här 
är risken för påverkan på dalgången sammansatta 
kulturmiljöer stor men kan minskas beroende på 
lokalisering. 

Naturmiljö Passage genom delområdet bedöms innebära en 
risk att måluppfyllelsen motverkas. Särskild risk för 
försämrade spridningssamband och förlust av livsmiljöer 
för prioriterade artgrupper. Även indirekta effekter för 
naturmiljön kan uppkomma genom att brukandet av 
marken försvåras. Dessutom finns viss risk för intrång 
i N2000-områden eller indirekt påverkan genom 
försämrade spridningssamband. Järnvägen medför buller 
i ostörda områden vilket kan störa fågellivet. Det finns 
potential att öka spridning av framförallt öppenmarksarter 
utmed järnvägsanläggning. 

Fokusområde Hälsa och säkerhet

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Människors 
hälsa

Eftersom delområdet är relativt glest befolkat som helhet 
bedöms det finnas möjligheter att genom anpassning och 
skyddsåtgärder begränsa störningen i sådan utsträckning 
att målet för människors hälsa kan nås.

Befolkning – 
sammanhållen 
bygd

Passage genom delområdet bedöms ha viss möjlighet 
att bidra till/ inte motverka måluppfyllelsen. Delområdet 
är till stora delar glesbefolkat och har en storlek som ger 
flexibilitet i lokaliseringen. 

Befolkning – 
rekreation och 
friluftsliv

Delområdets storlek innebär flexibilitet i lokaliseringen. 
I delområdets södra kant kan det finnas möjlighet att 
undvika att måluppfyllelse motverkas, men i norr finns stor 
risk för barriäreffekter och fragmentering av tätortsnära 
friluftsområden. Vid Västra Harg finns omfattande 
fritidsbebyggelse som kan vara svår att undvika vid en 
passage som avgränsas till delområdet.

Förorenad mark Delområdet rymmer få områden med potentiellt förorenad 
mark och det är därför inte säkert att en passage genom 
delområdet bidrar till målet om att anläggningen ska 
minska risken för spridning av föroreningar. 

Olycksrisk Delområdet är glesbefolkat, och det bedöms att 
passage genom området har viss möjlighet att bidra till 
måluppfyllelse. Malmens flygfält berörs vid utfarten från 
Linköping och kan innebära en risk för anläggningen 
(med låg sannolikhet men stor konsekvens). I övrigt ger 
delområdets storlek möjlighet för flexibilitet vad gäller 
lokalisering.

Fokusområde Resurser tillgängliga för människan

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Vatten Grundvattenmagasin med god tillgång på vatten berörs. 
Sommen är en viktig potentiell dricksvattenresurs. 
Tekniska skyddsåtgärder för att skydda både grund-och 
ytvatten under såväl bygg- som driftskedet bedöms som 
möjligt. För att bidra till projektmålet krävs anpassning 
framförallt för skydd av grundvatten. 

Areella näringar Passage genom delområdet bedöms motverka målet. 
Det är markanspråk och barriärverken i de norra delarnas 
produktiva och värdefulla jordbruksmark som är styrande 
för bedömningen. För skogsbruk bedöms det finnas goda 
möjligheter att begränsa påverkan.

Ämnen och 
material

Inga riksintressen eller områden med beviljad koncession.

Övriga ändliga 
resurser/ 
masshantering

Inom delområdet finns viss möjlighet att återanvända 
uppkomna massor från exempelvis skärning med att 
järnvägen kan anläggas på bank i de flacka delarna. 
Det bedöms även finnas viss möjlighet att använda 
massorna för kringanläggningar som bullervallar 
eller mervärdesskapande åtgärder i järnvägens 
närhet. Därmed bedöms passage genom delområdet 
sammantaget ha möjlighet att bidra till delmålet.

Fokusområde Klimat

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Klimatfaktorer Genomgående gynnsam topografi för mindre 
klimatintensiva anläggningstyper, så som låg bank och 
skärning. Lös jord i de nordliga delarna kan komma 
att behöva grundförstärkning, vilket synbart kan bidra 
negativt till klimatpåverkan.

Delområde 2  
För delområde 2 bedöms passage innebära möjligheter att nå flera av 
projektmålen. För miljöaspekterna som hör till fokusområde hälsa och 
säkerhet beror det på att området är relativt glesbefolkat och att det 
därför bedöms finnas goda möjligheter att begränsa exempelvis buller-
störning och försämrad tillgänglighet genom lokalisering. För fokusom-
råde landskap bedöms det finnas en risk att målen motverkas. Intrång 
i områden med höga natur- och kulturmiljövärden i de norra delarna 
och visuell påverkan i Åsbodalen ligger till grund för bedömningen. För 
areella näringar bedöms målet motverkas. Värdefull jordbruksmark ian-
språktas och det finns risk för försvårat brukande genom barriäreffekter. 

Landskapets form 
samt upplevelse
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Delområde 3
Fokusområde Landskap

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Landskapets 
form samt 
upplevelse

Landskapet erbjuder begränsade utblickar på stor del 
av sträckan, förutom över dalgångar med vattendrag 
och Sommen, vilket innebär små möjligheter att uppfylla 
målet om att synligöra landskapets variation. Det innebär 
samtidigt möjligheter att använda terrängmodellering 
för att anpassa anläggningen till landskapets 
karaktär. Broarna över Sommen blir påtagligt inslag i 
landskapsbilden och påverkar upplevelsen för friluftsliv 
och bebyggelse. 

Kulturmiljö Passage i delområdet riskerar att motverka 
måluppfyllelsen. Områdets begränsade utbredning i 
norr innebär att negativa effekter på slättlandskapets 
och den norra övergångsbygdens herrgårdsmiljöer och 
odlingslandskap kan vara svåra att undvika. I den södra 
delen av delområdet finns ett skogsdominerat landskap 
med flera kulturhistoriskt värdefulla odlingslandskap 
och karaktärsskapande skogsmiljöer med rika 
skogsbrukslämningar. Delområdets utbredning och de ofta 
små, öppna landskapsrummen ger dock goda möjligheter 
till passage med mindre negativa effekter. 

Naturmiljö Passage genom delområdet bedöms innebära en 
risk att måluppfyllelsen motverkas. Särskild risk för 
försämrade spridningssamband och förlust av livsmiljöer 
för prioriterade artgrupper. Området är till stora delar 
opåverkat av buller och en ny järnväg kan därför störa 
bla fågellivet. Det finns potential att öka spridning av 
framförallt öppenmarksarter utmed järnvägsanläggning 
genom skogsområden. De bedöms finnas svårigheter 
med anpassningar och skyddsåtgärder på grund av 
miljöernas karaktär (ädellöv och hagmarker).

Fokusområde Hälsa och säkerhet

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Människors 
hälsa

Eftersom delområdet är relativt glest befolkat som helhet 
bedöms det finnas möjligheter att genom anpassning och 
skyddsåtgärder begränsa störningen i sådan utsträckning 
att målet för människors hälsa kan nås.

Befolkning – 
sammanhållen 
bygd

Delområdet är glesbefolkat och utan större transportled 
eller viktiga målpunkter. Områdets utbredning innebär 
flexibel lokalisering. Sammantaget görs bedömningen att 
passage genom delområdet bidrar till att målet kan nås.

Befolkning – 
rekreation och 
friluftsliv

Passage genom delområdet innebär möjligheter att 
bidra till måluppfyllelse. Särskilt delområdets storlek ger 
flexibilitet i lokaliseringen. I söder finns en risk för negativ 
påverkan på sjön Sommen, med vandringsleder och tysta 
områden med hög bullerkänslighet.

Förorenad mark Delområdet rymmer få områden med potentiellt förorenad 
mark och det är därför inte säkert att en passage genom 
delområdet bidrar till målet om att anläggningen ska 
minska risken för spridning av föroreningar. 

Olycksrisk Delområdet är mycket glesbefolkat, och passage genom 
området bedöms bidra till måluppfyllelse. Vid utfart från 
Linköping krävs samlokalisering med transportled för 
farligt gods, men utan behov av korsning. Delområdets 
storlek tillåter flexibilitet i lokaliseringen.

Fokusområde Resurser tillgängliga för människan

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Vatten Grundvattenmagasin med god tillgång på vatten berörs. 
Sommen är en viktig potentiell dricksvattenresurs. 
Tekniska skyddsåtgärder för att skydda både grund-och 
ytvatten under såväl bygg- som driftskedet bedöms som 
möjligt. För att bidra till projektmålet krävs anpassning 
framförallt för skydd av grundvatten. 

Areella näringar Det finns en risk att passage genom delområdet 
motverkar målet med avseende på jordbruk. Här är 
det svårt att undvika ianspråktagande av värdefull 
jordbruksmark och det finns även risk för barriärverkan 
som kan vara svår att motverka. I de södra delarna finns 
goda möjligheter att undvika intrång på jordbruksmark. 
Även för skogsbruk bedöms det finnas goda möjligheter 
att begränsa påverkan.

Ämnen och 
material

Inga riksintressen eller områden med beviljad koncession.

Övriga ändliga 
resurser/ 
masshantering

Det bedöms finnas goda möjligheter att använda 
massor som inte kan användas i järnvägskonstruktionen 
för kringanläggningar som bullervallar eller 
mervärdesskapande åtgärder i järnvägens närhet inom 
delområdet. Därmed bedöms passage genom delområdet 
ha möjlighet att bidra till delmålet.

Fokusområde Klimat

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Klimatfaktorer Relativt sett störst potentiell klimatpåverkan. Trots 
den flacka topografin i norr kantas de södra delarna 
av ett kraftigt kuperat landskap som genererar behov 
av broar och även tunnel, vilket är klimatintensiva 
anläggningstyper.

Delområde 3  
Passage i delområde 3 bedöms bidra till projektmålen eller ha möjlighet 
att bidra till dessa för fokusområde hälsa och säkerhet. Det beror på att 
området till stora delar är mycket glest befolkat. För miljöaspekterna 
natur- och kulturmiljö finns det en risk att målen motverkas, främst på 
grund av att intrång i områden med höga värden inte kan undvikas i de 
norra delarna. I de södra delarna kan idag ostörda områden med rikt 
fågelliv påverkas negativt av buller. De stora relativa höjdskillnaderna 
innebär att anläggningstyper som tunnel och bro kan bli vanligt före-
kommande, vilket är klimatbelastande.

Landskapets form 
samt upplevelse

Kulturmiljö

N
aturm

iljö
M

änniskors 
hälsa

Be
fo

lkn
in

g-
 

sa
m

m
an

hå
lle

n 

by
gd

Befolkning-

rekreation 

och fril
uftsl

iv
Förorenad 

mark

Risk

Vatten

A
re

el
la

 

nä
rin

ga
r

Ä
m

ne
n 

oc
h 

m
at

er
ia

l

Änd
lig

a 

re
su

rse
r o

ch
 

mas
sh

an
te

rin
g

Klimatfaktorer

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
       HÄLSA OCH SÄKERHET

 LANDSKAP 

 R
ES

U
RS

ER
 T

IL
LG

Ä
N

G
LI

G
A

 F
Ö

R
 M

Ä
N

N
IS

KA
N 

 KLIMAT



15

Delområde Tranås A
Fokusområde Landskap

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Landskapets 
form samt 
upplevelse

Det småkuperade skogsrika landskapet är mindre känsligt 
för visuell påverkan, men har samtidigt begränsade 
möjligheter till utblickar och resenärsupplevelser. 

Kulturmiljö Passage i delområdet bedöms ha viss möjlighet att 
bidra till/ inte motverka måluppfyllelsen. Området 
utgörs av ett skogsdominerat torplandskap med flertal 
torplämningar, särskilt i de norra delarna. Torplandskapets 
kulturhistoriska värde i dessa delar kan behöva utredas 
ytterligare. De södra delarna av delområdet utgörs 
av tätortens utkanter. Sammantaget bedöms inte de 
kulturhistoriska värdena vara så höga att måluppfyllelsen 
kan motverkas, delområdets utbredning ger även 
möjlighet till flexibilitet i lokaliseringen. 

Naturmiljö Passage i delområdet bedöms ha viss möjlighet att bidra 
till/ inte motverka måluppfyllelsen. Viktiga livsmiljöer kan 
undvikas och åtgärder för att bibehålla spridningssamband 
bedöms möjliga. Det finns också potential att skapa nya 
lämpliga miljöer utmed höghastighetsjärnvägen som kan 
gynna tallinsekter.

Fokusområde Hälsa och säkerhet

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Människors 
hälsa

Eftersom delområdet är relativt glest befolkat som helhet 
bedöms det finnas möjligheter att genom anpassning och 
skyddsåtgärder begränsa störningen i sådan utsträckning 
att målet för människors hälsa kan nås.

Befolkning – 
sammanhållen 
bygd

Delområdet medger passage utanför Tranås bebyggda 
delar (västra delen av delområdet). Vid passage närmare 
tätorten finns risk för konflikt med transportleder mm. 
Med särskilda åtgärder bedöms det finnas möjlighet 
att passage i delområdet som helhet kan bidra till 
måluppfyllelse. Tranås västra delar fungerar redan som 
verksamhetsområden, där expansion inte nödvändigtvis 
står i konflikt med HHJ.

Befolkning – 
rekreation och 
friluftsliv

Passage genom delområdet bedöms bidra till 
måluppfyllelse, särskilt i delområdets norra/västra del 
(länge bort från tätortsgränsen). Välutformade korsningar/
gångbroar där järnvägen möter gångvägar/vandringsleder 
kan bidra till att kopplingar mellan bostäder och 
friluftsområden bibehålls eller stärks.

Förorenad mark I delområdet finns flera områden med potentiellt förorenad 
mark, särskilt utmed Södra stambanan. Vid anläggning 
av ny järnväg förväntas förorenad mark saneras. 
Föroreningssituationen förväntas förbättras.

Olycksrisk Delområdet är glesbefolkat, och bedöms sammantaget 
innebära viss möjlighet att bidra måluppfyllelse. Detta 
förutsätter att utformningen tar hänsyn till skyddsavstånd 
kring sevesoverksamheten i Ängaryds industriområde.

Fokusområde Resurser tillgängliga för människan

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Vatten Begränsad påverkan grundvattenmagasin väster om 
Sommen. Enskild vattenförsörjning kan påverkas av 
skärning mm, men skyddsåtgärder bedöms möjliga. 

Areella näringar I delområdet finns möjlighet för en västlig sträckning, vilket 
begränsar både intrång och barriär i de odlade markerna. 
För skogsbruket innebär det tätortsnära läget en lägre 
känslighet. 

Ämnen och 
material

Inga riksintressen eller områden med beviljad koncession.

Övriga ändliga 
resurser/ 
masshantering

Det bedöms finnas goda möjligheter att använda 
massor som inte kan användas i järnvägskonstruktionen 
för kringanläggningar som bullervallar eller 
mervärdesskapande åtgärder i järnvägens närhet inom 
delområdet. Därmed bedöms passage genom delområdet 
ha möjlighet att bidra till delmålet.

Fokusområde Klimat

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Klimatfaktorer På grund av höjdskillnader kan fler broar samt tunnlar 
vara aktuella för att passera utanför staden.

Delområde Tranås A  
Passage genom delområdet Tranås A bedöms antingen bidra till projekt-
målen eller ha en möjlighet att bidra till målen. Det beror i stor utsträck-
ning på att det finns möjlighet att genom lokalisering begränsa påver-
kan för såväl bevarandeintressen, till exempel natur-och kulturmiljö, 
som för människors hälsa. 

Landskapets form 
samt upplevelse
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Delområde Tranås B
Fokusområde Landskap

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Landskapets 
form samt 
upplevelse

Möjlighet till utblickar och intressanta resenärsupplevelser 
där järnvägen passerar på bro över eller utmed 
Skoboviken och sedan går in i tätortsmiljö. Broarna blir 
påtagligt inslag i landskapsbilden, särskilt för bebyggelse 
i Skoboviken och Romanäset. Påverkan på befintlig 
bebyggelse i Tranås och på sträckan. 

Kulturmiljö Passage i delområdet bedöms sammantaget löpa stor risk 
att motverka måluppfyllelsen. Passage genom centrala 
Tranås riskerar stora negativa effekter genom utradering, 
skalbrott, barriäreffekter på bebyggelse i centrala Tranås, 
samt på industrimiljöer och kulturmiljöer kopplade till 
järnvägen. En sträckning norr om centrum kan minska 
effekterna. I området kan Romanäs sanatorie och 
Skoboviken med omgivande bebyggelse påverkas visuellt 
och genom barriäreffekter. Området rymmer viss flexibilitet 
i lokalisering, och även utformning, bla vid passage över 
Skoboviken, kan påverka alternativets negativa effekter. 

Naturmiljö Passage i delområdet innebär risk för att måluppfyllelsen 
motverkas genom förlust av värdefulla livsmiljöer. Det 
finns viss risk för intrång i N2000-område men även 
om det skulle kunna undvikas finns påtaglig risk för 
försämrade spridningssamband för arter knutna till grova 
ädellövträd. Bevarandestatus för läderbagge i N2000 kan 
komma att påverkas negativt.

Fokusområde Hälsa och säkerhet

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Människors 
hälsa

En passage genom Tranås tätort bedöms motverka 
målet för människors hälsa. Möjligheterna att begränsa 
störning i form av framförallt buller och vibrationer i sådan 
omfattning som målet förutsätter bedöms som små. 

Befolkning – 
sammanhållen 
bygd

Passage genom centrala delar av Tranås tätort bedöms 
innebära att måluppfyllelse motverkas. Detta baseras på 
förekomsten av viktiga målpunkter inom området, samt 
betydelsefulla rörelsemönster mellan dessa målpunkter, 
bostäder och arbetsplatser. 

Befolkning – 
rekreation och 
friluftsliv

Även om delområdet omfattar centrala delar av Tranås 
bedöms det finnas möjlihet att bidra till målet för 
rekreation och friluftsliv genom särskilda åtgärder som 
bibehåller tillgänglighet till rekreationsområden i och 
utanför samhället. Dock finns risk att attraktiviteten i 
grönområden i centrala Tranås påverkas negativt.

Förorenad mark I delområdet finns flera områden med potentiellt förorenad 
mark, särskilt utmed Södra stambanan. Vid anläggning 
av ny järnväg förväntas förorenad mark saneras. 
Föroreningssituationen förväntas förbättras.

Olycksrisk Passage genom delområdet bedöms innebära risk 
att måluppfyllelse motverkas, på grund av den höga 
befolkningstätheten i centrala delar av Tranås. Det finns 
också viss översvämningsrisk kring Svartån och Lillån, 
och delområdets snävhet ger begränsad flexibilitet i 
lokaliseringen.

Fokusområde Resurser tillgängliga för människan

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Vatten Grundvattenmagasin söder om Tranås kan påverkas. 
Tekniska skyddsåtgärder för att skydda grundvatten under 
såväl bygg- som driftskedet bedöms som möjligt. För 
att bidra till projektmålet krävs anpassning för skydd av 
grundvatten. 

Areella näringar Passage genom delområdet kan helt undvika intrång i 
både jord- och skogsbruksmark.

Ämnen och 
material

Inga riksintressen eller områden med beviljad koncession.

Övriga ändliga 
resurser/ 
masshantering

Det bedöms vara svårt att nyttja de massor som 
genereras vid anläggning av en järnväg inom delområdet 
främst i passagen genom Tranås tätort, men även i delar 
norr och söder om tätorten.

Fokusområde Klimat

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Klimatfaktorer På grund av höjdskillnader kan broar samt tunnlar vara 
aktuella för att passera genom centrala delar av staden.

Delområde Tranås B  
Passage genom delområde Tranås B bedöms för flera projektmål mot-
verka eller riskera att motverka måluppfyllelse. Det beror på att stora 
delar av tätorten skulle påverkas både direkt genom fysiskt intrång 
vilket är av betydelse för exempelvis miljöaspekterna som hör till fokus-
område landskap och indirekt genom exempelvis bullerstörning. Möjlig-
heterna att genom anpassning eller skyddsåtgärder minska effekterna 
bedöms som begränsade. 

Landskapets form 
samt upplevelse
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Delområde 4
Fokusområde Landskap

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Landskapets 
form samt 
upplevelse

Landskapet erbjuder begränsade utblickar på stor del 
av sträckan, Men det skogsrika landskapet med kraftiga 
nivåskillnader innebär samtidigt möjligheter att gå i tunnel 
genom höjdryggar för att anpassa järnvägen till terrängen. 
Om järnvägen korsar sjön Ören eller läggs i landskapet 
söder om sjön kan det innebära stor påverkan på känslig 
odlingsbygd.

Kulturmiljö Passage i delområdet innebär risk för att måluppfyllelsen 
motverkas. Området innehåller kulturhistoriskt intressanta 
byar och odlingsmiljöer, i småskaliga landskapsrum rika 
på landskapselement, ädellöv och ängs och betesmarker. 
Flexibilitet i anläggningens lokalisering bör finnas. 
Delområdet innebär dock sannolikt passage mellan Noen 
och Ören, här finns öppna odlingsmarker som kan vara 
känsligt för en anläggning. I delområdets södra spets kan 
intrång förväntas i den fonlämningsrika herrgårdsmiljön 
vid Stensholm. Lokalisering och utformning är viktiga 
frågor vid dessa passager. 

Naturmiljö Passage i delområdet innebär en risk att måluppfyllelsen 
motverkas. Främst är det svårigheten att undvika intrång 
i viktiga livsmiljöer som bedöms vara svårt att motverka 
och en försämrad bullersituation för känsliga fågelarter. 
Spridningssambanden är dock i flera fall svaga i området 
och möjligheterna att förstärka dessa för åtminstone arter 
knutna till öppna marker kan till viss del uppväga förluster 
av livsmiljöer.

Fokusområde Hälsa och säkerhet

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Människors 
hälsa

Delområdet är relativt glest befolkat därmed kan konflikt 
med människors hälsa i stor utsträckning undvikas. Vid 
passage in mot Jönköping ökar befolkningstätheten och 
människor kan komma att störas av främst luftburet buller. 
Omfattningen är inte större än att det bedöms vara möjligt 
att åtgärda med skyddsåtgärder. Utöver passagen in mot 
Jönköping bedöms passage i delområdet kunna bidra till 
måluppfyllelse genom att konflikt undviks.

Befolkning – 
sammanhållen 
bygd

Passage genom delområdet bedöms ge möjlighet att 
bidra till måluppfyllelse. Detta på grund av att delområdet 
är glesbefolkat, och att storleken ger flexibilitet i 
lokaliseringen. Dock kommer passage genom området att 
innebäre korsning/splittring av historiska administrativa 
områden, och kan därmed innebära en viss risk för 
negativ påverkan på sociala sammanhang.

Befolkning – 
rekreation och 
friluftsliv

Passage genom delområdet bedöms innebära en risk för 
att måluppfyllelse motverkas. Den höga förekomsten av 
vandringsleder och attraktiva rekreationsområden innebär 
att det är svårt att undvika fragmentering eller indirekt 
störning. Många sjöar bidrar ytterligare till bullerspridning. 
Det finns en osäkerhet kring möjliga skyddsåtgärders 
effekt, framförallt avseende buller invid sjöarna.

Förorenad mark Delområdet rymmer få områden med potentiellt förorenad 
mark och det är därför inte säkert att en passage genom 
delområdet bidrar till målet om att anläggningen ska 
minska risken för spridning av föroreningar. 

Olycksrisk Passage genom delområdet bedöms bidra till 
måluppfyllelse på grund av låg befolkningstäthet. Inom 
området ryms inte heller järnväg eller rekommenderade 
transportled för farligt gods.

Fokusområde Resurser tillgängliga för människan

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Vatten Flera till ytan stora grundvattenmagasin med god tillgång 
på grundvatten berörs. Endast två mindre kommunala 
grundvattentäkter. Tekniska skyddsåtgärder för att 
skydda grundvatten under såväl bygg- som driftskedet 
bedöms som möjligt. För att bidra till projektmålet krävs 
anpassning framförallt för skydd av grundvatten. På 
grund av grundvattenmagasinens stora utbredning kan 
omfattande skyddsåtgärder krävas.

Areella näringar I delområdet finns områden med en stor andel små 
skogsbruksfastigheter som är känsliga för både intrång 
och barriäreffekter. Det går inte heller att undvika 
jordbruksmark. Jordbruket är överlag småskaligt och det 
finns därför risk att brukandet av de öppna markerna helt 
upphör om det försvåras av t.ex. nya barriärer. Osäkerhet 
kring anpassning och skyddsåtgärder innebär att det finns 
en risk att passage genom delområdet motverkar målet.

Ämnen och 
material

Profyrfyndighet nära Adelöv invid väg 133. I området finns 
en bergtäkt för utvinning av materialet. Transporter till 
och från anläggningen kan påverkas. Goda möjligheter 
till anpassning och andra åtgärder för att inte påverka 
riksintresset

Övriga ändliga 
resurser/ 
masshantering

Det bedöms finnas goda möjligheter att återanvända 
massor som inte kan användas i järnvägskonstruktionen 
för kringanläggningar som bullervallar eller 
mervärdesskapande åtgärder i järnvägens närhet inom 
delområdet. Därmed bedöms passage genom delområdet 
ha möjlighet att bidra till delmålet.

Fokusområde Klimat

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Klimatfaktorer Relativt sett störst potentiell klimatpåverkan. Endast den 
nordligaste delen i området är gynnsam. Större delen 
är kraftigt kuperat landskap vilket kräver klimatintensiva 
anläggningstyper såsom bergtunnlar och mycket 
broar. Risk för att betongtråg, en mycket klimatintensiv 
anläggningstyp, kan komma att behövas vid djupa 
skärningar i lös jord. Långa bergtunnlar kan komma att 
kräva parallella räddningstunnlar. Risk för djup pålning vid 
passage över lösa jordar.

Delområde 4 
Delområde 4 är glesbefolkat förutom vid ingången mot Jönköping. Det 
innebär goda möjligheter att genom anpassning bidra till flertalet av 
målen som hör till fokusområde hälsa och säkerhet. För olycksrisk be-
döms en passage bidra till målet eftersom här inte finns några riskobjekt. 
Jord- och skogsbruk inom delområdet är småskaligt och bedöms därför 
som känsligt för en ny järnväg. För miljöaspekterna kultur- och natur-
miljö beror bedömningen att måluppfyllelse riskerar att motverkas på 
att betydelsefulla miljöer inte kan undvikas fullt ut. Områdets topografi 
innebär att klimatintensiva anläggningstyper som tunnel och bro kan bli 
vanligt förekommande. 

