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Identifierade möjliga, relevanta och byggbara 

stationsalternativ i Tranås. 

Sammanfattning 

Bakgrund, syfte och metodik 

Sveriges nuvarande stambanor är hårt belastade och möjligheterna 

att utöka trafiken är begränsade. Det finns behov av att utöka 

spårkapaciteten i landet, för att kunna köra fler tåg och för att 

kunna separera snabb och långsam trafik. Trafikverket har fått i 

uppdrag av regeringen att planera för höghastighetsjärnväg på 

sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö.  

 

Under år 2014 utsåg Sveriges regering en särskild utredare (Sve-

rigeförhandlingen) som ska arbeta för att möjliggöra ett snabbt 

genomförande av en ny höghastighetsjärnväg i Sverige. Trafikverket 

har i uppdrag att bistå Sverigeförhandlingen med underlag och ana-

lyser för utbyggnaden samt att utreda och bygga de sträckningar 

regeringen beslutar.  

 

För delsträckan Linköping-Borås genomför Trafikverket en 

Åtgärdsvalstudie. Syftet är att studera förutsättningarna för att 

bygga höghastighetsjärnväg på sträckan. Studien utgör en del av 

Trafikverkets underlag till Sverigeförhandlingen, men ska också 

fungera som underlag till den nationella infrastrukturplanen och 

inte minst för det fortsatta planerings- och projekteringsarbetet. 

För sträckan Linköping-Borås har Sverigeförhandlingen valt att 

förhandla med Tranås och Jönköping som stationsorter.  

 

Åtgärdsvalsstudien för Linköping-Borås är indelad i ett huvuddo-

kument samt ett antal underlagsrapporter: Miljöbedömning, Stat-

ion Jönköping, Station Tranås och Landskapskaraktärsanalys. 

Denna underlagsrapport avser analys av förutsättningarna för 

passage av Tranås och möjliga stationsalternativ för Station Tranås.  

 

Trafikverket har formulerat fyra ändamål som ger uttryck för det 

övergripande syftet med höghastighetsjärnvägen. Studerade lös-

ningar i åtgärdsvalsstudien ska alla bidra till ändamålen. Därutöver 

har Trafikverket formulerat åtta övergripande projektmål för 

sträckorna Linköping-Borås respektive Jönköping-Malmö. För 

sträckan Linköping – Borås finns dessutom projektspecifika mål 

formulerade, vilka utgår från de transportpolitiska funktions- och 

hänsynsmålen och är preciseringar av de övergripande projektmå-

len. 

 

Arbetet med åtgärdsvalsstudien inleddes 2015 med en förbere-

dande studie, kallad Översiktlig design- och systemlösning. I denna 

studie identifierades ett översiktligt utredningsområde innehål-

lande möjliga, relevanta och byggbara systemlösningar för den ak-

tuella sträckningen. 

 

Det område som studeras inom ramen för arbetet med Station 

Tranås är avgränsat för att vara tillräckligt stort för att kunna jäm-

föra stationsalternativen. Yttre gräns för det område som inklude-

ras i studien av Station Tranås är satt där valet av stationsalternativ 

inte längre bedömts vara styrande för järnvägens sträckning mellan 

stationsorterna. 

 

I arbetet med Översiktlig design- och systemlösning identifierades 

fem olika stationsprinciper för den nya järnvägens passage via 

Tranås. Som ett resultat av diskussioner mellan Sverigeförhand-

lingen och Tranås kommun tillkom ytterligare en stationsprincip 

under våren 2016. I åtgärdsvalsstudiens jämförande analys stude-

rades därmed totalt sex olika stationsalternativ: 

• T1, Extern station mellan Boxholm-Sommen. 
• T2, Extern station utmed stambanan norr om Tranås. 

• T3, Extern station nära tpl Tranås norra. 

• T4, Station vid Tranås C via huvudbana. 

• T5, Station vid Tranås C via bibana. 

• T6, Perifer station utmed stambanan norr om Tranås. 

Vid bedömningarna i analysen har inget av de sex alternativen an-

setts vara orimligt eller oskäligt med hänsyn till exempelvis miljö-

påverkan eller kostnader. Istället har tre alternativ sammanvägt 

bedömts generera större nyttor i förhållande till bedömda kostna-

der och negativa effekter, än de övriga tre stationsalternativen. 

Dessa tre alternativ har således valts ut för fortsatt fördjupning.  

 

Stationsprinciperna som tagits med i den fortsatta fördjupningen 

är: 

• T2, Extern station utmed stambanan norr om Tranås. 

• T4, Station vid Tranås C via huvudbana. 

• T6, Perifer station utmed stambanan norr om Tranås. 
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Stationsalternativ 

T2, Extern station utmed stambanan norr om Tranås. 

Stationsprincip T2 innebär en huvudbana norr om Tranås med ett 

externt stationsläge i området mellan samhället Sommen och 

Tranås, ca 4-8 km norr om Tranås tätort.  

 

Höghastighetsjärnvägen passerar sjön Sommen. Stationsprincipen 

innebär att stationen förläggs i korsningen med Södra stambanan. 

Stationsprincipen medger stor flexibilitet för järnvägens sträckning 

mot Jönköping.  

 

Stationsprincip T2 kräver en ny vändstation för konventionell järn-

vägstrafik på Södra stambanan samt ett nytt resecentrum som 

kopplar samman den nya stationen men den nya konventionella 

stationen. Utöver detta bedöms nya anslutningar till befintligt väg-

nät för såväl bil- och kollektivtrafik, som för gång- och cykeltrafik 

behövas. 

 

T4, Station vid Tranås C via huvudbana. 

Stationsprincip T4 innebär en huvudbana som går in i och genom 

staden Tranås med ett stationsläge nära den befintliga stationen 

Tranås C på Södra stambanan. 

 

Höghastighetsjärnvägen passerar sjön Sommen. Den nya järnvägen 

antas i stort sett följa Södra stambanan genom staden, men kräver 

en rakare geometri och passerar därmed genom befintligt bostads-

område. Stationen förläggs nära dagens station. Nya stationer för 

höghastighet och konventionell trafik skulle kunna byggas bredvid 

varandra, för att möjliggöra enkla byten. Sydväst om stationen krä-

ver höghastighetsjärnvägen en rakare sträckning än Södra stamba-

nan och kan då komma att passera genom två bostadsområden. 

Hela passagen genom tätorten har antagits ske i markplan, vilket 

begränsar antalet möjliga inkörningsvinklar. 

 

Princip T4 kräver en flytt av Södra stambanan, med en ny vändstat-

ion för konventionell järnvägstrafik samt ett nytt resecentrum. Utö-

ver detta bedöms nya anslutningar till befintligt vägnät för såväl bil- 

och kollektivtrafik, som för gång- och cykeltrafik behövas. 

 

T6, Perifer station utmed stambanan norr om Tranås. 

Stationsprincip T6 innebär en huvudbana i stadens norra utkant 

och ett externt till perifert stationsläge norr om Tranås.  

 

Höghastighetsjärnvägen passerar sjön Sommen. Järnvägen skulle 

därefter kunna löpa parallellt med Södra stambanan i en relativt 

rak sektion, vilket skulle möjliggöra ett stationsläge där de båda 

banorna ligger bredvid varandra, men även andra lösningar för att 

åstadkomma en bytesfunktion mot stambanan kan vara möjliga. 

Intrång i tätortsbebyggelsen blir troligen oundvikligt, men för att 

minska intrånget i största möjliga mån krävs att höghastighetsjärn-

vägen viker av kraftigt åt väster efter stationen. Sammantaget be-

döms stationsprincip T6 medföra att det finns ett relativt begränsat 

område väster om Tranås, där höghastighetsjärnvägen kan place-

ras.  

 

Princip T6 kräver en ny vändstation för konventionell järnvägstra-

fik på Södra stambanan samt ett nytt resecentrum som kopplar 

samman den nya stationen men den nya konventionella stationen. 

Utöver detta krävs nya anslutningar till befintligt vägnät för såväl 

bil- och kollektivtrafik, som för gång- och cykeltrafik. 

 

Analys 

Tillgänglighet  

Stationsprincip T4 bedöms med sitt centrala läge ge högst tillgäng-

lighet för boende och verksamma i Tranås. En perifert belägen stat-

ion likt T6 medger att stationen integreras med staden, vilket be-

döms resultera i god tillgänglighet med cykel och till fots från norra 

delen av tätorten. Ett stationsläge i tätortens utkant kan leda till att 

Tranås C på sikt avvecklas. Detta kan ge kortare restider på Södra 

stambanan, men sämre tillgänglighet till målpunkter i centrala 

Tranås. 

 

Stationsprincip T2 skulle resultera i lägst tillgänglighet för boende 

och verksamma i Tranås, särskilt för gående och cyklister. Alterna-

tivet bedöms dock ge minst restidsförlust för det stora antalet gen-

omresande resenärer. 

 

Samhälls- och stationsområdesutveckling 

Ett centralt stationsläge likt T4 bedöms vara positivt för exploate-

ring och förtätningsmöjligheter inom Tranås tätort. T4 bedöms 

därigenom ge störst positiv påverkan på tätortens möjligheter att 

attrahera nya verksamheter att etablera sig. 

 

Ett perifert stationsläge inom stationsprincip T6 är troligtvis inte 

tillräckligt attraktivt för att ge förutsättningar för omfattande 

stadsutvecklingsprojekt med kontor och bostäder i stationsområ-

det. Närheten mellan stationen och potentiella bostäder och verk-

samheter kan dock bidra till att öka tätortens övergripande attrak-

tivitet. 

 

I ett externt läge inom stationsprincip T2 finns gott om exploater-

bar mark i stationsnära läge med närhet till vatten, men ett jämfö-

relsevis stort avstånd till tätorten gör området mindre attraktivt för 

bostäder och verksamheter än de andra stationsalternativen. 

 

Trafik och kapacitet 

Med en höghastighetsstation bedöms restiden Tranås - Linköping 

minska från dagens ca 40 min till ca 18 min. Restiden med tåg på 

sträckan Tranås–Jönköping bedöms minska från ca 80 min till ca 

20 min. Eftersom järnvägens möjliga sträckningar ännu inte har 

studerats ingående är det i detta skede inte möjligt att noggrannare 

jämföra de olika stationsprinciperna med avseende på restider. Det 

är dock troligt att flertalet resenärer på Station Tranås får ca 5-10 

minuters längre anslutningsresa om stationen placeras utanför cen-

trala Tranås, inom stationsprincip T6 eller T2. 



 

5 
 

Samhällsnyttor 

En centralt belägen station, T4, ger de kortaste anslutningsresorna 

och därmed den största nyttan för resenärer som stiger av och på i 

Tranås. Det centrala läget är gynnsamt för anslutningsresor som 

sker med gång, cykel och kollektivtrafik. Det centrala stationsläget 

medför att resenärer utanför tätorten som reser vidare med höghas-

tighetståg kan förstärka marknadsunderlaget för handel och ser-

vice. Förtätning av bebyggelse kan dock komma i konflikt med ef-

terfrågan på parkeringsplatser i anslutning till stationen.  

 

Mer externa/perifera stationsalternativ, T2 respektive T6, kommer i 

huvudsak att fungera som bytespunkter vars bidrag till en positiv 

lokal utveckling bedöms bli betydligt mer begränsat. De längre an-

slutningsresorna är mindre gynnsamma för gång, cykel och kollek-

tivtrafik. Stationsprincip T6 kan dock bidra till en positiv lokal ut-

veckling med bebyggelseexploateringar i tätortens utkant.  

 

En centralt belägen station kan förväntas medföra störst lokala nyt-

tor genom att tätortens centrumfunktioner kan förstärkas och ge-

nom god kollektiv tillgänglighet. 

Måluppfyllelsebedömning, funktionsmålen 

Alternativ T4 med station i centrala Tranås är det som bedöms bäst 

bidra till att uppnå funktionsmålen. Detta är främst kopplat till den 

goda tillgänglighet för boende och verksamma i Tranås som en cen-

tral station ger. Även alternativ T6 med perifer station bedöms ge 

relativt god tillgänglighet för boende och verksamma och bedöms 

därmed också kunna bidra till att uppfylla funktionsmålen, om än i 

något mindre grad. Generellt gäller att ett stationsläge i den södra 

delen av stationsprincipen T6 bidrar mer till måluppfyllelsen än ett 

stationsläge i den norra delen av stationsprincipen, där de längre 

avstånden innebär att tillgängligheten för boende och verksamma i 

Tranås blir sämre. Alternativ T2 med extern station bedöms endast 

bidra marginellt till att uppnå funktionsmålen. 

 

Måluppfyllelsebedömning, hänsynsmålen 

Det vida passageområdet för alternativet T2 inrymmer möjlighet till 

anpassning av banan till landskapet så att negativa effekter kan 

begränsas för flertalet miljöaspekter. Därigenom bedöms alternati-

vet huvudsakligen kunna bidra, om än marginellt, till måluppfyl-

lelse av de flesta projektmål kopplade till hänsynsmålen. Detta gör 

T2 till det alternativ som bedöms ge bäst förutsättningar för att nå 

hänsynsmålen. 

 

Stationsprinciperna T4, och T6 medger inte samma flexibilitet vad 

gäller lokalisering av banan in och ut ur Tranås och bedöms därför 

motverka uppfyllelsen av mål kopplade till landskapsbild och kul-

turmiljö. Alternativ T4 bedöms även motverka uppfyllelsen av mål 

kopplade till människors hälsa. Detta främst på grund av störningar 

kopplade till banans passage genom Tranås tätort. 

 

Förutsättningar för byggnation 

Alternativ T2 bedöms med sitt externa läge ge minst störningar på 

befintliga verksamheter under byggtiden. Gott om utrymme ger 

även bäst förutsättningar för god logistik och arbetsmiljö under 

själva byggnationen. T2 ger också minst fastighetsinlösen och större 

delen av banan passerar genom obebyggd miljö. 

 

Byggandet av alternativ T4 och T6 bedöms ge omfattande störning-

ar på befintliga verksamheter i Tranås tätort. T4 ger även mycket 

stora störningar på Södra stambanan under byggtiden och utrym-

mesbrist i centrala Tranås ställer stora krav på logistik- och arbets-

miljöarbete. T4 kräver omfattande fastighetsinlösning i centrala 

Tranås men även T6 bedöms medföra fastighetsinlösning i norra 

utkanten av tätorten.  

Samtliga alternativ bedöms innebära omfattande brokonstruktion-

er för att passera sjön Sommen. 

 

Kostnader 

Stationsprincip T2 bedöms ge lägst anläggningskostnad av de tre 

alternativen, följt av T6. Mest kostsamt bedöms T4 bli.  

 

Kostnadsbedömningen avser hela sträckan inom det utpekade pas-

sageområdet för stationsalternativet. Sträckan från öster till väster 

för det område som omfattas av passageområdet och därmed ingår 

i kostnadsbedömningen, uppgår till drygt 33 km (fågelvägsav-

stånd). Syftet med kostnadsbedömningen är att kunna jämföra de 

olika stationsalternativen. Bedömd anläggningskostnad för respek-

tive alternativ omfattar kostnader för stationer (exklusive stations-

byggnaden), byggherrekostnader, fastighetsärende, miljö, arkeo-

logi, markarbeten järnväg, övriga markarbeten, byggnadsverk, 

grundläggning, tunnlar, BEST. Alternativen omfattar totalt mellan 

18 och 20 km dubbelspårig höghastighetsjärnväg. 

 

Bedömd anläggningskostnad, inklusive följdinvesteringar: 

• T2: 8,6 ±1,7 miljarder kronor. 

• T6: 10,0 ±2,0 miljarder kronor. 

• T4: 11,1 ±2,2 miljarder kronor
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sveriges nuvarande stambanor är hårt belastade och möjligheterna 

att utöka trafiken är begränsade. Det finns behov av att utöka 

spårkapaciteten i landet, för att kunna köra fler tåg och för att 

kunna separera snabb och långsam trafik. Trafikverket har fått i 

uppdrag av regeringen att planera för höghastighetsjärnväg på 

sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Byggandet 

av höghastighetsjärnväg i Sverige är det hittills största samman-

hållna samhällsutvecklingsprojektet sedan stambanorna byggdes 

under andra halvan av 1800-talet och Trafikverket kallar det ”En ny 

generation järnväg”. 

 

Under år 2014 utsåg Sveriges regering en särskild utredare (Sve-

rigeförhandlingen) som ska arbeta för att möjliggöra ett snabbt 

genomförande av en ny höghastighetsjärnväg i Sverige. Inom ra-

men för förhandlingen ska det också tas fram förslag till principer 

för finansiering, inkluderande medfinansiering, en utbyggnadsstra-

tegi, samt förslag på lösningar i de städer som ska angöras. En an-

nan viktig del i förhandlingsuppdraget är att öka kollektivtrafiken, 

förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i våra tre stor-

städer; Stockholm, Göteborg och Malmö. Totalt ska infrastruktur-

satsningar runt om i Sverige möjliggöra byggandet av minst 100 

000 nya bostäder. 

 

Trafikverket har i uppdrag att bistå Sverigeförhandlingen med un-

derlag och analyser för utbyggnaden. Två projekt för dubbelspårig 

höghastighetsjärnväg är långt fram i planeringsskedet, Ostlänken 

samt Göteborg-Borås (mörkgråa i figur 1). För sträckorna Linkö-

ping-Borås (mörkröd i figur 1) respektive Jönköping – Malmö (ljus-

röd i figur 1), har Trafikverket valt att genomföra utredningen i 

form av så kallade åtgärdsvalsstudier. Studierna utgör en del av 

Trafikverkets underlag till Sverigeförhandlingen, men de ska också 

fungera som underlag till den nationella infrastrukturplaneringen 

och inte minst för det fortsatta planerings- och projekteringsar-

betet. Det ligger också i Trafikverkets uppdrag att utreda och bygga 

de sträckningar regeringen beslutar. 

 

Byggandet av höghastighetsjärnväg i Sverige är ett stort samhälls-

utvecklingsprojekt och Trafikverket kallar det ”En ny generation 

järnväg”. Höghastighetsjärnvägar har utretts genom flera utred-

ningar under den senaste 10-årspersioden, bl.a. ”Höghastighetsba-

nor– ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft” 

(SOU 2009:74), samt Trafikverkets Kapacitetsutredning (2012a). 

Kapacitetsutredningen gav bland annat förslag på effektiviserings- 

och kapacitetshöjande åtgärder för det svenska järnvägsnätet och 

behandlade även nya höghastighetsbanor. 

 

Denna underlagsrapport avser analys av Station Tranås och tillhö-

rande passage. 

1.2 Syfte 

 

Syfte med utredningen för Station Tranås är 

• att bistå Sverigeförhandlingen med underlag 

• att som en del i arbetet med åtgärdsvalsstudien Linköping-

Borås utreda och analysera passager i anslutning till stat-

ionsorter. 

 

För att uppfylla detta ska utredningen av Station Tranås 

• genom analys av måluppfyllelser, byggbarhet och kostnader 

identifiera de stationsalternativ som bedömts vara mest re-

levanta och intressanta för fortsatt fördjupad analys 

• genomföra och redovisa den fördjupade analysen av de stat-

ionsalternativ, med tillhörande passageområden, som väljs 

ut för fördjupad analys  

• redogöra för urvalsprocessen och genomförda analyser 

• utgöra underlag till kalkyl och kostnadsbedömningar 

• kunna utgöra underlag för kommande planeringsskede  

Figur 1. Pågående utredningar för höghastighetståg. Mörkröd yta avser 

aktuell ÅVS för sträckan Linköping-Borås, ljusröd yta avser ÅVS för 

sträckan Jönköping-Malmö. Grå linjer avser projekt Ostlänken respek-

tive projekt Göteborg-Borås. 
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Figur 2. Översiktskarta för utredningen av Station Tranås. 
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1.3 Mål 

Arbetet med de båda åtgärdsvalsstudierna för Linköping – Borås 

respektive Jönköping – Malmö, har i tillämpliga delar samordnats. 

Båda åtgärdsvalsstudierna utgår från de för höghastighetsjärnvägen 

formulerade ändamålen. Vidare har övergripande projektmål för de 

båda åtgärdsvalsstudierna formulerats. Därutöver har projektmål 

för sträckan Linköping – Borås formulerats, som beaktar sträckans 

förutsättningar. De gemensamma ändamålen och övergripande 

projektmålen för åtgärdsvalsstudierna utgår från de transportpoli-

tiska målen, som preciseras av de nationella miljökvalitetsmålen. 

 

 

 

Figur 3. Ändamålen och övergripande projektmål för de båda åtgärds-

valsstudierna Linköping-Borås och Jönköping-Malmö utgår från de 

transportpolitiska målen, som i sin tur preciseras av de nationella miljö-

kvalitetsmålen. 

1.3.1 Transportpolitiska mål 

Det övergripande transportpolitiska målet, som antogs av Riksda-

gen 2009, är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och nä-

ringslivet i hela landet. Målet ska nås genom att tillgängligheten 

säkerställs, utan att andra värden som miljö, hälsa och säkerhet 

äventyras. I den transportpolitiska målstrukturen ingår därför, utö-

ver det övergripande målet, även ett funktionsmål; tillgänglighet, 

och ett hänsynsmål; säkerhet, miljö och hälsa. Funktionsmålet och 

hänsynsmålet är jämbördiga. 

 

1.3.1.1 Funktionsmålet 

Transportsystemets utformning, funktion och användning 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. 

1.3.1.2 Hänsynsmålet 

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska an-

passas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till 

att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa. 

 

1.3.2 Ändamål 

Trafikverket har formulerat fyra ändamål som ger uttryck för det 

övergripande syftet med höghastighetsjärnvägen. Studerade lös-

ningar ska alla bidra till ändamålen. Ändamålet, eller det övergri-

pande syftet, med höghastighetsjärnvägen är att 

 

• frigöra kapacitet på befintlig järnväg för att möjliggöra ro-

busta och hållbara transporter för människor och gods 

• genom ökad tillgänglighet skapa förutsättningar för regional 

utveckling 

• genom snabba och hållbara persontransporter knyta sam-

man Stockholm C och Göteborg C på två timmar och Stock-

holm C och Malmö C på två och en halv timma 

• öka tillgängligheten till de internationella marknaderna för 

människor och näringsliv 

 

1.3.3 Övergripande projektmål för Linköping-Borås och Jön-

köping-Malmö  

Trafikverket har formulerat åtta övergripande projektmål för 

sträckorna Linköping-Borås respektive Jönköping-Malmö.   

 

• Höghastighetsjärnvägen ska möjliggöra attraktiva och tids-

effektiva resor för alla. 

• Höghastighetsjärnvägen ska bidra till en hållbar samhälls-

utveckling genom att binda samman större städer. 

• Höghastighetsjärnvägen ska bidra till ökad attraktivitet i 

regioner och stationsorter. 

• Höghastighetsjärnvägen ska lokaliseras och utformas med 

utgångspunkt i, och med anpassning till, landskapets förut-

sättningar. 

• 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 stationsorter som utmed höghastighetsjärnvägen.  

• Höghastighetsjärnvägen ska bidra till uppfyllande av Sveri-

ges klimatmål.  

• Höghastighetsjärnvägen ska lokaliseras och utformas så att 

en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och ändliga 

resurser främjas och så att en effektiv energianvändning 

uppnås under dess livscykel. 
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1.3.4 Projektmål 

Projektmålen utgår från de transportpolitiska funktions- och hän-

synsmålen och är preciseringar av de övergripande projektmålen. 

Hänsyn till förutsättningar för det studerade stråket såsom region-

ala utvecklingsmål och preciseringar för miljökvalitetsmålen har 

också legat till grund för projektmålsformuleringarna.  

 

 

Figur 4. Projektmålen är preciseringar av programmålen. Projektmålen 

är i sin tur indelade i hänsyns- och funktionsmål.  Beskrivningarna av 

måluppfyllelsebedömningarna för de olika stationsprinciperna baseras 

på dessa mål. 

Funktionsmål: 

 

Tillgänglighet och användbarhet  

• Höghastighetsjärnvägens funktion och användning ska bi-

dra till en tillförlitlig, bekväm och trygg resa för alla. 

• Stationers lokalisering ska medverka till en god tillgänglig-

het till andra stationsorter utmed höghastighetsjärnvägen.  

• Stationers utformning och lokalisering ska medverka till en 

god tillgänglighet till och från stationen och till annan kol-

lektivtrafik. 

 

Samhällsutveckling 

• Höghastighetsjärnvägen ska bidra till en positiv samhällsut-

veckling i hela landet 

• Stationers lokalisering ska stärka attraktionskraften för bo-

ende och näringsliv på regional nivå. 

• Stationers utformning och lokalisering ska bidra till en håll-

bar kommunal utveckling. 

• Stationer ska vara ett positivt inslag i närområdet och bidra 

till lokal utveckling. 

 

Hänsynsmål: 

 

Landskap  

• Höghastighetsjärnvägen skapar förutsättningar för en posi-

tiv upplevelse 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 eta-

blerade markbruk, kulturhistoriska samband, rörelsemöns-

ter 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 

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 sprid-

ning av föroreningar från förorenade områden till omgi-

vande mark- och vattenområden 

• Höghastighetsjärnvägen bidrar till det långsiktiga trafiksä-

kerhetsmålet att ingen människa ska dödas eller skadas all-

varligt till följd av trafikolyckor, oavsett transportslag 

• Samhällsviktig verksamhet (inklusive höghastighetsjärnvä-

gen) utformas 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 änd-

liga resurser främjas. 

 

Klimat  

• Höghastighetsjärnvägen bidrar till uppfyllande av Sveriges 

klimatmål (samma som övergripande projektmål, se även 

övergripande projektmål för Resurser tillgängliga för män-

niskan) 
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2 Styrande förutsättningar och 
avgränsningar 

2.1 Styrande förutsättningar 

De nya höghastighetsjärnvägarna ska uppfylla ett antal krav i syfte 

att uppfylla de ändamål som beskrivs i avsnitt 1.2.2. För att dessa 

ska uppnås utgår detta utredningsuppdrag från de Övergripande 

krav för höghastighetsjärnvägarna som är definierade enligt Tra-

fikverket1. I de övergripande kraven regleras restider och hastighet, 

kapacitet och trafik, stationer och kopplingspunkter samt tillförlit-

lighet och underhåll.  De övergripande kraven har varit av-

görande för avgränsningen av åtgärdsvalsstudien med avse-

ende på geografi och innehåll: 

 

• Restid Stockholm–Göteborg ska vara högst 2:00 

med direkttåg. 

• Restid Stockholm–Malmö ska vara högst 2:30 med 

direkttåg. 

• Hastighet 320 km/tim respektive minst 250 km/tim 

för regionala tåg. 

• Möjliga bytestider på stationer mellan olika tåg och 

mellan tåg och buss/spårvagn ska vara högst 10 mi-

nuter. 

 

Utredningen förhåller sig även till följande styrande förut-

sättningar: 

 

• På sträckan Linköping-Borås byggs banan utan 

kopplingspunkter för operativ trafik (ingen regelrätt 

trafikering) till det konventionella nätet 

• Station Jönköping. 

• Station Tranås. 

• Förgrening/kopplingspunkt höghastighetsjärnväg 

Stockholm-Göteborg/Malmö väster om Station 

Jönköping. 

• Ombyggnation av det konventionella nätet för effek-

tiva byten sker längs befintliga korridorer och linjer, 

förutsatt att detta inte begränsar eventuella andra 

bra lösningar. 

 

                                                

1 Trafikverket (2016b)   

2.2 Avgränsningar 

Åtgärdsvalsstudien för Linköping – Borås är indelad i ett huvuddo-

kument samt ett antal underlagsrapporter; Miljöbedömning, Stat-

ion Jönköping, Station Tranås och Landskapskaraktärsanalys.  