Landskapets form 
samt upplevelse
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Delområde 5
Fokusområde Landskap

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Landskapets 
form samt 
upplevelse

Delsträckan omfattar det känsliga landskapet i Säbydalen 
och kring sjön Noen. Om en järnvägs anläggning läggs 
längs med Svartån i Säbydalen blir barriäreffekten 
och den visuella påverkan stor, liksom genom odlings-
landskapet söder om Noen. Det kan dock innebära fina 
utblickar för resenären.

Kulturmiljö Passage i delområdet bedöms sammantaget motverka 
måluppfyllelsen. Området innefattar Säbydalens komplexa 
kulturlandskap, och få möjligheter till lokaliseringar som 
minskar de negativa effekterna. Såväl en lokalisering 
i dalbotten, som slänter och kantzoner innebär stora 
negativa effekter för möjligheten att läsa och uppleva 
dalgångens kulturmiljö,  samt innebär risk för minskade 
förutsättningar att upprätthålla markbruket i delar av 
miljön. 

Naturmiljö Passage i delområdet bedöms sammantaget 
motverka mål uppfyllelsen. Stor risk för försämrade 
spridningssamband för flera organismgrupper. Det finns 
en påtaglig risk att förlora värdefulla livsmiljöer. Det 
finns också en risk att försämrade spridningssamband 
i Säbydalen också påverka bevarandestatus för arter i 
intilliggande N2000-områden, exempelvis Botorp vid Noen 
och Ekbergsparken i Tranås. 

Fokusområde Hälsa och säkerhet

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Människors 
hälsa

Vid Gripenberg kan boende komma att störas av både 
buller och vibrationer orsakat av passerande tåg. 
Skyddsåtgärder bedöms möjliga.

Befolkning – 
sammanhållen 
bygd

Passage genom delområdet bedöms sammantaget 
innebära en risk för att måluppfyllelse motverkas, genom 
fragmentering av rörelsemönster och kopplingar med lång 
historisk kontinuitet i Säbydalen. Passage genom området 
innebär också en risk för barriäreffekter mellan målpunkter 
som grundskola/kyrka och kringliggande bebyggelse i 
Säby, Gripenberg och Linderås.

Befolkning – 
rekreation och 
friluftsliv

Passage genom delområdet bedöms innebära en risk 
för att måluppfyllelse motverkas. Inom delområdet ryms 
viktiga rekreativa kulturmiljöer, både längs Säbydalen och 
kring sjön Noen. Områdets storlek ger liten möjlighet att 
undvika negativ påverkan.

Förorenad mark Delområdet rymmer få områden med potentiellt förorenad 
mark och det är därför inte säkert att en passage genom 
delområdet bidrar till målet om att anläggningen ska 
minska risken för spridning av föroreningar. 

Olycksrisk Passage genom delområdet bedöms sammantaget att 
bidra till måluppfyllelse på grund av låg befolkningstäthet. 
Södra stambanan passerar genom området, men goda 
förutsättningar finns att undvika korsning.

Fokusområde Resurser tillgängliga för människan

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Vatten Grundvattenmagasin vid bland annat Gripenberg kan 
påverkas. Här finns även kommunala grundvattentäkter. 
Tekniska skyddsåtgärder för att skydda grundvatten under 
såväl bygg- som driftskedet bedöms möjliga.

Areella näringar Passage genom delområdet bedöms motverka målet. 
Både betesmarker och åker förväntas tas i anspråk. 
Risken för att ett stort antal lokalt verksamma jordbrukare 
ska påverkas av barriäreffekter är stor. Här finns 
många mindre skogsfastigheter som är känsliga för 
fragmentering. 

Ämnen och 
material

Inga riksintressen eller områden med beviljad koncession.

Övriga ändliga 
resurser/ 
masshantering

En stor mängd massor som inte kan användas för 
järnvägskonstruktionen förväntas uppstå inom delområdet 
(relativt delområdets storlek). Det bedöms finnas mycket 
begränsade möjligheter att återanvända massorna för 
exempelvis bullervallar i Säbydalen. Sammantaget 
bedöms därmed bedöms en passage genom delområdet 
motverka delmålet om resursutnyttjande av uppkomna 
massor.

Fokusområde Klimat

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Klimatfaktorer Kuperat landskap i norr minskar möjligheterna för 
mindre klimatintensiva anläggningstyper såsom bank 
och skärning. Djupa skärningar i lös jord kan komma att 
behöva grundförstärkning, vilket kan bidra negativt till 
delområdets klimatpåverkan. 

Delområde 5  
Passage i delområde 5 bedöms motverka målen för miljöaspekterna 
kulturmiljö, naturmiljö, areella näringar och ändliga resurser. För kul-
tur- och naturmiljö beror det på att intrång i områden med mycket höga 
bevarandevärden inte kan undvikas, särskilt vid en parallell passage 
utmed Säbydalen. Det innebär också att värdefull jordbruksmark tas i 
anspråk. Landskapet är känsligt för både fysiska och visuella barriärer 
vilket bland annat innebär begränsade möjligheter att resursutnyttja 
massor för exempelvis bullervallar. För de båda miljöaspekterna som 
hör till befolkning finns det en risk att måluppfyllelse motverkas av sam-
ma skäl. Passage parallellt med Säbydalen bryter samband och försäm-
rare upplevelsevärden mer än vid tvärgående passage. För olycksrisk 
bedöms passage genom delområdet bidra till måluppfyllelse eftersom 
konflikt med riskobjekt kan undvikas.

Landskapets form 
samt upplevelse
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Delområde 6
Fokusområde Landskap

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Landskapets 
form samt 
upplevelse

Landskapet erbjuder begränsade utblickar inom stor 
del av delområdet, men det småskaliga, skogsrika 
landskapet innebär samtidigt möjligheter att använda 
terrängmodellering för att anpassa järnvägen till 
landskapets karaktär. Där järnvägen korsar Svartåns 
dalgång med Ralången eller i sjölandskapet närmast 
Jönköping är det svårt att intergrera anläggningen i 
landskapet men där finns goda möjligheter till utblickar för 
resenären.

Kulturmiljö Passage i delområdet bedöms innebära risk för att 
måluppfyllelsen motverkas. Flexibilitet avseende 
lokalisering i de skogsdominerade områdena innebär 
möjlighet att minska de negativa effekterna. Delområdet 
innehåller dock flertalet kulturhistoriskt intressanta 
odlingsbygder och bebyggelsemiljöer som är känsliga 
för anläggningen, och flera känsliga trånga passager. 
Detta gäller framförallt passage över Ralången och 
Bredestaddalen, passagen över eller mellan sjöarna Ylen 
och Stora Nätaren, samt i de öppnade odlingslandkapen 
runt Lekeryd. Lokalisering och utformning är viktiga frågor 
i dessa delar. 

Naturmiljö Passage i delområdet innebär risk för att måluppfyllelsen 
motverkas. Här finns välfungerande habitatnätverk 
som kommer att försämras om järnvägen behöver dras 
igenom dem. Samtidigt finns det möjligheter att förbättra 
spridningssamband i andra delar av delområdet om det 
skapas lämpliga miljöer utmed höghastighetsjärnvägen.

Fokusområde Hälsa och säkerhet

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Människors 
hälsa

Om passage nära tätorter, t.ex. Aneby, kan många boende 
komma att störas på ett sätt som påverkar hälsan. Även 
vid ingång till Jönköping kan många människor störas. 
Skyddsåtgärder bedöms möjliga.

Befolkning – 
sammanhållen 
bygd

Passage genom delområdet innebär viss möjlighet att 
bidra till måluppfyllelse. Viktiga sociala sammanhang 
och rörelsemönster finns i Svartåns dalgång, men 
negativ påverkan kan reduceras vid en vinkelrät korsning 
av dalgången. Delområdets storlek ger flexibilitet i 
lokaliseringen.

Befolkning – 
rekreation och 
friluftsliv

Passage genom delområdet bedöms innebära viss risk 
att måluppfyllelse motverkas, särskilt längs Svartåns 
dalgång och kring sjöarna Ylen och Stora Nätaren i väst. 
Delområdets storlek innebär flexibilitet i lokalisering som 
kan minimera negativ påverkan. Attraktiva rekrationsstråk 
i Svartåns dalgång kan passeras vinkelrät.

Förorenad mark I delområdet finns flera områden med potentiellt förorenad 
mark, särskilt utmed Södra stambanan. Vid anläggning 
av ny järnväg förväntas förorenad mark saneras. 
Föroreningssituationen förväntas förbättras.

Olycksrisk Passage genom delområdet bedöms innebära möjligheter 
att bidra till måluppfyllelse. Delar av Säbydalen är relativt 
tätbefolkade, men delområdets storlek ger flexibilitet i 
lokaliseringen, och möjliggör en vinkelrätt korsning som 
minimerar intrång och kontakt.

Fokusområde Resurser tillgängliga för människan

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Vatten Flera till ytan stora grundvattenmagasin med god tillgång 
på grundvatten berörs. Här finns också flera kommunala 
grundvattentäkter. Tekniska skyddsåtgärder för att 
skydda grundvatten under såväl bygg- som driftskedet 
bedöms som möjligt. För att bidra till projektmålet krävs 
anpassning framförallt för skydd av grundvatten. På 
grund av grundvattenmagasinens stora utbredning kan 
omfattande skyddsåtgärder krävas. Grundvattenmagasin 
vid Aneby behöver särskilt beaktas på grund av viktig 
grundvattentäkt och mycket god tillgång på vatten.

Areella näringar I delområdet finns områden med en stor andel små 
skogsbruksfastigheter som är känsliga för både intrång 
och barriäreffekter. Det går inte heller att undvika 
jordbruksmark. Jordbruket är överlag småskaligt och det 
finns därför risk att brukandet av de öppna markerna helt 
upphör om det försvåras av t.ex. nya barriärer. Osäkerhet 
kring anpassning och skyddsåtgärder innebär att det finns 
en risk att passage genom delområdet motverkar målet.

Ämnen och 
material

Inga riksintressen eller områden med beviljad koncession.

Övriga ändliga 
resurser/ 
masshantering

Det bedöms finnas goda möjligheter att återanvända 
massor som inte kan användas i järnvägskonstruktionen 
för kringanläggningar som bullervallar eller 
mervärdesskapande åtgärder i järnvägens närhet inom 
delområdet. Därmed bedöms passage genom delområdet 
ha möjlighet att bidra till delmålet.

Fokusområde Klimat

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Klimatfaktorer Delområdet utgörs till stor del av böljande landskap vilket 
ger möjlighet för mindre klimatintensiva anläggningstyper 
på stora delar av sträckan, såsom bank och skärning. Vid 
passage över Svartåns dalgång kan både bergtunnel och 
broar vara aktuellt.

Delområde 6  
I delområde 6 bedöms det finns goda möjligheter att undvika tät bebyg-
gelse och målpunkter för samhällsservice och därmed finns det också en 
möjlighet att målen för flera av aspekterna som hör till hälsa och säker-
het kan nås vid passage genom delområdet Områdets natur- och kultur-
miljöer är variationsrika. Till exempel finns komplexa kulturmilljöer i 
den trånga passagen vid sjöarna Ylen och Stora Nätaren. Även jord- och 
skogsbruket inom delområdet är känsligt för en ny järnväg på grund 
av sin småskalighet. Inom delområdet finns flera potentiellt förorenade 
objekt varav en del kan komma att saneras vid anläggandet av en ny 
järnväg vilket är positivt ur miljösynpunkt. Det bedöms också finnas 
möjligheter att resursutnyttja massor för järnvägsanläggningen eller för 
mervärdesskapande åtgärder i dess närområde inom delområdet. 

Landskapets form 
samt upplevelse
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Delområde Jönköping A
Fokusområde Landskap

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Landskapets 
form samt 
upplevelse

En anläggning (med station) strax söder om Munksjön 
ger förutsättningar för att förstärka den urbana karaktären 
i landskapet och bidrar också till målen om variationsrik 
resenärsupplevelse. Dock ger den kraftig påverkan på 
bebyggelse och brukad mark.

Kulturmiljö Passage i delområdet bedöms innebära risk för att 
måluppfyllelsen motverkas. Stora kulturhistoriska 
värden finns vid Ljungarums kyrka och byggnadsminnet 
Strömsbergs herrgård med tillhörande inägor. En sydlig 
passage inom delområdet kan få mycket stora negativa 
effekter för miljön. En nordlig passage i närheten av 
nuvarande järnväg och genom industribebyggelsen 
minskar betydligt de negativa effekterna. Delområdet 
rymmer även en nordlig passage över Tenhultsdalen 
(öster om delområdet), vilket innebär minskade negativa 
effekter för dalgången.

Naturmiljö Passage i delområdet innebär risk för att måluppfyllelsen 
motverkas. Främst på grund av försämrade 
spridningssamband för arter knutna till ädellövträd 
och andra värden kopplade till Natura 2000-områden i 
Jönköping (Strömsberg och Bondberget). Det finns också 
risk för intrång i ädellövskogsområden. 

Fokusområde Hälsa och säkerhet

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Människors 
hälsa

Passage i delområdet bedöms motverka målet för 
människors hälsa. Delområdet är tätbefolkat och 
pågående planarbete visar på stadsomvandling med mer 
bostäder vid Munksjön. Många människor kan således 
störas av buller. Eftersom jorddjupen är stora finns även 
risk för vibrationsstörningar. Tillräckliga skyddsåtgärder 
bedöms inte som möjligt i dagsläget.

Befolkning – 
sammanhållen 
bygd

Passage genom delområdet bedöms innebära en 
risk för att viktiga rörelsemönster påverkas negativt i 
delar av Jönköpings tätort. Delområdet rymmer viktiga 
arbetsplatsområden för verksamheter och handel, och en 
järnväg medför risk för nya barriäreffekter i ett område där 
många människor rör sig dagligen. I tillägg finns planer för 
bostadsexpansion inom området.

Befolkning – 
rekreation och 
friluftsliv

Passage genom delområdet bedöms medföra möjlighet 
att nå målet för rekreation och friluftsliv. Fortsatt 
tillgänglighet till tätortsnära rekreationsområden kan lösas. 
Bedömningen förutsätter att järnvägen inte direkt påverkar 
närrekreationsområdet Bondberget.

Förorenad mark I delområdet finns flera områden med potentiellt 
förorenad mark. Vid anläggning av ny järnväg förväntas 
förorenad mark saneras. Föroreningssituationen förväntas 
förbättras.

Olycksrisk Passage genom delområdet bedöms sammantaget 
innebära en risk för att måluppfyllelse motverkas, 
främst på grund av passage genom handels- och 
verksamhetsområden i centrala Jönköping med hög 
dagbefolkningstäthet. Söder om Munksjön pågår 
stadsomvandlingsprojekt som innebär en omfattande 
befolkningstillväxt. I tillägg innebär passage genom 
delområdet en viss risk för anläggningen på grund av 
kringliggande farliga verksamheter. Behov av långa 
bergtunnlar för att komma ner i Vätternsänkan kan 
innebära förhöjd risk för resenärer.

Fokusområde Resurser tillgängliga för människan

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Vatten Delområdet tangerar vattenskyddsområdet för Vättern 
(Munksjön). Förekomst av förorenad mark söder om 
Munksjön innebär förhöjd risk i byggskedet. Tekniska 
skyddsåtgärder bedöms möjliga.

Areella näringar Det bedöms finnas möjlighet att begränsa intrång i både 
jord- och skogsbruksmark. 

Ämnen och 
material

Inga riksintressen eller områden med beviljad koncession.

Övriga ändliga 
resurser/ 
masshantering

Det bedöms vara svårt att nyttja de massor som 
uppkommer om järnvägen lokaliseras inom delområdet. 
Området är tätbebyggt och det finns därför begränsat 
med utrymme för landskapsanpassning eller bullerskydd 
uppbygda av massor.  

Fokusområde Klimat

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Klimatfaktorer Höjdskillnader genererar behov av tunnlar, betongtråg 
samt broar. Stor risk för grundförstärkning med djup 
pålning vid passage över lösa jordar.

Delområde Jönköping A  
Passage genom delområde Jönköping A bedöms motverka målet för 
människors hälsa. Många människor i centrala delar av Jönköping 
kommer att störas av exempelvis buller i bostads- och arbetsmiljöer. 
Det finns också en risk att målet för sammanhållen bygd motverkas på 
grund av försämrad tillgänglighet till viktiga målpunkter. I området 
finns kultur- och naturmiljöer som kan påverkas av fragmentering och 
barriäreffekter. Passagen genom tätorten innebär vidare att det bedöms 
som svårt att nyttja massor för exempelvis bullervallar inom delområ-
det. För att nå delområdet krävs långa tunnlar som är en klimatintensiv 
anläggningstyp och därmed finns det en risk att målet för klimat mot-
verkas.

Landskapets form 
samt upplevelse
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Delområde Jönköping B
Fokusområde Landskap

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Landskapets 
form samt 
upplevelse

En anläggning i det skogrika och bergiga landskapet är 
möjligt att lokalisera med lite effekt på bebyggelse. Korta 
siktlinjer ger begränsade utblickar. I dalgången i väster 
kommer utblickarna att bli vida men påverkan större på 
brukande och bebyggelse. Ett stationsläge söder om 
tätorten kan medföra en expansion av Jönköping söderut 
på bekostnad av dagens jordbrukslandskap. 

Kulturmiljö Passage i delområdet bedöms innebära risk för att 
måluppfyllelsen motverkas.Passage i södra delen 
innebär stora negativa effekter för odlingslandskapet i 
Tenhultsdalen och i den herrgårdspräglade miljön norr 
om Odensjö. Nordligare passage kan minska intrång 
i Tenhultsdalen något, och passage i det mer slutna 
landskapet norr om de öppna markerna i Odensjö minskar 
avsevärt effekterna. Delområdets utbredning innebär viss 
flexibilitet i lokalisering av anläggningen. 

Naturmiljö Passage i delområdet innebär risk för att måluppfyllelsen 
motverkas. Risk för förlust av skyddsvärda ädellövträd. 
Järnväg kan komma att gå på bro genom de 
känsligare partierna med ädelövträd vilket innebär att 
spridningssambanden för de berörda arterna inte behöver 
drabbas allt för mycket.

Fokusområde Hälsa och säkerhet

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Människors 
hälsa

Om järnvägen passerar på bro över Tenhultsdalen i 
nordligt läge kan boende i södra Huskvarna störas av 
luftburet buller. Möjligt att begränsa genom lokalisering.

Befolkning – 
sammanhållen 
bygd

Passage genom delområdet bedöms innebära goda 
förutsättningar för att bidra till måluppfyllelse. Området är 
relativt glesbefolkat och viktiga befintliga transportled och 
rörelsemönster korsas vinkelrätt, vilket innebär att negativ 
påverkan kan minimeras.

Befolkning – 
rekreation och 
friluftsliv

Passage genom delområdet kan skapa barriäreffekter 
mellan boende i Jönköping och viktiga tätortsnära 
rekreationsområden, samt möjlig bullerstörning och 
fragmentering av dessa områden. Det bedöms därför 
finnas en risk att måluppfyllelse motverkas. Tillgänglighet 
till rekreationsområden söder om staden bedöms som 
viktigt för ett stort antal invånare i staden. Området 
representerar ett sammanhängande grönstråk med 
vandringsleder och målpunkter för friluftsliv. Behov av 
passager finns längs med hela delområdet och möjliga 
åtgärder är oklart.

Förorenad mark I delområdet finns flera områden med potentiellt 
förorenad mark. Vid anläggning av ny järnväg förväntas 
förorenad mark saneras. Föroreningssituationen förväntas 
förbättras.

Olycksrisk Passage genom delområdet bedöms innebära viss 
möjlighet att bidra till måluppfyllelse, på grund av 
låg befolkningstäthet söder om Jönköpings tätort. 
Korsningspunkter med transportled för farligt gods kan 
också minimeras.

Fokusområde Resurser tillgängliga för människan

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Vatten Berör endast vattenskyddsområdet för Vättern i de 
yttre delarna. Risk under byggskedet bedöms som 
begränsad. Ingen särskild påverkan på grundvatten som 
dricksvattenresurs.

Areella näringar Det stadsnära jordbruket med lokalt verksamma brukare 
kommer att påverkas. Möjligheterna att undvika intrång 
är mycket begränsade. Barriäreffekter för brukare kan 
minska lönsamheten. Osäkerhet kring anpassning och 
skyddsåtgärder innebär att det finns en risk att passage 
genom delområdet motverkar målet.

Ämnen och 
material

Inga riksintressen eller områden med beviljad koncession.

Övriga ändliga 
resurser/ 
masshantering

Det bedöms finnas goda möjligheter att återanvända 
massor som inte kan användas i järnvägskonstruktionen 
för kringanläggningar som bullervallar eller 
mervärdesskapande åtgärder i järnvägens närhet inom 
delområdet. Därmed bedöms passage genom delområdet 
ha möjlighet att bidra till delmålet.

Fokusområde Klimat

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Klimatfaktorer Relativt flack topografi, vilket ger möjlighet för mindre 
klimatintensiva anläggningstyper

Delområde Jönköping B  
Vid passage genom delområde Jönköping B kan effekterna för män-
niskors hälsa begränsas genom att undvika de mer tätbefolkade norra 
delarna av Tenhultsdalen. På så sätt finns det en möjlighet att bidra till 
målet för denna miljöaspekt. Samtidigt innebär en sydlig lokalisering i 
Tenhultsdalen en risk att målet för kulturmiljö motverkas. Det finns även 
känsliga kulturmiljöer vid Odensjö herrgård och för naturmiljö bedöms 
det finnas en risk för förlust av skyddsvärda ädellövträd. Det finns också 
en risk att viktiga närrekreationsområden skärs av från befintlig bebyg-
gelse. Passage i delområdet bedöms bidra till att målet för miljöaspekten 
vatten kan nås. Risken för konflikt med vattenresursintresset är mycket 
litet. 

Landskapets form 
samt upplevelse
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Delområde 7
Fokusområde Landskap

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Landskapets 
form samt 
upplevelse

Passagen över Dumme mosse, Stråken, Ätran- och 
Hössnadalen ger möjlighet till utblickar över öppna landskap 
och gör resan genom landskapet variationsrik. Men det 
innebär också intrång i ostörd natur och i odlat kulturlandskap 
där höga visuella kvaliteter riskerar att påverkas negativt.

Kulturmiljö Passage i delområdet bedöms sammantaget motverka 
måluppfyllelsen. Området medger få lokaliseringar som 
minskar de negativa effekter på den sammansatta kulturmiljön 
i dalgången mellan Hökerum och Fristad, samt innebär 
passage över de sammansatta kulturmiljöerna i Hössna- och 
Ätradalen. En hög landskapsanpassad bro över dalgångarna 
kan minska de negativa effekterna. Lokalisering i delområdets 
sydliga kant över Ätradelan skulle också minska effekterna. 
Delområdets begränsade utbredning i den västra delen 
innebär dock att flexibiliteten i lokaliseringen är begränsad. 

Naturmiljö Passage genom delområdet som helhet bedöms 
sammantaget motverka måluppfyllelsen. Stor risk för 
försämrade spridningssamband för framförallt arter knutna till 
ängs- och hagmarker. Risk för att barriäreffekter kan försämra 
lönsamhet hos lokalt verksamma brukare vilket indirekt kan 
medföra försämrad hävd av hagmarker värdefulla för biologisk 
mångfald. Stor mängd viktiga livsmiljöer och skyddade 
områden som kan påverkas. 

Fokusområde Hälsa och säkerhet

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Människors 
hälsa

Passage i delområdet bedöms sammantaget riskera att 
motverka målet för människors hälsa. Området är relativt 
tätbefolkat vid utgången från Jönköping och i området från 
Ätradalen och vidare västerut. Här kan många människor 
störas av buller från tågen. I anslutning till dessa delar är 
även risken för störande vibrationer förhöjd. Osäkerhet kring 
möjligheter att undvika störning samt möjliga skyddsåtgärders 
effekt har också bidragit till riskklassningen.

Befolkning – 
sammanhållen 
bygd

Passage genom delområdet bedöms innebära en risk för 
att måluppfyllelse motverkas. Påverkan på flygplatsen och 
på tätbefolkade områden väster om Jönköping. Mellan 
Ulricehamn och Borås påverkas också flera tätorter, där 
delområdets snävhet ger liten flexibilitet i lokaliseringen. 
Delområdet innebär två korsningar av Ätrans dalgång. Det 
bedöms finnas en osäkerhet kring möjliga skyddsåtgärders 
effekter för dalgångens identitet och attraktivitet.

Befolkning – 
rekreation och 
friluftsliv

Passage genom delområdet bedöms sammantaget innebära 
en risk att måluppfyllelse motverkas, genom visuellt intrång 
och buller i friluftsområden kring bland annat sjön Stråken, i 
Ätradalen och barriäreffekter mellan boende och tätortsnära 
rekreationsområden väster om Jönköping och öster om Borås. 
Det finns en osäkerhet kring möjliga skyddsåtgärders effekt, 
framförallt avseende buller invid sjöarna.

Förorenad mark I delområdet finns flera områden med potentiellt förorenad 
mark, särskilt uinvid tätorterna. Vid anläggning av ny järnväg 
förväntas förorenad mark saneras. Föroreningssituationen 
förväntas förbättras.

Olycksrisk Passage genom delområdet innebär en risk att måluppfyllelse 
motverkas. Detta hänger ihop med en relativt hög 
befolkningstäthet väster om Jönköping och öster om Borås. 
Särskilt längs dalgången förbi Nitta och Hökerum har 
delområdet en snävhet som ger liten flexibilitet att undvika 
tätorter. Delområdet rymmer Jönköpings flygplats, som är 
klassat som en farlig verksamhet (enl. LSO 2:4) och en olycka 
här representerar en risk för anläggningen med mycket låg 
sannolikhet men med stora potentiella konsekvenser.

Fokusområde Resurser tillgängliga för människan

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Vatten Flera stora grundvattenmagasin med minst mycket goda 
uttagsmöjligheter går tvärs delområdet. Även flera grund-
vattentäkter med skyddsområde. Anläggningstyper som 
tunnel och djup skärning kan komma i konflikt med dricks-
vattenintresset. Långt gående anpassning av anläggnings-
typer och passager krävs och därmed bedöms det finnas en 
osäkerhet kring möjliga skydds åtgärder. Grundvattenberoende 
ekosystem vid Dumme mosse kan påverkas av tunnel. 
Under byggskedet kan dricksvattentäkten Öresjö påverkas 
framförallt vid passage av förorenade områden. För att bidra 
till projektmålet krävs anpassning för skydd av grundvatten. 

Areella näringar Det finns en risk att passage genom delområdet motverkar 
målet. Jordbrukets struktur bedöms vara känsligt för den 
barriäreffekt en höghastighetsbana kan komma att medföra. 
I de uppodlade dalarna förväntas järnvägen gå på bro vilket 
begränsar barriären. I de västra delarna finns ett stort antal 
små skogsfastigheter som är känsliga för fragmentering. 
Osäkerhet kring anpassning och skyddsåtgärder innebär att det 
finns en risk att passage genom delområdet motverkar målet.

Ämnen och 
material

Inga riksintressen eller områden med beviljad koncession.

Övriga ändliga 
resurser/ 
masshantering

Anläggandet av höghastighetsjärnväg inom delområdet förväntas 
p g a de topografiska förhållandena och förmodad tunnel under 
Dumme mosse genererar mycket stora mängder massor som 
inte kan åter  an vändas för järn vägs konstruk tionen. Inom delar 
av området bedöms det finnas möjlig het att resurs utnyttja 
massorna för exempelvis opti mering av brukandet av marken 
eller visuella avskärningar. I de stora dalgångarna är denna 
möjlighet begränsad. Samman taget bedöms passage genom 
del området riskera att mot verka delmålet om resurs utnyttjande 
på grund av den mycket stora mängd massor som uppstår här. 

Fokusområde Klimat

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Klimatfaktorer Relativt sett störst potentiell klimatpåverkan inom delsträckan, 
vilket främst beror på topografin. Lång bergtunnel kan 
komma att krävas för att nå höglandet väster om Jönköping. 
Betongtråg, en mycket klimatintenssiv anläggningstyp, kan 
komma att behövas vid djupa skärningar i lös jord/mossar. 
Risk för djup pålning vid passage över lösa jordar.

Delområde 7 
Passage i delområde 7 bedöms antingen motverka eller riskera att motverka 
målen för samtliga miljöaspekter förutom två. Tätheten av potentiellt föro-
renad mark är relativt hög inom delområdet och därmed bedöms det finnas 
en god chans att flera områden saneras vid anläggandet av järnvägen, vilket 
minskar risken för spridning av föroreningar. För övriga miljöaspekter är i 
flera fall passagerna över dalgångarna som Ätradalen betydelsefulla för den 
sammanvägda bedömningen av måluppfyllelse. För kultur- och naturmiljö 
innebär det passage genom områden med höga bevarandevärden och för 
jordbruket innebär det en risk att brukandet försvåras för lokalt verksamma 
brukare. I de västra delarna dominerar små skogs-fastigheter vilket gör 
att även skogsbruket är känsligt för fragmen-tering och barriäreffekter. De 
stora dalgångarna bedöms vidare vara känsliga för att nyttja massor till 
exempel bullervallar. Därmed begränsas möjligheten för resursutnyttjande 
av uppkomna massor i delområdet och det finns en risk att målet för detta 
inte nås.Området har mycket stora grundvattentillgångar och omfattande 
skyddsåtgärder kan krävas om målet för vattenresursen ska nås. För miljö-
aspekterna som hör till fokusområde hälsa och säkerhet beror bedömningen 
på att delar av området är tätbefolkat och att det är svårt att undvika en 
tätortsnära passage. Den stora relativa klimatpåverkan beror bland annat 
på att Dumme mosse förmodas passeras i tunnel.

Landskapets form 
samt upplevelse
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Delområde 8
Fokusområde Landskap

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Landskapets 
form samt 
upplevelse

Passage över Komosse och sjön Åsunden ger möjlighet 
till utblickar och gör resan genom landskapet variationsrik. 
Men det innebär också intrång i natur på mossen där de 
höga visuella kvaliteterna ligger i orördheten och ostörda 
vyer över det storslagna landskapet. Passage över 
Åsunden på bro blir synlig särskilt i sjöns längdriktning. 
Beroende på placering, utformning och betraktare kan en 
bro anses vara negativ eller positiv för landskapsbilden. 

Kulturmiljö Passage genom delområdet bedöms innebära 
risk för att måluppfyllelsen motverkas. I framförallt 
delområdets västra del, kring Åsunden och Tolken 
och i sprickdalslandskapet öster om Borås, finns bl.a. 
odlingsmiljöer, fornlämningsmiljöer och småorter av 
kulturhistoriskt intresse, vilka alla kan påverkas av 
anläggningen. Delområdets utbredning innebär en 
flexiblitet i lokalisering och negativa effekter på dessa 
miljöer kan begränsas. 

Naturmiljö Passage genom delområdet bedöms innebära risk för att 
måluppfyllelsen motverkas. Även om det finns möjligheter 
att passera värdefulla myrmarkskomplex utan direkt 
intrång kan spridningssambanden försämras. Området 
har överlag dåliga spridningssamband för andra arter än 
de som är knutna till barrskogar och myrmark. Detta gör 
att järnvägen har potential att förstärka sambanden i vissa 
delar av området för öppenmarkarter i ostvästlig riktning. 

Fokusområde Hälsa och säkerhet

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Människors 
hälsa

Passage i delområdet bedöms sammantaget riskera att 
motverka målet för människors hälsa. Området är relativt 
tätbefolkat vid utgången från Jönköping och rymmer 
flera tätorter bl.a. Ulricehamn och Dalsjöfors. Här kan 
många människor störas av buller från tågen. I anslutning 
till dessa delar är även risken för störande vibrationer 
förhöjd. Osäkerhet kring möjligheter att undvika störning 
samt möjliga skyddsåtgärders effekt har också bidragit till 
riskklassningen.

Befolkning – 
sammanhållen 
bygd

Stora delar av delområdet är glesbebyggt. Det ges 
möjlighet att minimera negativ påverkan på rörelse-
mönster och sociala sammanhang i sådan omfattning att 
det finns möjlighet att bidra till målet. Störst risk för negativ 
påverkan finns mellan Ätradalen med Åsunden och 
Borås i väst. Bedömningen förutsätter att järnvägen inte 
passerar i direkt närhet till någon av de mindre tätorterna.

Befolkning – 
rekreation och 
friluftsliv

Det finns en risk att passage genom delområdet 
motverkar måluppfyllelse. Även om myrmarkskomplex 
med höga värden för det rörliga friluftslivet kan undvikas 
finns det en risk att även passager utanför påverkar 
områdena i form av exempelvis bullerspridning. En bro 
över Åsunden riskerar att påverka friluftsområden runt 
sjön visuellt och genom bullerspridning. Tillgängligheten 
till tätortsnära rekreationsområden mellan Åsunden och 
Borås kan försämras. Eftersom områdena med rekreativa 
värden är utbredda är det osäkert i vilken utsträckning 
anpassningar och skyddsåtgärder är möjliga.

Förorenad mark I delområdet finns flera områden med potentiellt förorenad 
mark, främst vid tätorter och vattendrag. Vid anläggning 
av ny järnväg förväntas förorenad mark saneras. 
Föroreningssituationen förväntas förbättras.

Olycksrisk Passage genom delområdet bedöms innebära en 
viss möjlighet att bidra till måluppfyllelse. Området är 
relativt tätbefolkat öster om Borås, men har en storlek 
som tillåter flexibilitet i lokaliseringen. Passage genom 
detta delområde innebär också ett begränsat antal 
korsningspunkter med rekommenderade transportled för 
farligt gods.

Fokusområde Resurser tillgängliga för människan

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Vatten Flera stora grundvattenmagasin med minst mycket 
goda uttagsmöjligheter går tvärs delområdet. Även flera 
grundvattentäkter med skyddsområde. Anläggningstyper 
som tunnel och djup skärning kan komma i konflikt 
med dricksvattenintresset. Långt gående anpassning 
av anläggningstyper och passager krävs och därmed 
bedöms det finnas en osäkerhet kring möjliga 
skyddsåtgärder. Grundvattenberoende ekosystem vid bla 
Komosse kan påverkas av tunnel. Under kan dricksvatten 
täkten Öresjö påverkas framförallt vid passage av 
förorenad mark. För att bidra till projektmålet  
krävs anpassning för skydd av grundvatten. 

Areella näringar I de västra delarna finns ett stort antal små 
skogsfastigheter som är känsliga för fragmentering. 
Osäkerhet kring anpassning och skyddsåtgärder innebär 
att det finns en risk att passage genom delområdet 
motverkar målet. I delområdet finns begränsat med 
jordbruksmark. Möjlighet finns att undvika intrång.

Ämnen och 
material

Inga riksintressen eller områden med beviljad koncession.

Övriga ändliga 
resurser/ 
masshantering

Relativt stor mängd massor som inte kan nyttjas för 
järnvägskonstruktionen förväntas uppstå vid passage 
genom delområdet främst pga de topografiska 
förhållandena. Det bedöms finnas goda möjligheter att 
inom delar av området återanvända massor som inte kan 
användas i järnvägskonstruktionen för kringanläggningar 
som bullervallar eller mervärdesskapande åtgärder i 
järnvägens närhet inom delområdet. Därmed bedöms 
passage genom delområdet ha möjlighet att bidra till 
delmålet. 

Fokusområde Klimat

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Klimatfaktorer Då området är rikt på myrmarker kan betongtråg, som 
är en mycket klimatintensiv anläggningstyp, bli aktuellt. 
Broar, även det klimatintensivt, behövs bland annat för att 
passera Åsunden. Lång bergtunnel under Komossen kan 
komma att kräva parallell räddningstunnel. Risk för djup 
pålning vid passage över lösa jordar.

Delområde 8 
För flera miljöaspekter bedöms det finnas en risk att måluppfyllelse 
motverkas vid passage i delområde 8. För miljöaspekterna som hör till 
fokusområde landskap beror det på att känsliga miljöer inte kan undvi-
kas och för naturmiljö även på att spridningssamband för arter knutna 
till de stora myrmarkskomplexen kan påverkas även om själva myrmar-
kerna undviks. Området är i delar relativt tätbefolkat och här kan det 
vara svårt att undvika att människor störs i sina bostads- och arbets-
miljöer. Området har mycket stora grundvattentillgångar och omfat-
tande skyddsåtgärder kan krävas om målet för vattenresursen ska nås. 
I de västra delarna dominerar små skogsfastigheter vilket gör att även 
skogsbruket är känsligt för fragmentering och barriäreffekter. Utöver de 
stora myrmarkskomplexen bedöms det inom delområdet bedöms finnas 
möjlighet att resursutnyttja massor, till exempel för järnvägens kring-
anläggningar som bullervallar, vilket är positivt för miljöaspekten om 
resursutnyttjande.

Landskapets form 
samt upplevelse
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Delområde 9
Fokusområde Landskap

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Landskapets 
form samt 
upplevelse

Passagen över Komosse och över landtungan mellan 
Åsunden och sjöarna söder därom ger möjlighet till 
utblickar och gör resan genom landskapet variationsrik. 
Men det innebär också intrång i natur på mossen där 
de höga visuella kvaliteterna ligger i orördheten och 
ostörda vyer över det storslagna landskapet. Passage 
över landtungan mellan sjöarna med stora visuella värden 
i kulturlandskapet med herrgårdsmiljöer riskerar att 
påverkas negativt av en storskalig infrastrukturanläggning. 
Närmast Borås finns många små samhällen som riskerar 
att påverkas.

Kulturmiljö Passage genom delområdet bedöms sammantaget 
motverka måluppfyllelsen, framförallt pga de negativa 
effekterna för de fornlämningsrika och ädellövsrika 
herrgårdsmiljöerna runt Bystadsjön, Sämsjön och 
Yttre Åsunden. Delområdet ger små möjligheter till en 
lokalisering som inte innebär negativa effekter för sjöarnas 
herrgårdslandskap, både om järnvägen går på bro över 
de öppna vattenrummen eller på den herrgårdstäta 
landremsan som avskiljer sjöarna från Åsunden.

Naturmiljö Passage genom delområdet som helhet bedöms 
sammantaget motverka måluppfyllelsen. Det finns stor 
risk för försämrade spridningssamband och förlust av 
viktiga livsmiljöer för arter knutna till grova ädellövträd 
i delområdets västra delar. I de östra delarna N2000-
område som skyddar myrmarker av stort nationellt värde. 
Det finns möjlighet att undvika direkt intrång men även 
då kommer det vara viktigt att säkra spridningsvägar för 
barrskogsarter inklusive större vilt som lever i N2000-
områdets naturmiljöer.

Fokusområde Hälsa och säkerhet

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Människors 
hälsa

Sammantaget bedöms det finnas en möjlighet att passage 
genom delområdet kan bidra till målet för människors 
hälsa. Stora delar är relativt glesbefolkat och störning i 
mer tätbefolkade delar kan undvikas genom lokalisering. 
Störst risk för påverkan är vid utgången ur Jönköping 
samt i passagen in mot Borås. 

Befolkning – 
sammanhållen 
bygd

Passage genom delområdet bedöms innebära en 
möjlighet att bidra till måluppfyllelse. Men det innebär 
också få möjligheter att stärka sociala sammanhang, och 
i dag upplever flera av tätorterna i området en negativ 
befolkningstillväxt. Bedömningen förutsätter att turistmålet 
Torpa Stenhus inte påverkas.

Befolkning – 
rekreation och 
friluftsliv

Det finns en risk att passage genom delområdet 
motverkar måluppfyllelse. Viktiga rekreationsområden i ett 
bullerkänsligt område kring Torpasjön/Yttre Åsunden (som 
också är klassat som riksintresse för friluftslivet) kan inte 
undvikas. Väster om Jönköping och öster om Borås finns 
risk för barriäreffekter mellan tätorter och kringliggande 
rekreativa naturområden. Även stor påverkan om passage 
i markplan i eller nära Komosse. Eftersom områdena 
med rekreativa värden är utbredda är det osäkert i vilken 
utsträckning anpassningar och skyddsåtgärder är möjliga.

Förorenad mark I delområdet finns flera områden med potentiellt 
förorenad mark, särskilt invid tätorterna. Vid anläggning 
av ny järnväg förväntas förorenad mark saneras. 
Föroreningssituationen förväntas förbättras.

Olycksrisk Passage genom delområdet bedöms bidra till 
måluppfyllelse på grund av den låga befolkningstätheten 
inom området, och möjlighet att begränsa antalet 
korsningar med befintlig infrastruktur. Bedömningen 
förutsätter att mer tätbefolkade delar öster om Borås kan 
undvikas genom lokalisering.

Fokusområde Resurser tillgängliga för människan

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Vatten Flera stora grundvattenmagasin med minst mycket goda 
uttagsmöjligheter går tvärs delområdet. Anläggningstyper 
som tunnel och djup skärning kan komma i konflikt 
med dricksvattenintresset. Långt gående anpassning 
av anläggningstyper och passager krävs och därmed 
bedöms det finnas en osäkerhet kring möjliga 
skyddsåtgärder. Grundvattenberoende ekosystem vid 
bla Komosse kan påverkas av tunnel. Under byggskedet 
kan dricksvattentäkten Öresjö påverkas framförallt vid 
passage av förorenad mark. För att bidra till projektmålet 
krävs anpassning för skydd av grundvatten. 

Areella näringar I de västra delarna finns ett stort antal små 
skogsfastigheter som är känsliga för fragmentering. Här 
finns också bitvis ett småskaligt jordbruk som framförallt 
är känsligt för barriärer. Osäkerhet kring anpassning och 
skyddsåtgärder innebär att det finns en risk att passage 
genom delområdet motverkar målet.

Ämnen och 
material

Inga riksintressen eller områden med beviljad koncession.

Övriga ändliga 
resurser/ 
masshantering

Relativt stor mängd massor som inte kan nyttjas för 
järnvägskonstruktionen förväntas uppstå vid passage 
genom delområdet främst pga de topografiska 
förhållandena. Det bedöms finnas goda möjligheter att 
inom delar av området återanvända massor som inte kan 
användas i järnvägskonstruktionen för kringanläggningar 
som bullervallar eller mervärdesskapande åtgärder i 
järnvägens närhet inom delområdet. Därmed bedöms 
passage genom delområdet ha möjlighet att bidra till 
delmålet. 

Fokusområde Klimat

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Klimatfaktorer Topografin gynnar en hel del bank och skärning, vilket 
är mindre klimatintensiva anläggningstyper, men kräver 
även en hel del bro, som är en av de mer klimatintensiva 
anläggningstyperna. Detta då en del sjöar och mindre 
vattendrag passeras i delområdet. Viss risk för djup 
pålning vid passage över lösa jordar.

Delområde 9 
Passage genom delområde 9 bedöms motverka målen för miljöaspekter-
na som hör till fokusområde landskap. Det beror framförallt på att det 
herrgårdslandskapet kring sjöarna Torpasjön/Yttre Åsunden inte kan 
undvikas och att det finns risk för direkt eller indirekt påverkan på Ko-
mossen. Risken för påverkan i dessa områden ligger också till grund för 
att målet för rekreation och friluftsliv riskerar att inte nås. För övriga 
aspekter som hör till fokusområde hälsa och säkerhet bedöms passage 
genom delområdet bidra till eller ha möjlighet att bidra till måluppfyl-
lelse. Det beror framförallt på att delområdet är relativt glest befolkat. 
För miljöaspekten som för förorenad mark bygger bedömningen på att 
flera områden som är potentiellt förorenade förväntas passeras av en 
ny järnväg och därmed saneras i samband med byggnationen, vilket är 
positivt ur miljösynpunkt. Liksom för övriga delområden på sträckan 
Jönköping-Borås finns här mycket stora grundvattentillgångar och 
omfattande skyddsåtgärder kan krävas om målet för vattenresursen ska 
nås. Utöver de stora myrmarkskomplexen bedöms det inom delområ-
det bedöms finnas möjlighet att resursutnyttja massor, till exempel för 
järnvägens kringanläggningar som bullervallar, vilket är positivt för 
miljöaspekten om resursutnyttjande.

Landskapets form 
samt upplevelse
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Delområde 10
Fokusområde Landskap

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Landskapets 
form samt 
upplevelse

Passager över små myrmarker och sjöar ger möjlighet 
till utblickar men i övrigt är landskapet småskaligt med 
korta siktlinjer. I trakten närmast Borås finns många små 
samhällen och odlingsmark som kan komma att påverkas. 

Kulturmiljö Passage genom delområdet bedöms innebära risk 
för att måluppfyllelsen motverkas. Området innehåller 
kulturhistoriskt intressanta miljöer från Nissans dalgång 
till Borås. I väster finns småorter med koppling till kust 
till kustbanan och textilindustrin. Delområdet är smalt 
och därför finns begränsade möjligheter att undvika 
påverkan. Tabergsdalen järnindustriella lämningar 
ligger inom delområdet, liksom det riksintressanta 
fornlämningsområdet vid Åsamon. Passage här kan 
innebära påverkan i form av splittring, barriäreffekter 
och skalbrott. En lokalisering till de mindre bebyggda 
passagerna kan minska effekterna. 

Naturmiljö Passage genom delområdet bedöms ha en potential 
att bidra till måluppfyllelse. Visserligen finns risk för 
försämrade spridningssamband och förlust av livsmiljöer 
på flera håll men det finns också goda möjligheter att helt 
undvika intrång i skyddade områden. Dessutom kan en 
järnvägsanläggning medföra förstärkta springsamband för 
arter som lever i ängs- och hagmarker. 

Fokusområde Hälsa och säkerhet

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Människors 
hälsa

Sammantaget bedöms det finnas en möjlighet att passage 
genom delområdet kan bidra till målet för människors 
hälsa. Stora delar är relativt glesbefolkat och störning i 
mer tätbefolkade delar kan undvikas genom lokalisering. 
Störst risk för påverkan är vid utgången ur Jönköping 
samt i passagen in mot Borås. 

Befolkning – 
sammanhållen 
bygd

Passage genom delområdet bedöms innebära en 
möjlighet att bidra till måluppfyllelse. Detta eftersom 
delområdet är mycket glesbefolkat i öst, samt att 
tätbefolkade områden i väst kan undvikas genom 
lokalisering i södra delen, nära väg 27.

Befolkning – 
rekreation och 
friluftsliv

Passage genom delområdet bedöms ge förutsättning 
för att bidra till måluppfyllelse. Bedömningen utgår 
från begränsad förekomst av bullerkänsliga rekreativa 
naturområden och möjlighet att anlägga järnvägen i 
närheten av väg 27 i väst. Vid utfart från Jönköping finns 
viss risk för barriäreffekter mellan Tabergs tätort och 
friluftsområden väster om denna.

Förorenad mark I delområdet finns flera områden med potentiellt förorenad 
mark, särskilt invid tätorterna utmed Kust-kust banan. 
Vid anläggning av ny järnväg förväntas förorenad mark 
saneras. Föroreningssituationen förväntas förbättras.

Olycksrisk Passage genom delområdet bedöms innebära en risk 
för att måluppfyllelse motverkas, på grund av relativt hög 
befolkningstäthet öster om Borås och fram till Ätradalen, 
samt möjlig korsning samt passage utmed Kust-till-
kustbanan och väg 27

Fokusområde Resurser tillgängliga för människan

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Vatten Flera stora grundvattenmagasin med minst mycket goda 
uttagsmöjligheter går tvärs över delområdet. Relativt 
flack topografi innebär att anläggningstyper som tunnel 
och djup skärning kan komma undvika. Anpassning av 
anläggningstyper och passager bedöms som möjligt. 
Begränsad inverkan på Öresjös vattenskyddsområde. För 
att bidra till projektmålet krävs anpassning framförallt för 
skydd av grundvatten. 

Areella näringar Det finns en risk att passage genom delområdet 
motverkar målet. Jordbruket är småskaligt och bedöms 
vara känsligt för den barriäreffekt en höghastighetsbana 
kan komma att medföra. I de västra delarna finns 
ett stort antal små skogsfastigheter som är känsliga 
för fragmentering. Osäkerhet kring anpassning och 
skyddsåtgärder innebär att det finns en risk att passage 
genom delområdet motverkar målet.

Ämnen och 
material

Inga riksintressen eller områden med beviljad koncession.

Övriga ändliga 
resurser/ 
masshantering

Relativt stor mängd massor som inte kan nyttjas för 
järnvägskonstruktionen förväntas uppstå vid passage 
genom delområdet främst pga de topografiska 
förhållandena. Det bedöms finnas goda möjligheter att 
inom delar av området återanvända massor som inte kan 
användas i järnvägskonstruktionen för kringanläggningar 
som bullervallar eller mervärdesskapande åtgärder i 
järnvägens närhet inom delområdet. Därmed bedöms 
passage genom delområdet ha möjlighet att bidra till 
delmålet. 

Fokusområde Klimat

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Klimatfaktorer Topografin gynnar en hel del bank och skärning, vilka 
båda är mindre klimatintensiva anläggningstyper. Viss risk 
för djup pålning vid passage över lösa jordar.

Delområde 10 
Delområde 10 är relativt glest befolkat och därmed bedöms passage 
härigenom antingen bidra eller ha möjlighet att bidra till måluppfyllelse 
för flera av mijöaspekterna som hör till fokusområdet hälsa och säker-
het. Det är endast för miljöaspekten olycksrisk som det bedöms finnas en 
risk att målet motverkas. Det beror på att det finns flera transportleder 
för farligt gods inom delområdet. Även för areella näringar bedöms det 
finnas en risk att målet motverkas eftersom både jord- och skogsbruket 
inom delområdet bedöms vara känsligt för barriäreffekter och fragmen-
tering. Ur klimatperspektiv bedöms det finnas en möjlighet att målen nås 
vilket beror på att topografin delområdet är relativt flackt och därmed 
kan mindre klimatintensiva anläggningstyper vara möjliga. Det flacka 
landskapet innebär att även anläggningstyper som inverkar på grund-
vattenförhållandena, företrädesvis djupa skärningar, kan undvikas 
vilket innebär att det bedöms finnas en möjlighet att målet för miljö-
aspekten vatten kan nås. Det bedöms finnas möjlighet att inom delom-
rådet nyttja massor, till exempel för järnvägens kringanläggningar som 
bullervallar, vilket är positivt för miljöaspekten om resursutnyttjande.

Landskapets form 
samt upplevelse
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Kopplingsområde söder om Jönköping 1
Fokusområde Landskap

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Landskapets 
form samt 
upplevelse

Områdets storlek och variaton mellan skog och öppenhet 
innebära att det finns möjlighet för en lokalisering av 
järnvägen som bidrar till måluppfyllelse. Den kuperade 
terrängen bidrar också till att anläggningen kan döljas om 
den passerar med på en låg profil.

Kulturmiljö Området utmärks till stor del av glesbebyggda 
mossrika skogsmarker med en spridd och relativt gles 
fornlämningsbild. Den västra delen av kopplingsområdet 
innehåller bebyggelse i Barnarp - Odensjö, samt Odensjö 
herrgård. Genom Barnarp löper även den historiska 
landsvägen i nord-sydlig riktning. En passage genom 
det mossrika och skogsdominerade landskapet på bank/
skärning, och skulle kunna medföra negativa effekter för 
bebyggelsen och den öppna odlingsmarken i L Västansjö, 
Bashult och Västra och Östra Ubbarp. Möjligheterna att 
dölja banan är dock relativt stora i det skogsdominerade 
landskapet. 

Naturmiljö Inga skyddade områden berörs och det finns möjligheter 
för målet att uppfyllas om lokaliseringen kan undvika 
att barrskogar som är viktiga livsmiljöer för flera 
skogslevande fågelarter inte minskar i omfång och 
splittras upp. Flera våtmarksarter riskerar att störas av 
ökat buller om passage sker nära Rogbergasjön men det 
kan undvikas genom lokalisering i de södra delarna av 
området. 

Fokusområde Hälsa och säkerhet

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Människors 
hälsa

Målet för människors hälsa kan komma att motverkas vid 
en passage genom delområdet. Här bor många människor 
och det går inte genom lokalisering att undvika störning.

Befolkning – 
sammanhållen 
bygd

En passage öster om Barnarpasjön bedöms innebära 
goda förutsättningar att bidra till måluppfyllelse, förutsatt 
att bebyggelsen vid Rogbergasjön, Bashult, och Ubbarp 
kan undvikas.