 

Arbetet med åtgärdsvalsstudien inleddes 2015 med en förbere-

dande studie, kallad Översiktlig design- och systemanalys (se av-

snitt 3.3). I denna studie identifierades ett översiktligt utrednings-

område innehållande möjliga, relevanta och byggbara systemlös-

ningar för den aktuella sträckningen. Detta översiktliga utrednings-

område illustreras i nedanstående figur. I figuren illustreras även 

den geografiska avgränsningen för det utredningsarbete som sker i 

arbetet med Station Jönköping respektive Tranås.  Det område som 

studeras inom ramen för arbetet med respektive station är avgrän-

sat för att vara tillräckligt stort för att kunna jämföra stationsalter-

nativen. Yttre gräns för det område som inkluderas i studien av 

Station Tranås är satt där valet av stationsalternativ inte längre be-

dömts vara styrande för järnvägens sträckning mellan stationsor-

terna. Arbetet med Station Jönköping respektive Tranås hanterar 

generellt inte sträckorna mellan stationsorterna.

Figur 5. Översiktligt utredningsområde från den förberedande studien Översiktlig design- och systemlösning (december 2015) samt den geografiska avgräns-

ningen för utredningen av Station Tranås respektive Jönköping. 
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3 Metodik och genomförande 

3.1 Beskrivning av uppdraget 

Åtgärdsvalsstudien för höghastighetsjärnväg mellan Linköping och 

Borås gränsar till projekt Ostlänken i öster och projekt Göteborg-

Borås i väster samt till den samtidigt pågående åtgärdsvalsstudien 

för sträckan Jönköping-Malmö. Sträckningen Linköping-Borås har 

tidigare studerats i en förstudie, daterad till mars 2010.  

 

Inför och parallellt med arbetet med åtgärdsvalsstudien för höghas-

tighetsjärnväg mellan Linköping och Borås har en förberedande 

studie samt ett antal olika underlagsrapporter tagits fram. Dessa 

olika rapporter är fristående dokument, men utgör samtidigt un-

derlag till åtgärdsvalsstudien och i åtgärdsvalsstudierapporten hän-

visas till de olika underlagsrapporterna. Rapporten Station Tranås 

utgör en av underlagsrapporterna till åtgärdsvalsstudien för hög-

hastighetsjärnväg mellan Linköping och Borås.   

 

 

3.2 Åtgärdsvalsstudiemetodiken och dess tillämpning 

Åtgärdsvalsstudier har ersatt delar av det tidigare förstudieskedet. 

Åtgärdsvalsstudier föregår Trafikverkets planläggningsprocess, i 

vilken samrådsprocessen har en formell styrning och reglering. Åt-

gärdsvalsstudier innehåller normalt ett antal moment där berörda 

identifierade parter gemensamt formulerar den gemensamma pro-

blembilden och den gemensamma målbilden och därefter prövar 

åtgärder som styr mot målbilden. Åtgärder identifieras och prövas i 

enlighet med den s.k. fyrstegsprincipen. 

 

Den här åtgärdsvalsstudien för höghastighetsjärnväg på sträckan 

Linköping–Borås skiljer sig i många avseenden från en traditionell 

åtgärdsvalsstudie. Utgångspunkten har varit att pröva olika alterna-

tiva lösningar för en höghastighetsjärnväg. Andra åtgärder för att 

förbättra resmöjligheterna genom optimering av befintlig infra-

struktur eller ombyggnadsåtgärder på befintliga banor är sedan 

tidigare utredda och hanterade i den kapacitetsutredning som Tra-

fikverket genomfört (Trafikverket, 2012a). Åtgärdsvalsstudien som 

verktyg och metodik har i detta fall använts för 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.  

När den formella planläggningsprocessen tar vid och ny informat-

ion tillförs, kan olika ställningstaganden från åtgärdsvalsstudien 

behöva omprövas. Det innebär bland annat att fler stationsalterna-

tiv kan komma att identifieras och att utredningsområdet kan be-

höva justeras. 

 

Det utredningsområde som identifieras i ÅVS-arbetet är således 

inte juridiskt bindande utan avser att vara en stödjande och vägle-

dande geografisk avgränsning inför kommande planläggningspro-

cess. I planarbetet kommer korridorer tas fram längs sträckningen 

mellan Linköping och Borås och de kan bli aktuella även utanför 

det i åtgärdsvalsstudien utpekade utredningsområdet. Detta gäller 

även för övergången mellan utredningsområdet för ÅVS Linköping-

Borås och ÅVS Jönköping-Malmö. Övergången ska ses som vägle-

dande och kan komma att anpassas utifrån den utbyggnadsordning 

som väljs i kommande planläggningsprocess. 

3.3 Översiktlig design- och systemlösning 

Som en förberedelse inför åtgärdsvalsstudien för Linköping-Borås 

genomfördes under 2015 en översiktlig principstudie för sträckan. 

Denna studie genomfördes i syfte att identifiera ett översiktligt ut-

redningsområde, innehållande möjliga, relevanta och byggbara 

systemlösningar för höghastighetsjärnvägen inom detta översiktliga 

utredningsområde.  

 

Rapporten från detta arbete benämns ”Översiktlig design- och 

systemlösning” och har utgjort underlag för det fortsatta utred-

ningsarbetet. I rapporten redovisas funktioner och krav som den 

nya järnvägen ska uppfylla. Dessa är kopplade till styrande doku-

ment som finns för höghastighetsjärnväg, landskapsknutna förut-

sättningar och relevanta miljöaspekter.  Vidare har arbetet med 

”Översiktlig design- och systemlösning” resulterat i att tänkbara 

sträckningar och stationsalternativ för den nya järnvägens passage 

vid Tranås, Jönköping och Ulricehamn identifierades. Arbetspro-

cessen har inneburit ett teknikövergripande arbetssätt där olika 

fackområden arbetat parallellt och integrerat med syfte att belysa 

åtgärder ur ett helhetsperspektiv. Motsvarande arbetssätt har sedan 

tillämpats även i arbetet med åtgärdsvalsstudien och arbetet med 

underlagsrapporterna för stationsorterna. 

Figur 6 Arbetsprocess för åtgärdsvalsstudie för Höghastighetsjärnväg Linköping-Borås 
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3.4 Metodbeskrivning för Station Tranås 

Arbetet med ”Översiktlig design och systemlösning” identifierade 

sammantaget fem olika stationsprinciper för den nya järnvägens 

passage vid Tranås. Utgångspunkten för arbetet med att identifiera 

dessa alternativ var ändamålen för höghastighetsjärnvägen samt 

styrande förutsättningar, såsom att stationer ska vara effektiva by-

tespunkter. Därefter har ytterligare en stationsprincip tillkommit 

under våren 2016, som ett resultat av de diskussioner som förts 

mellan Sverigeförhandlingen och Tranås kommun. Urvalsprocessen 

innefattade därmed sex alternativ att gå vidare med.  

 

Alternativen inbegriper både centrala och externa stationsprinciper. 

I första steget i urvalsprocessen tillämpas relativt enkla kriterier 

avseende tillgänglighet, samhällsutveckling, stationsområdesut-

veckling, trafik och kapacitet, miljö samt förutsättningar för bygg-

nation och kostnader. För miljö ingår en övergripande analys för 

fokusområdena landskap, hälsa och säkerhet, resurser tillgängliga 

för människan samt klimat.  

 

De olika stationsprinciperna analyseras tillsammans med tillhö-

rande passageområde. Ett passageområde åskådliggör det område 

inom vilket höghastighetsjärnvägen, med beaktande av geometriska 

krav, kan komma till och från den stationsprincip som passageom-

rådet gäller för. Det är viktigt att ha i åtanke att passageområdets 

avgränsning skall betraktas som indikativ, där områdena skapats 

utifrån ett syfte att skapa jämförbarhet och kunna ansluta till övriga 

områden. 

 

Inget av de sex alternativa stationsprinciperna har bedömts vara 

orimliga eller oskäliga med hänsyn till exempelvis miljöpåverkan 

eller kostnader. Istället bedömdes tre alternativ sammanvägt ha 

större nyttor i förhållande till bedömda kostnader och negativa ef-

fekter, än de övriga tre stationsalternativen. Dessa tre alternativ 

valdes därför ut för fortsatt analys, med avseende på deras bidrag 

till uppfyllelse av de olika projektmålen samt avseende byggbarhet 

och kostnader.  

 

Genomförda analyser och bedömningar per stationsprincip och steg 

i urvalsprocessen framgår av rapporten. För de tre alternativ som 

valts ut för fortsatt analys redovisas bedömningen av hur de bidrar 

till uppfyllelse av de olika projektmålen. 

 

Under 2017 genomfördes en kompletterande analys av möjliga stat-

ionslägen inom dessa tre alternativ för Station Tranås. Syftet med 

den kompletterande analysen var att belysa samband mellan pas-

sage över Sommen, påverkan på Tranås samhälle och riksintresset 

Säbydalen och påverkan på restiderna längs sträckan Linköping-

Jönköping. Resultatet av fördjupningen redovisas i separata textru-

tor för varje stationsalternativ i slutet av kapitlen 7.2, 7.3 och 7.4. 

Det har inte gjorts kompletterande bedömningar av måluppfyllelse 

för potentiella utökningar av passageområden som studerats i för-

djupningen.  
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4 Befintliga förhållanden 

Nedan följer en beskrivning av nuvarande förhållanden, hur ut-

vecklingen sett ut och förväntas bli. Detta avsnitt är även underlag 

effektbeskrivning av stationsalternativ i senare kapitel. 

4.1 Tranås med omland 

Tranås är en av 13 kommuner i Jönköpings län. I väst delar Tranås 

gräns med Jönköpings kommun, och i syd med Aneby. I ost och 

norr gränsar Tranås till Östergötlands län, och kommunerna Ydre, 

Boxholm och Ödeshög. 

 

Ett utsnitt har definierats för vidare undersökning av Tranås tätort 

med omland. Vid begränsning av området har det tagits hänsyn till 

den barriär som sjön Sommen skapar mot ost. I stället omfattar 

beskrivningen en större del av Tranås kommun i väst, med Säbyda-

len och sjön Noen. Alla kommunens tre tätorter – Tranås, Sommen 

och Gripenberg – är inkluderade i kartområdet. 

 

I statistiska beskrivningar och analyser av Tranås omland har data 

för Tranås kommun lagts till grund. 

4.1.1 Befolkning 

Med sina drygt 14 500 invånare (2015-12-31) svarar centralorten 

Tranås för drygt 78 % av kommunens befolkning. I Tranås kommun 

ligger – förutom centralorten Tranås – de två tätorterna Sommen, 

med ca 800 invånare, och Gripenberg, med ca 300 invånare.  

 

Boxholm och Aneby är, likt Tranås, stationssamhällen och ligger 

med ungefär 20 km avstånd från Tranås längs Södra stambanan 

och riksväg 32 i norr-sydlig riktning. Nära Tranås finns också tätor-

terna Frinnaryd och Sundhultsbrunn i Aneby kommun samt Hestra 

i Ydre kommun.  

 

I väster gränsar Tranås mot Jönköpings kommun och ca 30 km 

väster om Tranås ligger Gränna med ca 2700 invånare. I samma 

kommun, nära gränsen till Tranås, ligger också Örserum (360 inv.). 
 

 

 

Figur 7. Tätorter och dess befolkning i Tranås omland (2015-12-31, källa: SCB, 2016). 
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4.1.2 Infrastruktur 

De största kommunikationslederna till och från kommunen är 

Södra Stambanan, Riksväg 32, Väg 133 mot E4:an, Väg 131 mot 

Österbymo samt 1009 mot Ödeshög. Kommunens regionala läge 

gör att framförallt de nord-sydliga kommunikationerna mot Linkö-

ping respektive Jönköping har stor betydelse. Den starka koncent-

rationen av både befolkning och verksamheter till Tranås tätort 

innebär en god tillgänglighet via järnvägen och de flesta av tätor-

tens målpunkter ligger inom gång- eller cykelvänligt avstånd från 

stationen, mestadels via utbyggt gång- och cykelnät. 

 

Restiderna med tåg till Linköping är idag betydligt kortare än till 

Jönköping, vilket också återspeglas i passagerarvolymen. Mellan 

2011 och 2015 fanns direktgående tåg mellan Norrköping och Jön-

köping (Östgötapendeln), men från och med sommaren 2015 trafi-

keras sträckan Tranås-Jönköping av Krösatåg (ca 70 minuters res-

tid) och sträckan Tranås-Linköping av Östgötapendeln (restid ca 40 

min) respektive SJ Snabbtåg (restid 28 minuter).  

 

Tillsammans med grannarna Aneby och Boxholm arbetar Tranås 

kommun för pendelstopp även i de mindre tätorterna, i första hand 

Strålsnäs, Sommens samhälle och Frinnaryd. Mark för per-

rong/resecentrum finns avsatt i översiktsplan både i Sommens 

samhälle och i Gripenberg (Tranås kommun, 2011). 

 

Kommunens busslinjer har överlag en låg beläggningsgrad men 

fyller en viktigt social funktion. Landsbygdslinjerna baseras huvud-

sakligen på skolskjutstrafiken kompletterad med anropsstyrd när-

trafik. 

 

Godstransporter till och från kommunen sker uteslutande med väg-

trafik. Vägstandarden på de viktigaste transportlederna är i stort 

sett bra med undantag för delar av väg 133 samt för väg 32, sträck-

an Traneryd - Aneby.  

 

 

 
  

Figur 8. Södra stambanan och viktiga vägar kring Tranås. 
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Figur 11 Mosaiklandskap 

4.1.3 Landskapstyper och karaktärsområden 

Den översiktliga landskapskaraktärsanalysen från 2015 omfattar 

en stor del av södra Sverige och har definierat åtta landskapstyper 

längs utredningsområdet för Linköping–Borås (Trafikverket, 

2015). Landskapstyperna har gemensamma karaktärsdrag och 

därmed gemensamma landskapliga förutsättningar.  

 

I syfte att fördjupa kunskapen om landskapet i det översiktliga 

utredningsområdet har en Landskapskaraktärsanalys genomförts 

(se vidare i Underlagsrapport Landskapskaraktärsanalys), i vilken 

det översiktliga utredningsområdet delats in i 21 olika karaktärs-

områden. Ett karaktärsområde omfattar ett geografiskt område 

med en specifik karaktär utifrån områdes naturförhållanden, mar-

kanvändning, historiska och kulturella innehåll samt upplevelse-

bara förhållanden. 

 

4.1.3.1 Kraftigt kuperat skogslandskap 

Tranås tätort och en stor del av Tranås kommun ligger i land-

skapstypen kraftigt kuperat skogslandskap. Relativa höjdskillna-

der kan överstiga 150 meter, ofta med sjöar i dalbotten och skog-

klädda eller kala berg omkring  

 

Figur 10. Kraftigt kuperat skogslandskap. 

Här finns den stora och flikiga sjön Sommen och de mindre sjöar-

na Ören och Bunn. Särskilt sjölandskap kring sjön Sommen har 

stark visuell karaktär med branta sluttningar, brutenhet och stor-

skalighet. Landskapet norr om sjön domineras av stora barrsko-

gar, medan de södra stränderna har högre andel av lövskog och 

odlad mark. Den uppodlade dalgången utmed Svartån bryter av 

mot det omgivande skogsdominerade och höglänta landskapet. 

 

4.1.3.2 Mosaiklandskap 

I övergången mellan Östgötaslätten och det skogsdominerade land-

skapet kring Tranås ligger ett område kategoriserat som mosaik-

landskap. Norra delen av Tranås kommun och tätorten Sommen 

ligger i detta område som är böljande och småkuperat med små 

relativa höjdskillnader.  Det övergår söder om Mjölby i ett mer 

småskaligt och uppbrutet mosaiklandskap med Hålaveden och dal-

gångarna kring Åsboån och Nedre Svartån.  

Dalgångarna har ett sammanhållet jordbrukslandskap i flacka dals-

tråk med tydliga riktningar och öppenhet kring meandrande vat-

tendrag. Det öppna dalgångslandskapet karaktäriseras av åsar och 

erosionsdalar samt innehåller fornlämningsrika herrgårdsmiljöer 

och ängs- och hagmarker.  

 

Längre mot nordväst ligger Hålaveden, med ett odlingslandskap 

som påminner om det förindustriella och några av de värdefullaste 

hagmarkerna i Östergötland. Landskapstypen växlar mellan öppna 

och stängda rum och utblickarna begränsas av skogsklädda partier 

och trädridåer. 

 

 

Figur 9. Landskapstyper och karaktärsområden vid Tranås med omland.  
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Figur 13. Kuperat skogslandskap norr om Tranås. Infrastruktur i dal-

gångarna mellan bergen. 

 
 

 

 

 
  

Figur 12. Tranås ligger i norra änden av det sydsvenska höglandet, med höjdvariationer mellan 150 och 300 meter inom området. 
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4.1.4 Geologi 

4.1.4.1 Underlag 

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har tagit fram ett uppda-

terat berg-, jord- och vattenrelaterat kart-, data- och informations-

material för projektet Götalandsbanan. Som underlag till uppdraget 

finns rapporten ”Götalandsbanan - en sammanställning av SGU:s 

geologiska data för sträckan Göteborg-Jönköping” (SGU rapport 

2017:03). Det uppdaterade materialet utgör underlag för planering, 

projektering och byggande.  

En bergytemodell har skapats som är baserad på en ”subtraktion” 

mellan skannad markmodell (GIS) och SGU:s jorddjupsmodell.   

Underlagen omfattar osäkerheter beroende dels på skalan karte-

ringen gjorts, dels vid vilken tidpunkt underlaget tagits fram. Det 

äldre kartmaterialet har till exempel större osäkerheter i bland an-

nat jordartsgränser. Jorddjupsmodellen bygger på jorddjupsuppgif-

ter från borrningar och seismiska sonderingar samt på information 

om berg i dagen och från jordartskartan. Osäkerheten i modellen 

varierar kraftigt från område till område, generellt gäller att nog-

grannheten är större i eller nära tätorter och mindre på landsbyg-

den, eftersom det finns fler borrningar i eller nära tätort. Generellt 

gäller också att jorddjupsmodellen har en underrepresentation av 

stora jordmäktigheter.   

4.1.4.2 Jordlager 

Jordlagren har bildats under den senaste istiden där iskanten reti-

rerat stegvis och breda moränlastade randpartier bildats. Jordarter 

har också bildats genom att vattensamlingar dämts av den retire-

rande isen. Glaciala jordarter, främst morän, dominerar i området, 

dels i form av backlandskap med blockrik och grovkornig morän, 

och dels i form av drumliner med morän med lägre blockhalt. 

Isälvsavlagringar förkommer i form av åsar och dalfyllnader och 

issjösediment förekommer i form av sand och mo samt ställvis lera. 

Torv förekommer men i mindre omfattning.  
 

4.1.4.3 Morän 

Moränerna bildades genom att inlandsisen tog upp material från 

underlaget. I området dominerar sandig morän, men även andra 

moräntyper som grovkornig morän (i moränbacklandskap och 

ändmoräner) förekommer. Ställvis är blockhalten hög i moränerna. 

Mäktigheterna på moränlagren är generellt måttlig, men större 

mäktigheter förekommer i Gripenbergsområdet (längs Svartåns 

dalgång) med jorddjup på mellan 30 och 40 meter.  

4.1.4.4 Torv 

Torv består av mer eller mindre nedbrutna växtdelar som bevarats i 

fuktig miljö. Torvmarker uppkommer genom igenväxning av sjöar 

eller genom försumpning i områden där grundvattnet ligger nära 

markytan. Mindre torvmarker förekommer i låglänt terräng i om-

rådet.  

 

4.1.4.5 Isälvsavlagringar, älv- och svämsediment 

Isälvsavlagringar, både mer finkorniga och sandiga och grusiga, 

förekommer i Tranås centralort och i stråk från nordväst till sydöst 

samt längs tidigare dalgångar. Ett större stråk av isälvsavlagringar 

kommer in söderifrån längs Svartåns dalgång (Gripenberg), dessa 

är typiskt grusiga. Berg sticker upp genom isälvsavlagringarna på 

många ställen, vilket visar att sedimentmäktigheten är mycket väx-

lande i området.  

 

Figur 14. Jordartskarta från Sveriges Geologiska Undersökning. Rött visar blottat berg, ljusblått visar morän, grönt isälvssediment, gult lera/mo 

och brunt visar torv. 
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Älv- och svämsediment bildas fortfarande utmed vattendrag och 

som deltan vid vattendragens mynning. Norr om Gripenberg före-

kommer stora områden där Svartån avlagrat siltiga svämsediment. 

Dessa förekommer tillsammans med torv.  

 

4.1.4.6 Issjösediment och glaciala finkorniga sediment 

Issjösediment består till största delen av finsand, silt och leror som 

sedimenterat i forna issjöar. Lågt belägna områden dämdes av isen 

eller av dödis och fylldes med smältvatten. Denna typ av sediment 

återfinns idag i anslutning till dagens sjöar, men även i Svartåns 

dalgång. Små förekomster av glacial leva finns även i mindre svack-

or i terrängen och troligen under en del av torvmarkerna.  

 

4.1.4.7 Talus 

Talus är ansamlingar av block och sten, som har rasat från en 

bergssida. Mindre talusavlagringar finns väster om Tranås.  

 

4.1.4.8 Berggrund 

Berggrunden kring Tranås består av det Transskandinaviska mag-

matiska bältet (TMB). I detta ingår främst vulkaniska bergarter, 

allmänt kallade Smålandsporfyrer, och sura intrusivbergarter, kal-

lade Smålandsgraniter. De vulkaniska bergarterna består till största 

delen av sura vulkaniter och underordnat av vulkaniter med inter-

mediär till basisk sammansättning. De intrusiva bergarterna varie-

rar i sammansättning från gabbro till granit. Röda och grå gra-

nitoider dominerar bland intrusivbergarterna. Gabbrobergarter 

förekommer som mindre kroppar i de sura bergarterna.  

 

 

 
  Figur 15. Berggrundskarta från Sveriges Geologiska Undersökning. Röda färger visar granitoida intrusivbergarter, gult visar vulkaniska sura 

bergarter, ljusblå visar sedimentära bergarter och mörkgrön visar diabasgångar. 
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4.1.5 Klimat, vatten och luft 

4.1.5.1 Klimat 

Klimatet i området kring Tranås präglas av att det ligger i över-

gången mellan det Sydsvenska höglandet i söder och de stora slätt-

bygderna i norr upp mot Linköping. Det är en viss variation i klima-

tet inom området beroende på höjd över havet. De högre liggande 

områdena har något lägre årsmedeltemperatur än själva tätorten 

och de lägre liggande områdena invid exempelvis Sommen och i 

Säbydalen. Sommen är också en så pass stor sjö att det påverkar 

klimatet i de allra närmast liggande områdena. Vegetations-

periodens längd (mätt som antal dygn med medeltemperatur över 

+5°C) är därför något längre i de strandnära områdena, men också i 

Säbydalen, jämfört med höjdområdena väster om Tranås och norr 

om Sommen. 

 

4.1.5.2 Ytvatten 

Tranås med omland ligger i Svartåns avrinningsområde. Svartån 

tillhör Motala Ströms huvudavrinningsområde (067) och är dess 

största biflöde. Svartån har sina källflöden öster om Nässjö. Ån rin-

ner sedan norrut förbi bland annat Aneby där den bildar vattenfal-

let Stalpet. Norr om Aneby rinner Svartån genom sjöarna Ralången 

och Säbysjön innan den passerar genom Tranås tätort för att däref-

ter mynna i sjön Sommen. Nära mynningen i Sommen, i själva tä-

torten, ansluter Lillån norr ifrån till Svartån. 

 

Framförallt Sommen och Svartån är ytvatten som präglar tätorten. 

Utmed ån finns flera grönområden och åns vatten har också under 

lång tid använts för kraftutvinning. Regleringen av vattenflödet gör 

att ån vid sin passage genom tätorten i huvudsak är lugnflytande. 

Ån är näringsrik och har tillsammans med Säbysjön en artrik fisk-

fauna. Säbysjön är en mycket näringsrik, grund och grumlig slätt-

landssjö mellan Gripenberg och Tranås. Både sjön och ån betecknas 

som övergödda. 

 

Sommen däremot är en djup näringsfattig sprickdalssjö med klart 

vatten. Siktdjupet kan vara upp mot åtta till 10 meter. Sjöns medel-

djup är cirka 17 meter och det största djupet mer än 50 meter. Sjön 

är flikig med flera stora vikar. Stränderna är bitvis branta och ber-

giga. I Sommen finns upp emot 300 öar, varav Torpön är den 

största. Sjön delas i två delar vid Torpön och gränsen mellan Jön-

köping och Östergötlands län går mitt i den västra delen av sjön. 

Sommen avvattnas norrut av Svartån och är reglerad vid sitt utlopp. 

 

 

Väst och nordväst om Tranås tätort finns flera mindre sjöar, bland 

annat Trehörningstorpssjön, Högstorpasjön, Strånnesjön och Av-

lången. Flertalet av dessa avvattnas av Lillån eller Dryllån, varav 

den senare mynnar i Svartån strax öster om Gripenberg. Väster om 

tätorten men på längre avstånd finns flera något större sjöar, bland 

annat Noen, Vänstern och Frucken som alla avvattnas söderut via 

Noån till Ralången. Dessa tre sjöar liknar Sommen till sin karaktär 

så till vida att de är relativt näringsfattiga och även djupa. Både 

Noen och Vänstern har ett maximalt djup om cirka 25 meter. 
  

Figur 16. Hydrologi, ytvatten. 
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4.1.5.3 Grundvatten 

Grundvatten återfinns inom hela det studerade området för Tranås, 

både i berg och i jord men framförallt i isälvsavlagringar och isälvs-

sediment. Isälvsavlagringarna har generellt en avlång utbredning i 

den senaste inlandsisens avsmältningsriktning (huvudsakligen 

nord-sydlig).  

 

Isälvsavlagringar förekommer ställvis i ett stråk från Boxholm till 

samhället Sommen och vidare förbi Tenbäcken mot Röhälla. I 

grundvattenmagasinet vid Röhälla bedöms vattentillgången vara 

stor och uttagsmöjligheterna goda till utmärkta (5-25 l/s).   

 

Även i Tranås tätort finns vattenförande isälvsavlagringar. Centralt 

och öster om centrum finns grundvattenmagasin med stor vatten-

tillgång och god till utmärkt uttagskapacitet (5-25 l/s). Detsamma 

gäller för ett större stråk från Hakebo mot Gripenberg/Svartåns 

dalgång. Vid Gripenberg är avlagringarna formad som en båge ös-

terut och västerut runt ett höjdområde. Från Gripenberg löper strå-

ket vidare söderut längs Svartåns sträckning mot Frinnaryd och 

Ralången. Även delar av denna bedöms vara en betydande grund-

vattenförekomst med god tillgång.  

 

Grundvattenförekomster i berg uppvisar mindre god till god till-

gång på grundvatten (0-2000 l/h). 

 

4.1.5.4 Luft 

Tranås är medlem i Jönköpings Läns Luftvårdsförbund som regel-

bundet mäter luftkvaliteten i tätorten. Den huvudsakliga utsläpp-

skällan i Tranås är biltrafiken samt eldning. Enligt en genomförd 

klimatstudie finns ett stråk längs de östra, låglänta, delarna av 

Tranås tätort där risken är särskilt stor att luftföroreningar kan 

dröja sig kvar.  

 

Kvävedioxid har de senaste åren minskat generellt i länet och i 

Tranås har inget överträdande av miljökvalitetsnormerna noterats. 

Mätningar av bensen visar att inga överskridande av miljökvalitets-

normen har skett, dock har den undre utvärderingströskeln över-

skridits. För bensen syns en tydligt avtagande trend, framförallt 

ligger minskande utsläpp från fordon bakom minskningen. 

 

Mätning av partiklar i Tranås tätort visar att halterna ligger under 

gällande miljökvalitetsnorm. Undre utvärderingströskeln över-

skreds dock 2014 och det finns därför krav på fortsatt mätning. 

4.1.6 Naturmiljö 

4.1.6.1 Habitat knutna till barrskog 

Den vanligaste naturtypen kring Tranås består av barrskogar av lite 

olika karaktär. Mest utmärkande är de äldre tallbestånden i tätor-

tens norra utkant och Illernområdet i sydost. En stor mängd arter 

lever i dessa miljöer.  

 

Många av de barrskogslevande fåglarna behöver stora områden 

med sammanhängande livsmiljö för att hitta tillräckligt med föda 

under olika delar av året. Hackspettar som t.ex. spillkråka som kan 

behöva ytor av lämplig livsmiljö som överstiger 100 ha. I den här 

studien valde vi att plocka fram alla fläckar med barrskog som är 

äldre än 60 år och större än 10 ha. Sådana ytor kan räcka för att 

typiska skogsmesar som tofsmes, svartmes och talltita ska kunna 

fortplanta sig. Analysen visar att det finns relativt gott om barrskog 

som uppfyller de utpekade kraven på livsmiljön runt Tranås. 

 

Med hjälp av en så kallad habitatnätverksanalys går det att under-

söka hur väl spridningssambanden mellan enskilda fragment av en 

artgrupps livsmiljö ser ut. I det här fallet har vi utnyttjat naturtyps-

information från KNAS (Kontinuerlig naturtypskartering, 

metria.se) i kombination med information om skogsålder från 

kNN-Sverige (SLU). Spridningsmodelleringen tar i analysen hänsyn 

till olika miljöers genomsläpplighet i landskapet. På så vis går det 

att efterlikna en talltitas obenägenhet att sprida sig genom helt 

öppna områden. Habitatnätverksanalysen visar goda spridnings-

samband mellan en stor andel av de identifierade livsmiljöerna 

knutna till äldre barrskog. 

 

Fågelfaunan kan vara känsliga för bullerstörningar och effekter kan 

nå 100-150 m in i skogen från angränsande vägar (Helldin 2013). I 

habitatnätverksanalysen har vi inte tagit hänsyn till eventuella bul-

lereffekter från väg- och tågtrafik, men det är förväntat att den ef-

fektiva arealen på livsmiljöerna för skogsfåglar blir mindre om de 

ligger i direkt anslutning till bullerkällan.  

 

 

Figur 17. Teckenförklaring till figurer med habitatnätverk och sprid-

ningssamband. 

 

Figur 18. Habitat och spridningssamband, barrskog. 

4.1.6.2 Habitat knutna till grövre ädellövträd 

Det finns en betydande mängd arter som lever i skogar och andra 

trädbärande miljöer med god tillgång på grövre ädellövträd. Hit hör 

åtskilliga trädsvampar men också ett stort antal skalbaggsarter. I 

Tranåstrakten förekommer bland annat den sällsynta läderbaggen 

som omfattas av Artskyddsförordningens 4§, vilket bland annat 

innebär att det är förbjudet att ”skada eller förstöra djurens fort-

plantningsområden eller viloplatser”. För att skydda artens före-

komst i Tranås har Ekbergsparken avsatts som N2000-område. 

 

Läderbaggen lever större delen av sitt liv i ihåliga ädellövträd. Fast 

då och då måste arten kunna hitta nya ekar med håligheter för att 

lägga sina ägg. Även om arten kan flyga så är den dokumenterade 

spridningsavstånden ganska begränsad. Därför är det viktigt att det 

finns gott om alternativa värdträd inom en inte allt för stor radie. I 

habitatsnätverksanalysen för läderbaggen och andra arter knutna 

till grova ädellövträd har vi utgått ifrån information om förekomst 

av värdefulla ädellövträd (tradportalen.se). Spridningssambanden 

har sedan modellerats utifrån den friktion olika miljöer i landskapet 

runt Tranås förväntas ha på insekter som läderbaggen. Som un-

derlag för detta användes naturtypsinformation från KNAS. 
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Analysen visar att det finns en hel del mindre nätverk med relativt 

goda förutsättningar för utbyte av individer mellan enskilda frag-

ment av livsmiljön. De största nätverken återfinns runt trakten av 

Gripenberg och Säbysjön, där den rika förekomsten av ädellöv är 

kopplad till herrgårdslandskapet. Även inne i Tranås finns det en 

hel del ädellövträd. Överlag är dock spridningssambanden för 

ädellövskogsarter ganska dåliga i regionen. Flera av de mindre nät-

verken ligger till synes allt för isolerat från övriga nätverk för att 

långsiktigt kunna fungera som livsmiljö annat än för de mest lätt-

spridda arterna. För krävande arter som läderbaggen skulle region-

ens spridningssamband behöva förstärkas på flera håll. Detta låter 

sig göras långsiktigt genom att gynna tillväxt och etablering av ek, 

alm, lind och ask.  

 

 

Figur 19. Habitat och spridningssamband, ädellövträd. 

 

4.1.6.3 Habitat knutna till ängs- och hagmarker 

I anslutning till herrgårdslandskapet i Säbydalen och runt Säbysjön 

ligger områden med anmärkningsvärt mycket betesmarker. Det kan 

därför förväntas finnas extra goda förutsättningar för biologisk 

mångfald knuten till just hagmarker i den här regionen. Att så är 

fallet visas också om man t.ex. studerar hur antalet arter av dagfjä-

rilar och bastardsvärmare varierar mellan olika regioner i landet. 

 

För att se hur spridningssambanden och habitatnätverken för hag-

markslevande arter ser ut runt Tranås valde vi att utgå från de mil-

jökrav som utmärker en lång rad dagfjärilar och vildbin. Dessa in-

sekter behöver blommande växter som födoresurs för vuxna indivi-

der inom en rätt begränsad flygradie. När det gäller fjärilarna stäl-

ler de dessutom ofta mycket specifika krav på tillgång på vissa 

värdväxter som utgör föda för larverna. För att fånga in en ganska 

stor del av arterna har vi som livsmiljö här valt ut bara de mer vär-

defulla betesmarkerna som utpekats i ängs- och hagmarksinvente-

ringen (TUVA) genom påvisad förekomst av specifika indikatorer 

på högt naturvårdsvärde.  

 

Habitatnätverksanalysen visar att det runt Tranås finns riktigt gott 

om hagmarker som skötts på ett sådant sätt att de blir värdefulla 

livsmiljöer också för de mer känsliga hagmarksarterna. Störst kon-

centration av värdefulla hagmarker återfinns i ett band mellan 

södra Tranås och landskapet norr om Gripenberg samt utmed 

Sommen en bit sydsydost om Tranås neråt Hestra. Förutom dessa 

områden finns det flera andra mer eller mindre sammanhängande 

habitatnätverk för hagmarker runt Tranås.  

 

Tät barrskog är för många av hagmarksarterna en mycket kraftig 

barriär för spridning i landskapet. Eftersom just barrskog är den 

dominerande naturtypen runt Tranås framträder den positiva effekt 

som kraftledningsgator och vägkanter kan få för spridningssam-

banden extra tydligt.  

 

 

Figur 20. Habitat och spridningssamband, ängs- och hagmarker. 

4.1.6.4 Sjöar och vattendrag 

Flera av de arter vilka är föreslagna som ansvarsarter i remissvers-

ionen av naturvårdsprogram för Tranås kommun (2016-01-28) är 

helt eller delvis beroende av öppna vattenytor. Det gäller exempel-

vis styvnate och större brunfladdermus som finns i respektive kring 

Säbysjön samt (sydsvensk/stor-) röding och storlom som finns i 

Sommen. 

 

Sjöarna och vattendragen kring Tranås är av olika karaktär. Den 

mest märkbara skillnaden mellan de olika typer av vattenmiljöer är 

näringsstatusen, vilket också påverkar artsammansättning med 

mera i de olika vattenekosystemen.  

 

Sommen är en djup sprickdalssjö med näringsfattigt, klart vatten. 

Sjön är artrik och hyser 22 fiskarter varav de mest skyddsvärda är 

rödingen och den sjölevande öringen. Fågellivet kring sjön är rikt 

och här häckar bland annat de störningskänsliga arterna fiskgjuse 

och storlom. Andra sjöar av motsvarande karaktär är Noen, Väns-

tern och Frucken väster om tätorten. Sommen är bedömd som nat-

ionellt särskilt värdefull, Noen som nationellt värdefull och Väns-

tern som regionalt särskilt värdefull. Klassningen motiveras bland 

annat av hög naturlighet. 

 

Vattendraget Noån, som avvattnar bland annat Noen till Svartån 

har på grund av sin betydelse för utterstammen klassats som nat-

ionellt värdefull. Svartån med biflöden, bland annat Noån, är ett av 

få vattendrag i södra Sverige som har en stabil utterstam.  

Svartån från Ralången till Sommen samt Säbysjön uppvisar istället 

hög näringsstatus och betecknas som övergödda. Förutom höga 

halter av näringsämnen (fosfor och kväve) är vattnet grumligt.  

 

Säbysjön är en grund och artrik slättlandssjö. Förutom näringsäm-

nen är Svartån påverkad av både reglering och utdikning på sträck-

an mellan Ralången och förbi Säbysjön till Sommen. Genom att 

bygga förbi vandringshinder och återställa lekområden arbetar 

bland annat fiskevårdsområdesföreningarna i berörda områden för 

att den sjölevande öringen i Sommen återigen ska leka i större delar 

av Svartån upp mot Säbysjön. Säbysjön har bedömts som regionalt 

särskilt värdefull på grund av den höga artrikedomen inbegripande 

både djur och växter. Aktuella delar av Svartån har bedömts som 

regionalt eller regionalt särskilt värdefulla. Den lägre klassningen 

jämfört med exempelvis Noån beror på att vattendraget är fysiskt 

påverkat. 
  



 

23 
 

4.1.7 Mark- och vattenanvändning 

4.1.7.1 Skogs- och jordbruk 

Jönköpings län är en viktig region för svenskt skogsbruk. Med lång 

tradition av industriell tillverkning som kräver skogsråvara har reg-

ionen en lång kontinuitet av skogsbrukande. Den långa historiken i 

regionen gör att skogarna många gånger har tätt med forn- och kul-

turlämningar med koppling till tidigare skogsanvändning, till ex-

empel kolbottnar, tjärdalar och skogstorp. 

 

Med flera stora industrier krävs en kontinuerlig tillgång till skogs-

råvara. Flera industrier finns inom köravstånd på bland annat or-

terna Tidaholm (Swedish Match AB), Vaggeryd (Waggeryd Cell), 

Mariestad Metsä Tissue, Hylte (Stora Enso Hylte AB), och Munksjö 

(Munksjö Sweden AB). Väg E4 skapar god tillgänglighet och där-

med är det också möjligt att leverera skogsråvara till de stora så-

garna och bruken i bland annat Skärblacka och Braviken. Lövsåg-

verk inom transportavstånd och tändsticksproduktion i Tidaholm 

driver upp virkespriserna på lövved. För den enskilde skogsägaren 

är konkurrensen i regionen positiv och de goda möjligheterna till 

att transportera timmer till industri gör att prismedvetna skogsä-

gare kan hitta flera intressenter för sin råvara.  

 

Varje år läggs ungefär 26 000 arbetstimmar i skogarna i Jönkö-

pings län, den absoluta majoriteten av dessa inom statens, kommu-

nernas, allmänningars och kyrkans skogar. 

 

Skogarna kring Tranås är brukade och har en olikåldrig struktur 

med varierande mängd stående volym. Från bestånd med låga vo-

lymer som nyligen avverkats, och äldre bestånd med stor stående 

volym. Tillsammans bildar skogsbestånden en varierad skog med 

mosaikstruktur vad gäller ålder, täthet och strukturer, något som 

indikerar ett brukat skogslandskap. Att skogsbruket i trakten är 

aktivt är också möjligt att se på att avverkningar och avverknings-

anmälningar är spridda över området.  

 

Vid Tranås finns ett av Sveriges större områden med äldre lövskog. 

Höga volymer ek finns i ett större område väster om Gripenbergs 

samhälle, i anslutning till odlingslandskapet kring Svartåns dal-

gång, samt beståndsvis i ett område som sträcker sig nordväst från 

Tranås. Volymen björk är högst söder om Tranås, medan gran i 

stora volymer dominerar norr om orten, där beståndens medelålder 

också är högst. Tall finns i störst volymer i ett område väster om 

samhället. 

 

Utifrån de avverkningsanmälningar som är tillgängliga på Skogs-

styrelsens hemsida kan man dra slutsatsen att den södra delen av 

utredningsområdet kring Tranås har mindre skogsbestånd än öv-

riga utredningsområdet. Avverkningsanmälningarnas storlek i den 

södra delen varierar mellan i huvudsak 0,5 och upp till 2,5 hektar, 

medan det i den norra delen finns avverkningsanmälningar på 

uppemot 10 hektar, även om avverkningsanmälningar på mellan 3 

och 5 hektar verkar vara det vanligaste. Den stående volymen per 

hektar är också högre i den norra delen av området, vilket kan tyda 

på ett skogsbruk som är inriktat mer mot gårdsbruk och vedhugg-

ning till hushållsbehov i de södra delarna. Den landtunga som 

sträcker sig söderut i Sommen, Ecklabonäset, har större bruknings-

enheter med avverkningsanmälningar på mellan åtta och 10 hektar. 

 

På Sommens östra strand finns ett skogshistoriskt intressant områ-

dena med tät förekomst av kolbottnar, kolarkojor och stenugnar 

från kolarkojor, något som visar på en lång tradition av brukande 

och intensivt odlande av skog, förmodligen med koppling till bru-

ken i närheten. 

 

Under lång tid var häradsallmänningarna reglerade så att de inte 

kunde delas i mindre enheter, och den sammantagna historiken har 

bidragit till att det idag finns stora områden skogsmark med lång 

kontinuitet. Nordväst om Tranås finns ett stråk med flera härads-

allmänningar. In mot tätorten sträcker sig Göstrings häradsallmän-

ning med en total areal omkring 4200 hektar, och i närheten av 

denna finns Lysings häradsallmänning med cirka 4300 hektar, 

samt Dals häradsallmänning med strax över 460 hektars skogsin-

nehav belägna. Häradsallmänningarna började som ödeskogar som 

togs i bruk av markägarna i häraderna någon gång före 1300-talet, 

de integrerades i lagstiftningen successivt och fanns med i landsla-

gen från 1350-talet (Sveriges häradsallmänningsförbund, 2014). I 

den första skogsordningen 1647 fastställdes att häradsallmänning-

arna fick användas till hushållens egna behov, men att timmer inte 

fick säljas på marknaden och under lång tid var skogarnas använd-

ning hårt reglerad. Idag brukas skogarna med ett långsiktigt håll-

bart skogsbruk för att kunna ge utdelning till delägarna i härads-

allmänningarna under lång tid. 

Med tanke på att den mesta arealen runt Tranås upptas av skogs-

mark så är det högst anmärkningsvärt att det också bedrivs relativt 

mycket jordbruk sett ur ett regionalt perspektiv. Det är framförallt 

betesdriften som är ovanligt omfattande i trakten runt Tranås och i 

synnerhet en bit sydost om samhället. Analyser av Jordbruksver-

kets blockdatabas visar också tydligt att antalet jordbruksblock per 

kvadratkilometer är extra högt just här. Bara i området mellan Sä-

bysjön och sjön Noen finns mer än 1000 block inom ett 50 kvadrat-

kilometer stort område. Detta visar på att brukandet är förhållan-

devist småskaligt.  

 

 

Figur 21. Andel gammal skog av produktiv skogsmarksareal. 2011-2015. 

Produktiv skogsmark exklusive nationalparker, naturreservat och na-

turvårdsområden skyddade från skogsbruk enligt 2015 års gränser (Sve-

riges officiella statistik, SLU 2016). 
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Graden av sammanhållenhet i brukandet är påtagligt större i den 

här regionen jämfört med på många andra håll. Sammanhållenhet-

en varierar mycket mellan brukare och många har anpassat sig till 

en extremt låg sammanhållenhet mellan enskilda brukningsenheter 

(jordbruksblock).  Figurerna nedan visar hur utsträckningen för de 

relativt mer sammanhållna jordbruken ser ut för samtliga bruk-

ningsslag respektive för endast betesdrift. Jordbruksblock som inte 

är inringad av polygonerna som beskriver enskilda brukares inne-

hav förvaltas alltså av sådana brukare vars totala innehav är spritt 

över betydligt större område än kartans totala utsnitt. Många av 

dessa kanske inte ens är bosatta i Tranås kommun. 

 

Byggande av höghastighetsjärnväg kan skapa barriäreffekter i land-

skapet som försvårar för jordbrukare att flytta jordbruksmaskiner 

och djur mellan gården och de enskilda brukningslotterna. Det är 

rimligt att anta att mer sammanhållna jordbruk är relativt sett mera 

känsliga för uppkomna barriäreffekter inom sina innehav än de 

brukare som valt att verka på en betydligt större geografisk skala.  

Den rumsliga analysen av hur enskilda brukare nyttjar landskapet 

runt Tranås visar att det i synnerhet är i ett område mellan Gripen-

berg och sjön Noen som eventuella barriäreffekter skulle kunna 

riskera drabba riktigt många brukare samtidigt. 

 

 

 
 

 

Figur 22. Brukande av åkermark och beten. Gula polygoner visar en-

skilda brukningsblock. Blå polygoner ringar in brukningsblock som nytt-

jas av samma brukare. 
 

 

Figur 23. Brukande av betesmark. Fyllda ljust lila polygoner visar en-

skilda betesmarker. Ofyllda polygoner med mörkt lila kant ringar in 

beten nyttjas av samma brukare. 
 
 

 

4.1.7.2 Vattenresurser 

Vatten är en livsavgörande resurs som det finns många anspråk på. 

Förutom vattnets betydelse för djur- och växtliv behövs vattnet för 

en rad mänskliga ändamål, till exempel dricksvatten, bevattning, 

hygien, transport, energiutvinning med mera. Öppna vatten upp-

levs också av många människor som tilltalande och används för 

flera olika fritidsändamål.  

 

Dricksvattenförsörjningen i tätorten Tranås baseras på en induce-

rad infiltrationsanläggning i Scoutvik. Mindre orter i kommunen, 

som Gripenberg och Säby, får sitt vatten från grundvattenverk. 

Sommen är kommunens reservvattentäkt. Utanför tätorterna består 

vattenförsörjningen huvudsakligen av enskilda brunnar. 

 

I Svartåns vattensystem används huvuddelen av fallhöjden för 

kraftverksutvinning och det finns bara i Tranås tätort flera dammar 

som reglerar åns flöde. 

Det bedrivs inget yrkesfiske i Sommen eller närliggande sjöar. Flera 

av sjöarna kring Tranås är dock kända för sitt attraktiva fritidsfiske. 

I kommunens översiktsplan lyfts Noen, Vänstern, Säbysjön och 

Sommen fram som särskilt värdefulla fiskesjöar. Så gott som alla 

sjöar har ett värde för rekreation och friluftsliv. Sommens storlek 

gör den särskilt attraktiv för flera olika typer av friluftsliv. Det finns 

flera småbåtshamnar i sjön och även segelsällskap och motorbåts-

klubb. Invid sjön finns också ett Naturrum vid Torpöns färjeläge. 

Naturrummets syfte är att vara vägen ut i den nära naturen för be-

sökande och boende. 

 

Vatten ses dock inte alltid som en resurs. Ett exempel på där man 

aktivt arbetat för att bli av med vatten är den omfattande utdik-

ningen och torrläggningen av framförallt jordbruksmark som på-

börjades i stor skala under slutet av 1800-talet. Våtmarker och i 

vissa fall även sjömarker har dikats ut och odlats upp. Ett mycket 

stort markavvattningsprojekt som genomfördes för drygt 100 år 

sedan är den så kallade Svartå-regleringen. Svartån rätades och 

kanaliserades och Säbysjöns vattennivå sänktes. På så vis skapades 

stora arealer åkermark utefter Svartån. Dessa brukas fortfarande 

aktivt. 
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4.1.7.3 Förorenad mark 

Tranås har sedan 1800-talet varit känt för sin pälsindustri. Inom 

och runt staden återfinns verksamheter såsom trä- och plastindu-

stri, verkstadsindustrier, drivmedelshantering, transporter, me-

tallindustrier m.m. Inom Tranås kommun finns i dagsläget inget 

objekt av riskklass 1, men 7 objekt i riskklass 2.   

 

Länsstyrelsen i Jönköpings län har tagit fram en lista över förore-

nade områden som är prioriterade i länet. Ett av de utpekade pro-

jekten ligger i Tranås kommun strax norr om Tranås i samhället 

Sommen, FD Rasslefalls såg (sågverk med doppning av virke). 

4.1.8 Omlandets kulturhistoria 

Säbydalen är en utpräglad herrgårdsbygd med rik förekomst av 

äldre ekar och flertalet slotts– och herrgårdsanläggningar som är 

goda exempel på sin tids byggnadsideal. I odlingsmarkernas ut-

kanter finns rikliga lämningar efter torp kopplade till herrgårds-

landskapet. Under tidigt 1900-tal genomfördes en omfattande 

reglering av Svartåns lopp genom dalgången vilket utökade ande-

len åkermark kraftigt och gav upphov till dagens sammanhållande 

åkerarealer.  

 

Odlingslandskapet bär många ålderdomliga drag, såsom öppna 

diken, flera ängslador och rikliga ängs- och betesmarker. Hela 

dalen utgörs av ett sammanhållet odlingslandskap som genom-

korsas av Svartån, den historiska landsvägen och stambanan. 

Säby kyrka är en viktig nod i denna centralbygd men centrala 

funktioner har också varit kopplade till andra delar av dalgången, 

till exempel tingsplatsen i Säthalla gästgiveri.  

 

Skogen har utgjort en viktig del i försörjningssystemet i Sommen-

bygden, och en barrskogsrik skogsbygd med inslag av löv breder 

ut sig norr och söder om Tranås. Tranås tidiga tillverkningsin-

riktning mot päls, skinn och trävaror är kopplad till skogsbygden. 

I skogslandskapet finns mångtaliga torplämningar varav flera är 

soldattorp, övergivna fossila åkrar, ett stort antal röjningsröseom-

råden och hägnader. Sommenbygden utvecklades kring sekelskiftet 

1800-1900 till ett rekreationslandskap med sommarvillor och fri-

tidshus och flera institutioner (bad- och kurverksamheter). Som-

men är även idag ett populärt rekreationslandskap med goda möj-

ligheter till jakt, fiske, bad och vandring.  

 
  

Figur 24. Täthetskarta förorenad mark. 
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Tranås kommun är rikt på fornlämningar även om centrala Tranås 

har få enstaka förhistoriska noteringar. Vid Svartåns utlopp i 

Sommen ligger Tranås gård som omnämns på 1300-talet. Talrika 

är annars spåren från stenåldern i Svartåns dalgång och kultur-

landskapet kring Säbysjön och Säby kyrka. Det finns bronsålders-

rösen och järnåldersgravfält vid Gripenbergsområdet. Det finns 

flera vårdade besöksmål med fornlämningar ex Madagravfältet 

som ligger söder om Tranås nära gränsen till Östergötland. I Gri-

penbergstrakten med omnejd finns Ebbarp domarringar, Åbonäs 

domarringar, Mörbylundsgravfältet och längre västerut Göberga 

gravfält, Grimmetorp Domarbacken och Hulan gravfältet.  

 

4.1.8.1 Kulturhistoriskt viktiga karaktärsdrag och miljöer 

Tätorten och dess omlands historiska utveckling har resulterat i 

fysiska spår och karaktärsdrag som präglar och är upplevelsebara i 

dagens landskap. Dessa karaktärsdrag omfattas av den hänsyn som 

ska visas stads- och landskapsbilden och kulturvärden när en ny 

infrastrukturanläggning som höghastighetsjärnvägen ska planeras. 

Vissa av dessa särdrag har särskilt pekats ut som värdefulla miljöer 

och objekt enligt olika lagstiftningar av den statliga kulturmiljö-

vården.  

 

4.1.8.2 Lämningsrika skogsmiljöer 

Talrika torplämningar och agrara lämningar både i anslutning till 

herrgårdsmiljöernas utkanter och till skogslandskapet i övrigt. 

Industrihistoriska lämningar från olika tider kopplade till skogs-

bruk, bergsbruk, metallindustri och annan småskalig industri.  

 

4.1.8.3 Säbydalens fornlämningsrika herrgårdslandskap 

Slott och herrgårdar i ett sammanhållet och fornlämningsrikt od-

lingslandskap kring Svartån och den gamla landsvägen, samt Säby 

kyrkby.  Gripenbergs barockslott i trä från 1600-talet, Göber-

gas 1700-talsanläggning i sengustaviansk stil, Restads 1800-tals 

anläggning i stram empire, Åbonäs från 1860-talet och Traneryds 

herrgård i en enkel 1920-talsklassicism.  

 

Herrgårdslandskapets öppna karaktär, herrgårdsbebyggelsens do-

minerande och ensamma placering, de ekrika hagmarkerna och 

arkitektoniska element såsom alléer är karaktärsskapande i dessa 

landskap. Talrika lämningar efter torp i omkringliggande skogsom-

råden.  

 

Rika fornlämningsmiljöer från stenålder till järnålder, med stor 

andel vårdade fornvårdsobjekt. Säbydalen utgör i sin helhet riksin-

tresse för kulturmiljövården. Gripenbergs slott och Göberga herr-

gård utgör byggnadsminnen. 
  

Figur 25. Präglande kulturhistoriska karaktärsdrag, miljöer och objekt i Tranås med omland. Förutom Säbydalens herrgårdsbygd och rekreations-

landskapet runt Sommen är även skogsbygden präglande för Tranås omland. Mångtaliga lämningar efter verksamheter kopplade till skogen visar 

på det långa utnyttjandet. Endast ett urval av registrerade fornlämningar inom området redovisas. 
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4.2 Tranås tätort 

4.2.1 Tätortens kulturhistoria 

Tranås är beläget vid Östra stambanan och Svartån, strax innan 

dess utlopp i Sommen. Läget vid Svartån, vid korsningen av flera 

gamla landsvägar och vid stambanan, var en avgörande faktor när 

Tranås utvecklades till en köping vid slutet av 1800-talet, och är 

fortfarande präglande för stadens planstruktur.  

 

Dagens Tranås karaktäriseras av lägre flerbostadshus, en stor 

andel villor samt industribebyggelse från hela 1900-talet. 1800-

talets stadsplan präglar det centrala Tranås, med en oregelbunden 

rutnätsplan i anslutning till stationen och den alléprydda Storga-

tan som utgör stadens centrala stråk. Egnahemsrörelsen har satt 

spår i stadens bebyggelse, och runt de centrala delarna ligger flera 

villakvarter med oregelbundna trädgårdsplaner.  

 

Staden har sin upprinnelse i ett flertal kvarnar vid Svartåns fall 

och en marknadsplats vid landsvägen mellan Jönköping och 

Mjölby. Platsen och den bebyggelse som började utvecklas runt 

marknadsplatsen under 1800-talet låg under Tranås säteri, belä-

get vid Sommens strand. Under mitten av 1800-talet växte mark-

nadsplatsen i betydelse. Den verkliga expansionen tog dock fart 

när en järnvägsstation öppnade 1874. Tranås blev en köping 1881, 

och år 1919 fick staden stadsprivilegier. Läget vid Sommen gjorde 

att Tranås vid sekelskiftet även utvecklades till en populär kur- 

och badort. Spår av denna verksamhet finns i det fortfarande ak-

tiva Tranås Wattenkuranstalt och badhotell beläget vid Svartån, 

med nu nedlagda institutioner som Tranåsbaden och Romanäs 

sanatorium, liksom ett stort antal sommarhus och fritidsbebyg-

gelse invid Sommens stränder. 

 

Tillverkningsindustrin var en viktig motor för stadens tillväxt, och 

industribebyggelsen har präglat stadsbilden under stadens hela 

utveckling. Tack vare järnvägen och industrin växte det nybildade 

stationssamhället stadigt under 1900-talets första hälft, från ca 

5000 personer 1920 till 15000 invånare 1970. På 1950-talet fanns 

det påfallande många småskaliga industri- och fabriksbyggnader i 

centrala lägen, insprängt bland bostadsområdena runt Storgatan 

och längs med Svartån. Ett samlat industrikvarter utvecklades tidigt 

i det som idag kallas det centrala industriområdet, beläget söder om 

stadskärnan.  

 

 

 

Närheten till det skogsrika landskapet har gjort att möbelindustrin 

traditionellt sett varit stor, och den dominerar fortfarande närings-

livet. Även företaget Stiga har utgjort en betydande arbetsgivare 

under 1900-talet och Stigas industrilokaler är ett karaktärsskap-

ande inslag i stadsmiljön. Tranås är framförallt känd för sin päls-

tillverkning, som var stadens främsta varumärke under 1800- och 

1900-talen.  