Befolkning – 
rekreation och 
friluftsliv

Området rymmer värdefull naturmiljö och 
jordbrukslandskap med lång kontinuitet. Dock bedöms 
områdets storlek innebära att det finns möjlighet för en 
lokalisering av järnvägen som bidrar till måluppfyllelse. 
Mindre negativ påverkan på friluftsliv och rekreation 
förväntas om det kuperade skogslandskapet passeras på 
en låg profil, i dalgångar och med skärningar.

Förorenad mark I delområdet finns flera områden med potentiellt förorenad 
mark, särskilt utmed väg E4. Vid anläggning av ny järnväg 
förväntas förorenad mark saneras. Föroreningssituationen 
förväntas förbättras.

Olycksrisk Områdets storlek bedöms ge goda förutsättningar för 
en lokalisering som minimerar olycksrisken för resande 
och personer i omgivningen. Bedömningen förutsätter att 
tätortsbebyggelse i väst (Odensjö/Barnarp) undviks.

Fokusområde Resurser tillgängliga för människan

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Vatten Flera grundvattenmagasin berörs. Här finns också 
flera vattendrag. Tekniska skyddsåtgärder för att 
skydda grundvatten under såväl bygg- som driftskedet 
bedöms som möjligt. För att bidra till projektmålet krävs 
anpassning.

Areella näringar Områden med jord- och skogsbruk berörs, men förutom 
fysisk påverkan bedöms det finnas goda förutsättningar 
att bibehålla dagens brukande.

Ämnen och 
material

Inga riksintressen men en bergtäkt finns inom området.

Övriga ändliga 
resurser/ 
masshantering

Det bedöms finnas goda möjligheter att återanvända 
massor som inte kan användas i järnvägskonstruktionen 
för kringanläggningar som bullervallar eller 
mervärdesskapande åtgärder. Därmed bedöms passage 
genom delområdet ha möjlighet att bidra till delmålet.

Fokusområde Klimat

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Klimatfaktorer Sträckningar i nord-sydlig riktning gör att anläggning i 
markplan är möjlig i hela delområdet. Därigenom finns 
inget behov av mer klimatintensiva anläggningstyper. Med 
hänsyn till befintliga vägar och vattendrag kommer dock 
ett antal broar att vara aktuella.

Kopplingsområde söder om Jönköping 1 
Passage genom området bedöms ha potential att bidra till målupp fyllelse 
för miljöaspekterna kulturmiljö och landskapets form och upplevelse, 
om intrång i bebyggda miljöer i väst och vyerna kring  Barnarpasjön 
undviks. Ur naturmiljöperspektiv finns möjlighet att bidra till målupp-
fyllelse genom en lokalisering som bevarar känsliga skogsmiljön samt 
omgivningen kring Rogbergasjön i öster. För miljöaspekterna som 
hör till hälsa och säkerhet bedöms det också finnas möjlighet att bidra 
till måluppfyllelse vid en passage i nord-sydlig riktning som undviker 
tätbebyggda områden. En passage i västra delen av området innebär 
sannolikt sanering av potentiellt förorenad mark som bidrar till mål-
uppfyllelse, medan en östligare passage bidrar till måluppfyllelse för 
miljöaspekten olycksrisk. För passage genom kopplingsområdet bedöms 
finnas möjlighet till måluppfyllelse avseende vatten och areella näringar. 
Då järnvägen förutsätts passera i markplan bedöms det finnas goda för-
utsättningar för massbalans inom kopplingsområdet. En passage inom 
kopplingsområdet bedöms kunna bidra till måluppfyllelse avseende 
klimat.

Landskapets form 
samt upplevelse
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Kopplingsområde söder om Jönköping 2
Fokusområde Landskap

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Landskapets 
form samt 
upplevelse

Öppna partier ger möjlighet till utblickar men innebär 
också att anläggningen blir svår att dölja i landskapet. I 
öster är landskapsbilden påverkad av infrastruktur och 
verksamhetsområde, men sammantaget innebär ändå en 
passage genom området mellan Torsvik industriområde 
och Taberg en risk att måluppfyllelse motverkas på grund 
av negativ påverkan på landskapsbilden nära bebyggelse 
och arbetsplatser. 

Kulturmiljö  Kopplingsområdet är i sin östra del präglat av närheten 
till E4:an och industriområdet Torsvik. I denna del finns få 
kulturhistoriska värden, och en passage skulle få neutrala 
effekter för miljöaspekten. I de centrala och västliga 
delarna finns vissa kulturhistoriska värden kopplade till 
bebyggelsemiljöerna längs med Tabergsdalen och till 
fornlämningsbilden. Här kan en passage få vissa negativa 
effekter. 

Naturmiljö Kopplingsområdet är starkt påverkat av verksamheter och 
infrastruktur. En passage i mellersta delen av området 
bedöms innebära goda förutsättningar för måluppfyllelse. 

Fokusområde Hälsa och säkerhet

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Människors 
hälsa

Målet för människors hälsa kan komma att motverkas vid 
en passage genom delområdet. Här bor många människor 
och det går inte genom lokalisering att undvika störning.

Befolkning – 
sammanhållen 
bygd

En passage genom området mellan Torsviks 
industriområde och Taberg bedöms innebära risk att 
måluppfyllelse motverkas, på grund av möjlig negativ 
påverkan på tillgänglighet till arbetsplatser i Torsvik, samt 
begränsningar för markanvändningen inom området. En 
passage längre västerut innebär negativ påverkan på 
bostadsområden i Taberg och Norrahammar, i ett område 
där tätheten av befintlig infrastruktur redan är hög.

Befolkning – 
rekreation och 
friluftsliv

Tätheten av befintlig infrastruktur i området gör att 
rekreativa naturmiljöer är känsliga för ytterligare påverkan. 
En ny järnväg genom området bedöms innebära risk 
att måluppfyllelse motverkas genom fragmentering eller 
radering av attraktiva tätortsnära friluftsområden.

Förorenad mark I delområdet finns flera områden med potentiellt förorenad 
mark, särskilt utmed E4. Vid anläggning av ny järnväg 
förväntas förorenad mark saneras. Föroreningssituationen 
förväntas förbättras.

Olycksrisk En passage genom området bedöms innebära risk att 
måluppfyllelse motverkas. Bedömningen baseras på 
svårigheten att undvika Torsvik, ett gediget och växande 
verksamhetsområde med hög dagbefolkningstäthet, samt 
kringliggande infrastruktur med hög grad av trafikering.

Fokusområde Resurser tillgängliga för människan

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Vatten Flera grundvattenmagasin berörs. Här finns också 
flera vattendrag. Tekniska skyddsåtgärder för att 
skydda grundvatten under såväl bygg- som driftskedet 
bedöms som möjligt. För att bidra till projektmålet krävs 
anpassning .

Areella näringar Områden med jord- och skogsbruk berörs, men förutom 
fysisk påverkan bedöms det finnas goda förutsättningar 
att bibehålla dagens brukande.

Ämnen och 
material

Inga riksintressen, men en täkt för växttorv finns inom 
området.

Övriga ändliga 
resurser/ 
masshantering

Det bedöms finnas goda möjligheter att återanvända 
massor som inte kan användas i järnvägskonstruktionen 
för kringanläggningar som bullervallar eller 
mervärdesskapande åtgärder. Därmed bedöms passage 
genom delområdet ha möjlighet att bidra till delmålet.

Fokusområde Klimat

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Klimatfaktorer Sträckningar i nord-sydlig riktning gör att anläggning i 
markplan är möjlig i hela delområdet. Därigenom finns 
inget behov av mer klimatintensiva anläggningstyper. Med 
hänsyn till befintliga vägar och vattendrag kommer dock 
ett antal broar att vara aktuella.

Kopplingsområde söder om Jönköping 2 
Stor visuell påverkan i bostadsnära miljön innebär en risk att målupp-
fyllelse motverkas för miljöaspekten landskapets form och upplevelse. En 
passage genom området bedöms bidra till eller innebära potential att 
bidra till måluppfyllelse för miljöaspekterna naturmiljö och kulturmiljö, 
genom en lokalisering i områdets mittersta eller östra del. För  flertalet 
av miljöaspekterna som hör till fokusområde hälsa och säkerhet bedöms 
en järnväg inom kopplingsområdet innebära en risk att måluppfyllelse 
för respektive projektmål motverkas. Delar av kopplingsområdet är 
 tätbefolkat och här finns även ett stort verksamhetsområde. Även om 
åtgärder mot buller kan bidra till måluppfyllelse riskerar därför en järn-
väg att skapa barriär och splittra bygd och rekreationsområden. Detta 
kan också medföra en förhöjd olycksrisk. För passage genom kopplings-
området bedöms finnas möjlighet till måluppfyllelse avseende vatten och 
areella näringar. Då järnvägen förutsätts passera i markplan bedöms 
det finnas goda förutsättningar för massbalans inom kopplingsområdet. 
En passage inom kopplingsområdet bedöms kunna bidra till målupp-
fyllelse avseende klimat.

Landskapets form 
samt upplevelse
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Kopplingsområde söder om Jönköping 3
Fokusområde Landskap

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Landskapets 
form samt 
upplevelse

Passagen har vissa förutsättningar att bidra till 
måluppfyllelse. Bedömningen förutsätter att en lokalisering 
ovan mark går väster om Kåperyd och Kärrån samt att 
naturreservatet Taberg och tätbefolkade områden i norr 
undviks eller passeras i tunnel. Vid annan lokalisering 
finns risk att måluppfyllelsen motverkas och värden gå 
förlorade i Tabergsdalen.

Kulturmiljö Kopplingsområdet innefattar kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer och lämningar kring riksintresset Taberg, 
samt i miljöerna längs med Tabergsån. Passagen har 
vissa förutsättningar att bidra till måluppfyllelse under 
förutsättning att järnvägen inte passerar i marknivå i 
närheten av dalgången eller i det höglänta landskapet 
väster om Taberg alternativt förläggs i tunnel under de 
känsliga områdena.

Naturmiljö Stor risk att målen inte kan uppfyllas på grund av negativ 
påverkan på naturmiljön i Natura 2000-området Taberg 
om anläggningen går i markplan. Anläggning i tunnel ger 
däremot ingen direkt påverkan utom vid tunnelmynning. I 
västra delen av området är förutsättningarna bättre för att 
uppfylla målen. 

Fokusområde Hälsa och säkerhet

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Människors 
hälsa

Målet för människors hälsa kan komma att motverkas vid 
en passage genom delområdet. Här bor många människor 
och det går inte genom lokalisering att undvika störning.

Befolkning – 
sammanhållen 
bygd

Passage genom området bedöms genom åtgärder kunna 
bidra till måluppfyllelse. Vid passage ovan mark förbi 
Kåperyd eller närmare tätortsbebyggelse i Taberg finns 
risk att måluppfyllelse motverkas.

Befolkning – 
rekreation och 
friluftsliv

En passage genom området riskerar att motverka 
måluppfyllelse. Det är framför allt en sträckning väster om 
Taberg som riskerar att påverka rekreationsområdet och 
skapa barriärer. Skulle denna del lokaliseras i tunnel finns 
bättre förutsättningar till måluppfyllelse.

Förorenad mark I delområdet finns flera områden med potentiellt 
förorenad mark. Vid anläggning av ny järnväg förväntas 
förorenad mark saneras. Föroreningssituationen förväntas 
förbättras.

Olycksrisk Måluppfyllelse kan komma att motverkas med järnväg 
i markplan i anslutning till tätbefolkade områden och 
befintlig infrastruktur. Vid delar av sträckan i tunnel 
begränsas olycksrisken och möjligheten till måluppfyllelse 
ökar.

Fokusområde Resurser tillgängliga för människan

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Vatten Flera grundvattenmagasin berörs. Här finns också 
flera vattendrag. Tekniska skyddsåtgärder för att 
skydda grundvatten under såväl bygg- som driftskedet 
bedöms som möjligt. För att bidra till projektmålet krävs 
anpassning .

Areella näringar Områden med jord- och skogsbruk berörs, men förutom 
fysisk påverkan bedöms det finnas goda förutsättningar 
att bibehålla dagens brukande.

Ämnen och 
material

Inga riksintressen eller beviljade anläggningar finns inom 
området.

Övriga ändliga 
resurser/ 
masshantering

Det bedöms finnas goda möjligheter att återanvända 
massor som inte kan användas i järnvägskonstruktionen 
för kringanläggningar som bullervallar eller 
mervärdesskapande åtgärder. Därmed bedöms passage 
genom delområdet ha möjlighet att bidra till delmålet.

Fokusområde Klimat

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Klimatfaktorer Sträckningar i nord-sydlig riktning gör att anläggning 
i markplan är möjlig i hela delområdet. Därigenom 
är behovet av mer klimatintensiva anläggningstyper 
begränsat. Med hänsyn till befintliga vägar och vattendrag 
kommer dock ett antal broar att vara aktuella. 

Kopplingsområde söder om Jönköping 3 
En passage genom området bedöms innebära möjlighet att bidra till 
måluppfyllelse för miljöaspekterna kulturmiljö och landskapets form  
och upplevelse vid en lokalisering i områdets västra, flackare delar.  
För naturmiljöaspekten finns risk att måluppfyllelse motverkas även här, 
särskilt om anläggningen korsar myrar. En passage i områdets västra 
delar bedöms även innebära möjlighet att bidra till  måluppfyllelse för 
miljöaspekterna människors hälsa, sammanhållen bygd och  olycksrisk. 
För aspekten rekreation och friluftsliv finns risk för fragmentering och 
försämrad tillgänglighet till tätortsnära grönområden som  motverkar 
måluppfyllelse. Tätheten av potentiellt förorenade objekt är hög i 
 anslutning till tätorterna i kopplingsområdet, vilket innebär att en 
 passage genom områdets östliga delar bidrar till måluppfyllelse.  
Det bedöms också finnas möjlighet till måluppfyllelse avseende  vatten 
och areella näringar. Då järnvägen förutsätts passera i markplan 
bedöms det finnas goda förutsättningar för massbalans inom kopplings-
området. En passage inom kopplingsområdet bedöms kunna bidra till 
måluppfyllelse avseende klimat.

Landskapets form 
samt upplevelse
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Miljöbedömning för stadspassager
I detta avsnitt sammanfattas de samlade bedömningar som har gjorts för 
de stationsalternativ med passageområde som har fördjupats för Jönkö-
ping respektive Tranås. Skillnader mellan dessa bedömningar och bedöm-
ningarna som har gjorts för delområdena inom delsträckorna för de båda 
tätorterna och som redovisas ovan beror dels på att analyserna har gjorts 
med olika detaljeringsgrad och dels på att de analyser som redovisas här 
innefattar de funktioner och effekter som en station innebär. Passageom-
rådena motsvarar inte heller delområdenas avgränsning utan är i de flesta 
fall snävare. Liksom i föregående avsnitt redovisas sammanfattningen i 
tabeller där färgskalan enligt figur S.11 används för att illustrera bedöm-
ningen tillsammans med en sammanfattande text som motiverar bedöm-
ningen för respektive miljöaspekt. För varje alterantiv med passageom-
råde redovisas även miljöaspekterna samlat i ett rosdiagram.

Stationsalternativen med passageområde redovisas i figur S.4–S.7 för 
Jönköping och i figur S.8–S.10 för Tranås.

Studerade alternativ i Jönköping

Figur S.13 Vy över Norrahammar och Hovslätt.
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Alternativ J4  
Alternativet J4 Munksjön med huvudbana uppvisar relativt stora skill-
nader vad gäller bedömt bidrag till måluppfyllelse för de olika projekt-
målen/miljöaspekterna. Skillnaderna beror på att vissa projektmål 
gynnas av en tätortsnära passage medan andra i hög grad missgynnas. 
Framförallt sticker miljöaspekten människors hälsa ut. Alternativet 
bedöms motverka projektmålet. Många människor riskerar att störas 
av framförallt buller från höghastighetståg som passerar i full eller nära 
full hastighet förbi stationsprincipen i sådan omfattning av det kan på-
verka deras hälsa negativt. Att en stor del av järnvägssträckan sannolikt 
anläggs i tunnel vid detta alternativ är till fördel för flera av miljöaspek-
terna och hjälper till att styra mot förbättrad måluppfyllelse för dessa 
projektmål.

Landskapets form 
samt upplevelse
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Alternativ J4
Fokusområde Landskap

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Landskapets 
form samt 
upplevelse

Stationsprincipen kan anpassas till stadsbilden i 
tänkt utvecklingsprojekt. Tunnelpåslagen blir troligen 
exponerade mot dalgången och staden. Positivt att 
resenärer på höghastighetstågen får möjlighet att uppleva 
Jönköping och möjligen även vyer över Vättern.

Kulturmiljö Alternativet bedöms löpa liten risk att motverka 
måluppfyllelsen. Den troliga stora andelen bergtunnel 
öst och väst om tätorten, liksom den troligen nordligare 
passagen genom Tenhults- och Tabergsådalen, bidrar i 
hög grad till att minska de negativa effekterna. Passage 
och tunnelpåslag vid dalgångarna bör dock ges stor 
omsorg. Stationslokaliseringen kommer att bidra till 
strukturomvandling av Södra Munksjön, hänsyn till de 
industrihistoriskt intressanta delarna är viktig. 

Naturmiljö Skärningar och tunnelpåslag kommer att tangera N2000-
områden men förlusten av livsmiljöer (ädellövskog) och 
störningar av ekologiska samband bedöms kunna bli 
relativt begränsade under förutsättning att anläggning 
görs varsamt i de känsliga områdena. Allvarlig påverkan 
på Dumme mosse (N2000) kan bli följden av detta 
alternativ men det går att undvika intrång i detta område 
helt. Under förutsättning att intrång i viktiga livsmiljöer och 
skyddade områden undviks helt bedöms  
alternativet skonsamt mot naturmiljöer i och kring 
Jönköping.

Fokusområde Hälsa och säkerhet

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Människors 
hälsa

Höghastighetsjärnvägen passerar nära centrala delar 
av Jönköping. Tåg som passerar förväntas gå i full eller 
nära full hasighet. Både befintlig bostadsbebyggelse och 
tillkommande i omvandlingsområden kring stationsområde 
kan komma att störas av buller och vibrationer. 
Stationsprincip i ett område med försämrad luftkvalitet. 
Det är bland annat osäkert om aerodynamiskt buller 
från pantografen kan åtgärdas i sådan omfattning att 
riktvärden kan innehållas. De delar som inte förväntas 
förläggas i tunnel går upphöjt vilket försvårar åtgärder för 
att motverka bullerspridning. 

Befolkning – 
sammanhållen 
bygd

En ny station vid Munksjön kan tillföra kvaliteter som 
bedöms ha god potential att stärka sociala samband inom 
området och knyta närliggande områden till varandra. 
Kräver aktiva insatser. Optimerad fördelning mellan bro 
och tunnel kan tillgodose tillgänglighet.

Befolkning – 
rekreation och 
friluftsliv

Funktion för tätortsnära områden och platser av betydelse 
för rekreation och friluftsliv kan försämras genom direkt 
och indirekt påverkan. Barriär, fragmentering samt 
störning (buller med mer). Bro och tunnel är möjliga 
anläggningstyper på långa sträckor vilket kan tillgodose 
tillgänglighet och minska fragmentering och störning 
(tunnel).

Förorenad mark Passagen förbi Munksjön rymmer flera områden med 
förorenad mark. Vid anläggning av ny järnväg och 
station, men även vid exploatering för stadsomvandling 
kring stationsläget, förväntas förorenad mark saneras. 
Föroreningssituationen förväntas förbättras.

Olycksrisk Möjlig passage parallellt med vägar (E4 och 40/47) där 
det transporteras farligt gods, en station i centralt läge där 
det vistas många människor samtidigt som det föreligger 
en förhöjd risk för urspårning vid stationer samt de långa 
tunnlarna innebär förhöjd risk för tredje man.

Fokusområde Resurser tillgängliga för människan

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Vatten Passageområdet och stationsprincip inom 
vattenskyddsområdet för Vättern. Förorenade områden 
vid Munksjön utgör en risk, men bedöms som hanterbar. 
Ett par grundvattenmagasin med stora tillgångar. 
Grundvattenberoende ekosystem (Dumme mosse) kan 
påverkas.

Areella näringar Passage i tunnel samt genom bebyggda områden 
begränsa intrång i både skogs- och jordbruksmark.

Ämnen och 
material

Endast ett område med beviljad torvkoncession inom 
passageområdet. Goda möjligheter undvika påverkan. 

Övriga ändliga 
resurser/ 
masshantering

Förmodade tunnlar genererar stora mängder massor 
(berg men även jord). Stora höjdskillnader och i bebyggda 
områden innebär begränsad möjlighet att resursutnyttja 
för exempelvis bullervallar.

Fokusområde Klimat

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Klimatfaktorer Relativt sett stor klimatpåverkan på grund av höjdskillnader 
som genererar behov av tunnlar (både berg och betong), 
betongtråg samt broar.
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Alternativ J5
Fokusområde Landskap

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Landskapets 
form samt 
upplevelse

Möjligt att integrera station och järnväg i stadsbilden. 
Huvudbanan och kopplingspunkten kommer 
däremot att påverka landskapsbilden kraftigt. Positiv 
resenärsupplevelse för resenärer på bibanan.

Kulturmiljö Alternativet löper stor risk att motverka måluppfyllelsen. 
Bibana begränsar ingrepp i tätorten, men huvudbanans 
sydligare sträckning och högre andel bank/skärning 
bedöms påverka de tätortsnära odlings- och herrgårds-
landskapen. Alternativet medger även en sydlig passage 
över Tabergs- och Tenhultsdalen. En stor kopplingspunkt 
invid Hovslätts herrgårdslandskap innebär bland 
annat omfattande barriäreffekter (fysisk och visuell), 
fragmentering och risk för att kulturhistoriskt viktiga 
element utraderas. Stationsprincipen kan hållas mindre 
och därmed begränsas intrång. Den sammantagna 
effekten av huvudbanans möjliga sträckning och 
kopplingspunktens storlek och lokalisering medför att 
alternativet riskerar att motverka måluppfyllelsen

Naturmiljö Tunnelpåslag kan ge förluster av viktiga livsmiljöer 
(ädellövskog) och störningar av ekologiska samband men 
direkta intrång på närliggande N2000 områden bör kunna 
undvikas. Det tätortsnära jordbruket som till stor del sköts 
av lokala idkare kan komma att drabbas av barriäreffekter 
med alvarliga konsekvenser för det fortsatta brukandet. 
Detta kan i sin tur få negativa effekter på i första hand 
hagmarksarter.

Fokusområde Hälsa och säkerhet

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Människors 
hälsa

Bibana och huvudbana innebär kumulativa effekter 
med avseende på människors hälsa. Fler människor 
totalt exponeras för buller med mera. För huvudbanan 
är passagen söder om Huskvarna kritisk. Vid en nordlig 
sträckning och högt profilläge kan många människor 
komma att störas här. Även passagen över Tabergsådalen 
är kritisk. Stationsprincip i ett område med försämrad 
luftkvalitet. 

Befolkning – 
sammanhållen 
bygd

En ny station vid Munksjön kan tillföra kvaliteter som 
bedöms ha god potential att stärka sociala samband inom 
området och knyta närliggande områden till varandra. 
Bibanans möjliga passage utmed E4 kan däremot 
förstärka en fysisk och social barriär. Det finns också 
risk att bibanan och huvudbanan samlat kan skapa en 
ytterligare barriär (kumulation). Det senare har varit av 
betydelse för den samlade bedömningen.

Befolkning – 
rekreation och 
friluftsliv

Både bibanan och huvudbanan kan direkt och indirekt 
påverka målpunkter samt områden av betydelse för 
rekreation och friluftsliv, risk för kumulativa effekter 
avseende framförallt tillgänglighet, men även 
bullerstörning.

Förorenad mark Passagen förbi Munksjön rymmer flera områden med 
förorenad mark. Vid anläggning av ny järnväg och 
station, men även vid exploatering för stadsomvandling 
kring stationsläget, förväntas förorenad mark saneras. 
Extern huvudbana innebär att förorenade områden 
även utanför Jönköping kan komma att saneras. 
Föroreningssituationen förväntas förbättras.

Olycksrisk Möjlig passage parallellt med vägar (E4 och 40/47) där 
det transporteras farligt gods, en station i centralt läge där 
det vistas många människor samtidigt som det föreligger 
en förhöjd risk för urspårning vid stationer innebär förhöjd 
risk för tredje man.

Fokusområde Resurser tillgängliga för människan

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Vatten Passageområdet för bibanan och stationsprincip 
inom vattenskyddsområdet för Vättern. Förorenade 
områden vid Munksjön utgör en risk, men bedöms 
som hanterbar. Flera grundvattenmagasin med stora 
till mycket stora tillgångar inom passageområdet. 
Passageområdet för banan mot Malmö löper parallellt 
med grundvattenmagasin med mycket stora tillgångar. 
Även kopplingspunkt kan komma i konflikt med detta 
område. Sammantaget en förhöjd risk att måluppfyllelsen 
för miljöaspekten vatten (dricksvattenintresset) motverkas.

Areella näringar Areella förluster samt barriäreffekt för jordbruk i bl.a. 
Tenhultsdalen och mellan Odensjö och Hovslätt. 
Kopplingspunkt i odlingsbygd. För skogsbruket kan 
framförallt många mindre fastigheter komma att påverkas 
(barriär och fragmentering). Bibanan och huvudbanan 
(+kopplingspunkt) kan innebära kumulativ barriäreffekt. 
Barriär kan även öka skogsskador som följd av viltbete 
lokalt.

Ämnen och 
material

Endast ett område med beviljad torvkoncession inom 
passageområdet. Goda möjligheter undvika påverkan.

Övriga ändliga 
resurser/ 
masshantering

Det bedöms vara svårt att nyttja de massor som 
genereras vid anläggning av bibanan inom passage-
området för den samma. Inom passageområdet för 
huvudbanan bedöms det finnas goda möjligheter att 
utöver järnvägens konstruktion nyttja massorna för 
exempelvis bullervallar och visuella avskärmningar.