 

Tillverkningen nådde sin storhetstid under 1960-talet, då ca 70 

procent av den svenska pälsvarutillverkningen var centrerad till 

Tranås, men den minskade drastiskt från 1970-talet och framåt. 

Industrins tillbakagång fick även konsekvenser för befolkningsut-

vecklingen. Sedan 1970-talet har befolkningsutvecklingen stannat 

av och dagens invånarantal om ca 14000 personer har legat på en 

stadig nivå sedan 1980.  
  

Figur 26. Tranås tätortsstruktur med viktiga kulturhistoriska element. 
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4.2.1.1 Kulturhistoriskt viktiga karaktärsdrag och miljöer 

Tätortens historiska utveckling har resulterat i fysiska spår och ka-

raktärsdrag som präglar och är upplevelsebara i dagens Tranås. 

Vissa av dessa särdrag har särskilt pekats ut som värdefulla miljöer 

och objekt enligt olika lagstiftningar av den statliga kulturmiljövår-

den.  

 

Läget vid Svartån, landsvägen och järnvägen: 

• Den historiska landsvägen mellan Jönköping och Mjölby 

(Säbyvägen-Mjölbyvägen) övergår genom staden i Storga-

tan, som bildar ett brett allékantat boulevardstråk genom 

centrala Tranås. 

• Rekreationsstråk och offentliga byggnader invid Svartån. 

• Stationshuset och stationssamhällets planstruktur med rut-

nätsplanen i anslutning till stationen, den låga skalan och 

den stora andelen egnahemshus och villor.  

• Centrala Tranås utgör riksintresse för kulturmiljövården 

och Tranås stadshus är ett utpekat byggnadsminne.  

 

Industrimiljöer invid stambanan: 

• Det tidiga 1900-talets industrikvarter nordväst om järnvä-

gen, insprängda i centrala Tranås och vid Svartån samt i 

Centrala industriområdet.  

• Ett tjugotal industrimiljöer och byggnader i centrala Tranås 

har pekats ut i Länsstyrelsens industriinventering, bland 

annat Tranås stenhuggeri, Sommens träullsfabrik och Da-

niel Olssons Päls.  

 

Rekreationslandskapet vid Sommen:  

• Sommarvillor och fritidshus från sekelskiftet och framåt. 

Byggnader och strukturer med koppling till sekelskiftets 

kurort och järnvägen, såsom Tranås badhotell och kuran-

stalt invid Svartån, och Tranåsbaden vid Sommens strand. 

• Sanatoriet Romanäs på en udde i Sommen. 

4.2.2 Målpunkter och blågrön struktur 

Till målpunkter räknas platser, områden eller byggnader dit männi-

skor tar sig för ett specifikt ändamål, såsom exempelvis rekreation, 

vardagssysslor, arbete eller nöjen. I denna analys har målpunkterna 

delats in i regionala och lokala målpunkter. Den blågröna struk-

turen stödjer ortens struktur, men bildar också stråk som kan vara 

målpunkter. Flertalet områden och större målpunkter i tätorten 

ligger inom gång- eller åtminstone cykelavstånd från resecent-

rum/station. 

 

4.2.2.1 Regionala målpunkter  

Tranås Station etablerades vid byggandet av Östra Stambanan i 

1874, och tätorten som den ser ut idag har i stor grad vuxit fram 

kring järnvägsstationen. Stationen trafikeras av både Jönköpings 

länstrafik och av Östgötatrafiken i tillägg till vissa SJ snabb-

tåg/regionaltåg. Här finns bytesmöjligheter till tre lokala och åtta 

regionala bussrutter för resande till och från kringliggande orter 

längs väg 32 och 131 (Eksjö, Österbymo, Hestra, och även Ödeshög, 

Örserum och Gränna).  

TUC Tranås är en yrkeshögskola som håller till vid Sommenforum, 

bredvid Tranås Hamn, på gångavstånd från befintlig järnvägsstat-

ion. 400 studenter studerar på högskolan varav de flesta på deltid. 

 

4.2.2.2 Lokala målpunkter  

Viktiga lokala målpunkter ligger till stor del samlade centralt i sta-

den, med banker, butiker, hotell och bibliotek längs Storgatan. I 

norra änden av gatan finns Eriksbergs museum, där även Tranås 

pälsmuseum ligger. Stadshuset vid Svartån invigdes 1953 och är en 

av Tranås mest kända byggnader. Ungefär 100 politiker och tjäns-

temän har sin arbetsplats här. 

 

Öster om Svartån och Stadshuset ligger Holavedsgymnasiet, Tranås 

enda gymnasieskola med cirka 900 elever. I anslutning till gymna-

siet finns också idrottshall och simhall. Fem grundskolor ligger ut-

spridda i stadsnära bostadsområden. 

 

Norr om centrum, vid Svartåns utlopp i Sommen, ligger Tranås 

Golfklubb, med 18-håls golfbana, restaurang och hotell.  

Figur 27 Tranås station 
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4.2.2.3 Blågrön struktur 

Området närmast Svartån präglas av ett sammanhängande grön-

stråk med parker och mer eller mindre tillgängliga skogs- och re-

kreationsområden. Centralt i detta stråk ligger Östanåparken som 

består av ett våtmarksområde med höga naturvärden och en fastare 

naturparkdel. Denna del har historiskt sett ingått i det intilliggande 

Badhotellets verksamhetsområde men också använts flitigt av all-

mänheten. 

 

Längst i norr av detta stråk med parker och offentliga miljöer ligger 

Tranås inre hamn som omges av såväl bostadsbebyggelse som verk-

samhetsområden och offentliga miljöer på ömse sidor. 

 

Sjön Sommen är identifierat som riksintresse för friluftsliv, och är 

viktigt både ur en regional och ur lokal synpunkt. Vid Hätte finns en 

camping och badplats. 

 

Andra tätortsnära badplatser finns vid Strånnesjön norr om Stoe-

ryd och Trollsjön nära Ängaryd. 

 

Illern-området i syd är en mycket viktig tillgång för Tranås frilufts-

liv. Värdefulla för friluftslivet är också de skogsområden som finns 

kvar i Norraby (mellan golfbanan och Skoboviken). 

 

I norra delen av staden rinner Lillån, ett vattendrag med höga na-

turvärden men också översvämningsproblematik, som har sitt ut-

lopp i Svartån. 

 

Tillgängligheten inom centrum är generellt sett god med ett väl ut-

byggt gång- och cykelnät och gratis stadstrafik. 

 

 

 
 

  

Figur 28. Målpunkter och blågrön struktur i staden. 
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4.2.3 Kvarterstypologi 

Centralt i Tranås ligger Storgatan med småskalig handel, hotell och 

andra verksamheter på gatuplan, med bostäder i en eller två vå-

ningar ovanpå (området a på kartan till höger). Utöver äldre bygg-

nader med blandad funktion finns också en del nyare flerbostads-

hus i centrum, särskilt i området (b) norr om Falkgatan som för-

binder Storgatan med järnvägsstationen.  

 

I anslutning till centrum ligger stadens äldsta bostadsområden med 

villabebyggelse: Diplomaten (c) i norr, Söder (d) i syd, och delar av 

Ängaryd (e) i väst med koppling till stationen. Utmärkande för 

dessa områden är gatornas rutnätstruktur, och en stor grad av se-

nare förtätning (särskilt i Söder) som skapar en komplex och varie-

rad visuell karaktär.  

 

Kring stadskärnan och järnvägsstationen har också verksamhets-

områden vuxit fram. I centrala verksamhetsområde (f) finns i hu-

vudsak serviceverksamheter och området genomgår en omvandling 

från närings- till bostadsområde. Ängaryds industriområde (g) be-

står av exportinriktade verksamheter där viktigheten av koppling 

till järnvägen har ersatts av riksväg 32. Externa verksamhetsområ-

den har etablerats väster och söder om staden: Duvebo/Höganloft 

(h) och Hjälmaryd (i).  

 

I anknytning till befintliga bostadsområden skedde på 1950- och 

60-tal en utbyggnad av Sjukhus-området (j) öster om Diplomaten, 

expansion av Ängaryd och Hagadal i väst (k), och en förlängning av 

Söder längsmed Svartån (l).] Dessa områden präglas av enfamiljs-

bostäder med några inslag av flerfamiljshus, särskilt i Hagadal.  

 

I tillägg till centrum och förtätning i centrumsnära bostadsområden 

finns grupper av flerfamiljshus i flera lokaliteter, oftast belägna på 

höjder eller i sluttningar: Längst norr ligger Stoeryd (m), med stor 

övervikt av hyresrätter. Flerfamiljshus med hyresrätter finns också 

vid Tranås Kvarn (n) och Ekmarksberg (o). Östra Berg (p) är ett 

område med många bostadsrätter, och flerfamiljshus med bostads-

rätter finns också söder om Junkaremålsskolan (q).  

 

I syd och ost finner vi nästan uteslutande villa- och radhusområ-

den, som byggts ut successivt från slutet på 1960-talet och fram till 

1980-talet. Längst mot norr vid väg 131 ligger Bäck (r), därefter 

Junkaremålen (s), Fröafall (t) och Tostås (u) längst syd. Det finns 

en större homogenitet i bebyggelsen i Bäck och Junkaremålen, me-

dan Fröafall och Tostås har större variation i bostadstypologier.  

Vid Sommens strand finns relativt stora villor vid Hätte (v) i ost och 

Norraby (w) i norr. Detta är Tranås mest attraktiva bostadsområ-

den räknat i tomtpris och kvadratmeterpris vid försäljning. Båda 

områdena har pågående nybyggnation och ansluter till nyexploate-

ringsområden i kommunens översiktsplan. 

 

Utspridda i staden finns några större områden som präglas av en 

enkel funktion, oftast av allmän karaktär. Bland dessa finns offent-

liga byggnader samlade kring Tranås kyrka, Sommenbygdens folk-

högskola och Ängarydsskolan (x), Hålavedsgymnasiet, simhall och 

idrottshall (y), och vårdcentralen (z). I mer perifert läge finns 

Griftegården (å), Tranås golfbana (ä) och Bredstorps idrottsplats 

(ö). 

Figur 29. Kvarterstypologi i Tranås. 
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4.2.4 Befolkning och boende 

Av Tranås kommuns nästan 19 000 invånare bor ungefär 78 % i 

Tranås tätort, 6 % i någon av de mindre tätorterna Sommen och 

Gripenberg, och 16 % i småorter och på landsbygden (SCB, 2016a). 

Detta gör Tranås till den mest centraliserade av kommunerna i Ös-

tergötlands och Jönköpings län, räknat efter andelen av kommu-

nens invånare som bor inom centralortens tätortsområde. Befolk-

ningsfördelningen i kommunen kan härledas till både geografiska 

och historiska förutsättningar (se 4.1 och 4.3.1). 

 

Folkmängden i Tranås tätort har legat på samma nivå under sen-

aste 35 åren, men trenden under senaste 10 åren visar på en svag 

befolkningstillväxt (SCB, 2015b). Ålderssammansättningen i kom-

munen har ändrats under tiden. De senaste åren har inflyttningen 

ökat bland åldersgruppen 35-70. Den största utflyttningen sker i 

åldersgruppen 20-24, och oftare bland kvinnor än män (SCB, 

2016b). Medelåldern i Tranås kommun är 43,4 år, näst högst i Jön-

köpings län och jämfört med 41,2 år för riket (SCB, 2016c). 

 

 

 
Figur 32. Åldersfördelning, jämförelse mellan Tranås, Jönköping, Linkö-

ping och riket. 

 

 
  

Figur 30.  Befolkningstäthet, visualisering baserad på data från SCB på rutnät 250 x 250 m i tätort och 1000 x 1000 m utanför tätort (2015). 

 
Figur 31 Befolkningsutveckling i Tranås tätort och Tranås kommun 1980-2015 

(Källa: SCB, 2015a). 
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Medianinkomsten i Tranås kommun är ca 241 000, jämfört med 

ca 263 000 för Jönköpings län och ca 261 000 för riket (SCB 

2015b). Kommunen har också en låg andel högskoleutbildade – 

15,8 % av åldersgruppen 25-64 år, jämfört med 26,2 % för riket 

(SCB 2016d). Både inkomst och utbildningsnivå har samband 

med den inriktning på tillverkning och export som präglar nä-

ringslivet i Tranås, se 4.2.5. 

 

Även om Tranås är en centraliserad kommun, så uppvisar inte 

Tranås stad en särskilt hög befolkningstäthet. Hälften av tätortens 

invånare bor i flerbostadshus, och den andra hälften i småhus 

(SCB 2010a). I jämförelse bor 60 % av Jönköpings och 70 % av 

Linköpings invånare i flerbostadshus. Idag finns störst efterfrågan 

efter småhus och villor (främst vid Sommens strand), något som 

också präglar bostadsbyggandet i Tranås. 
 

  

Figur 33. Förvärvsarbetande nattbefolkning (sysselsatta), täthet. 
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4.2.5 Näringsliv och sysselsättning 

Enligt SCB:s statistik för 2015 har Tranås kommun en förvärvsarbe-

tande dagbefolkning på 8 239 personer (SCB, 2015c). Förvärvsint-

ensitet bland åldersgruppen 20-65 är på 77,1 %, samma som ge-

nomsnittet för riket men något lägre än kringliggande kommuner. 

Öppen arbetslöshet är 8,4 % (2015), jämfört med 7,8 % för riket. 7,5 

% av befolkningen mellan 16 och 64 är förtidspensionärer (Ekono-

mifakta, 2016).  

 

Tranås utgjorde fram till 2010 en egen lokal arbetsmarknad (LA), 

vilket innebar att mer än 80 % av alla sysselsatta bor och arbetar 

inom kommunen. SCB kategoriserade Tranås som ett av nio export-

inriktade LA, som kategoriserades av en hög andel som arbetar 

inom privat näringsliv, och en stor inriktning på interregional ex-

port (SCB, 2010b).  

 

Det finns dock fortfarande en stor andel av den sysselsatta befolk-

ningen som både bor och arbetar inom kommunen (77 %), och en 

arbetsmarknad som präglas av privat näringsliv och varuexport. 

Medan handel, och offentliga tjänster (vård, utbildning, service) är 

de dominerande näringsgrenarna i Borås, Jönköping och Linkö-

ping, så jobbar 32 % av Tranåsborna inom tillverkning. Samman-

lagt är 72 % av arbetsplatserna i kommunen inom tillverkning och 

kommersiell verksamhet, jämfört med 64 % i Jönköping och 66 % i 

Linköping (Tranås kommun, 2013). 

 

 

 

Figur 35. Andel av arbetande fördelat på näringsgren (inom Tranås 

tätortsområde). 

 

  

Figur 34 Näringslivsstruktur i Tranås tätort, fördelat på tre industriområden samt centrum. 
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Verksamheter inriktade på tillverkning och export är samlade i tre 

olika industriområden, alla belägna på västsidan av staden med 

koppling till väg 32. Dessa är, från norr till syd: Ängaryd, Högan-

loft och Hjälmaryds industriområde. Höganloft är det senast eta-

blerade av dessa områden, och det finns planer för expansion av 

verksamhetsområdet i Hubbarp, mellan Höganloft och Hjälma-

ryd. Nästan 2000 personer har sin arbetsplats i Ängaryds indu-

striområde, och drygt 1000 i Hjälmaryd (2015). 

 

På östsidan av Södra stambanan finns den största koncentration-

en av verksamheter inom handel och service. Även dessa kan de-

las in i tre områden. Den norra delen av Tranås centrum omfattar 

ca 500 arbetsplatser, i huvudsak kommunala. Kring stationen och 

Storgatan dominerar handeln, och 1000 personer har sin arbets-

plats här (centrum mitt). Den sydliga delen av stadskärnan inne-

fattar Centrums industriområde, och genomgår en omvandling, 

från den tillverkningsindustri som fanns innan till en blandning 

av bostäder och servicenäring. 

 

Tillsammans rymmer dessa sex områden cirka två tredjedelar av 

arbetsplatserna i kommunen. Den resterande tredjedelen finns 

utspridd i Tranås övriga stadsdelar, i tätorterna Gripenberg och 

Sommen, och på landsbygden, men det finns inga stora arbetsgi-

vare lokaliserade utanför tätortsområden. Nedanstående illustrat-

ion visar den geografiska koncentrationen av arbetstillfällen i 

Tranås med omland. 

 

Tranås kommun är den största offentliga arbetsgivaren, med 24 % 

av alla anställda i området. Dessa är fördelade på olika närings-

grenar. De största privata arbetsgivarna är tillverkningsindustrier: 

Bosch Thermoteknik i Hjälmaryd industriområde (4,3 %), och 

Strömsholmen (4,3 %), Euroform (2,3 %) och European Furniture 

Group (2,3 %), alla i Ängaryd industriområde.  

 

 
  

Figur 36 Geografisk koncentration av arbetstillfällen i Tranås med omland. 
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4.2.6 Trafik, bilinnehav och resande 

Väg 32 korsar Tranås kommun i nord-sydlig riktning, och är en 

viktig väg för pendlare med bil till och från Tranås stad. Tranås 

stad angörs till väg 32 på två ställen: i nordväst vid korsningen av 

väg 131, och i förlängningen av Storgatan och den gamla landsvä-

gen genom Tranås mot sydväst. 

 

Norr om staden uppgår ÅDT (årsmedeldygnstrafik) på väg 32 till 

4750 fordon, medan trafikflödet söder om staden är högre, med 

ett ÅDT på 6340 fordon per dygn. Den tunga trafiken utgör ca 15 

% av alla fordon på väg 32. 

 

Väg 133 mellan Gripenberg och Säby har ett ÅDT på 2700 fordon 

per dygn, medan sträckan väster om Gripenberg, mot Gränna och 

E4, trafikeras av ca 1500 fordon per dygn. Även väg 133 trafikeras 

av en relativt hög andel tung trafik, ca 15 %. Väg 131 mot Hestra 

har ett ÅDT på 2280 fordon per dygn. Öster om staden är andelen 

tunga transporter lägre, mellan 5 och 7 % av totalflödet.  

 

Antalet personbilar per 1000 invånare i Tranås (484) är på nivå 

med Jönköping (482), och betydligt lägre än grannkommunerna 

Aneby och Boxholm (575) (SCB, 2016e). Eftersom både Aneby och 

Boxholm också har stationer på Södra stambanan, kan man anta 

att den relativt låga biltätheten i Tranås snarare beror på en stark 

lokal arbetsmarknad där många bor och arbetar i kommunen. 

 

Tranås stad har den enda järnvägsstationen i kommunen, som 

betjänas av både Jönköpings och Östergötlands länstrafik såväl 

som fjärrtåg och SJ:s snabbtåg. Mot Nässjö i syd finns 17 dagliga 

avgångar, med en restid på 26-30 minuter. Norrut mot Boxholm, 

Mjölby och Linköping finns 22 dagliga avgångar, och restiden till 

Linköping är 40-49 minuter (Resrobot.se, 2016). Med länstrafi-

ken kan man åka buss till Eksjö, Aneby-Jönköping, Gränna-

Jönköping, Ödeshög, Österbymo och Sommen-Boxholm. För re-

sande från Eksjö, Ödeshög, Gränna och Österbymo – som inte har 

järnvägsanknytning – kan Tranås fungera som en bytespunkt 

mellan buss och tåg. 

 

Enligt en resvaneundersökning för sydöstra Sverige (Trafikverket 

2012b) görs 62 % av resorna från eller inom Tranås kommun med 

bil som huvudfärdsmedel, 5 % med kollektivtrafik (varav 3 % tåg) 

och 14 % med cykel. Tranås framstår i undersökningen som en be-

tydligt mindre bilberoende kommun än till exempel grannkommu-

nen Aneby, och med en resvaneprofil som istället liknar större stä-

der som Kalmar och Växjö (Trafikverket, 2012b).  

  

Figur 37. Trafikflöden på statliga vägnätet. Årsmedeldygnstrafik (ÅDT). Källa: Trafikverket, NVDB 2016-06-13 
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4.2.7 Arbetspendling 

Tranås har traditionellt varit centrum i en egen lokal arbetsmark-

nad, som under åren har inkluderat Ydre kommun och fram till 

mitten av 1990-talet även Aneby kommun. Successivt har dock 

pendlingsmönstren förändrats, vilket gjort att Tranås kommun från 

och med 2011 kommit att växelvis tillhöra Linköpings respektive 

Jönköpings lokala arbetsmarknader. Med nuvarande pendlingsut-

byte mot angränsande regioner krävs endast mindre förändringar i 

pendlingsmönstren för att arbetsmarknadstillhörigheten skall för-

ändras.    

 

Drygt 1800 personer, vilket motsvarar 22 % av kommunens för-

värvsarbetande befolkning, pendlar dagligen från Tranås kommun 

till arbeten i andra kommuner. Ungefär lika många kommuninvå-

nare pendlar till Östergötlands län som till Jönköpings län.  

 

 

Figur 39. Utpendling från Tranås kommun till de sju kommuner dit 75 % 

av pendlingen från Tranås går (SCB, 2016g). 

 

Inpendlingen till Tranås kommun sker i huvudsak från de angrän-

sande kommunerna Aneby och Ydre. Antalet inpendlare till kom-

munen uppgår sammanlagt till ca 2000 personer, vilket motsvarar 

ca en fjärdedel av den totala dagbefolkningen i kommunen.  

 

Figur 40. Inpendling till Tranås kommun från de sju kommuner varifrån 

ca 75 % av inpendlingen sker (SCB, 2016g). 
 

Arbetspendlingen till centralorten från andra tätorter är marginellt 

mindre, 1850 personer, än utpendlingen från Tranås tätort, 1980 

personer. 

  

I en jämförelse med Mjölby och Nässjö, som också är stationsorter 

utmed Södra stambanan och av jämförbar storlek, visar på ganska 

stora skillnader i pendlingsmönster. Jämförelsen visar att en betyd-

ligt större andel av Tranåsborna arbetar i den egna tätorten. Drygt 

två tredjedelar av Tranåsborna arbetar i Tranås tätort. Motsvarande 

andel i Mjölby är 49 % och i Nässjö ca 58 %.  

 

Vidare visar en jämförelse med dessa orter att inpendlingen till 

Nässjö och Mjölby är relativt större än utpendlingen från dessa or-

ter. Jämfört med Tranås innebär detta att det är en lägre andel av 

tätortens arbetstillfällen som upptas av Nässjöbor eller Mjölbybor i 

dessa tätorter. Exempelvis har Tranås och Mjölby lika många ar-

betstillfällen, men där endast 44 % av dessa arbetstillfällen upptas 

av boende i Mjölby tätort är motsvarande andel i Tranås 69 %.  

 

Tranås, Mjölby och Nässjö har vissa likheter som gör jämförelser 

intressanta, men där finns även betydande skillnader mellan de tre 

orterna, som kan förklara de skillnader som beskrivits ovan. En 

viktig sådan skillnad är avståndet till större regionalt centra och 

förutsättningarna för arbetspendling till den arbetsmarknad som 

erbjuds i anslutning till dessa. Visserligen ingår Tranås, precis som 

Mjölby, i Linköpings lokala arbetsmarknad, men både Nässjö och 

Mjölby har ett fördelaktigare läge i sin respektive lokala arbets-

marknadsregion. Att en högre andel Nässjöbor och Mjölbybor 

pendlar, samtidigt som en högre andel Tranåsbor arbetar i den 

egna tätorten, kan således förklaras av den regionala geografin och 

de tidsavstånd som denna och den regionala infrastrukturen resul-

terar i.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 41.  In- och utpendling till och från tätorter, jämförelse mellan 

Tranås, Mjölby och Nässjö tätorter (SCB, 2012). 

Figur 38. Tranås kommun har gått från att vara en egen LA-region till 

att växelvis tillhöra Jönköpings och Linköpings LA-regioner (SCB, 

2016f). 
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De största utpendlingsflödena från Tranås tätort går till Linkö-

ping (ca 160 personer). Vidare sker betydande utpendling till 

Aneby, Eksjö och Jönköping med ca 100 utpendlare var. Den 

största inpendlingen till Tranås tätort kommer från Sommen 

(ca 160 personer år 2012). Vidare sker betydande inpendling 

från Hestra, Linköping och Boxholm med ca 100 inpendlare 

från resp. ort.   

 

Till och från kommunens båda andra tätorter, Sommen och 

Gripenberg, sker utbytet av arbetsresor i huvudsak med Tranås 

tätort.  

 

 

 
 
 
 
 

  

Figur 42. Antal arbetsresor mellan tätorter. Summa av in- och utpendling. Relationer med färre än 25 arbetsresor visas ej. Avser år 2012 (SCB, 

2012). 
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4.3 Planeringsförutsättningar 

4.3.1 Kommunal planering 

Gällande översiktsplan för Tranås kommun blev antagen av 

kommunfullmäktige den 13 juni 2011, med en övergripande vision 

som innebär att: 

 

År 2030 har Tranås kommun befäst sin roll som en av landets 

mest kreativa tillväxtmiljöer - En framgångsrik, innovativ 

kommun med god service och ett starkt näringsliv. Med ett geo-

grafiskt läge mitt i Östra Götalandsregionen är Tranås kommun 

en av de definitiva vinnarna med alla regionens större arbets-

marknader inom en halvtimmes räckhåll. Detta läge i kombinat-

ion med den livsmiljö som kommunen kan erbjuda gör Tranås 

till en attraktiv och trygg kommun att bo i, verka i och besöka. 

Antalet invånare har därför stadigt vuxit och har sedan några 

år tillbaka passerat 20 000. 

 

I översiktsplanen redovisas i grova drag hur kommunen ser på 

mark och vattenanvändningen, hur bebyggelse och infrastruktur 

ska utvecklas samt hur de allmänna intressena ska tillvaratas, 

med målsättning om att befolkningen skall öka från nuvarande 

drygt 18 000 till 20 000 år 2025. 

 

4.3.1.1 Tätortsexpansion 

Det huvudsakliga expansionsområdet för Tranås tätort är mot 

öster och söder. De tre viktigaste områdena är Hätte/Bredstorp 

m.fl. öster om Tranås, en fortsättning på Fröafall/Tostås söderut 

samt Norrabyområdet i norr (se karta till höger). 

 

4.3.1.2 Mindre tätorter 

Sommens samhälle har en god planberedskap med ett flertal al-

ternativ både ovan den befintliga bebyggelsen och ned mot sjön. 

För Gripenberg finns tomtmark avsatt i anslutning till den befint-

liga bebyggelsen. 

 

4.3.1.3 Tätortsnära landsbygd: 

Landsbygd i tätortsnära lägen är generellt sett en attraktiv boen-

demiljö som ska tillvaratas. Här måste dock behovet av tätortsut-

veckling särskilt beaktas. 
  

Figur 43. Tranås kommun – Översiktsplan, tätort. 
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4.3.1.4 Sjönära bebyggelse  

De flesta av kommunens befintliga sjönära bebyggelseområden har 

förutsättningar att utvecklas genom komplettering, förtätning samt 

i vissa fall omvandling från fritids- till permanentboende. Inte 

minst ur ett region- och landsbygdsperspektiv kan sjönära boen-

demöjligheter bidra till ett ökat befolkningsunderlag. 

 

4.3.1.5 Centrumutveckling  

I Tranås tätort skall möjligheterna till förtätning tillvaratas. Detta 

är möjligt dels genom att bebygga ”luckmark” och dels genom om-

vandling av befintliga områden (se karta till höger). 

 

De två huvudsakliga expansionsområdena för framtida industri-

mark är en fortsättning på Hubbarp söderut samt från Höganloft 

västerut. I expansionsplanerna ingår även läge och infrastruktur för 

en omlastningsterminal på Hubbarp. 

 

Med anledning av bland annat Sverigeförhandlingen och Göta-

landsbanan har Kommunstyrelsen fattat beslut om att översikts-

planen ska ses över, vilket innebär att Kommunfullmäktige innan 

årets slut kommer att ställning till dess aktualitet. Detta enligt 

Tranås kommuns slutrapport till Sverigeförhandlingen, daterad 

21.01.2016. I samma rapport redovisas hur förutsättningarna för 

tillväxt och expansion ändras med ett stationsläge för Götalandsba-

nan och regionala snabbtåg i Tranås. 

 

En höghastighetsstation centralt belägen i Tranås förväntas av 

kommunen att skapa förutsättning för byggande av 3 000 bostäder 

och att befolkningen i tätorten växer till 30 000 invånare inom en 

10-årsperiod. ”Alternativet med ett centralt läge ställer de högsta 

kraven på markhushållning och planering men innebär samtidigt 

att befintliga strukturer bäst kan tillvaratas.” 

 

Utöver samlokalisering med befintlig station identifierar kommu-

nen ett perifert stationsläge i norr med liknande utvecklingspot-

ential, se karta i figur 43. ”I detta läge utgör inte tillgången till oex-

ploaterad mark någon begränsning för att nå målsättningen om 3 

000 nya bostäder i stationsnära läge. Den uppenbara nackdelen är 

emellertid avståndet till centrum, där man går miste om att an-

vända stationens attraktionskraft för centrumutveckling och om-

vandling av gamla verksamhetsområden.” 

 

 
  Figur 44.  Planerad bostadsbebyggelse med höghastighetsstation (Illustration: Tranås kommun). 
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4.3.2 Skyddade områden 

4.3.2.1 Skyddade kulturmiljöer 

Inom det område som kan beröras av den aktuella anläggningen 

finns tre områden vilka är utpekade som riksintressanta för kul-

turmiljövården enligt 3 kap 6§ miljöbalken. De är av olika karaktär 

och omfattning. De centrala delarna av Tranås är utpekade som 

riksintresse på grund av stadens egenskap av kurort och handels- 

och industricentrum som utvecklats i anslutning till järnvägen. 

Riksintresset är geografiskt avgränsat och omfattar 1800-talets 

stadsplan med sin trädplanterade huvudgata, stadsmässig bebyg-

gelse från 1800- och 1900-talen samt järnvägsmiljön och badan-

läggningen kring Tranås vattenkuranstalt. Väster om Tranås ligger 

kommunens geografiskt mest omfattande riksintresseområdet Sä-

bydalen. Miljön utgörs av ett herrgårdslandskap i ett sammanhäng-

ande och bördigt odlingslandskap kring Svartån. Riksintresset om-

fattar bland annat fem slotts- och herrgårdsmiljöer, sockencentrat 

kring Säby kyrka och rika fornlämningsmiljöer. Riksintresset Bo-

torp är beläget väster om Säbydalen, vid sjön Noen, och represente-

rar ett herrgårdslandskap av 1800-tals karaktär. 

 

I Tranås med omland finns flera värdefulla byggnader och anlägg-

ningar, kyrkliga kulturminnen och en stor andel fornlämningar som 

skyddas genom kulturmiljölagen (KML). Ändringar av dessa mil-

jöer, byggnader eller lämningar kräver tillstånd från Länsstyrelsen. 

I Tranås och i Säbydalen finns tre utpekade byggnadsminnen enligt 

3 kap KML. Centralt beläget invid Svartån ligger byggnadsminnet 

Tranås stadshus, uppfört 1952-53. Bland slotts- och herrgårdsmil-

jöerna i Säbydalen utgör Göberga gård (uppfört 1660-tal) och Gri-

penbergs träslott (uppfört 1663-1666) byggnadsminnen.  

 

Samtliga kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som 

tillhör Svenska kyrkan är tillkomna innan år 1940, liksom vissa 

yngre kyrkor och begravningsplatser som är särskilt utvalda av 

Riksantikvarieämbetet och omfattas av 4 kap kulturmiljölagen. 

Sommenbygden präglas av relativt stora socknar, och församlings-

kyrkorna från medeltid och senare ligger relativt glest. I Tranås 

med omland finns sex kyrkobyggnader som omfattas av 4 kap KML. 

Dessa är Tranås kyrka och Ängarydskapellet i Tranås, Säby kyrka 

med tillhörande bårhus samt Linderås kyrka och det Bogemanska 

gravkoret. Till samtliga dessa kyrkor och kapell hör kyrkogårdar 

som omfattas av 4 kap KML.  

 

Fornlämningar och fornfynd omfattas av 2 kap KML. Lagskyddet 

gäller även ett område runt fornlämningen vars storlek beslutas av 

Länsstyrelsen och beror på fornlämningens karaktär och betydelse. 

Tranås kommun är rikt på fornlämningar även om centrala Tranås 

har få enstaka förhistoriska noteringar. Vid Svartåns utlopp i Som-

men ligger Tranås gård som omnämns på 1300-talet.  

Talrika är annars spåren från stenåldern i Svartåns dalgång och 

kulturlandskapet kring Säbysjön och Säby kyrka. Det finns bronsål-

dersrösen och järnåldersgravfält vid Gripenbergsområdet.  

 

Tranås omland präglas annars i hög grad av övergivna fossila åkrar, 

ett stort antal röjningsröseområden, hägnader och torplämningar. 

Det finns flera vårdade besöksmål med fornlämningar, t.ex. Ma-

dagravfältet som ligger söder om Tranås nära gränsen till Östergöt-

land. I Gripenbergstrakten med omnejd finns Ebbarp domarringar, 

Åbonäs domarringar, Mörbylundsgravfältet och längre västerut 

finns Göberga gravfält, Grimmetorp Domarbacken och Hulan grav-

fältet. 

 

 

Figur 45.  Skyddade områden för kulturmiljön. 
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4.3.2.2 Skyddade naturmiljöer 

Störst till ytan av de skyddade naturområden som finns i och i an-

slutning till Tranås tätort är riksintresseområdena. Både riksintres-

set Sommen och Svartån från Flisbysjön till Säbysjön som även 

inkluderar riksintresset Noen och Noån är utpekade som riksintres-

santa för naturvården enligt 3 kap 6 § miljöbalken. Det innebär att 

områdena så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som på-

tagligt kan skada naturmiljön. Riksvärdena för Sommen består 

bland annat i sjöns fiskfauna, främst bestånden av storröding och 

nedströms lekande insjööring, flera glacialrelikter samt störnings-

känsliga fågelarter som fiskgjuse och storlom. Bergbranterna kring 

sjön har förutsättningar för att hysa berguv och pilgrimsfalk. I be-

skrivningen av riksvärdena för Svartån med tillhörande sjöar 

nämns bland annat att vattensystemet under lång tid var ett av få 

som hade en kvarvarande utterstam. Numera är uttern mer allmänt 

spridd igen. Området hyser även viktiga fågellokaler och att vatten-

dragens dalgångar är viktiga för landskapsbilden med ett kuperat 

odlingslandskap rikt på lövträd. 

 

I själva tätorten för Tranås finns Ekbergsparkens naturreservat. 

Skogen i området består främst av ek, björk och hassel. Flera av 

ekarna är gamla hålträd som är viktiga för exempelvis insekter och 

fåglar som hackspett. Sydost om samhället ligger Illerns naturre-

servat som har fått sitt namn från sjön Illern som ligger inom om-

rådet. Området är avsatt som naturreservat, främst till förmån för 

friluftsliv, men reservatet syftar också till att bevara områdets geo-

vetenskapliga värden. Illern består av barrskog med en del in-

sprängda odlingsmarker. Landskapet har varierade, kulliga former 

som skulpterats av de senaste inlandsisarna. I sjön växer intres-

santa vattenväxter som höstlånke och bandnate. I de gamla od-

lingsmarkerna finns växter som backanis, solvända och stagg. I 

södra delen av reservatet hålls en stor hagmark öppen genom bete. 

Reservatet har också ett rikt och varierat fågelliv i naturreservatet.   

 

I sluttningen mot sjön Sommen, öster om tätorten vid Älmås gård, 

ligger Älmås askskog. Skogen har höga biologiska värden framför-

allt kopplat till de gamla och tidigare hamlade träden. Norr om 

Tranås ligger Romanäs naturreservat, som omfattar en halvö ut i 

Sommen. Näsets södra del består av åkrar, öppna betesmarker och 

lövklädda hagmarker medan den nordvästra delen är barrskogsbe-

klädd. Det strandnära odlingslandskapet har sedan länge varit ett 

populärt strövområde. Söder om samhället Sommen ligger ett litet 

naturreservat, Holavedens urskog. Reservatet är det första i Jönkö-

pings län och bildades redan 1935. Skogen i reservatet består av 

200-250 år gamla tallar och enstaka äldre granar. I området häckar 

flera hackspettsarter och andra fåglar som senare övertar hackspet-

tarnas bohål. Arter som har observerats är bland annat spillkråka, 

gröngöling, pärluggla, mindre korsnäbb och trädkrypare. Samtliga 

naturreservat omfattas av unika beslut innehållande för varje om-

råde specifika föreskrifter som reglerar vad som inte är tillåtet, både 

för markägare och besökande allmänhet, inom det skyddade områ-

det. Naturreservaten Ekbergsparken och Älmås askskog är även 

utpekade som Natura 2000-områden. Därutöver finns Natura 

2000-området Strånnesjön i tätortens närhet. Strånnesjön är nä-

ringsfattig och hyser den rödlistade flodkräftan. Längre från tätor-

ten mot nordväst ligger Natura 2000-områdena Blankhester, som 

består av öppna silikatrika betesmarker.   

På Noens östsida ligger Natura 2000-området Botorp som bland 

annat består av trädbevuxna betesmarker med förekomst av läder-

bagge. Söder om Tranås tätort, öster om Säbysjön, ligger det till 

ytan mycket lilla Natura 2000-området Hultarp som består av en 

våtmark utpekad bland annat för sin förekomst av lekande större 

vattensalamander. Ytterligare något längre söderut ligger Natura 

2000-området Ryggestorp som består av äldre odlingsmark med 

öppna gräsmarker, bland annat fuktängar. Natura 2000-områden 

är skyddade enligt 7 kap 28-29 §§ och det är inte tillåtet att skada 

utpekade livsmiljöer eller på ett betydande sätt försvåra bevarandet 

av utpekade arter i området. Även indirekt påverkan regleras av 

dessa bestämmelser.

Figur 46.  Skyddade områden för naturmiljön. 
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5 Anläggnings- och järnvägstekniska 
förutsättningar, krav och principer 

De förutsättningar och utformningskrav som ställs på en bana för 

trafikering med höghastighetståg beskrivs här i ett antal kapitel 

uppdelat på förutsättningar, krav följt av de principer för utform-

ning och anläggningstyper som dessa ger. 

5.1 Grundläggande förutsättningar 

En höghastighetsjärnväg är en järnväg som byggs för persontrafik i 

höga hastigheter, vanligtvis över 250 km/h. I Sverige utreds en 

järnväg med topphastighet på 320 km/h, men det kan bli aktuellt 

att dimensionera järnvägen för högre hastigheter på vissa delar. 

Höghastighetsjärnvägen utformas som ett separerat system gente-

mot befintligt omkringliggande järnvägsnät. Med ett separerat sy-

stem skapas förutsättningar för att höghastighetsjärnvägen ska 

kunna leverera en robust trafik med hög punktlighet. I systemets 

ändar ansluter dock den nya höghastighetsjärnvägen till befintlig 

järnväg, för att angöra Stockholm, Göteborg och Lund/Malmö. 

 

Att höghastighetsjärnvägen trafikeras med enbart persontåg möj-

liggör att järnvägen kan byggas med större lutningar, än om även 

godståg skulle trafikera järnvägen. Järnvägens dimensionering för 

att trafikeras med höga hastigheter innebär dock att järnvägen inte 

kan svänga lika mycket som en järnväg som dimensionerats för 

trafik i lägre hastigheter. Sammantaget gäller alltså att höghastig-

hetsjärnvägen kan klara större höjdskillnader i landskapet, men 

mindre sidorörelser. Ur komfort- och underhållsperspektiv efter-

strävas att järnvägen, i möjligaste mån, byggs med rakspår och med 

få kurvor.    

 

I flera aspekter är dock systemet för höghastighetsjärnvägen likt 

den befintliga konventionella järnvägen. Exempelvis är spårvidden 

(avstånden mellan rälerna i ett spår) samma, vilket möjliggör att 

tåg på höghastighetsjärnvägen även kan köra på konventionella 

nätet. Detta är en förutsättning för att systemet skall kunna ansluta 

till den konventionella järnvägen i ändarna (Järna utanför Stock-

holm, Almedal utanför Göteborg och i Lund). Även kontaktled-

ningssystemet är detsamma, avseende spänning och frekvens. 

 

Även på stationer separeras höghastighetsjärnvägen från den kon-

ventionella järnvägen, i det att spåren anläggs utan fysisk koppling 

mellan spåren i de båda systemen. Resenärerna byter tåg för att 

resa med båda systemen.  

5.2 Kravbild 

För de svenska höghastighetsjärnvägarna har det tagits fram ge-

mensamma kravdokument, dels avseende krav på en övergripande 

nivå och dels avseende teknisk systemstandard. Som underlag för 

de antaganden som görs i denna studie har kraven i version 2.2 av 

dokumentet Teknisk systemstandard (Trafikverket, 2014) respek-

tive version 2.0 av Övergripande krav (Trafikverket, 2016) använts. 

Dessa dokument reglerar den högre nivå av krav som krävs på en 

höghastighetsjärnväg, än på traditionell konventionell järnväg som 

följer det vanliga regelverken. Bland dessa högre krav märks bland 

annat följande geometriska krav för järnvägens radier och lutning-

ar: 

 

• Rekommenderad minsta radie på 6300 m i plan och minimiradie 

4650 m i plan  

• Rekommenderad minsta vertikalradie på 31 000 m och en mini-

miradie på 23 000 meter 

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

2 km 

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

 

Vidare finns krav för sektionens bredd, inklusive ett trädsäkrings-

område som är satt till 20 meter från spårmitt och med ett spår-

avstånd satt till 4,5 meter, se Figur 47. Den totala sektionen blir 

därmed i normalfallet 44,5 meter bred. Trädsäkringszon krävs där 

banan går igenom mark där träd kan riskera att falla över anlägg-

ningen. Sektionen kan bli smalare för andra anläggningstyper, 

såsom broar och viadukter, eller bredare, som vid skärningar. Före-

kommande serviceväg inryms inom sektionen. Bankens höjd avgör 

hur bred basen blir, vilket också innebär justeringar för att få plats 

med vägen. 

 

 

Figur 47 Principsektion av banans bredd inklusive trädsäkringszoner. 
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5.3 Principiell stationsutformning 

Stationer på höghastighetsjärnvägen utformas på olika sätt bero-

ende på vilken trafik som angör dem. En avgörande parameter för 

utformningen är andelen vändande tåg relativt passerande tåg. En 

station som ska hantera vändande tåg anläggs med fördel med 

plattformar och växelförbindelser mellan de genomgående spåren. 

Detta så att de vändande tågen inte behöver korsa motriktad trafik 

till eller från vändning, så kallade korsande tågvägar. Som grund-

princip förläggs stationer i marknivå, andra höjdlägen kan vara 

aktuella i undantagsfall då förutsättningarna medför att det är för-

delaktigare. 

 

Enligt Övergripande krav 2.0 för nya stambanan (Trafikverket, 

2016) ska Station Tranås kunna hantera tåg som gör uppehåll och 

flertalet tåg som passerar utan uppehåll. Vändande tåg är inte krav-

ställt. 

 

För Station Tranås planeras plattformar för 250 meter långa tåg. 

Möjlighet till och behov av plattformar för att kunna hantera tåg-

längder på 400 m på Station Tranås ska utredas. 

 

I rapporten Översiktlig design- och systemlösning (Trafikverket, 

2015) redovisades ett antal principutformningar för stationer bero-

ende på behov av antal plattformsspår och hur mycket vändande 

tåg som ska kunna hanteras m.m. Fyra principiella utformningar 

har tagits fram för höghastighetsjärnvägens stationer.  

 

Slutsatsen av analyserna av möjliga utformningar av Station Tranås 

var att nedanstående principutformning bedömdes mest intressant 

att analysera vidare.  

 

Principen innebär en fyrspårig station där passerande tåg går på de 

mittersta spåren. Två sidoplattformar anläggs för tåg som gör up-

pehåll. Skyddsväxlar byggs och utdragsspår kan anordnas till an-

slutning till dessa för uppställning av t.ex. vändande tåg eller kort-

tidsuppställning. Antaget är 255 meter långa plattformar i Tranås. 

Även station för 400 meter långa tåg studeras. Spåravstånd till hu-

vudtågsspår är sju meter, i övrigt är det 4,5 meter.   

 

Anläggningen har en nackdel i att vändande tåg behöver korsa mot-

riktad trafik i plan över huvudtågsspåret i endera riktningen, stat-

ionen bedöms dock inte ha vändande tåg alls eller i ringa omfatt-

ning, varför denna lösning kan accepteras. Stationen är inte heller 

anpassad för att vändande tåg, som får betydligt längre uppehålls-

tid, ska trafikera stationen. 

 

Fördelen med anläggningen är att huvudtågsspåren går i mitten och 

att järnvägsfastigheten kan hållas nere utanför själva plattforms- 

och stationsområdet. 

 

Själva höghastighetsstationen skulle med denna principutformning 

bli ca 50-60 meter bred. Behov av ytterligare område för konvent-

ionell järnväg, bussterminal och andra stationsytor tillkommer där-

utöver. Längden på anläggningen beror på dels att plattformarna 

behöver sitt utrymme men främst på att växlar och förbindelser ska 

få plats samt att huvudspåren går på utsidan vilket gör att utbred-

ningen där spåret går isär blir längre. 

 

Figur 48. Möjlig principiell utformning av Station Tranås. Principen 

innebär en fyrspårig station där passerande tåg går på de mittersta 

spåren. Två sidoplattformar anläggs för tåg som gör uppehåll. Figuren 

är inte skalenlig. 
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5.4 Risk och säkerhet 

Höghastighetsjärnvägen planeras endast för persontrafik, vilket 

innebär att transporter av farligt gods inte förekommer. 

  

Säkerheten på järnväg är generellt hög i Sverige. Trots det inträffar 

det varje år ett antal olyckor i samband med järnvägstrafik. Urspår-

ningar och kollisioner där ett större antal personer skadas är myck-

et sällsynta. Påkörning till följd av obehörigt spårbeträdande är den 

vanligaste olyckan på järnväg. Därför ställs krav på en fysisk barriär 

med minimihöjd 250 cm på ömse sidor om höghastighetsjärnvä-

gen, där anläggningen är tillgänglig från intilliggande terräng.  

 

Korsningar med andra järnvägar eller andra trafikslag måste vara 

planskilda. För all korsande trafik anläggs därför broar eller portar 

vid passage av järnvägen. Höghastighetsjärnvägen behöver även 

skyddas för angränsande trafik och verksamheter. Detta kan till 

exempel innebära fysiska barriärer för att förhindra att en vägtrafi-

kolycka påverkar höghastighetsjärnvägen. 

 

Spår och station i marknivå eller ovan mark innebär normalt en 

högre säkerhetsnivå för resenärer än spår och station i tunnel. Stat-

ionen ska kunna trafikeras med passerande höghastighetståg, vilket 

ställer särskilda krav på stationsutformningen. Servicevägar och 

åtkomstpunkter för behörig personal anordnas.  

 

Järnväg i tunnel kräver fler säkerhetsåtgärder än markspår för att 

uppnå likvärdig säkerhetsnivå, främst på grund av de begränsade 

utrymningsmöjligheterna. En grundläggande strategi för tunnelsä-

kerhet är att om ett tåg i tunnel drabbas av brand eller annan olycka 

ska tåget köra vidare ut ur tunneln och stanna i det fria för att ut-

rymmas där. För tunnlar längre än 1000 meter byggs också en pa-

rallell räddningstunnel genom vilken utrymning kan ske (Trafik-

verket, 2011). Räddningstunneln förbinds med spårtunneln med 

tvärtunnlar. Räddningstunneln kan även användas vid underhålls-

arbeten och vissa teknikutrymmen kan förläggas i denna. Rädd-

ningstjänsten använder också normalt räddningstunneln vid ut-

ryckning. I tunnlar kortare än 1000 meter görs räddningsinsatsen 

från ena tunnelmynningen.   

 

 

 

 

5.5 Anläggningstyper 

Valet av anläggningstyp för höghastighetsjärnvägen styrs av en 

sammanvägd bedömning av topografiska, funktionella, tekniska, 

miljö-/landskapsmässiga och kostnadsmässiga aspekter. För att 

möjliggöra hastigheter upp till 320 km/h förordas en så rak och 

plan järnväg som möjligt.  Om terrängen är relativt homogen, som 

exempelvis i slättlandskap, kan höghastighetsjärnvägen huvudsak-

ligen anläggas med en anläggningstyp. Detta minskar behovet av 

övergångszoner (se avsnitt 5.5.6), vilket är ekonomiskt gynnsamt. 

Vid en mer kuperad terräng växlar anläggningstyperna mellan ex-

empelvis bro, bank, skärning och tunnel. Varierande topografi och 

grundläggningsförhållanden innebär sannolikt fler övergångskon-

struktioner, vilka är kostnadsdrivande.  

 

Till skillnad från traditionella järnvägar, som har slipers och ballast, 

anläggs spåret för höghastighetsjärnväg på en betongplatta med så 

kallat fixerat spårsystem, även kallat slab-track, se Figur 49. Denna 

lösning har längre livslängd och mindre underhållsbehov än tradit-

ionellt utformade järnvägsspår. Betongplattan består av spårplatta 

och förstärkningsåtgärder, vilka tillsammans utgör överbyggnaden. 

Under betongplattan finns ett frostisoleringslager vars syfte är att 

säkerställa att bankroppen avvattnas/dräneras och att vatten kan 

rinna bort från banan. Frostisoleringslagret består av ett bärkraf-

tigt, självdränerande material som inte reagerar på frost. Betong-

plattan vid fixerad spårlösning är mycket känslig för sättningar och 

det ställs höga krav på maximal tillåten sättning (enligt TSS 2.2 

max 4cm på 60 år), vilket innebär att omfattande förstärkningsåt-

gärder, sannolikt i form av pålning, kan komma att behövas vid lösa 

jordar. Vissa områden längs sträckningen kommer därmed bli sär-

skilt komplicerade och kostsamma att passera, exempelvis områden 

med lösa jordlager, framförallt i kombination med stora jorddjup. 

Vid planering av höghastighetsjärnvägen är därför kunskap om 

jord-, berg- och grundvattenförhållanden av stor vikt för att identi-

fiera områden där omfattande förstärkningsåtgärder kommer att 

behövas. 

 

Figur 49 Principbild på en fixerad spårlösning. 

Hela höghastighetsjärnvägen ska avskärmas med en fysisk barriär, 

med minimumhöjd 2,5 meter, på ömse sidor om banan. Barriären 

kan exempelvis utformas som bullerplank eller stängsel. Det finns 

krav på åtkomstpunkter till höghastighetsjärnvägen med högst 

2000 meters mellanrum.  Åtkomstpunkter krävs endast på ena si-

dan om banan, men ska ha väganslutning samt uppställningsplats 

för bil. Om vägnätet är tätt kan befintligt vägnät nyttjas vid under-

håll av järnvägen. I områden med glest vägnät kan en serviceväg 

behöva anläggas parallellt med järnvägen. 

 

I följande avsnitt beskrivs de vanligaste anläggningstyperna bank, 

skärning, bro, tunnel, betongtråg och betongtunnel samt över-

gångszoner  
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5.5.1 Bank 

Bank är en förhöjning av järnvägen ovan omkringliggande mark. 

Den enklaste typen av bank består av en betongplatta med spår, 

underlagrat av ett frostisoleringslager. Vanligen är banken även 

uppbyggd av fyllningsmassor för att jämna ut den underliggande 

markytan och skapa en plan bana. Fyllnadsmaterialet kan bestå av 

både jord- och bergmassor och beroende på bland annat fyllnads-

material och höjden på banken kan bankslänterna ha olika lutning-

ar. Markanspråket på bank varierar således beroende av bankhöjd 

och släntlutning.   

 

Figur 50 Skiss över bank. Till höger i bild finns en bullerskärm och till 

vänster stängsel. 

 

Om underliggande mark består av lösa jordar behöver marken un-

der banken först grundförstärkas genom exempelvis pålning. Tunn-

nare lager lösa jordmassor schaktas vanligen istället bort och er-

sätts med fastare material.  
 

5.5.2 Skärning 

Skärning innebär att järnvägen har en lägre nivå än omgivande 

mark och skär genom terrängen. Järnvägen byggs på en bankropp i 

botten av skärningen, för att säkerställa att banan avvatt-

nas/dräneras. Markanspråket som krävs vid skärningar beror bland 

annat på djupet på skärningen samt släntlutningen, som i sin tur är 

beroende av bland annat materialet (jord eller berg), stabiliteten 

och grundvattenförhållandena. I regel anläggs en serviceväg ovan-

för skärningen. I bergskärningar djupare än 6 meter finns krav på 

serviceyta nere i skärningen, utanför spåren.  

 

 

Figur 51 Överst: skiss över bergskärning. Underst: Skiss över jordskär-

ning, fast mark. 
 

 

 

 

5.5.3 Bro 

Broar utförs vanligtvis vid passage över sänkor och dalgångar, men 

är även ett sätt att passera över bland annat vattendrag och befint-

liga vägar, järnvägar och fastigheter. Broar för höghastighetsjärn-

vägen utförs till största del som dubbelspårsbroar. Broar för hög-

hastighetsjärnvägen kan utföras som konventionella platsbyggda 

betongbroar, men det finns en mängd olika typer av brokonstrukt-

ioner. Vilken brotyp som är bäst lämpad att använda avgörs bland 

annat av spännvidd och tillgänglig överbyggnadshöjd. I bullerut-

satta miljöer kan broarna utföras med bullerskydd. 
 

 

Figur 52 Skiss över dubbelspårsbro. Bullerskydd illustreras med streck-

ade linjer 

 
Figur 53 Skiss över bro sedd från sidan. Pilarna visar spännvidden 
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5.5.4 Betongtunnel och betongtråg 

I områden där topografin fordrar skärning, men slänterna är insta-

bila och/eller där det är hög grundvattennivå anläggs betongtråg. 

Om skärningarna är mycket höga eller topografin kräver tunnel, 

men det är för låg bergtäckning för bergtunnel, anläggs betongtun-

nel. Parallellt med betongtunnel kan räddnings-/servicetunnel be-

hövas, beroende på tunnelns längd. Vid byggnation av både betong-

tunnel och -tråg krävs tillfälliga stödkonstruktioner och vattenhan-

teringen kan bli problematisk. Båda anläggningstyperna är kost-

samma lösningar.  

 

 
Figur 54 Skiss över betongtråg (övre) respektive betongtunnel (under) 

med intilliggande service-/räddningstunnel (i de fall tunneln är längre 

än 1000 m). Med jämna avstånd installeras dörrar mellan servicetunnel 

och spårtunnel 

5.5.5 Bergtunnel 

Bergtunnlar för höghastighetsjärnvägen utförs normalt som dub-

belspårstunnlar. En lösning med betonginklädning, så kallad lining, 

är ett alternativ för vatten- och frostsäkring. Tunnlarna utförs nor-

malt genom sprängning, men vid längre tunnlar kan tunneldrivning 

med tunnelborrmaskin (TBM) vara ett alternativ. Tunnelarean styrs 

bland annat av krav på passagerarkomfort avseende aerodynamik, 

det vill säga krav på maximala lufttrycksförändringar. Parallellt 

med bergtunneln kan räddnings-/servicetunnel behövas, beroende 

på tunnelns längd. I kopplingspunkter kan enkelspårstunnlar bli 

aktuella.  

 

Figur 55 Skiss över betonginklädd dubbelspårstunnel och en parallell 

service-/räddningstunnel (i de fall tunneln är längre än 1000 meter). 

Med jämna avstånd installeras tvärtunnlar mellan servicetunnel och 

spårtunnel. 
 