Alternativ J5  
För de projektmål där alternativet J5 Munksjön med bibana har be-
dömts innebära en risk att måluppfyllelse motverkas har i flera fall de 
kumulativa effekter som kan uppstå av kombinationen huvudbana och 
bibana varit avgörande för den samlade bedömningen. Ett exempel är 
kumulativ barriäreffekt i området kring principen för kopplingspunkt, 
vilket kan påverka såväl ekologiska spridningssamband som förflytt-
ning av jordbruksmaskiner. Kombinationen huvudbana och bibana 
innebär också att totalt sett flera människor störs av bland annat buller 
från höghastighetståg. Kopplingspunkten samt passagen för banan mot 
Malmö innebär en ökad risk att projektmålet för miljöaspekten vatten 
inte kan nås eftersom dessa geografiskt sammanfaller med ett grund-
vattenmagasin med mycket god tillgång på vatten.

Landskapets form 
samt upplevelse

Kulturmiljö

N
aturm

iljö
M

änniskors 
hälsa

Be
fo

lkn
in

g-
 

sa
m

m
an

hå
lle

n 

by
gd

Befolkning-

rekreation 

och fril
uftsl

iv
Förorenad 

mark

Risk

Vatten

A
re

el
la

 

nä
rin

ga
r

Ä
m

ne
n 

oc
h 

m
at

er
ia

l

Änd
lig

a 

re
su

rse
r o

ch
 

mas
sh

an
te

rin
g

Klimatfaktorer

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
       HÄLSA OCH SÄKERHET

 LANDSKAP 

 R
ES

U
RS

ER
 T

IL
LG

Ä
N

G
LI

G
A

 F
Ö

R
 M

Ä
N

N
IS

KA
N 

 KLIMAT

Fokusområde Klimat

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Klimatfaktorer Relativt sett störst klimatpåverkan. Bibanans passage 
ner till stationsläget vid Munksjön genererar behov av 
broar som är största bidraget till klimatpåverkan. Bibana 
+ huvudbana innebär kumulativa effekter på grund av den 
totala järnvägsanläggningens längd samt störst mängd 
avverkad skog.
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Alternativ J6N
Fokusområde Landskap

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Landskapets 
form samt 
upplevelse

Omvandling av landskapet i Tenhultsdalen påverkar 
landskapsbildens skala och riktning. Ingen visuell kontakt 
med centralorten för resenären.

Kulturmiljö Alternativet löper viss risk att motverka måluppfyllelsen. 
Passageområdet avgränsning mot söder begränsar 
intrång i mer centrala delar av Tenhultsdalen. Möjliga 
anläggningstyperna bank/djup skärning genom de 
tätortsnära odlings- och herrgårdslandskapen söder om 
Jönköping kan dock innebära stora negativa effekter. 
Kopplingspunkten liksom följdinvesteringar i form av 
vägar kan, beroende på lokalisering, förstärka dessa 
effekter. Stationslokaliseringen innebär ett skalbrott i en 
småskalig del av Tenhultsdalen men innebär samtidigt 
att den troliga strukturomvandlingen koncentreras till ett 
redan stadsnära läge. Sammantaget kan alternativet 
bidra till måluppfyllelsen, men alternativets påverkan 
är starkt beroende av banans närmare lokalisering 
och anläggningstyp. De negativa effekterna av banans 
passage riskerar att motverka måluppfyllelsen. 

Naturmiljö Tunnelpåslag kan ge förluster av viktiga livsmiljöer 
(ädellövskog), samt begränsa spridningssamband för 
ädellövskog ner mot Klevabergen men negativa effekter 
på närliggande N2000 områden bör kunna undvikas. 
Däremot kommer kopplingspunktens lokalisering 
medföra negativ påverkan på relativt tysta barrskogs och 
myrområden söder om Jönköping. Även det tätortsnära 
jordbruket kan komma att påverkas negativt med detta 
alternativ. Detta kan i sin tur medföra negativa effekter på 
biologisk mångfald.

Fokusområde Hälsa och säkerhet

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Människors 
hälsa

Lokalisering och utformning är styrande för effekterna. 
Den norra delen berör tätbefolkade delar av Huskvarna. 
Längre söderut minskar konflikt med boende. I den 
norra delen är profilläget avgörande för hur omfattande 
effekterna blir. En högre profil innebär ökad risk för att 
människor störs av buller. Passagen över Tabergsådalen 
är också känslig med avseende på människors hälsa, 
främst buller. Relativt glesbefolkat i passageområdet för 
banan mot Malmö. Externt läge begränsar effekterna med 
avseende på risk och luftkvalitet.

Befolkning – 
sammanhållen 
bygd

Stationsprincipen medför en strukturomvandling som 
kan stärka de sociala sambanden norrut men försvaga 
dem söderut. Ändrad identitet från tätortsnära landsbygd 
till mer urban. Möjlighet att förlägga stationsprincipen 
i övergången mellan stad och landsbygd har varit av 
betydelse för den samlade bedömningen.

Befolkning – 
rekreation och 
friluftsliv

Funktion för tätortsnära områden och platser av betydelse 
för rekreation och friluftsliv kan försämras genom direkt 
och indirekt påverkan. Barriär, fragmentering samt 
störning (buller med mera). Tillgänglighet behöver 
tillgodoses.

Förorenad mark Förorenade områden utanför Jönköping kan komma att 
saneras, till exempel vid passage över Tabergsådalen. 
Föroreningssituationen förväntas förbättras.

Olycksrisk Station vid Jönköpingsbanan kan innebära viss förhöjd 
risk liksom passage tvärs E4. Risken bedöms dock vara 
så pass begränsad att principlösningen sammantaget 
bedöms medverka till målet om att bidra till det långsiktiga 
trafiksäkerhetsmålet kan uppnås.

Fokusområde Resurser tillgängliga för människan

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Vatten Flera grundvattenmagasin med stora till mycket stora 
tillgångar inom passageområdet. Anläggningstyper som 
skärning och tunnel kan sammanfalla och hänsyn behöver 
visas grundvattenintresset vid både bygge och drift.

Areella näringar Intrång och barriärverkan för både jord- och skogsbruk. 
Stationsprincip i tätortsnära jordbruksbygd. Barriär kan 
öka skogsskador som följd av viltbete lokalt.

Ämnen och 
material

Område med beviljad torvkoncession i västra delen av 
passageområdet. Passageområdet för banan som går 
söderut tangerar en känd malmförekomst vid Hohult-
Spexeryd. Goda möjligheter undvika påverkan i båda 
fallen.

Övriga ändliga 
resurser/ 
masshantering

Det bedöms finnas goda möjligheter att använda 
massor som inte kan användas i järnvägskonstruktionen 
för kringanläggningar som bullervallar eller 
mervärdesskapande åtgärder i järnvägens närhet inom 
passageområdet. Därmed bedöms det finnas möjlighet 
att alternativet bidrat till delmålet. Störst bedöms 
möjligheterna vara i de södra delarna av passageområdet.

Fokusområde Klimat

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Klimatfaktorer Relativt flack topografi skapar möjlighet för mindre 
klimatpåverkande anläggningstyper. Begränsat med 
följdinvesteringar.

Alternativ J6N  
Alternativet J6N ,Tenhult norra, bedöms för flertalet av projektmålen 
som hör till hänsynsmålen bidra eller marginellt bidra till måluppfyllelse. 
För flera av målen bygger bedömningen på att det finns möjligheter till 
anpassning både genom lokalisering och genom omsorgsfull utformning. 
Bedömningen att alternativet riskerar att motverka målen för naturmil-
jö och areella näringar bygger på den barriäreffekt som järnvägen kan 
orsaka för både ekologiska spridningssamband och för transport av till 
exempel jordbruksmaskiner. Det senare innebär ett försvårat brukande, 
men också att naturmiljöer som ängs- och hagmarker kan påverkas 
negativt genom minskat brukande.

Landskapets form 
samt upplevelse
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Alternativ J8
Fokusområde Landskap

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Landskapets 
form samt 
upplevelse

Det öppna landskapet vid Odensjö påverkas av genom 
strukturomvandling. Kopplingspunkten berör ett stadsnära 
jordbrukslandskap. 

Kulturmiljö Alternativet löper stor risk att motverka måluppfyllelsen. 
Banan medför samma konsekvenser som huvudbana 
alternativ J5. En kopplingspunkt invid Hovslätts 
herrgårdslandskap innebär bland annat omfattande 
barriäreffekter (fysisk och visuell), fragmentering 
och risk för att kulturhistoriskt viktiga element 
utraderas. Även stationsprincipen kan medföra stor 
påverkan på herrgårdslandskapet och det tätortsnära 
odlingslandskapet runt Odensjö. Stationsprincipens 
effekter varierar dock stort beroende av lokalisering, 
en nordvästlig lokalisering som innebär ett så litet 
ianspråktagande av odlingsmark som möjligt minskar 
effekterna avsevärt. Den sammantagna effekten av 
banans passage, kopplingspunktens lokalisering och 
stationens möjliga lokalisering innebär att alternativet 
motverkar måluppfyllelsen, de negativa effekterna kan 
dock minskas beroende på stationens och kopplings 
punktens lokalisering. Följdinvestering i form av ny 
järnväg från Tenhult via Odensjö till Munksjön skär av 
ytterligare samband, bland annat i herrgårdslandskapet 
mellan Odensjö och Munksjön. 

Naturmiljö Förluster av livsmiljöer för ädellövskogsarter bedöms ske 
vid Klevabergets naturreservat. Det finns risk för förlust 
av värdefulla barrskogsmiljöer i trakten kring stationsläget 
samt vidare söderut i passageområdet för banan mot 
Malmö. Banan kan komma att korsa jordbruksmark 
och medföra alvarliga barriäreffekter för det tätortsnära 
jordbruket. Detta kan i sin tur medföra negativa effekter 
på biologisk mångfald. Följdinvestering i form av ny 
järnväg från Tenhult via Odensjö till Munksjön påverkar 
både barrskogsmiljöer och ängs-/hagmarker genom 
fragmentering och försämrade spridningssamband.

Fokusområde Hälsa och säkerhet

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Människors 
hälsa

Kopplingspunkt och banan mot Malmö i tätbefolkade 
områden utmed Tabergsdalen (östra sidan). I den 
norra delen är profilläget avgörande för hur omfattande 
effekterna blir vid passage förbi Huskvarna. Passagen 
över Tabergsådalen är också känslig med avseende på 
människors hälsa, främst buller. Externt läge begränsar 
effekterna med avseende på risk och luftkvalitet. 
Följdinvestering i form av ny järnväg från Tenhult till 
Munksjön via Odensjö innebär att fler människor utsätts 
för störningar, framförallt buller.

Befolkning – 
sammanhållen 
bygd

Stationsprincipen medför en strukturomvandling som kan 
stärka de sociala sambanden norrut men försvaga dem 
söderut och västerut. Ändrad identitet från tätortsnära 
landsbygd till mer urban. Kopplingspunkt väster om 
Odensjö kan förstärka de negativa effekterna (framförallt 
försämrad tillgänglighet målpunkter i väster och de sociala 
sambanden söder- och västerut).

Befolkning – 
rekreation och 
friluftsliv

Funktion för tätortsnära områden och platser av betydelse 
för rekreation och friluftsliv kan försämras genom direkt 
och indirekt påverkan. Barriär, fragmentering samt 
störning (buller med mera). Tillgänglighet behöver 
tillgodoses. De negativa effekterna förstärks av princip för 
kopplingspunkt. Närrekreationsområden berörs på båda 
sidor av Tabergsdalen.

Förorenad mark Förorenade områden utanför Jönköping kan komma att 
saneras, till exempel vid passage över Tabergssdalen. 
Föroreningssituationen förväntas förbättras.

Olycksrisk Passage tvärs E4 och Jönköpingsbanan. Risken bedöms 
dock vara så pass begränsad att principlösningen 
sammantaget bedöms medverka till målet om att bidra till 
det långsiktiga trafiksäkerhetsmålet kan uppnås.

Fokusområde Resurser tillgängliga för människan

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Vatten Flera grundvattenmagasin med stora till mycket 
stora tillgångar inom passageområdet. Passage 
området för banan mot Malmö löper parallellt med 
grundvattenmagasin med mycket stora tillgångar. Även 
kopplingspunkt kan komma i konflikt med detta område. 
Sammantaget en förhöjd risk att måluppfyllelsen för 
miljöaspekten vatten (dricksvattenintresset) motverkas.

Areella näringar Intrång och barriärverkan för både jord- och skogsbruk. 
Stationsprincip i tätortsnära jordbruksbygd. Barriär kan 
öka skogsskador som följd av viltbete lokalt.

Ämnen och 
material

Endast ett område med beviljad torvkoncession inom 
passageområdet. Goda möjligheter undvika påverkan.

Övriga ändliga 
resurser/ 
masshantering

Det bedöms finnas goda möjligheter att använda 
massor som inte kan användas i järnvägskonstruktionen 
för kringanläggningar som bullervallar eller 
mervärdesskapande åtgärder i järnvägens närhet inom 
passageområdet. Därmed bedöms det finnas möjlighet 
att alternativet bidrat till delmålet. Störst bedöms 
möjligheterna vara i de södra delarna av passageområdet.

Fokusområde Klimat

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Klimatfaktorer Höghastighetsjärnväg + ny järnväg Tenhult-Odensjö-
Munksjön innebär kumulativa effekter på grund av den 
totala järnvägsanläggningens längd. Mer skog avverkas.

Alternativ J8  
För de projektmål som alternativet J8, Odensjö, bedöms innebära en 
risk för att måluppfyllelse motverkas beror bedömningen i stor utsträck-
ning på de effekter som kopplingspunkten, och i viss mån även passagen 
för banan som går söderut mot Malmö, kan orsaka. Kopplingspunkten 
innebär ytterligare ianspråktagande av mark samt förstärkt barriäref-
fekt. Den strukturomvandling som stationsprincipen kan medföra i det 
herrgårdpräglade landskapet bedöms även bidra till att projektmålen 
för kulturmiljö riskerar att motverkas. Passageområdet för banan som 
går söderut mot Malmö går parallellt med det grundvattenmagasin 
som har störst tillgång på vatten i Jönköping med omland vilket ökar 
risken för konflikt med dricksvattenintresset och därmed även risken för 
att projektmålet som rör vattenresursen inte kan nås. Följdinvestering 
i form av ny järnväg från Tenhult till Munksjön via Odensjö bedöms 
förstärka de negativa effekterna för flera av miljöaspekterna och försvå-
rar därmed ytterligare möjligheten för alternativet att bidra positivt till 
måluppfyllelse. Tillsammans med höghastighetsjärnvägen riskerar en 
ny järnväg i denna sträckning att medföra kumulativa effekter i form av 
bland förstärkt barriär och att fler människor påverkas av buller.

Landskapets form 
samt upplevelse

Kulturmiljö

N
aturm

iljö
M

änniskors 
hälsa

Be
fo

lkn
in

g-
 

sa
m

m
an

hå
lle

n 

by
gd

Befolkning-

rekreation 

och fril
uftsl

iv
Förorenad 

mark

Risk

Vatten

A
re

el
la

 

nä
rin

ga
r

Ä
m

ne
n 

oc
h 

m
at

er
ia

l

Änd
lig

a 

re
su

rse
r o

ch
 

mas
sh

an
te

rin
g

Klimatfaktorer

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
       HÄLSA OCH SÄKERHET

 LANDSKAP 

 R
ES

U
RS

ER
 T

IL
LG

Ä
N

G
LI

G
A

 F
Ö

R
 M

Ä
N

N
IS

KA
N 

 KLIMAT



34

Studerade alternativ i Tranås

Figur S.14 Vy över Tranås från väg 32.
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Alternativ T2
Fokusområde Landskap

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Landskapets 
form samt 
upplevelse

Stor påverkan på den känsliga landskapsbilden söder om 
stationsläget, i Säbydalen alternativt öster om Säbysjön. 
Bro över Sommens norra spets med tillhörande bankar 
förändrar den småskaliga karaktären och försämrar 
upplevelsen av rekreationslandskapet. Viss möjlighet till 
resenärsutblickar över Säbydalen och Sommen. Möjlighet 
anpassa lokalisering och utformning framförallt väster om 
Tranås tätort. 

Kulturmiljö En lokalisering genom eller i anslutning till Säbydalen 
ger ett alternativ som motverkar måluppfyllelsen (rött), en 
nordlig eller östlig passage minskar effekterna. Alternativets 
breda passageområde medför en flexibilitet i lokaliseringen 
och att det därmed är möjligt att undvika intrång i 
Säbydalen. Denna möjlighet innebär att alternativet i 
nuläget bedöms marginellt bidra till måluppfyllelsen.

Naturmiljö Spårdragningar i riktning Jönköping riskerar att påverkar 
habitatnätverk för ängs- och hagmarker samt ädellövrika 
miljöer. Med detta alternativ finns möjlighet att dra spår norr 
om de mest betydande habitatnätverken. Barrskogsmiljöer i 
nordväst påverkas av bland annat stationsprincipen.

Fokusområde Hälsa och säkerhet

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Människors 
hälsa

Passageområdet omfattar huvudsakligen en glest 
befolkad landsbygd. Stationsprincipen ger en relativt 
stor flexibilitet för hur själva järnvägen kan ansluta till 
stationen. Därmed finns goda möjligheter att genom 
lokalisering begränsa effekterna för människors hälsa.

Befolkning – 
sammanhållen 
bygd

En extern stationsprincip kan upplevas isolerad vilket 
ställer krav på utformning i fråga om tillgänglighet 
och trygghetsupplevelse. Säbydalen kan undvikas 
och vid eventuell passage nära Tranås är tunnel 
möjlig anläggningstyp. Med aktiva åtgärder kan 
trygghetsaspekten tillgodoses vid stationen.

Befolkning – 
rekreation och 
friluftsliv

Direkt och indirekt påverkan i områden som är av 
betydelse för det rörliga friluftslivet kan sannolikt inte 
undvikas vid passage förbi och över Sommen. Området 
kring Strånnesjön kan få försämrad tillgänglighet. 
Alternativet bedöms rymma goda möjligheter att både 
undvika och begränsa intrång samt barriärverkan. 

Förorenad mark Passageområdet rymmer få områden med förorenad mark 
och det är därför inte säkert att alternativet bidrar till målet 
om att anläggningen ska minska risken för spridning av 
föroreningar. 

Olycksrisk Stationslokalisering tvärs Södra stambanan innebär 
viss risk för olycka vid station. Sevesoanläggning inom 
passageområdet. Extern station innebär begränsad risk 
för tredje man vid urspårning. Risk för skada på tredje 
man bedöms som begränsad och sammantaget bedöms 
därför alternativet medverka till målet om att bidra till det 
långsiktiga trafiksäkerhetsmålet kan uppnås.

Fokusområde Resurser tillgängliga för människan

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Vatten Inom passageområdet finns grundvattentäkter 
samt grundvattenmagasin därutöver med stora 
tillgångar. Anläggningstyper som skärning och 
tunnel kan sammanfalla och hänsyn behöver visas 
grundvattenintresset vid både bygge och drift.

Areella näringar Samlad bedömning utgår från bedömning för indikator 
för skogsbruk. Små skogsbruksfastigheter kan utraderas. 
I nordväst påverkas storskaligt skogsbruk framförallt 
av barriär och delvis fragmentering. Möjlig sträckning 
nordväst om Säbydalen kan begränsa effekterna för 
jordbruk.

Ämnen och 
material

Alternativet berör inga beviljade konsessioner eller 
riksintressen enligt 3 kap 7 §.

Övriga ändliga 
resurser/ 
masshantering

Det bedöms finnas goda möjligheter att använda 
massor som inte kan användas i järnvägskonstruktionen 
för kringanläggningar som bullervallar eller 
mervärdesskapande åtgärder i järnvägens närhet inom 
passageområdet. Därmed bedöms det finnas möjlighet 
att alternativet bidrat till delmålet. Störst bedöms 
möjligheterna vara i de södra delarna av passageområdet.

Fokusområde Klimat

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Klimatfaktorer Höjdskillnader bidrar till att anläggningstyper som bro och 
tunnel är trolig. Långa bergtunnlar kan även komma att 
kräva parallella räddningstunnlar. Alternativ T2  

Det vida passageområdet för alternativet T2 (Extern station norr om 
Tranås) inrymmer möjlighet till anpassning av såväl lokalisering som 
utformning så att negativa effekter kan begränsas för flertalet miljö-
aspekter. Därigenom bedöms alternativet ha möjlighet att bidra till 
måluppfyllelse för de flesta av projektmålen kopplade till hänsynsmålen. 
Det är egentligen bara delmålet för areella näringar (del av materiella 
tillgångar) som är bedömts vara i särskild risk. Det beror på att bland 
annat stationsprincipen kan försvåra brukandet av skogsmark i de väs-
tra och nordvästra delarna av passageområdet.

Landskapets form 
samt upplevelse
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Alternativ T4
Fokusområde Landskap

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Landskapets 
form samt 
upplevelse

Stadsbilden i närheten av ny station/bana kommer att 
påverkas, men huvudstrukturen och orienterbarheten i 
orten kan behållas. Utformningen kräver särskild omsorg. 
Järnväg utmed Sommen, parallell med stambanan, ger 
stor påverkan på landskapsbilden. Likaså kan Säbydalens 
öppna karaktär kring Gripenberg förändras. Alternativet 
möjliggör dock lokalisering av banan öster om Säbysjön. 
Passage i tunnel kan då minska negativ påverkan på 
landskapet söder om Tranås. Resenärsupplevelsen 
främjas av detta alternativ med utblick över Sommen och 
tätorten.

Kulturmiljö Alternativet innebär stora intrång i centrala Tranås 
stationssamhälle (framförallt egnahemsområde söder 
om stationen, samt industrimiljöer i anslutning till station) 
och riskerar att innebära ett stort intrång i Säbydalens 
herrgårdslandskap. Intrången i centrala Tranås bedöms 
svåra att minska genom anläggningstyp. En passage 
öster om Säbysjön kan dock minska effekterna på 
Säbydalen. Alternativet motverkar måluppfyllelsen. 

Naturmiljö Kan medföra förlust/bullerstörningar gällande äldre, 
tätortsnära barrskog i större utsträckning än andra 
alternativ. Kan påverka ekologiska samband i stadsmiljön. 
Kan ge negativa effekter på spridningssamband för 
läderbagge. Riskerar att innebära ett stort intrång i 
Säbydalen med förlust av livsmiljöer och avskurna 
spridningsvägar (främst ängs och hagmarker) Alternativet 
bedöms motverka måluppfyllelse eftersom flera olika typer 
av livsmiljöer och samband kan komma att påverkas.

Fokusområde Hälsa och säkerhet

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Människors 
hälsa

Det studerade passageområdet för T4 berör stora delar av 
Tranås tätort. Samhället är orienterat i nord-sydlig riktning 
utmed befintlig stambana och en ny järnväg parallellt 
med stambanans sträckning skulle därmed komma att 
påverka en stor del av samhällets invånare. Områden 
med vibrationskänslig mark samt problem med luftkvalitet 
finns i eller i närheten av centrum. Begränsad möjlighet att 
genom lokalisering eller utformning minska effekter.

Befolkning – 
sammanhållen 
bygd

Stationsprincipen i centralt läge kan medföra förstärkt 
barriär men också möjligheter att nyttja och förbättra 
befintliga passagemöjligheter. Potential att stärka Tranås 
attraktivitet och identitet. Lågt profilläge kan skapa 
omfattande barriär i södra delen av Tranås samt söder 
om tätorten. Stationsprincipens potential har varit en viktig 
faktor vid den sammanvägda bedömningen.

Befolkning – 
rekreation och 
friluftsliv

Utöver rekreationsområden norr (Sommen) och söder 
(Säbydalen) om tätorten finns även flera målpunkter och 
områden av betydelse för rekreation och friluftsliv i Tranås 
tätort inom passageområdet för alternativet T4. 

Förorenad mark I centrala Tranås finns flera områden med förorenad 
mark, särskilt utmed Södra stambanan. Vid anläggning 
av ny järnväg och station, men även vid exploatering 
för stadsomvandling kring stationsläget, förväntas 
förorenad mark saneras. Föroreningssituationen förväntas 
förbättras. 

Olycksrisk Stationslokalisering med direkt koppling till Södra 
Stambanan. Höghasitighetsjärnvägen löper parallellt med 
stambanan i centrum. Risk för olycka både vid station och 
utmed banan. Station i centrum innebär risk för tredje man 
vid urspårning.

Fokusområde Resurser tillgängliga för människan

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Vatten Inom passageområdet finns grundvattentäkter samt 
grund vatten magasin därutöver med stora tillgångar. 
Anläggnings typer som skärning och tunnel kan samman-
falla och hänsyn behöver visas grundvattenintresset vid 
både bygge och drift.

Areella näringar Samlad bedömning utgår från bedömning för indikator 
för jordbruk. Passageområdet för T4 medger inte 
att höghastighetsjärnvägen dras utanför de brukade 
markerna i Säbydalen. För enskilda skogsfastigheter i 
det jordbruksdominerade landskapet bedöms alternativet 
medföra stor lokal effekt. För skogsbruket i stort bedöms 
denna som marginell.

Ämnen och 
material

Alternativet berör inga beviljade konsessioner eller 
riksintressen enligt 3 kap 7 §.

Övriga ändliga 
resurser/ 
masshantering

Det bedöms vara svårt att nyttja de massor som 
genereras vid anläggning av en järnväg inom 
passageområdet, främst i passagen genom Tranås 
tätort, men även i delar norr och söder om tätorten. Det 
bedöms därmed finnas en risk att alternativet motverkar 
måluppfyllelse för delmålet.

Fokusområde Klimat

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Klimatfaktorer Förutsättningar inom passageområdet innebär att det 
kan vara aktuellt med relativt långa broar, för vilka 
anläggandet är klimatintensivt.

Alternativ T4 
För alternativ T4 (Station i centralt läge) har bedömningen av bidrag till 
måluppfyllelse varierat i relativt hög utsträckning för de olika miljö-
aspekterna/projektmålen. Alternativet bedöms motverka måluppfyl-
lelse för miljöaspekten människors hälsa på grund av de omfattande 
störningar, främst i form av buller, som passerande höghastighetståg 
bedöms ge upphov till. Passagen genom centrala Tranås innebär även 
intrång och barriäreffekter för tätortsnära naturmiljöer, kulturhistoriskt 
värdefulla områden/bebyggelse samt rekreationsområden. Den centrala 
stationsprincipen samt passagen parallellt med Södra stambanen på 
en längre sträcka innebär vidare att flera riskfaktorer för tredje man 
behöver beaktas. Samtidigt innebär en station i centrala delar av Tranås 
en potential för ortens attraktivitet och identitet. För de landskapsan-
knutna aspekterna spelar svårigheten att undvika intrång i Säbydalen 
stor roll för den samlade bedömningen av bidrag till måluppfyllelse. Här 
kan både värdefulla natur- och kulturmiljöer påverkas negativt och 
landskapsbilden förändras väsentligt med en ny storskalig infrastruk-
turanläggning.