 

 

 

 

 

 

5.5.6 Övergångszon 

Området vid anslutningen mellan två olika anläggningstyper kallas 

ofta för övergångszon, eftersom det innebär en övergång mellan två 

typer av konstruktioner. Övergångszoner är problematiska i de fall 

där relativt ”mjuka” konstruktioner ansluter till styvare konstrukt-

ioner, exempelvis där bank ansluts till bro eller tunnel. På grund av 

skillnader i styvheten hos de angränsande konstruktionerna kan det 

uppstå ojämna sättningar, så kallade differenssättningar, och 

”gupp”, vilka är skadliga för konstruktionen om inte en särskild 

övergångskonstruktion byggs. En övergångskonstruktion kan ex-

empelvis bestå av cementblandat grus och geonät, vilket fungerar 

som armering i jorden. En väl utförd övergångskonstruktion för-

hindrar ojämna sättningar 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 56 Till vänster: Ojämna sättningar och gupp orsakade till följd av avsaknad 

eller bristfällig övergångskonstruktion. Figuren visar även stabilitetsproblem för 

landfästet; en övergångszon reducerar tryckkrafter på landfästet, men dess huvud-

funktion är inte att förbättra stabiliteten; den betraktas i brons grundläggning i 

detta fall. Till höger: Exempel på övergångskonstruktion med cementblandat grus 

och geonät 
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5.6 Kostnadsbedömning 

5.6.1 Anläggningskostnad 

I anläggningskostnaden för hela järnvägsanläggningen ingår kost-

nader för byggherrekostnad, fastighetsärende, miljö, arkeologi, 

markarbeten järnväg, övriga markarbeten, byggnadsverk, grund-

läggning, tunnlar, BEST och stationer (exklusive stationsbyggna-

der). Kostnaden för att anlägga en höghastighetsjärnväg är högre än 

för konventionell järnväg. Detta beror på de väsentligt högre kraven 

på spårläget som gäller för höghastighetsjärnväg, vilket reflekteras i 

att anläggningen blir mer kostsam att anlägga för att förhindra 

sättningar som kan påverka spårläget. De geometriska kraven gör 

också att höghastighetsjärnvägen blir styvare och inte kan undvika 

hinder i lika hög grad som en konventionell järnväg.  

 

Anläggningskostnaden är generellt lägst för bank och skärning, 

medan anläggningskostnaden är högre för bergtunnlar och broar, 

och generellt högst för anläggning av tråg och betongtunnlar. Kost-

nadssambanden är dock ofta mer komplexa än så, till exempel be-

höver bank grundförstärkas med pålar i de områden där marken 

inte är fast, och för broar kan ökad höjd och längd, liksom dåliga 

markförhållanden, som resulterar i mer komplicerad grundlägg-

ning, öka grundläggningskostnaden.  

5.6.2 Drift- och underhållskostnader 

Generellt innebär systemet med fixerat spår en högre anläggnings-

kostnad jämfört med ballasterat spår, men förväntas i gengäld 

minska underhållskostnaderna. Den största underhållsrisken för 

höghastighetsjärnvägen är ojämna sättningar i anläggningen. Ju-

stering av spårets läge är därför en avgörande faktor för den totala 

underhållskostnaden i anläggningen. Överskrider sättningen den 

justeringsmån som finns i systemet blir kostnaden mycket omfat-

tande för att åtgärda hela konstruktionen. Sättningar och spårläges-

fel kommer även bidra till stillestånd på höghastighetsjärnvägen, 

vilket medför att kostnaderna vid avstängning snabbt blir mycket 

höga. 

 

Minst risk för sättningsproblem föreligger vid styva konstruktioner. 

Styva konstruktioner är till exempel tunnlar och broar grundlagda 

på fast mark eller som är pålade till fast mark. Där blir sättnings-

problemen jämförelsevis små, med mycket liten risk och under-

hållskostnad. För mjukare anläggningstyper som bank är riskerna 

med sättningsproblem större och kopplade till bankens konstrukt-

ion och höjd.   

 

Det område som normalt ger upphov till störst problem i anlägg-

ningen är övergångszoner. Eftersom dessa byggs för att ta upp 

skillnaden i styvhet mellan olika anläggningstyper är sättningspro-

blematiken större för dessa än för övriga anläggningen. Erfarenhet-

er från andra länder visar att underhållskostnaderna kan bli mycket 

höga för övergångszoner. Genom att bygga en avancerad konstrukt-

ion av övergångszonen, vilket dock innebär en ökad anläggnings-

kostnad, kan behovet av underhåll minska, även om det kommer 

vara högre än för en ”normal” höghastighetsbank. För att minska 

anläggnings- och underhållskostnaderna bör så få övergångar som 

möjligt mellan styva och mjuka anläggningstyper eftersträvas. 

 

Spårets geometri är också avgörande för underhållskostnaden. Kur-

vor är betydligt dyrare att underhålla än rakspår, vilket beror på 

sidokrafter och slitage i kurvor som inte uppstår på rakspår. Därför 

bör rakspår generellt väljas i anläggningen för att minska under-

hållskostnaden.  

 

För bergtunnlar har lining i form av betonginklädning en generellt 

högre anläggningskostnad än andra lösningar, men har sannolikt 

lägre driftkostnad eftersom behovet av underhållsåtgärder bedöms 

minska kraftigt.  

 

Traditionella drift- och underhållsarbeten för betongbroar är kant-

balksbyten, byte av övergångskonstruktioner, lagerbyten samt 

tvätt- och klottersanering. Även övergångskonstruktionerna kräver 

underhåll, vilket medför en högre kostnad vid flera kortare broar. 

Avvattningssystem kräver mer eller mindre underhåll beroende på 

hur terrängen ser ut, och möjligheten att släppa ut vatten exempel-

vis direkt under bron. 
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6 Urvalsprocessen 

6.1 Möjliga, relevanta och byggbara stationsalternativ 

Arbetet i fasen “Översiktlig design och systemanalys” genomfördes 

under 2015 i syfte att identifiera ett översiktligt utredningsområde, 

innehållande möjliga, relevanta och byggbara systemlösningar för 

höghastighetsjärnvägen inom detta översiktliga utredningsområde.  

 

I arbetet med Översiktlig design och systemlösning identifierades 

tänkbara sträckningar och stationsalternativ för den nya järnvägens 

passage vid Tranås. Stationsalternativ har identifierats med ut-

gångspunkt i en fast förutsättning om att stationer är effektiva byte-

spunkter. Vidare har den fasta förutsättningen om att ombyggnat-

ion av det konventionella nätet för att uppnå effektiva byten sker 

längs befintliga korridorer och linjer, förutsatt att detta inte begrän-

sar eventuella andra bra lösningar, legat till grund för arbetet med 

att identifiera stationsalternativ vid Tranås. Effektiva bytespunkter 

har således tolkats som att stationer företrädelsevis placeras vid 

eller i nära anslutning till befintliga konventionella banor. 

 

Nedanstående sammanställning redogör för de fem stationsalterna-

tiv som identifierats under arbetet med Översiktlig design och 

systemlösning. Därtill redogörs för en stationsprincip som tillkom-

mit under våren 2016, som ett resultat av de diskussioner som förts 

mellan Sverigeförhandlingen, Trafikverket och Tranås kommun. 

Tillsammans utgör dessa sex stationsalternativ underlag för den 

jämförande analys som legat till grund för det första steget i arbetet 

med urval av stationsalternativ.  

 

 

 

 

 

6.1.1 T1, Extern station mellan Boxholm-Sommen 

Principen för stationsalternativ T1 är att stationen läggs någonstans 

mellan samhällena Boxholm och Sommen i anslutning till Södra 

Stambanan. Detta är även punkten som höghastighetsjärnvägen 

korsar Södra stambanan vid en rak linjedragning från utfarten i 

Linköping till infarten mot Jönköping. Stationen skulle bli nåbar 

från de omkringliggande orterna med pendeltåg på Södra Stamba-

nan. Där den nya järnvägen möter Södra Stambanan kan en station 

byggas i ett våningsplan och läggas längs med Södra Stambanan. 

Detta skapar möjlighet att få mycket enkla byten över plattform i 

ena riktningen, och en planskild förbindelse mellan övriga spår. 

Förläggs stationen i vinkel med Södra stambanan blir bytesvägarna 

något längre. Höghastighetsjärnvägen kan passera Södra Stamba-

nan planskilt innan eller efter stationen. Stationsalternativet kräver 

ingen bro över sjön Sommen.  

6.1.2 T2, Extern station utmed stambanan norr om Tranås 

Principen för stationsalternativ T2 är en station belägen där den 

nya järnvägen korsar Södra Stambanan ca fyra till åtta kilometer 

norr om befintlig station i Tranås. Höghastighetsstationen skulle 

ligga tvärs över Södra Stambanan upphöjd på en bro strax efter att 

höghastighetsjärnvägen korsat sjön Sommen två gånger på broar. 

Läget över Södra Stambanan ger möjligheten att nå höghastighets-

stationen från de omkringliggande orterna med pendeltåg på stam-

banan. Stationstypen medför effektiva byten från höghastighets-

järnvägen till Södra Stambanan. 

6.1.3 T3, Extern station nära tpl. Tranås norra  

Enligt denna princip ligger höghastighetsstationen i närheten av 

trafikplats Tranås norra, ca 1,5–4,5 kilometer nordväst om befintlig 

station i Tranås. Här kan en station byggas i markplan som nås från 

de omkringliggande orterna med buss eller bil. Ingen bytespunkt 

till Södra stambanan är möjlig utan stora ombyggnader av Södra 

stambanan. 

6.1.4 T4, Station vid Tranås C via huvudbana 

Principen för stationsalternativ T4 är att lägga höghastighetsstat-

ionen i markplan/viadukt i centrala Tranås intill den befintliga stat-

ionen. Södra stambanan behöver korsas minst två gånger eller flytt-

tas och byggas om genom samhället. Byte till Södra stambanan sker 

i det gemensamma stationsläget i centrala Tranås. En särskild ana-

lys av möjligheten med ett stationsläge i markplan, någon kilometer 

norr om befintlig station, där järnvägen sedan sänks ner i tunnel 

under centrala staden, har visat på att detta blir en mycket kost-

nadsdrivande lösning.  

Figur 57. Identifierade möjliga, relevanta och 

byggbara stationsalternativ i Tranås. 
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Analyserna visar att det, med hänsyn till lutningskrav och grund-

läggningsförutsättningar, skulle krävas en betongtunnel som ligger 

relativt ytligt. Därigenom kräver en tunnellösning lika omfattande 

rivningar samt flytt av stambanan, som ett alternativ i markplan. 

Vidare finns en betydande risk för påverkan på grundvattenmaga-

sin under staden vid en tunneldragning. Sammantaget innebär 

detta att kostnaderna och de negativa effekterna av ett tunnelalter-

nativ bedömts vara mycket stora. Ett tunnelalternativ har därför 

inte bedömts vara intressant att analysera vidare inom ramen för 

åtgärdsvalsstudien. När den formella planläggningsprocessen tar 

vid och ny information tillförs, kan olika ställningstaganden från 

åtgärdsvalsstudien behöva omprövas. Det innebär bland annat att 

fler stationsalternativ kan komma att identifieras. 

6.1.5 T5, Station vid Tranås C via bibana 

I stationsalternativ T5 passerar höghastighetsjärnvägen strax norr 

om Tranås. I höjd med Södra Stambanan viker en bibana av. Denna 

nya bibana följer sedan Södra stambanans dragning genom Tranås 

på västra sidan, för att återansluta sig till höghastighetsjärnvägen 

strax söder om samhället. Stationsläget läggs invid befintlig station 

i Tranås. En alternativ lösning är att utforma bibanan som ett stick-

spår in. Där vänder tåget och kör sen ut samma väg men på en 

koppling i andra riktningen. Detta medför att behoven av rivning 

och ombyggnation i Tranås blir mindre jämfört med en fullständig 

bibana. 

6.1.6 T6, Perifer station utmed stambanan norr om Tranås 

Den studerade principen för stationsalternativ T6 är en station be-

lägen där den nya järnvägen korsar Södra Stambanan ca två till fyra 

kilometer norr om befintlig station i Tranås.  

Höghastighetsstationen skulle korsa Södra Stambanan, upphöjd på 

en bro strax efter att höghastighetsjärnvägen korsat sjön Sommen 

på broar. Stationen läggs parallellt med Södra stambanan. Läget vid 

Södra Stambanan ger möjligheten att nå höghastighetsstationen 

från de omkringliggande orterna med pendeltåg på stambanan via 

den nya station som förutsätts anläggas längs denna och tillskapar 

möjliggör byten. 

 

Ett stationsläge längre söderut inom princip T6, närmare tätorts-

gränsen, förutsätter att höghastighetsjärnvägen dras i en annan 

sträckning än den som nu studerats för stationsprincip T6. Detta 

för att möjliggöra en bytesstation på Södra Stambanan. 

  

Ett stationsläge närmare tätortsgränsen eller i större vinkel mot 

Södra stambanan skulle kräva att stambanan passeras mer vinkel-

rätt, med betydligt mer omfattande brokonstruktioner för att pas-

sera sjön Sommen som en konsekvens. Ett alternativ för att höghas-

tighetsjärnvägen förläggs parallellt med södra stambanan i en mer 

nord-sydlig sträckning. Det senare skulle i princip innebära att T6 

blev en nordligare variant av stationsprincip T4, Station vid Tranås 

C via bibana, med liknande konsekvenser men med sämre tillgäng-

lighetsförutsättningar.  
 

6.2 Urvalsprocess steg 1 

Arbetet med de jämförande analyserna och urval av alternativ för 

Station Tranås följer den strategi som Trafikverket utarbetat. Det 

första steget i denna process innebär att de identifierade stationsal-

ternativ analyseras utifrån ett antal övergripande kriterier på en 

översiktlig nivå.  

 

 

Figur 58 Strategi för stegvis urval mellan alternativ för Station Tranås. 

Urvalsprocessen innehåller i fallet med Tranås endast i två steg. 

 

Vid bedömningarna i denna analys har inget av de sex alternativen 

ansetts vara orimligt eller oskäligt med hänsyn till exempelvis mil-

jöpåverkan eller kostnader. Istället har tre alternativ sammanvägt 

bedömts generera större nyttor i förhållande till bedömda kostna-

der och negativa effekter, än de övriga tre stationsalternativen. 

 

Denna första översiktliga analys har därför resulterat i ett första 

urval, där de stationsalternativ som bedöms vara byggbara till en 

skälig kostnad och som, i jämförelse med övriga alternativ, bedöms 

generera störst nytta i relation till bedömd kostnad och negativa 

effekter, väljs ut för fördjupad analys. Detta första urvalssteg illu-

streras av det övre av de streckade linjerna i nedanstående figur. 

6.2.1 Kriterier för urval 

Vid det första steget i urvalsprocessen tillämpas nedanstående kri-

terier vid den jämförande analysen av de olika stationsalternativen.   

 
Tabell 1. Kriterier för urval steg 1 

Tillgänglighet 

 

• Bytespunkter 

• angränsande stad och region 

• boende/arbetande 

• anslutande infrastruktur 

Samhällsutveckling  • utveckling/relation befintlig 

stad/stadsbild 

• utveckling/relation region 

Stationsområdes 

utveckling 

• utvecklingsbar mark runt stationen 

• kommersiella förutsättningar 

Trafik och  

kapacitet 

• ändpunkter/andra stationsorter 

• stationsorten 

Miljö 

 

• Klimat 

• Hälsa 

• Landskap 

• Resurser 

Förutsättningar  

byggnation 

 

• tekniska förutsättningar 

• fastighetsintrång 

• driftstörningar andra system 

• byggbarhet/tillåtlighet  

Kostnader • Anläggningskostnader 

• Driftskostnader 
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6.3 Resultat från urval steg 1 

Den jämförande analysen som genomförts med hjälp av de ovan 

beskrivna kriterierna, har resulterat i ett urval där inget av de sex 

alternativen ansetts vara orimligt eller oskäligt med hänsyn till ex-

empelvis miljöpåverkan eller kostnader, men där tre av de stude-

rade stationsalternativen sammanvägt bedömts generera större 

nyttor i förhållande till de bedömda kostnaderna och negativa ef-

fekterna, än de övriga tre stationsalternativen. Dessa tre stationsal-

ternativ är: 

 

• T2, Extern station utmed stambanan norr om Tranås 

• T4, Station vid Tranås C via huvudbana  

• T6, Perifer station utmed stambanan norr om Tranås 

 

Den fördjupade analysen av dessa tre stationsalternativ presenteras 

i rapportens efterföljande kapitel. 

 

I detta kapitel beskrivs fortsättningsvis de bedömningar som gjorts 

av de alternativ för Station Tranås, som inte kommer att studeras 

vidare i en fördjupad analys. Dessa stationsalternativ är: 

 

• T1, Extern station mellan Boxholm-Sommen 

• T3, Extern station nära tpl. Tranås norra  

• T5, Station vid Tranås C via bibana 

 

6.3.1 Stationsalternativ T1, Extern station mellan Boxholm-

Sommen 

 

Figur 59. Princip för stationsalternativ T1, extern station mellan Box-

holm-Sommen, från fasen Översiktlig design och systemlösning. 

 

Alternativet ligger längs den genaste vägen mellan Linköping och 

Jönköping och bedöms erbjuda hög flexibilitet med avseende på 

linjesträckning, bland annat genom att alternativet undviker pas-

sage över sjön Sommen. stationsalternativ T1 ligger dock 14-18 

kilometer norr om tätorten och det långa avståndet resulterar i be-

tydligt längre anslutningsresor för resenärer med start- eller mål-

punkt i Tranås än övriga stationsalternativ. Därmed bedöms stat-

ionsalternativ T1 resultera i att tillgängligheten till stationen för 

boende i Tranås, liksom tillgängligheten till arbetstillfällen i Tranås, 

är betydligt sämre än övriga alternativ. För resenärer med regional-

tåg till och från orter norrut erbjuder stationsalternativ T1 kortare 

anslutningsresor, än de andra stationsalternativen längre söderut.    

 

Vidare har avståndet till tätorten bedömts medföra att potentialen 

till samhällsutveckling och stationsområdesutveckling blir betydligt 

lägre med stationsalternativ T1 än övriga alternativ. 

 

 

 

 

6.3.2 Stationsalternativ T3, Extern station nära tpl. Tranås 

norra  

 

Figur 60. Princip för stationsalternativ T3, extern station nära tpl. 

Tranås norra, från fasen Översiktlig design och systemlösning. 

 

Alternativet bedöms erbjuda flexibilitet med avseende på lin-

jesträckningen söderut, vilket ger möjlighet att genom lokalisering 

minska barriär och intrång, bl.a. kan Säbydalen undvikas. Vidare 

bedöms stationsalternativ T3 erbjuda större möjlighet till flexibili-

tet för linjesträckningen norr om tätorten än övriga alternativ. 

Järnvägens sträckning förbi Tranås med ett stationsalternativ T3 

bedöms i övrigt vara densamma som vid stationsalternativ T2 Ex-

tern station i anslutning till stambanan norr om Tranås, med lik-

nande kostnader och förutsättningar för byggnation.  

 

En avgörande skillnad mellan stationsalternativ T3 och övriga al-

ternativ är att funktionen som bytespunkt mellan Södra stambanan 

och höghastighetsjärnvägens inte erbjuds i T3.  För ett stationsal-

ternativ i Tranås har denna funktion bedömts vara av stor vikt, var-

för avsaknad av koppling mot konventionell järnväg är den enskilt 

viktigaste faktorn bakom beslutet att inte analysera stationsalterna-

tiv T3 vidare. En konsekvens av avsaknad av koppling mot stamba-

nan är att tillgängligheten till stationsalternativ T3 för resenärer 

som inte bor i Tranås bedöms bli sämre än för de kvarvarande stat-

ionsalternativen. Om kommunens planerade bostadsbebyggelse 

norr om tätorten realiseras, sker dessutom en förskjutning norrut 
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av befolkningstyngdpunkten i centralorten. Därigenom skulle stat-

ionslägen i anslutning till stambanan norr om tätorten (T2 och T6) 

hamna relativt sett mer centralt och med högre tillgänglighet än 

stationsalternativ T3. Utvecklingspotentialen för stationsområdet 

och exploateringspotential för bostadsbebyggelse bedöms vara nå-

got mindre vid T3, än för de kvarvarande stationsalternativen.      

6.3.3 Stationsalternativ T5, station vid Tranås C via bibana  

 

Figur 61. Princip för stationsalternativ T5, station vid Tranås C via bi-

bana, från fasen Översiktlig design och systemlösning. 

 

Alternativet bedöms, jämfört mot övriga alternativ, resultera i 

längre restider. Restidsförlängningen drabbar dels dem som stiger 

på/av eller byter i Tranås, men framför allt icke-avstigande resenä-

rer på de storregionala tåg som gör uppehåll i Tranås, som med en 

bibanelösning får en längre resväg och restid än i de alternativ då 

stationen ligger utmed huvudbanan.  Vidare bedöms en bibana in-

nebära att färre tåg gör uppehåll i Tranås, än om stationen läggs vid 

huvudbana. En bibana innebär även en störningsrisk och kapaci-

tetsförsämring på systemet.  

 

 

 

 

Ett stationsläge i stadskärnan erbjuder dock hög tillgänglighet till 

arbetstillfällen inne i Tranås och hög tillgänglighet till stationen för 

dem som reser från Tranås, både till fots och med cykel. Det cen-

trala stationsalternativet stimulerar centrumnära exploatering och 

förtätning, men innebär samtidigt att byggnationen är komplicerad 

och resulterar i stora driftstörningar på andra system under byggs-

kedet. En central sträckning av järnvägen resulterar i rivningsbehov 

och en förstärkt barriär av järnvägen genom staden, dock i betydligt 

mindre omfattning än med huvudbana genom centrum. På samma 

sätt innebär trafik på en bibana genom staden viss negativ hälsoef-

fekt (buller), men i betydligt mindre omfattning och med större 

möjligheter att hantera problemet, än vid ett stationsläge vid befint-

lig Tranås C via huvudbana (T4).   

 

Bibanans sträckning genom staden innebär stor risk för konflikt 

med Ekbergsparken inne i staden. En bibana innebär samtidigt 

kumulativa effekter av huvudbana och bibana, framförallt med av-

seende på markanspråk och barriär. Den kumulativa effekten syns 

även på kostnaden för anläggningen, där en bibanelösning är den i 

särklass mest kostsamma lösningen av de analyserade alternativen. 

Den höga kostnaden är den enskilt viktigaste faktorn bakom beslu-

tet att inte analysera T5 vidare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.4 Stationsalternativ för fördjupad analys 

Den jämförande analys som genomförts inför första steget i urvals-

processen, har resulterat i att tre av de studerade stationsalternati-

ven kommer att analyseras vidare som möjliga, relevanta och bygg-

bara stationsalternativ i Tranås. Dessa tre stationsalternativ är:  

 

• T2, Extern station i anslutning till stambanan norr om 

Tranås 

• T4, Station vid Tranås C via huvudbana  

• T6, Perifer station i anslutning till stambanan norr om 

Tranås 

 

 

Figur 62. Kvarvarande stationsalternativ efter urval steg 1. 
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7 Analys och beskrivning av stations-
alternativ 

De alternativ som valdes ut i den process som beskrivits i föregå-

ende kapitel, och som illustreras av figur 55, kommer i detta kapitel 

att beskrivas djupare med avseende på utformning, genomförbar-

het, systemeffekter och behov av och möjlighet till följd- och kring-

investeringar. Dessa tre stationsalternativ är: 

 

• T2, Extern station i anslutning till södra stambanan norr om 

Tranås 

• T4, Station vid Tranås C via huvudbana  

• T6, Perifer station i anslutning till södra stambanan norr om 

Tranås 

 

Först beskrivs stationsalternativen i jämförbara och övergripande 

termer för att därefter beskrivas individuellt inklusive kostnader 

och effekter. Avslutningsvis följer en jämförande analys ur ett sam-

hällsperspektiv av de studerade stationsalternativen. 

 

Valet av stationsprincip i Tranås blir styrande för höghastighets-

järnvägens linje på sträckan Linköping-Jönköping. I detta skede 

har linjesträckningarna inte studerats och därför är det inte möjligt 

att säga något om den påverkan en låst linjesträckning skulle med-

föra. 

 

  

Figur 63. Fördjupade stationsprinciper med de principområden som stationerna är tänkta att ligga inom. 
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7.1 Övergripande trafik, restidspåverkan och utveckl-
ingseffekter 

De olika stationsalternativen har studerats ur olika perspektiv. Ett 

perspektiv är de aspekter som skapar jämförbarhet mellan alterna-

tiven såsom restider på såväl höghastighetsjärnvägen som för an-

slutningsresor. Etappindelning kommer att beskrivas i rapport för 

Åtgärdsvalsstudien.  

7.1.1 Restidsjämförelse 

Tranås har idag regionaltågstrafik i riktning mot Mjölby/Linköping 

och mot Jönköping, via Nässjö. Detta förväntas också vara de hu-

vudsakliga relationerna för resenärer från Tranås höghastighets-

station, enligt Trafikverkets prognos för storregionala tåg.  

 

Restid med tåg idag från Tranås C: 

Tranås C – Linköping C: ca 40 min 

Tranås C – Jönköping C: ca 1 timme 20 min 

 

Restid med tåg från Tranås höghastighetsstation: 

Tranås höghastighetsstation – Linköping C: ca 18 min 

Tranås höghastighetsstation – Jönköping C: ca 20 min 

 

Det som kommer avgöra hur den totala restidssituationen påverkas 

av Station Tranås är framförallt hur lång extra restid som resenärer 

som endast ska passera Tranås får, jämfört med den vinst Tranås 

resenärer får. Faktorer som påverkar: 

 

• På höghastighetsjärnvägen passerar ca 35 000–45 000 re-

senärer/dygn Tranås, de flesta på tåg som inte stannar i 

Tranås. De påverkas därför enbart om den totala längden på 

sträckningen är längre än vad utformningen varit utan Stat-

ion Tranås.  

• Resenärer som åker på ett tåg som stannar i Tranås förlorar 

ca 5 minuter restid jämfört med om tåget inte gjort uppe-

håll.  

• Beroende på stationsalternativ i Tranås är det troligt att re-

senärer i Tranås får en längre anslutningsresa till stationen 

än de har idag. För T2 och T6 är anslutningsresan troligen 

5-10 minuter längre. 

• För resor mot Linköping är restidsvinsten, inklusive anslut-

ningsresa, ca 15 minuter. 

• För resor mot Jönköping är restidsvinsten, inklusive anslut-

ningsresa, minst 50 minuter. 

 

Sträckan mellan Linköping och Jönköping är ännu inte analyserad, 

varför det i detta skede inte möjligt att noggrannare jämföra 

ovanstående alternativ. 

 

Med station i princip T2, extern station i anslutning till stambanan 

norr om Tranås, får Tranås två stationslägen på Södra stambanan. 

Både Tranås C och Tranås höghastighetsstation kan fungera som 

vändstationer på Södra stambanan. Tåg söderifrån har möjligheten 

att gå upp till Tranås höghastighetsstation och vända, medan tåg 

norrifrån kan gå förbi Tranås höghastighetsstation och fortsätta till 

Tranås C. (Figur 64)  

 

 

Figur 64. Trafik med stationsprincip T2. Markerat stationsläge skall ses 

som representativt för stationsprincipen. 

 

Med station i princip T4, Station vid Tranås C via huvudbana, 

kommer Tranås C och Tranås höghastighetsstation att fungera som 

en och samma station längs Södra stambanan. Tåg både norrifrån 

och söderifrån kan vända på Tranås C. (Figur 65) 

 

 

Figur 65. Trafik med stationsprincip T4. 

 

Med station i princip T6, perifer station i anslutning till stambanan 

norr om Tranås, får Tranås två stationslägen på Södra stambanan. 

Både Tranås C och Tranås höghastighetsstation kan fungera som 

vändstationer. Tåg söderifrån har möjlighet att gå upp till Tranås 

höghastighetsstation och vända, medan tåg norrifrån kan gå förbi 

Tranås höghastighetsstation och fortsätta till Tranås C. (Figur 66) 

 

 

Figur 66. Trafik med stationsprincip T6. Markerat stationsläge skall ses 

som representativt för stationsprincipen. 
 

I alla tre alternativen är det också möjligt att regionaltågen är ge-

nomgående förbi både Tranås C och Tranås höghastighetsstation 

med uppehåll i båda eller endera under delar av eller hela dygnet. 
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7.1.2 Etapp och kopplingspunkt 

Området kring Tranås har diskuterats som en möjlig plats för till-

fällig eller permanent koppling mellan höghastighetsjärnvägen och 

stambanan. Om förutsättningen att hela systemet byggs tidsmässigt 

samlat och som en helhet ändras, antingen i att enbart delar ska 

byggas eller att tidsperspektivet blir längre än antaget, kan det vara 

intressant att skapa nyttor på kortare sikt genom exempelvis en 

tillfällig kopplingspunkt till Södra stambanan i närheten av Tranås. 

En sådan kopplingspunkt skulle möjliggöra restids- och kapacitets-

vinster för fjärrtrafiken Stockholm–Malmö samt kopplingspunkten 

Linköping–Mjölby på Södra Stambanan. 

 

En kopplingspunkt skulle kunna placeras både söder och norr om 

Tranås och valet dem emellan skulle kunna påverka den totala rest-

iden för förbindelsen. En av faktorerna som spelar in på detta är att 

Södra stambanans hastighetsstandard är betydligt högre söder om 

Gripenberg än norr om. Det är också viktigt att ta hänsyn till att de 

olika stationsprincipernas lägen på olika sätt avgränsar områden 

som en kopplingspunkt skulle kunna placeras inom. Därmed be-

gränsar val av stationsprincip möjligheterna för lokalisering av 

kopplingspunkt. Själva kopplingspunkten behöver inte anläggas i 

korsningspunkt HH/SSB men ju längre emellan dessa desto längre 

blir anslutningsbanan som behöver anläggas vilket kan inverka på 

kostnaden och totala restiden. 

 

7.1.3 Jämförelseanalys utifrån regionala och nationella sam-

hällseffekter 

Alla tre stationsalternativen representerar knutpunkter mellan 

Södra stambanan och ny höghastighetsjärnväg, där Tranås blir en 

bytesplats för resande, framför allt till och från Höglandskommu-

nerna (Aneby, Nässjö, Eksjö, Sävsjö och Vetlanda). Det upptag-

ningsområde som är kopplat till Höglandet är också beroende av 

Jönköpings utökade attraktivitet med en ny höghastighetstation 

och ny direktförbindelse mot Linköping.   

 

För Tranås utveckling är det önskvärt att en regionförstoring upp-

står, där Tranås är en del av arbetsmarknadsregionerna Jönköping 

och Linköping. Pendlingsutbytet inom regionen kommer med stor 

sannolikhet att öka som en konsekvens av att restiderna kraftigt 

reduceras och underlättar för dagpendling. Därmed bidrar Station 

Tranås till den förväntade regionförstoringen och till de nyttoeffek-

ter som denna kan antas ge upphov till, såsom bättre matchning på 

arbetsmarknaden, med ökad produktivitet som följd, samt ökad 

branschdiversitet och därmed minska sårbarhet för konjunktur-

svängningar. 

 

Att Tranås knyts närmare till Jönköping och Linköping bidrar sam-

tidigt till att dessa båda orter, likt andra större regioncentra utmed 

höghastighetsjärnvägen, kommer att stärkas i sin roll som region-

centra och nod för sysselsättningen i de funktionella regioner som 

de ingår i. Tillväxten av arbetskraft och arbetstillfällen förväntas bli 

mer omfattande i dessa regioncentra.   

 

Förutom den större arbetsmarknaden, som stärker utvecklingsmöj-

ligheterna för de båda regioncentra Linköping och Jönköping, kan 

Station Tranås få en kraftigt ökad attraktivitet för boende och bidra 

till ortens befolkningstillväxt. Med funktionen som lokal nod för-

bättras förutsättningarna också för ökad sysselsättning 

   

Samtliga stationsalternativ kan antas bidra till att Tranås integreras 

i den större arbetsmarknadsregion som skapas, men det är sanno-

likt att stationslägen som underlättar för arbetspendling i högre 

grad bidrar till det ökade pendlingsutbytet och därmed graden av 

integration i arbetsmarknaden.  Ett centralt stationsläge kan antas 

fler pendlingsresor till och från Tranås, liksom ett externt läge kan 

antas generera lägst antal pendlingsresor till och från Tranås på den 

nya järnvägen.  

 

Det kan också antas att ett externt läge främst är gynnsamt för bo-

ende som pendlar ut från Tranås, där stationens funktion primärt 

är byte mellan trafikslag med begränsad kringservice.  

 

Ett centralt läge är mer gynnsamt för det lokala näringslivet som får 

större möjligheter att dra nytta av lokala omlandet och där station-

en blir en del av centrumbildningen. Större omfattning av tjänster 

och service är mer gynnsamt för att attrahera ytterligare arbetsstäl-

len. 

 

Samtidigt, på en övergripande regional och nationell nivå, är det 

stationsalternativ och tillhörande linjesträckning i Tranås som ge-

nererar kortast tidsförlust för genomgående resenärer som genere-

rar flest resenärer och störst samhällsnytta i form av restidsvinster. 

Ett externt stationsläge inom stationsprincip T2 erbjuder en genare 

och därmed snabbare väg mellan Linköping och Jönköping, än vad 

alternativen T4 och T6 gör.  

Figur 67. Exempel på typer av kopplingspunkt. Både enkel och dubbel kopplingspunkt innebär korsande tågvägar. Enkel kopplingspunkt ger lägst 

kapacitet och flest låsningar, medan dubbel ger en lite bättre situation. En planskild kopplingspunkt har inga korsande tågvägar vilket innebär 

bäst kapacitet och minst antal låsningar. 
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7.1.4 Jämförelseanalys utifrån kommunala och lokala effekter 

Såväl arbetstillfällen som invånarantal i Tranås kommun kan för-

väntas öka som en följd av att Tranås knyts närmare Linköping och 

Jönköping med höghastighetsjärnvägen.   

 

Omfattningen på den förväntade befolkningstillväxten och tillväx-

ten av arbetstillfällen kan antas variera mellan de olika stationsal-

ternativen. Ju mer centralt stationsläge desto större kan effekten 

förväntas bli, både med avseende på befolkningstillväxt, och där-

med även bostadsbyggande, och tillväxt av arbetstillfällen i kom-

munen. Dessa skillnader gäller generellt även inom de relativt ut-

sträcka stationsprinciper som studeras för alternativen T2 och T6.  

 

Generellt gäller vidare att ju närmare tätorten, desto högre tillgäng-

lighet till ett potentiellt stationsläge för avresande resenärer, re-

spektive till arbetsplatser och målpunkter för ankommande resenä-

rer.   

 

Figur 69. Beräknat antal boende inom olika tidsavstånd med cykel från 

resp. stationsalternativ. 

 

Tranås är i nuläget relativt attraktivt för verksamheter, med jämfö-

relsevis låga markpriser och bra matchning mellan arbetsmarknad 

och arbetskraft, där 78 procent av kommunens förvärvsarbetande 

har sin arbetsplats inom kommunen. Med förändrade pendlings-

förutsättningar och en inflyttning till kommunen kommer denna 

andel rimligtvis minska. Antalet arbetstillfällen och invånare i 

kommunen kommer sannolikt att öka, men samtidigt ökar rimligt-

vis även pendlingen till framför allt Linköping och Jönköping när 

restiderna reduceras kraftigt. Ett centralt stationsläge stärker san-

nolikt Tranås som lokalt centrum med ett omland som inkluderar 

grannkommuner. 

 
  

Figur 68. Avståndsintervall (fågelvägen) från tänkbara stationslägen inom stationsprinciperna T2, T4 och T6. Markerat 

stationsläge skall ses som representativt för stationsprincipen.  



 

56 
 

7.2  Stationsalternativ T2, Extern station norr om Tranås 

Stationsprincip T2 är ett av de alternativ som studeras vidare efter 

urval steg 1. Alternativet beskrivs med avseende på förutsättningar, 

eventuella följd och kringinvesteringar, effekter och kostnader. 

7.2.1 Beskrivning av passageområde och stationslösning 

Stationsprincip T2 innebär en huvudbana norr om Tranås med ex-

ternt stationsläge över Södra stambanan. En möjlig lösning är att 

sjön Sommen korsas på högbro i de norra delarna med två relativt 

korta sjöpassager. Höghastighetsjärnvägen passerar då över Södra 

stambanan mellan samhället Sommen och Tranås. Stationen kan 

förläggas i korsningen med Södra stambanan antingen tvärs över 

den konventionella järnvägen eller på dess västra sida. Eftersom 

Södra stambanan bitvis ligger i en dalsänka har stationen studerats 

som en lösning där stationsdelen över Södra stambanan ligger på 

bro för att därefter ligga på höjden väster om Södra stambanan. I 

väster är passageområdet stort och möjliga sträckningar mot Jön-

köping många. 

 

Stationsprincipens breda utsnitt och att höghastighetsstationen 

ligger tvärs Södra stambanan istället för parallellt ger en stor flexi-

bilitet i hur en höghastighetsjärnväg i denna princip kan passera 

och angöra staden Tranås. 

 

Figur 71 Schematisk illustration på höghastighetsstationens utformning 

samt ett möjligt läge mot Södra stambanan och den nya stationen på 

denna. 

 

 
  

Figur 70. Stationsprincip T2 med studerat passageområde 
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7.2.2 Stationsläge och följdinvesteringar 

För att station i princip T2 ska fungera för anslutande konventionell 

järnvägstrafik krävs plattformar och vändspår på Södra stambanan. 

För att stationsprincipen ska bli tillgänglig för Tranås tätort krävs 

väganslutningar för både bil-/kollektivtrafik och för gång-

/cykeltrafik. För stationsprincip T2 krävs följande följdinvestering-

ar: 

 
1. Vändstation konventionell järnväg – enkla vändspår för tåg som 

vänder mot söder samt två sidoplattformar på Södra stambanan. 

2. Väganslutning från befintligt vägnät – för att stationen ska bli 

tillgänglig krävs anslutning(ar) från befintliga vägar för både bil-

/kollektivtrafik och gång-/cykeltrafik. 

3. Nytt resecentrum som kopplar samman den nya stationen med 

den nya konventionella stationen samt innehåller parkering och 

bussanslutning. 

7.2.3 Effekter på tillgänglighet, användbarhet och samhälls-

utveckling 

Det externa stationsläget ligger i ett glesbebyggt område, 4-8 km 

norr om Tranås tätort. Boende, verksamma och större målpunkter 

saknas i detta område vilket gör att endast ett fåtal boende och ar-

betsplatser har nära till stationen. Tranås tätort ligger på gränsen 

till att vara bortom ett rimligt cykelavstånd till ett stationsläge inom 

stationsprincip T2. Stationen erbjuder inte tillgänglighet till fots. 

 

Ungefär 7 000 människor och 4 000 arbetsplatser når stationen 

med biltrafik inom fem minuter. Däremot når man på 20 minuter 

flest antal boende och arbetsplatser med bil- och kollektivtrafik när 

man jämför med de andra utredningsalternativen. Det finns också 

utmaningar och frågetecken kring framkomlighet med bil och buss 

till stationen på Mjölbyvägen. Möjlighet finns för ny koppling till 

väg 32, något som ger ökad tillgänglighet med bil, men främst för 

regionala resenärer.  

 
Genom upprättande av en ny knutpunkt har stationsalternativ 
T2 potential att bli en bytespunkt som kopplar samman reg-
ioner. Ett externt stationsläge beläget fyra till åtta kilometer 
norr om Tranås tätort är den minst attraktiva lösningen av de 
tre analyserade alternativen för regionala bytesresande från 
Höglandskommunerna söderut längs Södra stambanan. Till-
gänglighetsanalyserna indikerar att stationsalternativ T2 främst 
skulle bli en bytespunkt för bilburna resenärer och för byten mellan 
regionala tåg och höghastighetståg.  

 

Figur 72. Beräknad tillgänglighet med cykel till möjligt stationsläge inom 

stationsprincip T2. Nåbarhet beräknad med antagen hastighet om 18 

km/h. 
 

 

 

 

Figur 73. Tillgänglighet för bil- och kollektivtrafik till stationsprincip T2 

för antal boende respektive arbetande. 
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En koppling till Södra stambanan medför en fördel under möjlig 

etapputbyggnad av höghastighetsjärnväg Linköping-Jönköping. En 

extern station inom stationsprincip T2 norr om Tranås möjliggör en 

linjedragning som förväntas ge något kortare restider för genomre-

sande mellan Jönköping och Linköping, jämfört med linjesträck-

ningar närmare tätorten. 

 

Området runt det externa stationsläget består till största delen av 

oexploaterad mark, framförallt skog. De fria ytorna kan för framti-

den innebära fler exploateringsmöjligheter och utvecklingspotential 

kring stationen. Stationen ligger nära vattnet vilket kan öka attrak-

tiviteten för eventuella bostadsområden. Ny exploatering i området 

riskerar dock att ske på bekostnad av förtätning i tätorten Tranås. 

Sammantaget bedöms dock avståndet till staden och avsaknaden av 

koppling till befintlig bebyggelse och infrastruktur innebära att vil-

jan att exploatera i stationens närområde är betydligt lägre än vid 

stationslägen närmare staden.  

 

Av de tre studerade alternativen antas stationsprincip T2 generera 

lägst bidrag till möjligheterna att åstadkomma tillväxt på lokal nivå. 

Antalet tillkommande invånare och arbetstillfällen i Tranås kom-

mun, och därmed även bostadsproduktion, bedöms bli märkbart 

lägre med ett externt stationsläge, än med ett centralt eller perifert 

stationsläge.    

7.2.4 Förutsättningar för byggnation 

För att bedöma förutsättningar för byggnation av höghastighets-

järnvägen för stationsprincip T2, Extern station norr om Tranås, 

har topografi, markförhållanden, fastighetsintrång, anläggningsty-

per, driftstörningar på andra system samt byggbarhet analyserats.  

 

7.2.4.1 Topografi 

Området på ömse sidor om Sommen är beläget mellan +150 och 

+185 meter nivå. Befintlig järnväg ligger i en dalgång på nivå +130 

meter. Längre söderut varierar topografin mellan +160 och +210 

meter nivå. Två korsande dalgångar har nivåer mellan +140 och 

+150 meter. Väster om Trafikplats Höganloft är topografin högre 

med nivåer mellan +220 och +235 meter. Efter detta sluttar områ-

det mjukt från +190 meter till +165 meter. Nordväst om Gripenberg 

stiger topografin relativt snabbt till nivån +240 meter. 

 

7.2.4.2 Markförhållanden 

Området kring ett stationsläge inom princip T2 består enligt SGU:s 

jordmodell av ca 5-10 meter mäktiga jordlager bestående av sand, 

torv och morän. Norr om den planerade stationsprincipen domine-

rar morän och blottat berg. Jorddjupen anges som grunda med upp 

till 3 meter och ställvis upp till 10 meters mäktighet. Mindre områ-

den med isälvssand förekommer inom området. Söder om stationen 

dominerar morän och blottat berg. Moränen anges ha måttliga 

jorddjup, på jorddjupskartan bedömda som upp till 3 meter och 

ställvis upp till 5-10 meter. Längst ner i söder vid Säbydalen och 

Gripenberg uppges upp till 50 meter mäktiga jordlager förekomma. 

Finkorniga jordarter anges förekomma längs Svartån med torv, lera 

och sand. Angivna jorddjup från SGU:s jorddjupsmodell har högre 

noggrannhet inne i tätorten där antalet mätpunkter i form av 

brunnsborrningar är relativt stort, jämfört med uppgifterna i Sä-

bydalen och Gripenberg där färre borrpunkter utgör underlag för 

modellen.  

 

7.2.4.3 Bebyggelse och fastighetsintrång 

Huvudbanan för stationsprincip T2 planeras att ligga utanför tätt-

bebyggda områden vilket ger bedöms ge lägst fastighetsintrång av 

de studerade alternativen för Station Tranås. Ungefär 85 procent av 

banan bedöms passera genom skogsmark, öppen mark eller vatten 

och knappt 15 procent genom åkermark. Banan kan förläggas så att 

den i stort undviker industri- och bostadsmark, men det är rimligt 

att anta att ett mindre antal småhus och komplementbyggnader 

kommer att beröras av banan.  
 

7.2.4.4 Anläggningstyper 

För att passera Sommen kan banan förläggas på bro. Om bron ska 

ha segelfri höjd bör den vara högre än 22 meter, vilket skulle inne-

bära en cirka 800 meter lång bro med flera stöd i vatten. Därefter 

förekommer ett skogs- och åkermarksområde där den befintliga 

järnvägen kan komma att passeras. Den planerade stationen kan 

förläggas i anslutning till befintlig järnväg. Denna befinner sig i en 

dalgång varför stationen skulle kunna förläggas delvis förläggas på 

bro över befintlig järnväg, delvis på bank uppe på höjden. Järnvä-

gen kan i detta läge till stor del komma att förläggas på markytan. 

På grund av den varierade topografin bedöms bergtunnel kunna 

komma att förekomma längs delar av sträckan.  

 

Söder om trafikplatsen varierar topografin vilket skulle kunna in-

nebära att järnvägen går i bergtunnel växlat med bank/skärning.  

  

Området anges till största delen bestå berg i dagen och morän, samt 

områden med torv och sand. Jorddjupen anges variera mellan ca 0 

-20 meter. Grundläggningen i området bedöms kunna utföras kon-

ventionellt med bottenplattor grundlagda på en packad fyllning på 

mark, eller på spetsburna pålar.  

  

Ett mindre antal byggnationer av väg- och gång- och cykelbroar kan 

komma att behövas i området. 
 

7.2.4.5 Byggbarhet 

Se även 7.2.5. Dragningen utanför bebyggelse skulle innebära rela-

tivt få störningar, och goda möjligheter att finna utrymme för ar-

betsområden och andra ytor som behövs vid byggnation. Vägnätet 

är välutvecklat och såväl servicevägar som transportvägar bedöms 

finnas tillgängliga. I vissa delar av sträckningen skulle dock för-

stärkning av befintliga vägar kunna komma att behövas för byggtra-

fiken.  

 

Broar med höga pelare i vatten skulle kunna innebära stora och 

komplicerade temporära arbets- och formställningar. I dessa fall 

kan det också komma att krävas pråmar för att arbetet ska kunna 

utföras på vattnet. 

 

Byggnation av broar i avsnitt med passage av större befintlig väg, 

järnväg eller trafikplatser skulle kunna medföra risk för driftstör-

ning i området. Arbetet och arbetsmiljön skulle kunna komma att 

försvåras på grund av komplicerade temporära arbets- och form-

ställningar, och kräva samordning med närliggande anläggningar 

och dess ägare.  

 

Vid brostöd i vatten skulle grundläggningen till exempel kunna ut-

föras inom vattentäta spontkonstruktioner. Är vattendjupen för 

stora kan istället grundläggningen komma att utföras med hjälp av 

till exempel kassuner, eller med pålar och förhöjda fundament, vil-

ket skulle kunna fördyra och försvåra arbetet. 
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7.2.5 Miljöeffekter 

7.2.5.1 Landskap 

Alternativets stationsprincip sammanfaller med Sommens västra 

strand mellan Tranås och samhället Sommen. Här kan skalbrott 

och barriäreffekter påverka karaktären och den visuella upplevelsen 

av landskapet. En stor del av det område som kan beröras av stat-

ionsanläggning, parkeringsplatser med mera består av tallskog med 

relativt höga naturvärden. I området förekommer flera skogsle-

vande fågelarter som kräver förhållandevis stora sammanhängande 

områden med äldre skogsbestånd.  

Sommens norra delar passeras sannolikt på bro. Passagen kan ge 

vida resenärsutblickar över Sommens sjölandskap. Hög ambition i 

anläggningens utformning är dock viktigt för landskapsbilden vid 

Sommen. Alternativets passageområde utgör det mest omfattande 

och mest flexibla av samtliga alternativ, särskilt i området väster 

om Tranås. Därmed kan exempelvis intrång i Säbydalen undvikas. 

En passage som innebär att Säbydalens herrgårdslandskap genom-

korsas eller tangeras av banan riskerar att ge stora negativa effekter 

för områdets höga kultur- och naturvärden samt dalgångens land-

skapsbild. En passage som undviker Säbydalen påverkar dock istäl-

let värden kopplade till skogsmiljöerna nord och nordväst om 

Tranås. Området är bland annat rikt på forn- och kulturlämningar. 

Effekterna av banans passage beror således i stor utsträckning på 

var banan lokaliseras inom studerat område. 

7.2.5.2 Hälsa och säkerhet 

Det studerade passageområdet för T2 omfattar huvudsakligen en 

relativt glest befolkad landsbygd. Stationsprincipen förutsätter vi-

dare en tvärgående koppling med Södra stambanan, vilket ger en 

relativt stor flexibilitet för hur själva järnvägen kan ansluta till stat-

ionen. Därmed finns goda möjligheter att genom lokalisering även 

begränsa effekterna för människors hälsa. De östra delarna av pas-

sageområdet tangerar dock Tranås tätort och de bebyggelsegrupper 

som ligger utmed Sommens stränder norr om tätorten. Det är vid 

en sträckning i dessa delar som höghastighetsjärnvägen enligt stu-

derat alternativ T2 bedöms kunna få mer omfattande effekter för 

människors hälsa.  

Den externa stationsprincipen för T2 kan knyta samhällena Tranås 

och Sommen närmare varandra. Eftersom Tranås är ett relativt litet 

samhälle förväntas inte särskilt omfattande omvandling av närom-

rådet till en extern station. Därmed kan området upplevas som öds-

ligt och otryggt, åtminstone under tider då färre människor vistas 

på stationen. I anslutning till Tranås finns många målpunkter och 

områden av betydelse för rekreation och fritidsaktivitet. Passage-

området för T2 berör till exempel de norra delarna av Sommen 

samt närrekreationsområden inbegripande bland annat Strånne-

sjön nordväst om Tranås. Höghastighetsjärnväg kan skapa barriä-

rer som försvårar tillgänglighet och användandet av områdena samt 

orsaka störningar i form av exempelvis buller. Alternativet innebär 

oavsett vald sträckning inom passageområdet att Sommen passe-

ras, sannolikt på bro, och här bedöms det därför inte vara möjligt 

att undvika negativa effekter fullt ut. 

7.2.5.3 Resurser tillgängliga för människan 

Inom passageområdet för T2 finns kommunala grundvattentäkter 

med skyddsområde väster om Gripenberg samt i de södra delarna 

vid Frinnaryd och Sunhultsbrunn. De topografiska förhållandena i 

anslutning till vattenskyddsområdena innebär att skärning men 

möjligen även tunnel kan vara aktuellt. Detta är anläggningstyper 

som kan påverka grundvattenförhållandena. Inom passageområdet 

finns också ett par grundvattenmagasin med stora grundvattentill-

gångar. Grundvatten är ofta känsligt för yttre påverkan och negativa 

effekter på kvalité och kvantitet som uppstår till följd av byggnation 

kan kvarstå under lång tid och i tidsrymder som överstiger den för-

väntade livslängden för höghastighetsjärnvägen. Alternativets flexi-

bilitet innebär att grundvattenmagasinen med god tillgång på vat-

ten kan undvikas genom anpassad lokalisering. 

T2 möjliggör en västlig sträckning av höghastighetsjärnvägen i rikt-

ning mot Jönköping. En sådan lokalisering begränsar intrång och 

barriäreffekter för jordbruksnäringen i det studerade området för 

Tranås med omland. Dras spåren mer rakt mot Jönköping och 

därmed tvärs Säbydalen bedöms alternativet medför betydligt mer 

omfattande negativa effekter för jordbruket. 

7.2.5.4 Klimat 

Höjdskillnader inom passageområdet bidrar till att anläggningsty-

per som bro och tunnel är troliga. Detta är klimatintensiva anlägg-

ningstyper. Vid långa tunnlar kan det även komma att krävas paral-

lell räddningstunnel vilket ytterligare ökar på klimatpåverkan och 

energianvändningen. 

7.2.5.5 Skyddade områden 

Flexibiliteten för stationsprincipen T2 innebär att det studerade 

passageområdet är relativt vidsträckt. Därmed rymmer det också 

flera skyddade natur- och kulturmiljöer. Ytterligare fler ligger i nära 

anslutning till det studerade passageområdet.  

 

Naturmiljöer (se även Figur 46) 

I den norra delen berör passageområdet riksintresseområdet för 

Sommen. Vid passage över sjön och de strandnära områdena behö-

ver riksvärdena i form av bland annat de unika bestånden av röding 

och öring samt häckande känslig fågelfauna beaktas för att inte den 

nya höghastighetsjärnvägen ska stå i konflikt med riksintresset för 

naturvården. Sommen är även av riksintresse för friluftsliv varför 

det rörliga friluftslivet, till exempel sjöns båtliv, också behöver visas 

särskild hänsyn vid lokalisering och anläggningsutformning. 

 

Det finns en risk för att stationsanläggningens placering kan 

komma att medföra störningar på naturreservatet Holavedens ur-

skog. Här finns störningskänsliga fågelarter och därför kan även en 

lokalisering av järnvägsanläggningen på relativt stort avstånd från 

reservatet påverka områdets naturvärden. Invid Sommen ligger 

även naturreservatet Romanäs. Reservatet ligger visserligen utanför 

det studerade passageområdet men en ny järnvägsanläggning över 

näset kan dels försämra spridningssamband mellan områdets 

skyddade landmiljöer och närliggande områden av liknande slag 

och dels orsaka störning i form av buller in i det skyddade området. 

Indirekt påverkan begränsas vanligtvis inte i beslut med föreskrifter 

för naturreservat. Trots indirekta negativa effekter är det därför 

inte säkert att en ny storskalig järnvägsanläggning strider mot gäl-

lande beslut. 

 

Närmare Tranås tätort ligger Natura 2000-området Strånnesjön 

som bland annat hyser den rödlistade flodkräftan. En eventuell 

passage nära eller över sjön bedöms framförallt kunna påverka Na-

tura 2000-intresset under byggskedet. Sjöns begränsade storlek 

och läge i ytterkanten av det studerade passageområdet bedöms 

dock innebära att störning bör kunna undvikas genom lokalisering 

av höghastighetsjärnvägen med tillräckligt skyddsavstånd. 
 

Söder om Tranås berör passageområdet riksintresset Svartån från 

Flisbysjön till Säbysjön. Vid en östlig sträckning inom passageom-

rådet finns det risk att framförallt riksvärdet kopplat till dalgångens 

landskapsbild påverkas negativt. Men höghastighetsjärnvägen kan 

även komma i konflikt med andra värdeomdömen som det rika få-

gellivet.  

 

Riksintresset omfattar även Noen och Nolån. De ligger utanför stu-

derade passageområden, men det finns en uppenbar risk att de på 

grund av den nord-sydliga utbredningen i någon del berörs av järn-

vägens vidare sträckning mot Jönköping. Öster om Noen finns även 

ett Natura 2000-område vid Botorp. De skyddade områdena utan-

för studerade passageområden kommer att beaktas i det fortsatta 

arbetet med åtgärdsvalsstudien som omfattar hela det översiktliga 

utredningsområdet. 
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Kulturmiljöer (se även Figur 45) 

Söder om Tranås ligger Säbydalen kommunens mest omfattande 

riksintresse. Miljön utgörs av ett herrgårdslandskap i ett samman-

hängande odlingslandskap kring Svartån, och omfattar bland annat 

fem slotts- och herrgårdsmiljöer, Säby sockencentrum och rika 

fornlämningsmiljöer.  Riksintresset ligger i sin helhet inom pas-

sageområdet. En lokalisering av banan inom eller i nära anslutning 

till Säbydalens öppna landskap löper stor risk att stå i konflikt med 

riksintressets värden.  

 

Passageområdet tangerar även två ytterligare riksintressanta slotts- 

och herrgårdslandskap. Riksintresset Botorp, öster om Noen, samt 

riksintresset Stjärneborg, Herrestad vid Ralången. Dessa riksintres-

sen ligger utanför eller i utkanten av studerat passageområde, men 

kan beröras av järnvägens vidare sträckning mot Jönköping.  