Landskapets form 
samt upplevelse
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Alternativ T6
Fokusområde Landskap

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Landskapets 
form samt 
upplevelse

Stor påverkan på Säbydalens öppna karaktär i ett nordligt 
läge i passageområdet, alternativt stor påverkan på 
mosaiklandskapet i områdets södra del. Landskapet 
kring Sommens norra delar kan påverkas kraftigt av 
beskärningar och broar som skulle ändra karaktären och 
förvränga skalan i landskapet. Viss möjlighet till en positiv 
resenärsupplevelse.

Kulturmiljö Passageområden medger endast passager i eller 
invid det öppna landskapet i Säbydalen. Dalgångens 
sammanhängande odlingslandskap är en viktig 
komponent i herrgårdslandskapet, och dess kantzoner 
är både rika på ängs- och hagmarker, fornlämningar 
och flera herrgårdsmiljöer. Samtliga lokaliseringar 
inom passageområdet riskerar att ge ett alternativ 
som motverkar måluppfyllelsen (rött). Utformning, 
anläggningstyp och placering är viktiga aspekter för att 
minska de negativa effekterna på rekreationslandskapet 
vid Sommen, samt vid stationsläget.  

Naturmiljö Spårdragningar i riktning Jönköping påverkar habitat-
nätverk för ängs- och hagmarker samt ädellövrika miljöer i 
Säbydalen med omgivningar.

Fokusområde Hälsa och säkerhet

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Människors 
hälsa

Det studerade passageområdet omfattar både relativt 
glest befolkad landsbygd och mer bebyggda delar. På 
grund av höjdskillnader finns möjlighet att förlägga den 
nya järnvägen i tunnel vid passage väster om Tranås 
tätort. Därmed kan effekterna för människors hälsa 
begränsas i vissa avseenden, till exempel mindre 
påverkan från luftburet ljud.

Befolkning – 
sammanhållen 
bygd

Den södra delen av stationsprincipen medger både 
möjlighet att skapa trygga stations- och stationsnära 
miljöer samt bibehålla Tranås identitet kopplat till station. 
Längre norrut inte samma möjligheter. Kan skapa/
förstärka barriären mot Sommen i den östra delen av 
passageområdet och in mot norra Tranås. Säbydalen kan 
inte undvikas. Stationsprincipens potential (södra delen) 
bedöms inte uppväga övriga indikatorer som visar på att 
risk för att måluppfyllelse motverkas.

Befolkning – 
rekreation och 
friluftsliv

Passage parallellt med Sommens västra strand norr 
om Tranås innebär risk för försämrad tillgänglighet till 
närrekreationsområden. Passage genom Säbydalen kan 
inte undvikas.

Förorenad mark I västra utkanterna av Tranås finns förorenade områden. 
Vid anläggning av ny järnväg och station, men även vid 
exploatering för stadsomvandling kring stationsläget, 
förväntas förorenad mark saneras. Föroreningssituationen 
förväntas förbättras.

Olycksrisk Risk för olycka både vid station och utmed banan. 
Stationslokalisering parallellt utmed Södra stambanan. 
Höghastighetsjärnvägen löper parallellt med stambanan i 
centrum. Extern station innebär mindre risk för tredje man 
vid urspårning.

Fokusområde Resurser tillgängliga för människan

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Vatten Inom passageområdet finns grundvattentäkter samt 
grund vatten magasin därutöver med stora tillgångar. 
Anläggnings typer som skärning och tunnel kan samman-
falla och hänsyn behöver visas grundvattenintresset vid 
både bygge och drift.

Areella näringar Samlad bedömning utgår från bedömning för indikator 
för jordbruk. Passageområdet för T6 medger inte 
att höghastighetsjärnvägen dras utanför de brukade 
markerna i Säbydalen. För enskilda skogsfastigheter i 
det jordbruksdominerade landskapet bedöms alternativet 
medföra stor lokal effekt. För skogsbruket i stort bedöms 
denna som marginell.

Ämnen och 
material

Alternativet berör inga beviljade konsessioner eller 
riksintressen enligt 3 kap 7 §.

Övriga ändliga 
resurser/ 
masshantering

Det bedöms vara svårt att nyttja de massor som 
genereras vid anläggning av en järnväg inom 
passageområdet, främst i passagen närmast Tranås 
tätort, men även i delar norr och söder om tätorten. Det 
bedöms därmed finnas en risk att alternativet motverkar 
måluppfyllelse för delmålet.

Fokusområde Klimat

Miljöaspekt Bidrag till måluppfyllelse

Klimatfaktorer Förutsättningar inom passageområdet innebär att det 
kan vara aktuellt med relativt långa broar, för vilka 
anläggandet är klimatintensivt.

Alternativ T6 
De projektmål som alternativet T6 (Perifer station norr om Tranås) 
bedöms motverka präglas i hög grad av att alternativet inte medger 
lokalisering som undviker intrång i Säbydalen. Det gäller framförallt 
miljöaspekterna för fokusområde landskap, men även miljöaspekten 
areella näringar och i viss mån även de båda delaspekterna för befolk-
ning. Passagen parallellt med Södra stambanan innebär en förhöjd risk 
för tredje man och risk att projektmålet som kopplar till det långsiktiga 
trafiksäkerhetsmålet att ingen människa ska dödas eller skadas allvar-
ligt till följd av trafikolyckor motverkas. Kombinationen mellan tät-
ortsnära passage och passage utmed Södra stambanan innebär samti-
digt att alternativet bidrar till att projektmålet om att minska spridning 
av föroreningar från förorenad mark kan uppnås.

Landskapets form 
samt upplevelse
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AVDELNING 1

1 Inledning
1.1 Rapportens upplägg och lästips

1.1.1 Miljöbedömningsrapporten
Denna rapport redovisar den miljöbedömning som har gjorts för åtgärds-
valsstudie höghastighetsjärnväg Linköping–Borås. Rapporten är uppdelad 
i fyra avdelningar enligt följande:

Avdelning 1 – kap 1–5 
Avdelning 2 – kap 6 
Avdelning 3 – kap 7 
Avdelning 4 – kap 8

I den första avdelningen (kapitel 1) redovisas bakgrund och ändamål för 
det övergripande projektet med ny höghastighetsjärnväg i Sverige. Här 
beskrivs också mål, inriktning och studerade lösningar och geografiska 
områden för åtgärdsvalsstudien omfattande stråket mellan Linköping och 
Borås. I kapitel 2 och 3 redovisas miljöbedömningens syfte, upplägg och 
avgränsning samt tillämpade bedömningsgrunder. I kapitel 4 beskrivs 
övergripande miljömässiga förutsättningar dels för det studerade området 
och dels för den studerade anläggningen – höghastighetsjärnväg. I kap 
4 finns också en analys för skyddade områden och arter. Det avslutande 
kapitlet i den första avdelningen redovisar studerade alternativ och lös-
ningar inklusive antaget referensalternativ. Här redovisas också processen 
för att avgränsa utredningsområdet.

I avdelningen 2 (kapitel 6) redovisas de analyser och bedömningar som har 
gjorts för relevanta miljöaspekter inom utredningsområdet med delområden. 

Tredje avdelningen rymmer kapitel 7 och redovisar de fördjupade  analyser 
som har gjorts för passagerna av de två tätorterna, Jönköping och Tranås, 
med principlösningar för station hörande till höghastighetsjärnvägen. 
I denna del studeras ur ett miljöperspektiv de systemlösningar som 
är kopplade till stationerna, de följdinvesteringar som hör till de olika 
stationsprinciperna samt möjligt område för järnvägens passage till och 
från respektive stationsprincip. För Jönköping inbegriper analysen även 
principlösningar för kopplingspunkt mellan banan Stockholm–Göteborg 
och banan Stockholm-Malmö.

Avdelningen 4 redovisar rekommendationer för det fortsatta arbetet med 
planering, projektering och slutligen byggnation samt drift av en höghas-
tighetsjärnväg på sträckan Linköping–Borås. De miljörelaterade rekom-
mendationerna utgörs av miljöanpassningar och skyddsåtgärder samt 
identifierad potential att stärka de miljörelaterade förutsättningarna i stu-
derade områden. Här finns också rekommendationer kring fördjupningar 
som bedöms behövliga i det fortsatta arbetet. I denna avdelning redovisas 
även en analys av de processuella förutsättningarna för fortsatt arbete sett 
till skyddade områden/objekt och skyddade arter.

Rapporten avslutas med en referensförteckning.

1.1.2 Rapportens koppling till andra dokument
Miljöbedömningsrapporten hänger på olika sätt samman med flera av de 
övriga dokument som redovisas för åtgärdsvalsstudien som helhet. 

I underlagsrapport Landskapskaraktärsanalys redovisas förutsättningarna 
för de landskapsanknutna miljöaspekterna, vilket bland annat inklude-
rar natur- och kulturmiljö, sammanhållen bygd och areella näringar för 
utredningsområdet som helhet. Både processerna och rapporterna för 
landskapskaraktärsanalysen samt miljöbedömningen har samordnats. 
Landskapskaraktärsanalysens beskrivning av förutsättningar inklusive 
känslighet och potential ligger till grund för miljöbedömningen. 

I underlagsrapporterna för respektive stadspassage redovisas förut-
sättningarna för flertalet miljöaspekter för de båda områden som har 
studerats. Miljöbedömningsrapporten innehåller ingen redovisning av 
förutsättningar utan hänvisar i detta till respektive underlagsrapport för 
stadspassage. I miljöbedömningsrapportens avdelning 3 redovisas de ana-
lyser och bedömningar avseende miljöeffekter och måluppfyllelseanalys 
för hänsynsmålen som har gjorts för de studerade passage- och stations-
lösningarna. Sammanfattningarna från dessa avsnitt har förts till respek-
tive stationsrapport som del i de samlade beskrivningarna av effekter och 
måluppfyllelse för studerade lösningar.

Miljöbedömningen är åtgärdsvalsstudiens fördjupning kring hur hög-
hastighetsjärnvägen påverkar möjligheten att nå de transportpolitiska 
hänsynsmålen och därmed även relevanta miljökvalitetsmål. I den över-
gripande rapporten för åtgärdsvalsstudien sammanfattas miljöbedöm-
ningens måluppfyllelseanalys och de miljörelaterade rekommendationer 
som har identifierats för det fortsatta arbetet med att planera, projektera 
samt bygga och drifthålla den nya höghastighetsjärnvägen.

Under 2015 genomfördes en förberedande studie inför åtgärdsvalsstu-
dien kallad Översiktlig design- och systemanalys för det aktuella stråket. 
Analysen redovisades i en rapport (Rapport Översiktlig design och system-
lösning, Höghastighetsjärnväg Linköping-Borås, 2015-12-01). I en bilaga 
till rapporten redovisades det inledande arbetet med miljöbedömningen 
(Översiktlig beskrivning av miljöeffekter för höghastighetsjärnväg Linkö-
ping – Borås). Redovisningen omfattade bland annat inledande avgräns-
ning för miljöbedömningen samt en översiktlig beskrivning av miljöeffek-
ter identifierade för avgränsade miljöaspekter i respektive landskapstyp. 
Arbetet med åtgärdsvalsstudien och miljöbedömningen är en direkt följd 
av arbetet med översiktlig design- och systemanalys. 

1.1.3 Lästips
För att förstå de analyser och bedömningar som har gjorts och som redo-
visas i avdelning 2 samt 3 i denna rapport behöver läsaren först läsa de 
delar som beskriver avgränsning samt bedömningsgrunder som tillämpats 
för miljöbedömningsprocessen. Dessa redovisas i kapitel 3. 

Även kapitel 4, som redovisar förutsättningar (både miljömässiga och 
anläggningstekniska), och kapitel 5 som redovisar hur utredningen har 
hanterat utredningsområdets olika geografiska delar, bedöms underlätta 
förståelsen för miljöbedömningens analyser i avdelning 2 och 3.

Läsaren rekommenderas också att läsa de inledande avsnitten i  kapitel 
6 och 7 innan till exempel analyserna för en särskild delsträcka eller 
ett visst stationsalternativ studeras. I de inledande avsnitten beskrivs 
 principer och upplägg för respektive del av utredningen, det vill säga den 
 geografiska analysen för utredningsområdet som helhet i kapitel 6 och 
analyserna för stationsalternativ med stadspassager för Jönköping och 
Tranås i kapitel 7.

1.2 Begreppslista
Bedömningsgrunder är de grunder utifrån vilka projektets miljö-
effekter värderas, för att analysera miljökonsekvenserna, vilket i fallet för 
denna utredning innebär grunder för att utvärdera bidrag till målupp-
fyllelse (projektmål och delmål).

Delområde är en del av en delsträcka (se nedan) och som har avgränsats 
i det studerade stråkets (Linköping-Borås) längdriktning. Delområdena 
har avgränsats utifrån miljömässiga och anläggningstekniska förutsätt-
ningar i området. Hela utredningsområdet är indelat i delområden och 
syftet är att underlätta (miljö-)effektanalyser samt redovisning i rapport.

Delsträcka - Geografisk indelning mellan de olika stationsorterna, för att 
underlätta beskrivningen av utredningsområdet. 

Effektparameter används för att definiera del av miljöaspekten männis-
kors hälsa och utgår från de förändringar av framförallt närmiljön som en 
höghastighetsjärnväg kan orsaka och som påverkar människors hälsa. De 
kan i de flesta fall även definieras som en störning, exempelvis buller.

Fokusområden används för att gruppera miljöaspekter. Varje miljö-
aspekt hör till ett fokusområde. Fokusområdena är Landskap, Hälsa och 
säkerhet, Resurser tillgängliga för människan och Klimat.

Indikator är en avgränsad del av en miljöaspekt vilken speglar föränd-
ring orsakad av den typ av åtgärd/anläggning som höghastighetsjärnvägen 
utgör på ett sätt som är av betydelse för miljöaspekten som helhet.

Kopplingsområde Övergången mellan sträckan för höghastighetsjärn-
väg mellan Stockholm–Göteborg samt sträckan Stockholm–Malmö söder 
om Jönköping har delats upp i tre delområden, kallade kopplingsområde.

Landskapskaraktärsanalys är en form av landskapsanalys som 
 fokuserar på samspelet mellan ett områdes naturförhållanden, mark-
användning, historiska och kulturella innehåll samt rumsliga och andra 
upplevelsebara förhållanden som skiljer det från omkringliggande landskap.

Miljöaspekt avser de aspekter som listas i miljöbalken (6 kap 12 § 6p.) 
och är samlingsnamn för olika miljöintressen.

Miljöbedömning – Bedömning och beaktande av potentiella miljöeffek-
ter och miljökonsekvenser i form av bidrag till måluppfyllelse som doku-
menteras, men utan formaliserad, lagreglerad, process.

Miljöeffekt är en förändring av miljökvalitet som kan mätas eller registreras.
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Måluppfyllelseanalys utgör en bedömning av i vilken utsträckning den 
studerade lösningen bidrar till eller motverkar möjligheten för höghastig-
hetsjärnvägen att leva upp till de transportpolitiska målen nedbrunta som 
projektmål.

Nyckelfaktor är karaktärsdanande eller funktionsbaserade faktor som 
har betydelse för landskapstypens karaktär och funktion och som kan 
påverkas av järnvägsanläggningen.

Passageområde – används för stadspassagerna och åskådliggör det 
område inom vilket höghastighetsjärnvägen kan komma till och från den 
stationsprincip som passageområdet gäller för med beaktande av de geo-
metriska kraven, områdena har en ungefärlig avgränsning motiverad av 
att skapa jämförbarhet och kunna ansluta till övriga områden.

Principlösning är en sammanhängande mängd av systemtekniska funk-
tioner som utvecklas utifrån de styrande förutsättningar som utredningen 
förhåller sig till.

Övergripande projektmål – precisering av de transportpolitiska målen 
(funktions- och hänsynsmålen) för höghastighetsjärnvägen (framtagna för 
åtgärdsvalsstudierna) med beaktande av ändamålen formulerade för höghas-
tighetsjärnvägssystemet i Sverige. Används för de båda åtgärdsvalsstudierna.

Projektmål är precisering av det övergripande målen för det aktuella 
projektet.

Scenarioanalys är en fördjupad analys för ett geografiskt område/ 
passage. I analysen har olika möjligheter att passera det geografiska om-
rådet studerats utifrån relevanta aspekter.

Stationsprincip är en principlösning (rymmer nödvändiga systemtek-
niska funktioner) för station samt det område inom vilket denna princip-
lösning kan tillgodoses.

Systemteknisk funktion innebär: station (eller delar av), kopplings-
punkt, möjlig utbyggnadsetapp, hastighet.

Utredningsområde utgör det geografiska område som studeras i 
åtgärdsvalsstudien för Linköpin-Borås under 2016. Utredningsområdet 
innehåller möjliga, relevanta och byggbara systemlösningar för höghas-
tighetsjärnvägen på sträckan Linköping-Borås med Tranås och Jönköping 
som stationsorter.

Åtgärdsvalsstudie är en metodik och ett utredningssteg för Trafik-
verkets utredningar i tidiga skeden

Ändamål anger vad som ska uppnås med projektet avseende vilka behov 
som ska tillgodoses och vilka problem som ska lösas.

Översiktlig design och systemlösning – föreberedande studie som 
genomfördes för sträckan Linköping–Borås under 2015 för att identifiera 
möjliga och rimliga lösningar inom det översiktliga utresningsområdet. 
Studien utgör underlag för det fortsatta utredningsarbetet i åtgärdsvals-
studien.

Översiktligt utredningsområde är ett grovt avgränsat område som ut-
gör yttre gränser för utredningsarbetet. Yttre gränser utgörs av gränserna 
för restider (2015) och att en station i Jönköping antas som en fast förut-
sättning. Det översiktliga utredningsområdet innehåller möjliga, relevanta 
och byggbara systemlösningar för höghastighetsjärnvägen på sträckan 
Linköping–Borås.

1.3 Bakgrund – en ny generation järnväg
Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att planera för höghastig-
hetsjärnväg på sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. 
Byggandet av höghastighetsjärnväg i Sverige är det hittills största sam-
manhållna samhällsutvecklingsprojektet sedan stambanorna byggdes 
under andra halvan av 1800-talet. Trafikverket kallar det En ny genera-
tion järnväg.

Sveriges nuvarande stambanor har nått sin kapacitetsgräns. I april 2012 
slutredovisade Trafikverket den så kallade kapacitetsutredningen vars 
uppdrag bland annat var att ge förslag på effektiviserings- och kapacitets-
höjande åtgärder för det svenska järnvägsnätet. Nya höghastighetsbanor 
ingick i utredningen. Under år 2014 har Sveriges regering utsett en sär-
skild utredare (Sverigeförhandlingen) som ska arbeta för att möjliggöra 
ett snabbt genomförande av en ny höghastighetsjärnväg i Sverige. Inom 
ramen för förhandlingen ska det också tas fram förslag till principer för 
finansiering, inkluderande medfinansiering, en utbyggnadsstrategi samt 
hitta lösningar för spår och stationer där tågen ska in i städerna.

Trafikverkets uppdrag är att bistå regeringens utredare inom Sverigeför-
handlingen med underlag och analyser för utbyggnaden samt utreda och 
bygga de sträckningar regeringen beslutar. Bland annat pågår två projekt 
för dubbelspårig höghastighetsjärnväg som är långt fram i planeringske-
det: Ostlänken (från Järna till Linköping) samt Göteborg–Borås. Dess-
utom genomförs två stora åtgärdsvalsstudier för sträckorna Linköping–
Borås och Jönköping–Malmö.

1.3.1 Ändamål för höghastighetsjärnvägen
Trafikverket har formulerat fyra ändamål som ger uttryck för det över-
gripande syftet med höghastighetsjärnvägen. Studerade lösningar ska alla 
bidra till ändamålen.

Ändamålet, eller det övergripande syftet, med höghastighetsjärnvägen är att:
• frigöra kapacitet på befintlig järnväg för att möjliggöra robusta och 

hållbara transporter för människor och gods. 

•  genom ökad tillgänglighet skapa förutsättningar för regional  
utveckling.

•  genom snabba och hållbara persontransporter knyta samman  
Stockholm C och Göteborg C på två timmar och Stockholm C och 
Malmö C på två och en halv timme.

•  öka tillgängligheten till de internationella marknaderna för  
människor och näringsliv. 

1.4 Åtgärdsvalsstudier för höghastighetsjärnväg 
Trafikverket har fått i uppdrag att studera förutsättningarna för höghas-
tighetsjärnväg på sträckorna Linköping-Borås samt Jönköping–Malmö. 
Trafikverket har valt att genomföra dessa analyser som så kallade åtgärds-
valsstudier. Åtgärdsvalsstudierna kompletterar de projekt där planeringen 
av höghastighetsjärnväg pågått sedan tidigare. Studierna är en del i 
Trafik verkets underlag till Sverigeförhandlingen, men de ska också fung-
era som underlag till den nationella infrastrukturplanen och inte minst för 
det fortsatta planerings- och projekteringsarbetet. 

Arbetet med åtgärdsvalsstudierna för de båda stråken har i tillämpliga 
 delar samordnats och bland annat har övergripande projektmål tagits 
fram. Den övergripande projektmålen utgår från de transportpolitiska 
målen. De transportpolitiska hänsynsmålen preciseras av de nationella 
miljökvalitetsmålen, som således också ligger till grund för de över-
gripande projektmålen.

Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhälls-
ekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för med-
borgarna och näringslivet i hela landet. Målet ska nås genom att tillgäng-
ligheten säkerställs, utan att andra värden som miljö, hälsa och säkerhet 
äventyras. Utöver det övergripande transportpolitiska målet har därför ett 
funktionsmål och ett hänsynsmål fastsällts. 

Funktionsmålet: Transportsystemets utformning, funktion och an-
vändning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet 
med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela 
landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot 
kvinnors respektive mäns transportbehov.

STOCKHOLM

LINKÖPING

GÖTEBORG
BORÅS

MALMÖ
LUND

JÖNKÖPING

JÄRNA

Figur 1.1 På kartan redovisas de delar som ingår i En ny generation järnväg  
(höghastighetsjärnväg) i Sverige.  
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Figur 1.2 Översiktligt utredningsområde avgränsat i den översiktliga design- och system-
analysen inför åtgärdsvalsstudien, 2015. 
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Översiktligt utredningsområde (2015)

Hänsynsmålet: Transportsystemets utformning, funktion och använd-
ning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt 
bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till att ökad hälsa uppnås

För åtgärdsvalsstudierna har följande övergripande projektmål formulerats:

Funktionsmål:
• Höghastighetsjärnvägen ska möjliggöra attraktiva och tidseffektiva 

resor för alla.

• Höghastighetsjärnvägen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling 
genom att effektivt binda samman större städer.

• Höghastighetsjärnvägen ska bidra till ökad attraktivitet i regioner och 
stationsorter. 

Hänsynsmål:
• Höghastighetsjärnvägen ska lokaliseras och utformas med utgångs-

punkt i, och med anpassning till, landskapets förutsättningar.

• Höghastighetsjärnvägen ska ges en omsorgsfull utformning och bidra 
till långsiktigt attraktiva miljöer i både stads- och landsbygd. 

• Människor ska erbjudas en god och hälsosam livsmiljö såväl i stations-
orter som utmed höghastighetsjärnvägen.

• Höghastighetsjärnvägen ska lokaliseras och utformas så att en lång-
siktigt god hushållning med mark, vatten och ändliga resurser främjas 
och så att en effektiv energianvändning uppnås under dess livscykel. 

• Höghastighetsjärnvägen ska bidra till uppfyllande av Sveriges klimatmål.

 
När åtgärdsvalsstudierna är redovisade och det har fattats beslut om 
den fortsatt hanteringen samt finansieringen av höghastighetsjärnvägen 
inom de båda stråken vidtar den formella planeringsprocessen. Denna 
regleras framförallt av lag om byggande av järnväg (1995:1649), men även 
delar av miljöbalkens bestämmelser är av betydelse. Det innebär att det 
tas fram en järnvägsplan (eller sannolikt flera för olika delsträckor) med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Arbetet omfattar planering och 
projektering genom lokalisering och utformning av den fysiska anlägg-
ningen inkluderande miljöanpassningar och skyddsåtgärder, behov av 
markanspråk med mera. 

1.5 Åtgärdsvalsstudien för sträckan Linköping–Borås
Den aktuella sträckningen mellan Linköping och Borås gränsar till pro-
jektet Ostlänken i nordost och projektet Borås–Göteborg i sydväst samt 
söderut till den samtidigt pågående åtgärdsvalsstudien för stråket Jönkö-
ping–Malmö (se figur 1:1). 

Under 2015 genomfördes en förberedande studie inför åtgärdsvalsstu-
dien kallad Översiktlig design- och systemanalys för det aktuella stråket. 
I denna analys identifierades ett översiktligt utredningsområde innehål-
lande möjliga, relevanta och byggbara systemlösningar för höghastighets-
järnvägen, se figur 1.2. Ändamålen för höghastighetsjärnvägen, inklusive 
restider, gällde som fasta förutsättningar, men också att stråket ska 
innefatta en station för höghastighetsjärnvägen i/vid Jönköping. Stråket 
Linköping–Borås har även tidigare studerats i en förstudie, daterad till 
mars 2010. Både den översiktliga systemanalysen (2015) och förstudien 
(2010) ligger till grund för åtgärdsvalsstudien. 

1.5.1 Mål, omfattning och inriktning
Åtgärdsvalsstudier kan generellt sägas vara ett verktyg som hjälper till att 
koppla samman mål och principiella lösningar för att tidigt upptäcka vad 
som kan bli viktiga frågor att hantera i det fortsatta arbetet med planering 
och projektering av höghastighetsjärnvägen. Utifrån de övergripande 
projektmålen som gäller för de båda åtgärdsvalsstudierna samt förutsätt-
ningar för det studerade stråket till exempel regionala utvecklingsmål, 
folkhälsomålen och preciseringar för miljökvalitetsmålen, har projektmål 
formulerats. Även andra typer av vägledande dokument har använts så-
som den nationella avfallsplanen, Trafikverkets riktlinje för landskap och 
jämstäldhetspolitiska mål. Projektmålen är preciseringar av de övergri-
pande projektmålen.

Åtgärdsvalstudien ska genom de inriktningar som formas och de rekom-
mendationer som identifieras för planläggningsprocessen möjliggöra 
lokalisering och utformning av den nya höghastighetsjärnvägen i stråket 
Linköping-Borås så att projektmålen kan nås.

Projektmål för funktionsmålet:

Tillgänglighet och användbarhet 
• Höghastighetsjärnvägens funktion och användning bidrar till en till-

förlitlig, bekväm och trygg resa för alla. 

•  Stationers lokalisering medverkar till en god tillgänglighet till andra 
stationsorter utmed höghastighetsjärnvägen.

•  Stationers utformning och lokalisering medverkar till en god tillgäng-
lighet till och från stationen och till annan kollektivtrafik.

Utvecklingskraft 
• Höghastighetsjärnvägen bidrar till en positiv samhällsutveckling 

nationellt.

•  Stationens lokalisering stärker attraktionskraften för boende och nä-
ringsliv på regional nivå.

•  Stationers utformning och lokalisering bidrar till en hållbar kommunal 
utveckling. 

Projektmål för hänsynsmålet:

Landskap
• Höghastighetsjärnvägen skapar förutsättningar för en positiv upple-

velse av landskapets visuella kvaliteter.

•  En mångfald av kulturhistoriska miljöer och karaktärsdrag tas till vara 
för att bidra till goda livs- och boendemiljöer samt möjligheten att läsa 
och uppleva dem i sitt landskap upprätthålls eller stärks. 

•  Förutsättningarna för att bevara, använda och utveckla etablerade 
markbruk, kulturhistoriska samband, rörelsemönster och funktioner 
upprätthålls eller stärks.

•  Förutsättningarna för en mångfald av arter och livsmiljöer bibehålls 
eller utvecklas såväl invid höghastighetsjärnvägen som i ett större 
omland.

Hälsa och säkerhet
• Höghastighetsjärnvägen lokaliseras och utformas för att gynna en 

hälsosam livsmiljö såväl i stationsorter som utmed höghastighetsjärn-
vägen.

•  Höghastighetsjärnvägen lokaliseras och utformas så att strukturer och 
samband av betydelse för människors sociala välfärd och livskvalitet 
kan behållas och utvecklas.

•  Höghastighetsjärnvägen bidrar till minskad risk för spridning av föro-
reningar från förorenade områden till omgivande mark- och vatten-
områden.

•  Höghastighetsjärnvägen bidrar till det långsiktiga trafiksäkerhets-
målet att ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt till följd av 
trafikolyckor, oavsett transportslag.

•  Samhällsviktig verksamhet (inklusive höghastighetsjärnvägen) utfor-
mas så att risk för skada på anläggningen eller driftstopp begränsas.
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Resurser tillgängliga för människan
• Höghastighetsjärnvägen lokaliseras och utformas så att en långsiktigt 

god hushållning med vatten främjas.

• Höghastighetsjärnvägen lokaliseras och utformas så att en långsiktigt 
god hushållning av materiella tillgångar och ändliga resurser främjas. 

Klimat
• Höghastighetsjärnvägen bidrar till uppfyllande av Sveriges klimatmål 

(samma som övergripande projektmål, se även övergripande projekt-
mål för Resurser tillgängliga för människan). 

Åtgärdsvalsstudien genomförs för två huvudsakliga geografiska nivåer, 
en för det avgränsade utredningsområdet uppdelat i delområden och 
en fördjupad nivå som inbegriper dels stadspassagerna (Jönköping och 
Tranås) med stationsprinciper och dels scenarioanalyser för andra delar 
av utredningsområdet.

Processen för arbetet följer den generella metodik som finns framtagen för 
åtgärdsvalsstudier från skedet som kallas Förstå situationen till det avslu-
tande skedet som kallas Forma inriktning och rekommendera åtgärder. 

I skedet Förstå situationen ingår bland annat att samla underlagsinforma-
tion, undersöka de funktioner och systemlösningar som är möjliga och 
relevanta samt beskriva mål för lösningar (formulera projektmål). Arbe-
tet inleddes redan i den översiktliga design- och systemanalysen vilken 
genomfördes 2015 som en förberedelse inför åtgärdsvalsstudien.

I skedet Pröva tänkbara lösningar formas alternativa principer för att upp-
fylla ändamålen samt bidra till att projektmålen nås. I momentet ingår att 
analysera och bedöma effekter, måluppfyllelse och åtgärdskostnader samt 
att presentera detta. Utredningsområdet har delats in i delområden för att 
underlätta analysen för passage längs med stråket Linköping-Borås. Som 
komplement till den geografiska analysen omfattande hela utrednings-
området har scenarioanalyser genomförts. I scenarioanalyserna studera-
des framförallt geografiska passager som antingen är representativa för 
många liknande områden inom stråket eller uppvisar alldeles särskilda 
förutsättningar, till exempel hög känslighet/svårighet ur flera perspektiv. 
Genom scenarioanalyserna har olika exempel på möjliga lösningar för att 
passera aktuella områden prövats och utvärderats. Det kan till exempel 
handla om olika höjdlägen som skapar förutsättningar för olika anlägg-
ningstyper. Scenarioanalyserna utgör ett betydelsefullt underlag för de 
rekommendationer som har identifierats för det fortsatta arbetet. För 
passagen av de två tätorterna med station som inryms i stråket, Jönköping 
och Tranås, har det gjorts en särskild analys av stationsprinciper med 
tillhörande passageområde. 

Det avslutande skedet Forma inriktning och rekommendera åtgärder 
innebär en redovisning av genomförda analyser i tidigare moment, bland 
annat i form av samlad effektbedömning och måluppfyllelseanalys. I detta 
moment har utredningsområdet avgränsats. Här formas även de rekom-
mendationer som identifierats för det fortsatta arbetet med höghastighets-
järnväg inom det studerade stråket samt en slutlig avgränsning av utred-
ningsområde för fortsatt arbete.

Figur 1.3 Åtgärdsvalsstudien har studerat lösningar på olika geografiska nivåer. En för utredningsområdet på övergripande nivå samt en mer detaljerad nivå för scenarioanalyser samt 
stadspassager med station. Utsnitten visar område som studerats för scenarioanalys Åsunden och för stadspassage Tranås
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2 Miljöbedömningens utgångspunkter 
och tillvägagångssätt
2.1 Miljöbedömningens syfte
Vid planering av infrastruktur är det viktigt att tidigt i processen beakta 
relevanta miljöintressen. På så vis integreras miljöfrågor redan från bör-
jan och kan påverka såväl inriktningsbeslut som lokalisering och detaljut-
formning. 

I arbetet med att studera möjligheter och förutsättningar för en höghas-
tighetsjärnväg mellan Linköping och Borås ingår därför inom ramen för 
åtgärdsvalsstudien att succesivt bedöma och beskriva de miljöeffekter som 
studerade lösningar kan ge upphov till. Denna del i uppdraget benämns 
miljöbedömning. I en åtgärdsvalsstudie bedöms effekterna av studerade 
lösningar utifrån de transportpolitiska målen och miljökvalitetsmålen. 
Miljöbedömningen är åtgärdsvalsstudiens fördjupade analys av hur stu-
derade lösningar förhåller sig till de transportpolitiska hänsynsmålen 0ch 
miljökvalitetsmålen, nedbrutna som projektmål. 

Generellt syftar miljöbedömningar till att analysera dels om studerade lös-
ningar kan leda till betydande negativ eller positiv miljöpåverkan och dels 
om lösningarna bidrar till måluppfyllelse eller leder till målkonflikter.

Därutöver är syftet med miljöbedömningen för åtgärdsvalsstudien att 
tidigt i utredningsprocessen av höghastighetsjärnvägen inom det aktuella 
området:
• Skapa förståelse för miljöintressen och utmaningar.

•  Identifiera behov av miljöanpassningar för studerade stadspassager 
och delområden i åtgärdsvalsstudien.

•  Skapa underlag för planläggningsprocess i form av rekommendatio-
ner, inkluderande behov av miljöanpassningar, skyddsåtgärder och 
potential till förbättring, samt behov av vidare fördjupningar.

•  Utgöra underlag för avgränsning av utredningsområdet.

•  Utgöra underlag för inledande dialog med myndigheter, kommuner, 
organisationer och berörd allmänhet.

Genom arbetet skapas förutsättningar för att i den kommande planlägg-
ningsprocessen både lokalisera och utforma höghastighetsjärnvägen 
på sätt som möjliggör sammanvägt hållbar utveckling genom minskad 
klimatpåverkan, god hälsa, bra lanskapsanpassning samt god hushållning 
med mark, vatten och andra resurser. 

Därutöver utgör arbetet med miljöbedömningen också underlag för kalkyl 
med syfte att minska osäkerheten i kostnadsbedömningarna.

Utbyggnad av höghastighetsjärnväg kommer innebära ett införande av 
ett på många sätt nytt transportslag. Det nya systemet medger en högre 
resstandard, men också annan sträckning och konstruktion och därmed 
delvis andra miljöeffekter än vad befintlig, konventionell järnväg ger upp-
hov till.

2.2 Process och dokument
En åtgärdsvalsstudie omfattas inte formellt av krav på miljöbedömning 
för planer och program på det sätt som anges i 6 kap 11-18 §§ miljöbalken. 
Vi har ändå valt att använda oss av det tillvägagångssätt som ges av de 
formella principerna angivna i miljöbalken som utgångspunkt för miljö-
bedömningen. 

Vidare har metoder för arbetet hämtas från Trafikverkets publikation: 
Metod för miljöbedömning av planer och program inom transportsyste-
met (2011:134), med tillhörande förslag till bedömningsgrunder 1 samt 
Trafikverkets metodikhandbok Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för 
vägar och järnvägar. Det innebär bland annat att miljöbedömningen utgår 
från de av Trafikverket definierade fokusområdena Klimat, Hälsa och 
Landskap och att relevanta miljöaspekter enligt 6 kap 12 § 6p. miljöbalken 
har avgränsats för respektive fokusområde. Vissa justeringar har gjorts, se 
vidare kapitel 3 Miljöbedömningens avgränsning. Från metodikhandbo-
ken för MKB har, i tillämpliga delar för den aktuella utredningen, hämtats 
principer för bland annat bedömningsgrunder och integrerade arbetsme-
toder. I miljöbalken regleras de grundläggande kraven på miljöbedöm-
ningen både som process och för redovisning av denna. Det samma gäller 
för Trafikverkets stödjande dokument enligt ovan. Genom att använda be-
prövade och formellt förankrade tillvägagångssätt underlättas övergången 
från åtgärdsvalsstudien till kommande järnvägsplaner.

Miljöbedömningen omfattar, både som process och redovisning, de lös-
ningar, inriktningar och rekommendationer som utformats och studerats 
i åtgärdsvalsstudien. Identifiering och utformning av studerade lösningar, 
principer för stadspassager med station och scenarioanalyser, har gjorts 
teknikområdesöverskridande inom projektet. Det vill säga att alla repre-
senterade kompetensområden har deltagit i arbetet. Utöver de ändamål 
och den tekniska systemstandard som gäller för höghastighetsjärnväg i 
Sverige (TDOK 2014:0159) har kunskap om olika förutsättningar, bland 
annat miljörelaterade, inom det studerade området samt formulerade 
projektmål legat till grund för detta arbete. Även principer för åtgärds-
valsstudiens samlade analyser, både övergripande och mer specifika som 
exempelvis urvalsprocessen för stationsprinciper i Jönköping och Tranås, 
har tagits fram gränsöverskridande mellan olika teknikområden. För detta 
arbete har projektmålen varit utgångspunkt, se kapitel 1.5. 

Indelningen av miljöbedömningsrapporten i avdelningar speglar proces-
sen för åtgärdsvalsstudien som alltså även inkluderar miljöbedömningen. 
Avdelning 1 ger förutsättningar för de bedömningar som redovisas i avdel-
ning 2 och 3. Avdelning 1 motsvarar det skede i metodiken för åtgärdsvals-
studier som kallas Förstå situationen. Avdelning 2 och 3 motsvarar skedet 
Pröva tänkbara lösningar. Uppdelningen av analyserna för utredningsom-
rådet som helhet (avdelning 2) och analyserna för stadspassagerna (avdel-
ning 3), beror på att dessa har gjorts med olika detaljeringsgrad och med 
olika förutsättningar. I den fjärde avdelningen redovisas de rekommenda-
tioner som har identifierats i arbetet (med åtgärdsvalsstudien, inklusive 
miljöbedömningen) och som är av betydelse för de transportpolitiska 
hänsynsmålen.

1 http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/
Miljobedomning/
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3 Miljöbedömningens avgränsning
En del i miljöbedömningsprocessen är att avgränsa både utredning och 
redovisning i rum, i sak och i tid. Enligt miljöbalken (6 kap 13 §) ska redo-
visningen innehålla de uppgifter som är rimliga med hänsyn bland annat 
till planens innehåll och detaljeringsgrad och att vissa frågor kan bedö-
mas bättre i samband med prövning av kommande planer eller i senare 
tillståndsgivning av verksamheter och åtgärder. 

Syftet med avgränsningen är att koncentrera arbetet till de miljöaspekter 
och det geografiska område som är relevanta för den aktuella utredningen 
och den planeringsfas utredningen befinner sig i. Avgränsningen minskar 
risken för att sådant som har marginell miljöpåverkan utreds liksom ris-
ken för att väsentlig miljöpåverkan missas. Vidare innebär det att redovis-
ningen blir både renodlad och relevant samt mer lättförståelig.

3.1 Nivåavgränsning och geografisk avgränsning
Stråket mellan Linköping och Borås är cirka 22 mil långt och det över-
siktliga utredningsområdet som identifierades under 2015 är i huvudsak 
flera mil brett. För att kunna hantera frågor på övergripande systemnivå 
för hela stråket samtidigt som fördjupningar görs för tätortspassager och 
i viss mån även i scenarioanalyserna omfattar åtgärdsvalsstudien flera 
skalnivåer. Det gäller därför även för miljöbedömningen. 

Inledningsvis utgick miljöbedömningen från det översiktliga utrednings-
området avgränsat i december 2015, se Figur 1.2. Redovisning och analys 
för de miljöanknutna förutsättningarna omfattar därför detta område. 
Även landskapskaraktärsanalysen har omfattat det översiktliga utred-
ningsområdet. Succesivt i arbetet med åtgärdsvalsstudien under 2016 har 
utredningsområdet sedan avgränsats. Det har huvudsakligen inneburit att 
området har blivit mindre, det vill säga att områden har avgränsats bort. 
Men mellan Jönköping och Borås har den yttre gränsen för utrednings-
området utvidgats söderut och området har således utökats i denna del. 

Som grund för att analysera miljöeffekter samt bedöma måluppfyllelse för 
utredningsområdet har delområden använts. Delområdena utgår från det 
under 2017 avgränsade utredningsområdet. På kartor som redovisar för-
utsättningar för hela eller delar av utredningsområdet visas därför utbred-
ningen av det översiktliga utredningsområdet från 2015 och det avgrän-
sade utredningsområdet från 2017, se Figur 3.1. Det gäller även områden 
som redovisar delområden. För en mer utförlig beskrivning av processen 
för avgränsningen av utredningsområdet se kapitel 5.1.1.

Även områden utanför det under 2016 avgränsade utredningsområdet kan 
ingå i analyserna av effekter och måluppfyllelse för en del miljöaspekter. 
Det gäller om det finns samband av betydelse till områden eller objekt 
utanför själva utredningsområdet eller om påverkan från en höghastig-
hetsjärnväg har en större spridning än utredningsområdets avgränsning. 
Ett exempel på en sådan aspekt är det större viltets rörelsemönster.

För flertalet miljöaspekter är den geografiska redovisning och beskrivning 
av utredningsområdets landskapsanknutna förutsättningar som görs i 
landskapskaraktärsanalysen (se underlagsrapport Landskapskaraktärs-
analys) betydelsefull. Det är i landskapskaraktärsanalysen som förutsätt-
ningarna för dessa miljöaspekter beskrivs fullt ut. Det innebär att också 
landskapskaraktärsanalysens geografiska uppdelning i karaktärsområden 
spelar roll för både de analyser och den redovisning som görs i miljö-
bedömningen. 

För stadspassagerna med station har respektive tätort, Jönköping samt 
Tranås, med omland studerats. Det studerade området motsvarar de 
utsnitt som redovisas i kartor både för förutsättningarna (i rapport Stads-
passage för respektive tätort) och för miljöbedömningens analyser (avdel-
ning 3, kapitel 7). Här har således analysen gjorts för en mer detaljerad 
nivå. Detsamma gäller för de geografiska scenarioanalyserna för sjöarna 
Sommen och Åsunden samt myrmarker väster om Jönköping, se Figur 1.3.

3.2 Sakmässig avgränsning
I sak utgår avgränsningen från de 14 miljöaspekter som enligt miljöbalken 
(6 kap 12 § 6p.) ska beaktas i en miljöbedömning. De är följande; biologisk 
mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, 
luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och 
kulturlämningar och annat kulturarv. 

Generellt gäller att de miljöaspekter som är uppräknade i 6 kap 12 § mil-
jöbalken endast får uteslutas om de inte är relevanta eller om det inte är 
fråga om betydande miljöpåverkan. 

Anläggandet av höghastighetsjärnväg är ett omfattande infrastrukturpro-
jekt. Både den fysiska anläggningen och själva byggandet är av sådan om-
fattning att omgivningen i många avseenden kommer att påverkas under 
flera generationers tid. Även om åtgärdsvalsstudien utgör en mycket tidig 
utredningsfas kan det mot bakgrund av studiens syfte, strategiska innehåll 
och långsiktiga karaktär inte uteslutas att en betydande miljöpåverkan kan 
uppkomma för var och en av de i 6 kap 12 § miljöbalken uppräknade aspek-
terna (se ovan). Samtliga aspekter behandlas därför i miljöbedömningen. 

Miljöaspekterna namnges egentligen bara i 6 kap miljöbalken, det vill 
säga de preciseras inte till innehåll. Som en del i avgränsningen har därför 

varje aspekt fått en specifik definition som tar hänsyn till den studerade 
höghastighetsjärnvägens förväntade miljöpåverkan sett till varje aspekt 
samt det tidiga utredningsskede som åtgärdsvalsstudien utgör. Defini-
tionerna framgår i tabell 3:1. I vissa fall får definitionen av miljöaspekten 
också återverkningar för själva namnsättningen vilken då preciseras för 
projektet. Projektspecifika benämningar av miljöaspekterna beror även 
på att miljöaspekter listade i miljöbalken inte i samtliga fall har hanterats 
var och en för sig. För några har två eller flera miljöaspekter aggregerats. 
Exempelvis behandlas åtgärdernas inverkan på såväl biologisk mångfald 
som växt- och djurliv samlat under begreppet naturmiljö. Miljöaspekterna 
befolkning och materiella tillgångar har istället på grund av den projekt-
anpassade definition som aspekterna fått delats upp i flera delaspekter (se 
tabell 3.1). 

För miljöaspekten människors hälsa har både analyser och redovisning 
delats upp utifrån vad som kan kallas effektparametrar. Dessa parametrar 
utgår från hur en höghastighetsjärnväg på olika sätt kan påverka männis-
kors hälsa genom en förändring av framförallt närmiljön. Effektparame-
trarna utgörs av buller (både luftburet och stomljud), vibrationer, elektro-
magnetiska fält och luftkvalitet. Luft är visserligen en särskild miljöaspekt 
enligt miljöbalken, men genom den projektanpassade definitionen till luft-
kvalitet har även denna förts till miljöaspekten människors hälsa. Effekt-
parametrarna hanteras på motsvarande sätt som miljöaspekter vad gäller 
bedömningsgrunder och effektbeskrivningar. Men den sammanvägda 
bedömningen och måluppfyllelseanalysen görs samlat för miljöaspekten 
människors hälsa, se kapitel 3.4. 

Miljöaspekterna har i enlighet med Trafikverkets metodik för miljöbedöm-
ningar sorterats till fokusområden. I metodikhandboken används fokus-
områdena Landskap, Hälsa och Klimat. Med anledning av hur miljöaspek-
terna har definierats i avgränsningen för denna miljöbedömning (se tabell 
3.1) har fokusområde Hälsa delats upp i fokusområde Hälsa och säkerhet 
samt fokusområde Resurser tillgängliga för människan. I fokusområde 
Hälsa och säkerhet ryms, förutom de direkt hälsorelaterade miljöaspekter-
na även risk för tredje man (resenärer och människor som vistas i anlägg-
ningens omgivning). På så vis fångas även den del av det trafikpolitiska 
hänsynsmålet som rör säkerhet upp. I fokusområde Resurser tillgängliga 
för människan ryms de miljöaspekter som enligt de projektanpassade 
definitionerna omfattar olika typer av naturresurser.

Vid avgränsning av miljöbedömningens innehållsmässiga omfattning har 
även de 16 nationella miljökvalitetsmålen beaktats, bland annat vid defini-
tion av miljöaspekterna för projektet. Varje miljöaspekt kopplar också till 
ett eller flera miljökvalitetsmål, se tabell 3.1. Kopplingen mellan miljö-
aspekterna och miljökvalitetsmålen har påverkat utformningen av bedöm-
ningsgrunder med mål och indikatorer, se kapitel 3.4. 

Figur 3.1 Utbredning av översiktligt utredningsområde (december 2015) och under 2017 
avgränsat utredningsområde (december 2017). !(
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3.3 Tidsmässig avgränsning
Miljöpåverkan av en höghastighetsjärnväg sker dels i samband med 
byggandet av järnvägen, dels i samband med driften av järnvägen. Med 
utgångspunkt i att åtgärdsvalsstudien är ett mycket tidigt utrednings-
skede har analyserna i första hand omfattat de effekter som anläggningen 
kan komma att medföra efter att den driftsatts. Åtgärdsvalsstudien och 
därmed miljöbedömningen bedöms i störst utsträckning kunna påverka 
utfallet för den färdiga anläggningen. Samtidigt är det viktigt att i be-
dömningarna ha byggtiden i åtanke. Mycket av byggtidens effekter och 
konsekvenser kommer dock att beskrivas och bedömas i senare skeden 
(det vill säga i arbetet med kommande planer, miljöprövningar etcetera). 
Effekter under byggtiden har framförallt analyserats när bedömningen är 
att de/det kan vara alternativskiljande. Exempel på miljöaspekter för vilka 
byggskedet legat till grund för bedömningen av effekter och måluppfyl-
lelseanalys är vatten, förorenad mark och människors hälsa med avseende 
på luftkvalitet. 

Den tidsmässiga avgränsningen som har använts i åtgärdsvalsstudien och 
miljöbedömningen är följande:
• Järnvägen tas i bruk: år 2035

•  Tidshorisont för bedömningarna för den driftsatta anläggningen:  
år 2050

•  Referensår: år 2014

Tidshorisonten för bedömningarna har tidsatts senare än övriga projekt 
inom programmet för en ny generation järnväg (höghastighetsjärnväg), 
2050 istället för 2040. Anledningen är att planeringen för en höghastig-
hetsjärnväg mellan Linköping och Borås befinner sig i ett tidigare utred-
ningsskede jämfört med exempelvis Ostlänken. Bedömningen är att den 
valda tidshorisonten (2050) mer sannolikt kan hålla genom hela den kom-
mande formella planeringsprocessen för aktuell del av det nya systemet av 
höghastighetsjärnväg.

Tabell 3.1 Sakmässig avgränsning för miljöbedömningen.

Fokus-
område Miljöaspekt Effektparameter Projektanpassad definition Miljökvalitetsmål

La
nd

sk
ap

Landskapets form samt upplevelse  
(landskap)

– Landskapets skala, struktur och visuell karaktär, samt 
resenärs upplevelse

8. Levande sjöar och vattendrag 
11. Myllrande våtmarker 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 
15. God bebyggd miljö 
16. Ett rikt växt- och djurliv

Kulturmiljö  
(forn- och kulturlämningar, annat kulturarv   
och bebyggelse)

– Stora strukturer och mönster i land skapet men även 
enskilda byggstenar som byggnader och fornlämningar

8. Levande sjöar och vattendrag 
11. Myllrande våtmarker 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 
15. God bebyggd miljö 
16. Ett rikt växt- och djurliv

Naturmiljö 
(biologisk mångfald, växt- och djurliv) 

– Mångfald av arter och ekosystem,  ekologiska 
 samband. Beskrivs som livsmiljöer, ansvarsarter och 
habitat nätverk

8. Levande sjöar och vattendrag 
11. Myllrande våtmarker 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 
15. God bebyggd miljö 
16. Ett rikt växt- och djurliv

H
äl

sa
 o

ch
 s

äk
er

he
t

Människors hälsa 
(människors hälsa och luft)

Buller Luftburet ljud och stomljud i relation till riktvärden i 
Trafikverkets föreskrifter

2. Frisk luft
6. Säker strålmiljö
15. God bebyggd miljö

Vibrationer Markburna vibrationer i relation till riktvärden i 
Trafikverkets föreskrifter

Elektromagnetiska fält Elektriska och magnetiska fält alstrade av tåg på 
höghastighetsjärnvägen

Luftkvalitet Kvalitet i förhållande till gällande miljö kvalitetsnormer

Befolkning – Sammanhållen bygd 
(befolkning)

– Sociala samband och identitet kopplat till en viss bygd 12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
15. God bebyggd miljö

Befolkning – Rekreation och friluftsliv 
(befolkning)

– Rekreation, friluftsliv och turism som grund för god 
livskvalitet och välfärd. Rekreativa natur- och kultur-
miljöer

8. Levande sjöar och vattendrag
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv

Förorenad mark 
(mark)

– Förorenad mark som identifierade objekt/områden vid 
inventering av potentiellt förorenade områden

4. Giftfri miljö
15. God bebyggd miljö

Olycksrisk – Risk för olycka i närområdet som kan påverka hög-
hastighetsjärnvägen
Risk för olycka på höghastighetsjärn vägen som kan 
påverka omgivningen

15. God bebyggd miljö

R
es

ur
se

r t
ill

gä
ng

lig
a 

 
fö

r m
än

ni
sk

an

Vatten – Dricksvattenresurs, både grund- och ytvatten. Vatten-
kraft. Markens vatten hållande förmåga. 

8. Levande sjöar och vattendrag 
9. Grundvatten av god kvalitet
15. God bebyggd miljö

Materiella tillgångar – Ämnen och material 
(materiella tillgångar)

– Riksintressen enligt 3 kap, koncessioner 15. God bebyggd miljö

Materiella tillgångar – Areella näringar 
(materiella tillgångar)

– Jord- och skogsbruk, yrkesfiske 8. Levande sjöar och vattendrag
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
15. God bebyggd miljö

Materiella tillgångar – Ändliga resurser och avfall 
(materiella tillgångar)

– Användning av ändliga resurser,  uppkomst av avfall 

K
lim

at Klimatfaktorer – Klimatpåverkan 1. Begränsad klimatpåverkan
15. God bebyggd miljö
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3.4 Avgränsning av bedömningsgrunder 
I miljöbedömningen bedöms och beskrivs de effekter som en höghastig-
hetsjärnväg kan få för olika miljöaspekter inom studerat område. Miljöef-
fekter är mät- eller registrerbara förändringar av miljökvalitet. Inte alla 
effekter som en höghastighetsjärnväg kan ge upphov till är relevanta att 
studera vidare. Förekommande miljöaspekter måste också vara känsliga 
för den aktuella effekten.

Miljökonsekvenser är en bedömning av effekternas betydelse för olika 
miljöaspekter. För att värdera denna betydelse behövs bedömningsgrun-
der. I en åtgärdsvalsstudie värderas effekter som har identifierats för 
studerade lösningar utifrån bidrag till de transportpolitiska målen och 
miljökvalitetsmålen, vanligtvis genom preciserade projektmål. De be-
dömda effekterna stäms således av mot en på förhand definierad målnivå 
för olika aspekter/intressen. De bedömningsgrunder som har använts för 
miljöbedömningen av åtgärdsvalsstudien är således målbaserade.

Genom att bedöma i vilken utsträckning olika studerade lösningar bidrar 
till att de miljörelaterade projektmålen nås kan en samlad och jämförande 
bedömning göras ur miljöperspektiv för de olika lösningarna. Den sam-
lade bedömning benämns därför måluppfyllelseanalys istället för det mer 
vanligt använda konsekvensanalys. I denna utredning värderas således 
miljöeffekternas betydelse genom analys av bidrag till måluppfyllelse. Be-
dömningsskalan för en konsekvensanalys brukar utgå från en storleksord-
ning, till exempel små, måttliga eller stora konsekvenser. För en målledd 
analys används istället begrepp som utgår från bidrag till måluppfyllelse, 
se figur 3.2. För att inte blanda samman åtgärdsvalsstudiens miljöbedöm-
ning med kommande konsekvensanalyser för järnvägsplanerna används 
medvetet inte begreppet konsekvens i denna rapport. 

I analyserna av stadspassagerna (Jönköping och Tranås) har de målba-
serade bedömningsgrunderna använts dels i urvalsprocessens andra steg 
för miljöaspekter som bedömdes vara alternativskiljande (se kapitel 5 
Studerade områden och lösningar) och dels i den avslutande fördjupade 
analysen av fyra alternativ i Jönköping och tre alternativ för Transås. I 
denna analys ingick samtliga miljöaspekter/projektmål. I analyserna 
för hela utredningsområdet har bedömningsgrunderna använts för att 
identifiera effekter och bedöma måluppfyllelse för samtliga miljöaspekter 
i de avgränsade delområdena. För att belysa målens inbördes förhållande 
ingår det även en analys av målkonflikter i miljöbedömningen (bilaga 2).

3.4.1 Mål och indikatorer
Bedömningsgrunderna bygger på en målstruktur som utgår från den 
målhierarki som har formulerats för åtgärdsvalsstudien, se figur 3:1 samt 
bilaga 1. Det innebär att bedömningsgrunderna har sin grund i såväl de 
transportpolitiska målen, miljökvalitetsmålen, folkhälsomålen som i de 
ändamål vilka fastställts för höghastighetsjärnvägen i Sverige. För samt-
liga miljöaspekter har det formulerats delmål, vilka är preciseringar av 
projektmålen. Delmål har även forumlerats för effektparametrarna som 
hör till miljöaspekten människors hälsa. Delmålen är mer nyanserade och 
precisa i sin formulering jämfört med projektmålen. 

Med hjälp av delmålen kan vi lättare identifiera på vilket sätt en studerad 
stationsprincip med passageområde eller passage genom ett delområde 
bidrar till eller motverkar måluppfyllelse. Både utformning av målstruk-

turen och formulering av själva målen har gjorts med tanke på att de även 
ska kunna användas i kommande planeringsskeden. 

För att bedöma bidrag till måluppfyllelse används indikatorer som ett 
hjälpmedel vid utvärderingen. För varje delmål har en eller flera indika-
torer tagits fram. En indikator kan beskrivas som en avgränsad del av en 
miljöaspekt vilken speglar förändring orsakad av den typ av åtgärd/an-
läggning som höghastighetsjärnvägen utgör på ett sätt som är av betydelse 
för miljöaspekten som helhet. Det vill säga att det är en faktor som föränd-
ras/påverkas av en höghastighetsjärnväg och som samtidigt är betydelse-
full för exempelvis viktiga funktioner kopplade till miljöaspekten. I några 
fall är indikatorerna kvantitativa, men i de flesta fall utgörs bedömningen 

av bidrag till måluppfyllelse av motiverade kvalitativa expertbedömningar 
utifrån kunskap om den specifika indikatorn. Delmål och indikatorerna 
är också ett stöd i effektbeskrivningen, det vill säga att vi med hjälp av 
dessa mål och indikatorer kan identifiera och förklara förändringar som 
en höghastighetsjärnväg kan ge upphov till för en eller flera miljöaspekter. 
I figur  3.5 visas schematiskt på övergång från den övergripande målstruk-
turen för projektet (gråa rutor) till bedömningsgrunder via projektmål, 
delmål och indikatorer (blåa rutor) samt betydelsen för såväl effekt-
beskrivningar som måluppfyllelseanalys (gröna rutor). Hela målstruktu-
ren och samtliga mål samt indikatorer som utgör bedömningsgrunderna 
redovisas i bilaga  1.

Figur 3.2 Schematisk beskrivning av den målstruktur som bedömningsgrunderna utgår ifrån. Överst i hierarkin finns de transportpolitiska målen som också kopplar till miljökvalitetsmålen. 
Ändamålen för en ny höghastighetsjärnväg i Sverige utgår från de transportpolitiska målen. Sedan följer målområde för vilka det tagits fram övergripande projektmål för ÅVS:erna samt 
projektmål med underliggande delmål. Hela strukturen, inklusive målformuleringar och indikatorer, för hänsynsmålen redovisas i bilaga 1.
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Bedömningen av bidrag till måluppfyllelse via indikatorer har gjorts 
enligt en fyrgradig skala, se figur 3.3. Angiven nivå är ett mått på i vilken 
utsträckning den studerade lösningen (exempelvis stationsprincip med 
passageområde eller scenario i scenarioanalys) eller passage genom det 
studerade delområdet genom inverkan på indikatorn (den förändring/
effekt som kan förväntas vid anläggandet av en höghastighetsjärnväg) 
bedöms påverka möjligheten att höghastighetsjärnvägen når uppställda 
projektmål. 

Skalnivåerna har preciserats enligt följande:

• Motverkar måluppfyllelse – den studerade lösningen/delområdet 
bedöms på en övergripande nivå inte ha några eller endast mycket 
begränsade fördelar sett till den specifika miljöaspekten. 

• Osäkerhet kring miljöanpassningar och skyddsåtgärder innebär risk 
för att måluppfyllelse motverkas – den studerade lösningen/delområ-
det har begränsade fördelar sett till den specifika miljöaspekten men 
det bedöms finnas vissa möjligheter att i det fortsatta arbetet genom 
anpassning och skyddsåtgärder minska de negativa effekterna. På 
grund av osäkerheter i bedömningarna rörande möjliga anpassningar 
och skyddsåtgärder vad gäller exempelvis effekt och möjlighet till 
genomförande används risknivån. 

• Möjlighet/potential att bidra till måluppfyllelse – den studerade 
lösningen /delområdet har vissa fördelar sett till den specifika miljö-
aspekten. Fördelarna består bland annat av att alternativet/delområ-
det bedöms rymma flera möjligheter till anpassningar (till exempel 
omsorgsfull lokalisering och utformning) eller skyddsåtgärder med 
bedömd god effekt. Lösningen/ delområdet kan också rymma viss 
potential att stärka förutsättningarna för den specifika miljöaspekten. 

• Bidrar till måluppfyllelse – den studerade lösningen/ delområdet 
rymmer potential att stärka förutsättningarna för den specifika miljö-
aspekten i sådan omfattning att det bidrar till positiva effekter. Nivån 
används också i de fall att risken för konflikt med det eller de intressen 
(inrymda i indikator eller mål) som bedöms är obefintlig eller mycket 
begränsad på grund av att intresset inte alls eller endast i begränsad 
utsträckning finns representerat i det studerade området.

För samtliga miljöaspekter har det också gjorts en samlad bedömning av 
hur studerad lösning/passage bidrar till att nå uppställda projektmål. Det 
är en sammanvägning av de bedömningar som gjorts för var och en av de 
bedömda indikatorerna. Det är en bedömning som tar hänsyn till flera 
delar och i viss mån även viktar betydelsen av indikatorerna för miljö-
aspekten som helhet vilket ryms i projektmålet. Därmed har i de flesta fall 
varken den indikator med sämst klassning eller den med bäst fått styra. 
Den samlade bedömningen är inte heller ett medelvärde av ingående 
indikatorer/delmål. Exempelvis har den samlade bedömningen för en 
studerad passage/lösning förts till nivån ”möjlighet/potential att bidra 
till måluppfyllelse” när flertalet indikatorer alternativ indikatorer av stor 
betydelse bedömts enligt denna nivå. Indikatorer av mindre betydelse kan 
visa att alternativet antingen bidrar till måluppfyllelse eller att det finns 
risk för att måluppfyllelsen motverkas. Samma färgskala har använts för 
den samlade bedömningen som för indikatorer (se figur 3.3). 

Den samlade bedömningen av måluppfyllelse redovisas i rapporten för 
varje delområde och stadspassage i form av rosdiagram och tabeller i 
avdelning 2 respektive avdelning 3. Rosdiagrammen sammanfattar be-
dömningen av måluppfyllelse för samtliga studerade miljöaspekter med 
en sektor för varje miljöaspekt, se figur 3.4. Högre grad av måluppfyllelse 
innebär att en större del av sektorn är ifylld. Även färgskalan i figur 3.3 
används för att visa bedömningen av måluppfyllelse i rosdiagrammen.  
I rosdiagrammen skapas en form som enkelt uttryckt kan sägas illustrera 
de utmaningar och möjligheter som har identifierats i åtgärdsvalsstu-
diens analys för hänsynsmålen, nedbrutna som projektmål för respektive 
delområden eller stadspassage ur miljösynpunkt. Det är naturligtvis en 
förenklad bild som behöver läsas ihop med de kvalitativa effektbeskriv-
ningarna samt bedömningar för underliggande indikatorerna. 

För miljöaspekten människors hälsa bygger den samlade bedömningen 
på de bedömningar som gjorts för effektparametrarna (buller, vibrationer, 
elektromagnetiska fält och luftkvalitet). Effektparametrarna har således 
hanterats på samma sätt som delmål/indikatorer för övriga miljöaspekter.

För miljöaspekterna befolkning och materiella tillgångar har den samlade 
bedömningen av måluppfyllelse gjorts för delaspekterna sammanhållen 
bygd och rekreation/friluftsliv (för befolkning) samt areella näringar, ämnen/ 
material och ändliga resurser/masshantering (för materiella tillgångar).

För fokusområde klimat (miljöaspekten klimatfaktorer) utgår måluppfyl-
lelseanalysen från en jämförande analys av alternativen. Det vill säga att 
bedömning av bidrag till måluppfyllelse för vart och ett av delområdena/
stadspassagerna görs i relation till de andras klimatpåverkan. För övriga 
fokusområden och miljöaspekter bedöms vart och ett delområde/stads-
passage utifrån sina egna förutsättningar och den samlade måluppfyl-
lelseanalysen görs således oberoende av de andra delområdena. Däremot 
förekommer hänvisningar i texterna mellan olika delområden samt mel-
lan olika stadspassager för Jönköping respektive Tranås för att undvika 
upprepning.

Bedömningen syftar till att visa på graden av miljöuppfyllelse inom olika 
geografiska områden. Någon jämförelse eller viktning har inte gjorts 
 mellan olika ämnesområden utan detta görs i den fortsatta formella 
planerings processen. 
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Figur 3.3 Bedömningsskala för måluppfyllelseanalys. Figur 3.4 Exempel på rosdiagram

Motverkar måluppfyllelse

Osäkerhet kring miljöanpassningar och skyddsåtgärder 
innebär risk för att målupp fyllelse motverkas
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3.4.2 Nyckelfaktorer
För några miljöaspekter har även nyckelfaktorer använts som stöd för att 
bedöma effekter och analysera bidrag till måluppfyllelse. De är främst 
aktuella för landskapsanknutna aspekter. 

Nyckelfaktorer kan sammanfattningsvis definieras som karaktärsdanande 
eller funktionsbaserade faktorer som har betydelse för en landskapstyps 
eller ett avgränsat områdes karaktär och funktion och som kan påverkas 
av järnvägsanläggningen. Om rådande landskapskaraktär eller funktion 
ska bestå är dessa nyckelfaktorer känsliga för påverkan. Det innebär att 
nyckelfaktorerna preciserar det innehåll i respektive landskap som, de för 
miljöaspekterna specifika, indikatorerna ska mätas mot, vilket illustreras 
i övergången mellan landskapskarakärsanalysen (gula rutor) och miljö-
bedömningen (gröna rutor) i figur 3.5. Nyckelfaktorerna utgår från förut-
sättningarna i ett avgränsat område och detaljeringsgraden varierar därför 
med hur stort det avgränsade området är. Det vill säga att faktorerna kan 
vara mer precisa och detaljerade för mindre avgränsade områden jämfört 
med större. 

Nyckelfaktorerna utgör ett urval av de särskilt framträdande karaktärer 
och funktioner som finns för olika aspekter inom ett område. Urvalet 
utgår från de preciseringar som förtydligar miljökvalitetsmål på nationell 
nivå (se www.miljomal.se) och som är relevanta för de olika miljöaspek-
terna. Det vill säga att utvecklingen för de valda funktionerna och karak-
tärsdragen i det avgränsade området bedöms vara av särskild betydelse 
för möjligheten att nå miljökvalitetsmålen, framförallt på en lokal eller 
regional nivå. Urvalet av nyckelfaktorer innehåller därmed en värdering 
som skiljer ut vissa karaktärer och funktioner som mer betydelsefulla än 
andra för det specifika området. Nyckelfaktorerna är också valda utifrån 
att de bedöms vara känsliga för den typ av åtgärd eller verksamhet som 
den aktuella studien gäller för. 

Nyckelfaktorerna är således en del i kopplingen mellan det analyserande 
arbetet som görs i landskapskaraktärsanalysen och det värderande arbetet 
som görs i miljöbedömningen. Se övergången mellan de gula rutorna som 
illustrerar landskapskaraktärsanalysen och de gröna rutorna som illus-
trerar miljöbedömningen i figur 3.5. Nyckelfaktorerna är en del i bedöm-
ningsgrunderna för miljöbedömningen (blåa rutor i figur 3.5).

Nedan följer exempel på nyckelfaktorer dels för karaktärsområdet Ås-
boåns och Nedre Svartåns dalgångar och dels för Jönköping. För karak-
tärsområdet har nyckelfaktorerna använts som stöd i bedömningarna 
för delområde 1 och 2 (se avdelning 2, kapitel 6) och för Jönköping har 
nyckelfaktorerna dels använts i bedömningen för delområdena som ingår 
i delsträckan Jönköping (se avdelning 2, kapitel 6) och dels för bedöm-
ningen av stationsprinciperna med stadspassager i Jönköping (se avdel-
ning 3, kapitel 7).

Nyckelfaktorer för Åsboåns och Nedre Svartåns dalgångar:
• Sammanhållet jordbrukslandskap med tydliga riktningar

•  Öppenhet kring meandrande vattendrag i flackt dalstråk

•  Viktiga vattenvägar med rika kulturbygder längs ådalarna

•  Betade marker längs Svartån. I Åsbodalen betas skogskanten  
(åkanterna betas inte längre)

• Gott om grova ädellövträd och fungerande spridningssamband för 
vedlevande insekter och andra arter som lever i trädbärande  
hagmarker

•  Herrgårdsrik dalgångsbygd

•  Centralbygd kring Åsbo

•  Boxholm bruksort vid Svartån

•  Ekologiskt funktionella stråk för öppenmarksarter

•  Dalgångsbygdens rika fornlämningsmiljöer i form av  
stensträngssystem och järnåldersgravar

Nyckelfaktorer för Jönköping:
•  Stadskärnans strategiska läge

•  Industristaden 

•  Den till branterna anpassade bebyggelsen

•  Industrihistoriska lämningar och bebyggelse kopplat till  
järnframställningen 

•  En krans av tjänstemannaherrgårdar

•  Tätortsnära jordbrukslandskap

• Vätterns fornlämningsrika sydspets

•  Ädellövskog samt ekologiska samband och livsmiljöer för arter knutna 
till ädellövträd

• Sammanhängande barrskogar och stora myrmarker i stadens  
omgivningar

•  Långa siktlinjer 

•  Dramatiska branter som är exponerade mot sjön och staden 

Miljöaspekterna är av olika karaktär och för flera har det bedömts att de 
generella indikatorerna räcker för analyserna av effekter och bidrag till 
måluppfyllelse. Det gäller exempelvis miljöaspekterna människors hälsa, 
risk, förorenad mark och vatten (som dricksvattenresurs). Nyckelfaktorer-
na har således huvudsakligen varit tillämpliga för de landskapsanknutna 
aspekterna. 

 

Bedömning av  
miljöeffekter
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Figur 3.5 Schematisk beskrivning av systemet för tillämpade bedömningsgrunder (blåa rutor) och kopplingen mellan miljöbedömningens värderande process (gröna rutor) och landskaps-
karaktärsanalysens analyser av karaktärer, funktioner med mera för landskapsanknutna miljöaspekter (gula rutor). 



48

3.4.3 Bedömning ur ett landskapsperspektiv
De tekniska kraven på en höghastighetsjärnväg är styrande för både 
lokalisering och utformning av anläggningen. Men även landskapets 
förutsättningar är av betydelse för såväl lokalisering och val av anlägg-
ningstyp, som för vilka effekter den planerade anläggningen får för olika 
miljöaspekter. Kunskap om det specifika landskapets förutsättningar 
bidrar till att den lokalisering och utformning som så småningom väljs 
även kan bidra till att de funktioner, karaktärer och kvaliteter som finns i 
landskapet kan bibehållas eller utvecklas. Landskapets betydelse innebär 
att miljöbedömningen utgår från den landskapskaraktärsanalys som har 
gjorts för det översiktliga utredningsområdet. Det påverkar den geo-
grafiska avgränsningen och redovisningen för miljöbedömningen. Det 
påverkar också utformningen av bedömningsgrunder. Nyckelfaktorerna 
har iden-tifierats i arbetet med landskapskaraktärsanalysen för hela det 
översiktliga utredningsområdet och i tätortsanalyserna för Jönköping och 
Tranås. 

I landskapskaraktärsanalysen analyseras och beskrivs förutsättningarna 
för de landskapsanknutna miljöaspekterna (gula rutor i figur 3.5). För-
utom de miljöaspekter som hör till fokusområde Landskap gäller det även 
för flera av miljöaspekterna som hör till fokusområde Resurser tillgäng-
liga för människan, till exempel miljöaspekten materiella tillgångar i 
betydelsen areella näringar. Landskapskaraktärsanalysen rymmer även 
analyser av karaktärsområdenas sociala strukturer och karaktärer, vilket 
ger förutsättningar för miljöaspekten befolkning – sammanhållen bygd. 
Även befolkningstäthetens variationer kan kopplas till landskapet. Sam-
stämmigheten är som störst på landsbygden där markbeskaffenhet och 
terräng påverkar befolkningstätheten. Exempel på detta är den tätbefol-
kade landsbygden i det bördiga slättlandskapet. Även landskapets form 
(till exempel småskaligt och småkuperat eller storskaligt och öppet) är 
av betydelse för omfattningen av exempelvis bullerspridning och därmed 
människors hälsa. 

Genom att samordna miljöbedömningen med landskapskaraktärs-
analysen motverkas sektorsuppdelad miljöhänsyn och samtidigt gynnas 
helhetslösningar, både i pågående utredning och kommande skeden för 
planeringen av den aktuella höghastighetsjärnvägen.

3.4.3.1 Känslighet och potential
En viktig del i landskapaskaraktärsanalysen är att beskriva de olika 
landskapsavsnittens känslighet och potential utifrån områdenas karaktär 
och funktion samt med beaktande av den planerade anläggningen. Syftet 
med att ange ett områdes känslighet och potential i landskapskaraktärs-
analysen är att se möjligheterna till goda lösningar så tidigt som möjligt i 
utredningsprocessen.

Även i miljöbedömningen identifieras de studerade miljöaspekternas 
känslighet för den planerade anläggningen som en del i analysen av 
vilka miljöeffekter som kan förväntas i olika skeden. För de landskaps-
anknutna miljöaspekterna ligger således landskapskaraktärsanalysen till 
grund för miljöbedömningens bedömning av miljöeffekter (se övergången 
mellan processen för LKA och miljöbedömningens miljöeffektanalys i 
figur 3.5). Miljöbedömningens analys av känslighet och effekter omfattar 
samtliga miljöaspekter avgränsade enligt tabell 3.1. 

Inom utredningsområdet förväntas känsligheten att variera för miljö-
aspekterna. Den känslighet som identifieras för en viss miljöaspekt i en 
del av utredningsområdet behöver således inte vara den samma i en an-
nan del. 

Variationen i känslighet beror i flera fall på skillnader kopplade till land-
skapet, till exempel topografiska förhållanden, även för miljöaspekter som 
inte hör till fokusområde landskap. Genom att kombinera kunskap om 
miljöaspekternas känslighet i de olika delarna av utredningsområdet med 
kunskap om möjlig anläggningsutformning i specifika delar av utrednings-
området kan effekter av den studerade anläggningen beskrivas. Sådana 
analyser ger också kunskap om vilka anpassningar och skyddsåtgärder 
som behövs för att höghastighetsjärnvägen ska kunna nå uppställda 
projektmål för olika miljöaspekter. På samma sätt som landskapskarak-
tärsanalysens beskrivning av känslighet syftar således miljöbedömnings 
effektbeskrivning till att forma rekommendationer för det fortsatta plane-
ringsarbetet. 

Till skillnad från landskapskaraktärsanalysen graderas i viss mån känslig-
hetens omfattning för studerade miljöaspekter i arbetet med miljöbedöm-
ningen. Detta görs med hjälp av framtagna bedömnings-grunder, det vill 
säga nyckelfaktorer, indikatorer och delmål.

Potential innebär inom ramen för arbetet med landskapskaraktärsana-
lysen att man med hjälp av den studerade anläggningen kan stärka eller 
utveckla en karaktär eller funktion i landskapet alternativt åtgärda en 
identifierad brist. Det är således åtgärder som går utöver anpassningar, 
skadeförebyggande samt kompenserande åtgärder och som därmed 
skapar mervärde. Miljöbedömningen inbegriper även potential för sådana 
mervärdesskapande åtgärder vid bedömning av en studerad lösnings eller 
delområdes bidrag till måluppfyllelse. Potentialen kan också sägas inbe-
gripa en bedömning av hur den studerade anläggningen kan bidra till att 
hållbar utveckling uppnås för relevanta miljöaspekter. 

3.5 Avgränsning i förhållande till andra utredningar
En ny järnväg mellan Linköping och Borås har tidigare studerats i en för-
studie, vilken redovisades 2010. I denna utredning ingick en landskaps-
analys. Information, slutsatser och rekommendationer från förstudien har 
inhämtats i arbetet med åtgärdsvalsstudien.

Inför och i själva arbetet för den nu aktuella åtgärdsvalsstudien har ny 
kunskap erhållits och sammanställts, till exempel rörande miljömässiga 
och de anläggningstekniska förutsättningarna i det studerade områden. 
Det finns således ett uppdaterat underlag. I förstudiearbetet gjordes inte 
någon miljöbedömning eller liknande analys varför den nu aktuella åt-
gärdsvalsstudien tar ett bredare grepp om miljöfrågorna. Ändrade teknis-
ka krav på en höghastighetsjärnväg har också inneburit att det översiktliga 
utredningsområde som bland annat ges av ändamålet som anger restid 
(Stockholm–Göteborg, Stockholm–Malmö) är vidare jämfört med vad 
som förutsattes i arbetet med förstudien. 

För att inte förbise den uppdaterade och mer omfattande informationen 
för olika miljöaspekter har åtgärdsvalsstudien i vissa delar tagit ett steg 
tillbaka jämfört med förstudiens slutsatser och rekommendationer. Syftet 
är att i detta tidiga skede skapa både en mer utzoomad (i rum) och en 

vidare bild (i sak) av de miljöfrågor som behöver beaktas i det fortsatta 
arbetet med åtgärdsvalsstudien för en höghastighetsjärnväg mellan Lin-
köping och Borås. Trots detta omtag utgör förstudiens slutsatser ett viktigt 
underlag för exempelvis de rekommendationer som har identifierats för 
det fortsatta arbetet.

Utredningen har även avgränsats geografiskt till övriga pågående höghas-
tighetsprojekt enligt figur 1.1. Söderut för åtgärdsvalsstudien som omfat-
tar stråket Jönköping-Malmö innebär det att utredningarna möts söder 
om Jönköpings tätort med en ungefärlig avgränsningslinje som sträcker 
sig från Tenhultsdalen i öster till Tabergsdalen i väster. Under 2016 har 
den geografiska avgränsningen för åtgärdsvalsstudien Linköping-Borås i 
nordost gjorts utmed Malmslättsvägen i Linköping och i väster strax öster 
om Borås, se figur 3.1. 