 

Inom riksintresset Säbydalen finns två byggnadsminnen enligt 3 

kap kulturmiljölagen, Göberga herrgård och Gripenbergs slott. 

Byggnadsminnena omfattar ett flertal byggnader inom respektive 

herrgårds- och slottsmiljö, samt ett avgränsat skyddsområde runt 

utpekade byggnader. Eventuell påverkan på landskapsbilden utan-

för byggnadsminnets skyddsområde omfattas inte av kulturmiljöla-

gen. Järnvägsanläggningen kan därför endast strida mot gällande 

beslut vid en direkt påverkan på de utpekade anläggningarna.  

 

Inom passageområdet finns nio kyrkobyggnader och fem tillhö-

rande begravningsplatser som omfattas av 4 kap kulturmiljölagen. I 

den norra delen av passsageområdet finns Holavedskapellet med 

tillhörande klockstapel och begravningsplats söder om samhället 

Sommen samt Ängarydskapellet med tillhörande begravningsplats i 

norra utkanten av Tranås. Längs med Svartåns dalgång finns Säby 

kyrka med tillhörande bårhus och begravningsplats, Linderås kyrka 

med det Bogemanska gravkoret och tillhörande begravningsplats 

samt Frinnaryds kyrka med bårhus och begravningsplats.  

 

Alla fornlämningar och fornfynd omfattas av 2 kap kulturmiljöla-

gen. Lagskyddet gäller även ett område runt fornlämningen vars 

storlek beslutas av Länsstyrelsen. Passageområdet omfattar ett 

stort antal fornlämningar. Det finns talrika spår av förhistoriska 

lämningar från sten-, brons och järnålder i Svartåns dalgång och 

runt Säbysjön. Det skogsrika omlandet präglas i hög grad av fossila 

åkrar, hägnader och torplämningar. I Säbydalen finns flera vårdade 

fornlämningar; Ebbarp domarringar, Åbonäs domarringar, Mör-

bylunds gravfält, Göberga gravfält, Grimmetorp Domarbacken och 

Hulan gravfältet. 

7.2.6 Kostnader 

7.2.6.1 Byggkostnader 

Kostnadsbedömningen avser hela sträckan inom det utpekade pas-

sageområdet för stationsalternativet. Sträckan från öster till väster 

för det område som omfattas av passageområdet och därmed ingår 

i kostnadsbedömningen, uppgår till drygt 33 km (fågelvägsav-

stånd). Syftet med kostnadsbedömningen är att kunna jämföra de 

olika stationsalternativen.  

 

Anläggningskostnaden för stationsprincip T2, Extern station norr 

om Tranås, omfattar cirka 20 km dubbelspår, samt innefattar kost-

nader för byggherrekostnader, fastighetsärende, miljö, arkeologi, 

markarbeten järnväg, övriga markarbeten, byggnadsverk, grund-

läggning, tunnlar, BEST samt stationer (exklusive stationsbyggna-

den).  

 

T2, Extern station norr om Tranås, har en trolig anläggningskost-

nad av 8,5±2,0 miljarder kronor att anlägga. Följdinvesteringarna 

(se 7.2.1) har en kostnad på 150 ±50 miljoner kronor. Den beräk-

nade totalkostnaden att anlägga T2 är 8,6±1,7 miljarder kronor.  

 

Ett externt stationsläge innebär troligen att färre fastigheter berörs 

av intrång, med lägre kostnad som konsekvens. Grundläggnings-

förhållandena är goda. För alternativet är främst bergtunnel kost-

nadsdrivande.  
 

Kompletterande analys av stationsprincip T2 

Stationsalternativ T2 rymmer stor flexibilitet när det gäller lokali-

sering, vilket återspeglas i ett brett passageområde. Fördjupningen 

av stationsprincipen under våren 2017 har inte analyserat möjliga 

justeringar av passageområdet, utan studerat samband och inbör-

des kopplingar mellan alternativ inom stationsprincipen och påver-

kan på passage av Sommen, Tranås tätort och området väster om 

Tranås. 

 

En korsning av Södra stambanan i vid vinkel innebär två passager 

över sjön Sommen. Dessa passager bedöms ske på bro. Längst mot 

norr och mot söder inom passageområdet kan dessa broar göras 

korta. Möjlighet till att passera sjön Sommen med enbart en pas-

sage finns vid korsning av befintlig järnväg i snäv vinkel i den nord-

ligaste delen av stationsprincipen. 

 

Vid en passage längst söderut inom stationsprincip T2 förbi Tranås 

tätort finns risk för negativ påverkan på Röhälla och Romanäs. De 

negativa effekterna för Röhälla och Romanäs blir störst vid en 

korsning av Södra stambanan i vid eller rät vinkel. 

 

Vinkel för korsning av Södra stambanan och placering av station 

inom principen T2 innebär mycket små begränsningar för passagen 

väster om Tranås. Dessa faktorer är inte heller styrande för möjlig-

heterna att undvika riksintresset Säbydalen och andra skyddsvär-

den i området. 
 

 

  

Figur 74 Resultat av kompletterande analys av möjliga stationslägen inom 

stationsprincip T2. 
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7.3  Stationsalternativ T4, Centralt stationsläge 

Stationsprincip T4 är ett av de alternativ som studeras vidare efter 

urval steg 1. Alternativet beskrivs med avseende på förutsättningar, 

eventuella följd och kringinvesteringar, effekter och kostnader. 

7.3.1 Beskrivning av passageområde och stationslösning 

Stationsprincip T4 innebär en huvudbana som går in i och genom 

staden Tranås med ett stationsläge invid den befintliga stationen på 

Södra stambanan Tranås C. 

 

Från öster kan sjön Sommen komma att korsas på högbro med två 

eller tre relativt korta sjöpassager. Höghastighetsjärnvägen följer 

sedan Södra stambanans sträckning parallellt utan att följa med i 

den senares alltför dåliga geometri. Höghastighetsjärnvägen kan 

komma att gå in i Tranås i markplan i ett läge längre österut än 

Södra stambanan och korsar därmed genom ett bostadsområde. 

Genom de centrala delarna av Tranås förläggs höghastighetsjärnvä-

gen i den sträckning Södra stambanan har idag och når samma 

stationsläge som används idag. 

 

 

Figur 76. Schematisk illustration på höghastighetsstationen och dess läge 

med den konventionella järnvägens station vid Tranås C. 

 
  

Figur 75. Stationsprincip T4 med studerat passageområde 
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Detta kan klaras genom att Södra stambanan parallellförflyttas väs-

terut för att ge plats åt höghastighetsjärnvägen. Både höghastig-

hetsstation och konventionell station skulle kunna byggas bredvid 

varandra vid Tranås C.  

 

För att bygga ut höghastighetsjärnvägen genom tätorten krävs, för-

utom byggnationen av höghastighetsjärnvägen, både en omfattande 

ombyggnation av Södra stambanan och provisorier, det vill säga 

tillfälliga lösningar så att både tåg- och biltrafik kan fortgå under 

byggtiden. Eftersom de olika spåren ligger så nära varandra kom-

mer de även att behöva byggas samordnat i en utarbetad strategi. 

 

 

Figur 77. Schematisk illustration som visar flytten av Södra stambanan i 

centrala Tranås. Streckad linje visar tidigare läge för Södra stambanan, 

heldragen linje visar princip för nya lägen. 
 

Sydväst om stationen följer höghastighetsjärnvägen en rakare 

sträckning ut ur staden än vad Södra stambanan gör och går där-

med genom två bostadsområden. Hela passagen genom tätorten 

sker i markplan. Väster om Tranås tätort kan banan gå på en 

mängd olika sätt inom ett brett område söder om Gripenberg. 

Södra stambanan kommer att korsas på minst ett ställe.  

 

I och med att stationsprincipen är begränsad till ett litet utsnitt i 

centrala Tranås så är hela höghastighetsjärnvägen i passagen vid 

Tranås relativt begränsad vad gäller inkörsvinklar till staden och 

påverkan runt om samhället. 

7.3.2 Stationsläge och följdinvesteringar 

Stationsprincip T4 placeras vid stadens befintliga station och kom-

mer då in i ett redan existerande samband med fungerade vägan-

slutningar och tillfarter. För stationsprincip T4 krävs följande följ-

dinvesteringar: 

 
1. Flytt av Södra stambanan och ny station på södra stambanan i 

nordvästligare läge. Södra stambanans station byggs ut med vänd-

spår för tåg i nord- och sydlig riktning. 

2. Väganslutning från befintligt vägnät – för att stationen ska bli 

tillgänglig krävs anslutning(ar) från befintliga vägar för både bil-

/kollektivtrafik och gång-/cykeltrafik. 

3. Nytt resecentrum som kopplar samman den nya stationen med 

den nya konventionella stationen samt innehåller parkering och 

bussanslutning. 

7.3.3 Effekter på tillgänglighet, användbarhet och samhälls-

utveckling 

Ett stationsläge i de centrala delarna av Tranås är ur ett tillgänglig-

hetsperspektiv positivt för boende och verksamma i tätorten 

Tranås. Ungefär 18 000 boende och 9 000 arbetstillfällen beräknas 

kunna nås inom fem minuters körväg från stationsläget, vilket är 

högre än båda de andra alternativen. 

 

 

 

Figur 78 Tillgänglighet för bil- och kollektivtrafik till stationsprincip T4 

för antal boende respektive arbetande. 

 

Stationsläget hamnar även nära viktiga målpunkter i Tranås. Ut-

bildnings-, rekreations- och fritidsanläggningar ligger inom gång-

avstånd från stationen. Stationen har närhet till museum, hotell och 

restauranger på gångavstånd. Ett centralt alternativ stimulerar en 

mer hållbar fördelning av resor till och från stationen, med mindre 

biltrafik. Fler kan välja att cykla eller gå då avstånden är relativt 

korta. Nedanstående illustration visar hur nästan hela Tranås tätort 

beräknas kunna cykla till stationen på mindre än 10 minuter.   
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Figur 79. Beräknad tillgänglighet med cykel till möjligt stationsläge inom 

stationsprincip T4. Nåbarhet beräknad med antagen hastighet om 18 

km/h. 
 

 

Tranås har i detta alternativ större möjligheter att utvecklas till en 

attraktiv och hållbar stad.  

 

En samlokalisering av ny höghastighetsstation med befintlig station 

på Södra stambanan bedöms vara den bästa lösningen ur ett reg-

ionalt tillgänglighetsperspektiv. Kopplingen mot befintligt vägnätet 

är god och läget erbjuder möjlighet att utnyttja och utveckla existe-

rande infrastruktur och kollektivterminal.  

 

Ett centralt läge är positivt för exploatering och förtätningsmöjlig-

heter inom Tranås tätort. Förtätningen sker på tomma ytor vilket 

skapar en högre befolkningstäthet i de centrala områdena.  Ett 

centralt stationsläge innebär dock att mängden exploaterbar mark i 

stationsnära läge är mer begränsat, än vid perifera eller externa 

stationslägen och att betalningsviljan för att etablera sig nära stat-

ionen därmed blir högre. Sannolikt innebär detta att sammansätt-

ningen av verksamheter i anslutning till ett centralt stationsläge 

skulle komma att se annorlunda ut än vid externa eller perifera 

stationslägen. Knutpunkten som skapas vid ett stationsläge där de 

båda höghastighetsjärnvägarna möts är attraktiv som mötesplats 

och därmed gynnsam för etablering av kunskaps- och kontaktinten-

siva verksamheter. Det som skiljer ett centralt stationsläge från ett 

externt är att ett centralt läge resulterar i en högre genomströmning 

av resenärer och besökare och därmed ett underlag för ett bredare 

utbud av restauranger, butiker, service och tjänster inom stations-

området, än vid externa stationer. Detta, tillsammans med hög lo-

kal och interregional tillgänglighet, bidrar till att även andra kon-

torsverksamheter attraheras av att etablera sig i närheten av stat-

ionen. 

 

Samtidigt bedöms tillkommande exploateringsområden i anslut-

ning till tätorten bli attraktiva med ett centralt stationsläge, för eta-

blering av både verksamheter och bostäder.  

 

Stationslokaliseringsprincip T4 medför samma regionala fördelar 

som de andra alternativen genom att skapa ett nav i regionen och 

en förbindelse som inte redan finns mellan östra delen av Jönkö-

pings län och Mjölby/Linköping. En direkt koppling till Södra 

stambanan medför en fördel under etapputbyggnaden av höghas-

tighetsjärnväg Linköping- Jönköping.  

 

Förutsättningarna för att utveckla navfunktionen är mer fördelaktig 

än vid mer perifera stationslägen. Med alternativ T4 kommer hög-

hastighetsbanan att attrahera resenärer från hela tätorten och det 

blir mer attraktivt för resenärer som byter mellan höghastighetståg 

och andra trafikslag att utnyttja service och tjänster i centrala 

Tranås. Lokaliseringsalternativet kan dock komma att medföra 

konkurrens om markytor för parkering i anslutning till tågstationen 

och ytor för centrumfunktioner såsom handel, tjänster och service. 

 

Utifrån ett lokalt perspektiv för resande till och från Tranås tätort 

framstår stationslokaliseringsprincip T4 som det bästa alternativet. 

Stationsutbyggandet bedöms dock kräva relativt omfattande riv-

ningar och kostsam inlösen av fastigheter i stadskärnan, för att be-

reda plats för den nya järnvägen och en flytt av den befintliga (se 

vidare nedan under  avsnitt 7.3.4). 

 

Med tanke på kommunens stabila utveckling de senaste åren samt 

att det inte finns stadsutvecklingsprojekt som är direkt kopplat till 

utbyggnad av station, är det svårt att bedöma de effekter som hög-

hastighetståget medför. En viktig samordning kommer att krävas 

för att säkerställa att rivningar för utbyggandet av stationen blir 

acceptabla för tätortens centrum. 

7.3.4 Förutsättningar för byggnation 

För att bedöma förutsättningar för byggnation av höghastighets-

järnvägen för stationsprincip T4, Centralt stationsläge, har topo-

grafi, markförhållanden, fastighetsintrång, anläggningstyper, drift-

störningar på andra system samt byggbarhet analyserats.  

 

7.3.4.1 Topografi 

Området på ömse sidor om Sommen är beläget på mellan +150 och 

+180 meter nivå. En bergknalle passeras på nivå +210 meter. Be-

fintlig järnväg ligger i en dalgång längs strandkanten på nivå +150 

meter. Genom Tranås samhälle varierar topografin mellan +150 

och +180 meter nivå. Svartån passeras flera gånger med linjen på 

nivå +160 meter. Söder om Gripenberg reser sig topografin till nivå 

+220 meter längs sista delen av sträckan.  

7.3.4.2 Markförhållanden 

Området kring stationen för T4 i centrala Tranås består av fyll-

nadsmassor och befinner sig inom ett område som utgör ett grund-

vattenmagasin som anges ha ett flöde av 25-125 l/s. Det är sanno-

likt att materialet under fyllnadsmassorna består av isälvsmaterial 

och torv. Jordlagren anges uppgå till ca 20 meters mäktighet. 

 

Passagen norr om stationen domineras av morän och blottat berg, i 

dalgångar förekommer isälvsmaterial och torv. Jorddjupen anges 

generellt som grunda i jorddjupskartan med jorddjup upp till 3 me-
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ter och ställvis 5-10 meter. I dalgångarna är jorddjupen typiskt 

större, och anges vara upp till 30 meter. 

 

Söder om Tranås dominerar morän och isälvsmaterial, lera och torv 

i dalgångarna, som anges bestå av ca 10-20 meter mäktiga jordla-

ger. Jorddjupen är större i Säbydalen och anges vara ca 20-30 me-

ter mäktiga, ställvis mer än 50 meter. I Säbydalen dominerar lösa 

jordar med torv, lera och sand. Angivna jorddjup från SGU:s jord-

djupsmodell har högre noggrannhet inne i tätorten där antalet 

mätpunkter i form av brunnsborrningar är relativt stort, jämfört 

med uppgifterna i Säbydalen och Gripenberg där färre borrpunkter 

utgör underlag för modellen. 
 

7.3.4.3 Bebyggelse och fastighetsintrång 

Huvudbanan planeras gå genom centrala Tranås vilket skulle med-

föra det högsta fastighetsintrånget av de studerade alternativen, 

med inlösen av bostäder och verksamheter, som skulle behöva ri-

vas. En bedömning är att knappt 80 procent av banan skulle 

komma att gå i skogsmark, öppen mark eller över vatten och 

mindre än 10 procent genom åkermark. Ca 15 procent av banans 

sträckning skulle kunna komma att gå genom industrimark eller 

genom bebyggda områden. 

 

Grovt uppskattat skulle omkring 170 till 190 byggnader kunna 

komma att beröras, hälften av dessa utgörs av komplementbyggna-

der. Ungefär hälften av den bedömda kostnaden för fastighettrång 

skulle utgöras av inlösen av ett 20-tal flerfamiljshus samt runt sex 

industribyggnader.  
 

7.3.4.4 Anläggningstyper 

För att passera sjön Sommen kan banan förläggas på bro, som, om 

den ska ha segelfri höjd får en höjd av cirka 22 meter. Detta skulle 

komma att innebära en hög bro om ca 800 meters längd och med 

flera stöd i vatten. Därefter skulle passagen kunna komma att ske 

genom ett höjdområde. Detta kan komma att passeras i bergtunnel. 

Den befintliga järnvägen behöver passeras, vilken skulle kunna gö-

ras i broläge. Banan kan därefter komma att gå på bank parallellt 

med järnvägen, vilket skulle medföra en omläggning av befintlig 

järnväg. Eftersom stationen i T4 antagits ligga i markläge, skulle de 

centrala delarna av Tranås och dess industriområden passeras 

främst på bank samt i mindre omfattning i skärning. Söderut från 

Tranås kan banan gå på bank och vid passage över dalgångarna på 

bro. Dalgångarnas djup gör att bropelare skulle kunna bli upp emot 

30 meter höga.  

Grundläggningen av broar i området anses kunna utföras konvent-

ionellt med bottenplattor grundlagda på en packad fyllning på 

mark, eller med spetsburna pålar. 

 

Ett mindre antal byggnationer av väg- och gång- och cykelbroar kan 

behövas i området. 

7.3.4.5 Byggbarhet 

Dragningen genom centrala Tranås skulle kunna innebära omfat-

tande störningar i samband med byggnation, med ombyggnation av 

befintlig järnväg och provisorier längs en längre sträcka samt fas-

tighetsinlösen och rivningar av bostäder och verksamheter. Genom 

centrala Tranås finns det risk arbetsområden och andra ytor som 

behövs vid byggnation kan komma att behöva minimeras. Små ar-

betsområden kan komma att ställa höga krav på entreprenörens 

logistik och arbetsmiljöarbete.  

 

Vägnätet är välutvecklat och såväl servicevägar som transportvägar 

bedöms finnas. I vissa delar av sträckningen kan förstärkning av 

befintliga vägar komma att behövas för byggtrafiken.  

 

Broar med höga pelare i vatten skulle kunna innebära stora och 

komplicerade temporära arbets- och formställningar samt en obe-

kväm arbetsmiljö. Det skulle också krävas pråmar för att arbetet 

ska kunna utföras i vattnet. 

 

Byggnation av bro vid passage av större befintlig väg, järnväg och 

trafikplatser skulle kunna medföra risk för driftstörning i området. 

Arbetet och arbetsmiljön skulle kunna försvåras på grund av kom-

plicerade temporära arbets- och formställningar, och kräva sam-

ordning med närliggande anläggningar och dess ägare. Temporära 

arbetsområden skulle kunna bli komplicerade att samordna.  

 

Vid brostöd i vatten utförs grundläggningen till exempel inom vat-

tentäta spontkonstruktioner. Är vattendjupen för stora utförs 

grundläggningen i stället med hjälp av exempelvis kassuner, eller 

med pålar och förhöjda fundament, vilket kan fördyra och försvåra 

arbetet. 

 

 

 

 

 

 

7.3.5 Miljöeffekter 

7.3.5.1 Landskap 

Den centrala stationsprincipen innebär visserligen att huvudstruk-

turen och orienterbarheten i Tranås som stationsort kan behållas. 

Men den nya stationslösningen innebär ett större resecentrum, tro-

ligen i ett nytt läge, som riskerar att inverka på stationssamhällets 

traditionella skala. Både stationen och passagen in parallellt med 

befintlig stambana innebär stora intrång i centrala Tranås, till ex-

empel i egnahemsområde söder om stationen, samt industrimiljöer 

i anslutning till station. Ur ekologisk synpunkt kan alternativet 

medföra att ädellövträdsnätverken inne i Tranås påverkas och i 

Tranås södra del finns påtaglig risk för att störningar i sambanden 

ger oönskade effekter på läderbaggens bevarandestatus. Söder om 

Tranås möjliggör alternativet passage på västra eller östra sidan av 

Säbysjön. En passage väster om sjön innebära ett stort intrång i 

Säbydalens herrgårdslandskap. En ostlig passage minskar dessa 

effekter men leder istället till motsvarande inverkan på landskapet 

kring sjön Ralången längre söderut. Resenärsupplevelsen främjas 

av detta alternativ med utblick över Sommen och tätorten. 

7.3.5.2 Hälsa och säkerhet 

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 invå-

nare. Även bostadsbebyggelse utanför huvudorten kan komma att 

påverkas, till exempel vid Gripenberg och utmed Sommens strän-

der norr om Tranås. Höghastighetsjärnvägen innebär bland annat 

omfattande bullerstörning. Det finns även områden med djupa 

jordlager som är känsliga för markvibrationer i de södra utkanterna 

av Tranås tätort samt i anslutning till Gripenberg. Alternativet be-

döms sammantaget kunna medföra omfattande negativa effekter 

för människors hälsa i och i närheten av Tranås. 

Både banan och stationsprincipen ligger parallellt med Södra stam-

banan vid alternativ T4, vilket innebär en breddning av infrastruk-

turkorridoren och därmed också en förstärkning av den fysiska bar-

riären. I södra utkanten av Tranås finns bland annat ett tätortsnära 

naturreservat, ett koloniområde och en ridklubb. Beroende på loka-

lisering inom passageområdet kan områdenas funktion som fritids-

aktivitet begränsas genom exempelvis försämrad tillgänglighet. 

Norr om och söder om Tranås tätort är effekterna för miljöaspekten 

befolkning de samma som för alternativ T2. 

I centrala Tranås finns flera områden med förorenad mark, särskilt 

utmed Södra stambanan. Därmed är det sannolikt att alternativet 

T4 innebär att flera områden kommer att saneras i samband med 
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anläggningsarbetena för den nya järnvägen och stationsprincipen. 

Därmed förväntas föroreningssituationen att förbättras. 

Den parallella passagen samt lokalisering av stationen utmed Södra 

stambanan på vilken det transporteras farligt gods innebär en för-

höjd risk för tredje man. En station i centralt läge där det vistas 

många människor samtidigt som det föreligger en förhöjd risk för 

urspårning vid stationer är ytterligare en faktor som bidrar till att 

alternativet bedöms vara riskfyllt. Sammanfaller urspårning med 

passerande transport av farligt gods på stambanan kan konsekven-

serna för både liv och egendom bli omfattande. 

7.3.5.3 Resurser tillgängliga för människan 

Passageområdet för T4 inrymmer på samma sätt som T2 de kom-

munala grundvattentäkterna söder om Tranås. I centrala Tranås 

finns också ett par grundvattenmagasin med stora grundvattentill-

gångar. På grund av den snäva passagen genom tätorten kommer 

T4 att innebära arbete inom åtminstone ett av magasinens utbred-

ningsområde. På samma sätt som för T2 är det viktigt att beakta 

både nuvarande dricksvattentäkter och den potentiella dricksvat-

tenresurs som magasinen med god tillgång utgör. Grundvatten är 

ofta känsligt för yttre påverkan och negativa effekter på kvalité och 

kvantitet som uppstår till följd av byggnation kan kvarstå under 

lång tid och i tidsrymder som överstiger den förväntade livslängden 

för höghastighetsjärnvägen. 

Passageområdet för T4 medger inte att höghastighetsjärnvägen 

dras helt utanför de marker som nyttjas av flest brukare i det stude-

rade området för Tranås. Med T4 blir det således ofrånkomligt att 

jordbruksnäringen kommer att påverkas negativt. Dels genom bar-

riäreffekter och dels genom direkta arealförluster av både beten och 

åkrar. Den möjliga passagen öster om Säbysjön innebär visserligen 

att de centrala delarna av Säbydalen vid Gripenberg kan undvikas. 

Men med en sådan sträckning kommer istället brukare verksamma 

i trakten runt sjön Ralången drabbas av areella förluster och barriä-

reffekter. 

7.3.5.4 Klimat 

Förutsättningar inom passageområdet innebär att det kan vara ak-

tuellt med relativt långa broar, för vilka anläggandet är klimatinten-

sivt. 

 

 

7.3.5.5 Skyddade områden 

 

Naturmiljöer (se även Figur 46) 

Liksom för T2 berör passageområdet för T4 riksintresset för Som-

men, och höghastighetsjärnvägen kan beroende på lokalisering och 

utformning även i detta alternativ påverka riksvärdena för området 

negativt. Detsamma gäller riksintresseområdet Svartån, söder om 

Tranås. 

 

Passageområdet för T4 tangerar naturreservatet Romanäs. Även 

om direkt fysiskt intrång i det skyddade området kan undvikas kan 

indirekt påverkan, såsom bullerstörning och försämrade sprid-

ningssamband, påverka reservatets naturvärden. Det samma gäller 

det lilla naturreservatet Holavedens urskog som har höga skogliga 

naturvärden. 

 

Söder om läget för stationsprincip T4 ligger Tranås mest centralt 

belägna reservat och Natura 2000-område, Ekbergsparken. Pas-

sageområdet tangerar det skyddade området. Liksom för Romanäs 

naturreservat kan Ekbergsparkens naturvärden påverkas negativt 

även om intrång undviks. Enligt studerad lösning för T4 skulle Ek-

bergsparken omges av storskalig järnvägsinfrastruktur både öster- 

och västerut. Öster om området går idag Södra stambanan Ef-

tersom Ekbergsparken även är skyddad som Natura 2000-område 

kan indirekt påverkan som till exempel försämrade spridningssam-

band mellan det skyddade området och närliggande områden med 

motsvarande miljöer kräva tillstånd enligt gällande bestämmelser i 

7 kap miljöbalken. Särskilda skyddsåtgärder kan då, trots att områ-

det inte berörs direkt, bli nödvändiga för att inte utpekade Natura 

2000-arter eller livsmiljöer ska ta skada. 

 

Söder om Tranås tätort och öster om Säbysjön ligger ytterligare två 

Natura 2000-områden inom det studerade passageområdet för T4, 

Hultarp och Ryggestorp. Båda är av begränsad storlek och direkt 

intrång bör kunna undvikas. I båda fallen kan dock fragmentering 

av närliggande områden med motsvarande miljöer eller en förstärkt 

barriär som försvårar spridning av arter utpekade för områdena 

kräva särskilda anpassningar och skyddsåtgärder även om höghas-

tighetsjärnvägen endast passerar i närheten. 

 

Kulturmiljöer (se även Figur 45) 

Passageområdet berör ett flertal riksintressen för kulturmiljövård. 

Stationsläget och banans passage genom de centrala delarna av 

tätorten innebär till skillnad från övriga alternativ att riksintresset 

Tranås berörs direkt. Tranås är utpekat som riksintresse på grund 

av stadens egenskap av kurort och det handels- och industricent-

rum som utvecklats i anslutning till järnvägen. Passagen genom 

centrala Tranås riskerar att komma i konflikt med bärande uttryck 

för riksintresset såsom järnvägsmiljön, och till den kopplad indu-

stribebyggelse samt stadsmässig bebyggelse.  

 

Följdinvesteringar kopplade till stationen innebär att stationsom-

rådet kommer att påverkas starkt, land annat genom rivning av 

nuvarande station, breddning av spårområdet samt flytt av stat-

ionsläget. Passageområdet innebär att endast en begränsad del av 

riksintresset Säbydalen berörs, här finns dock flera centrala kom-

ponenter och även en påverkan på denna del kan innebära skada 

för hela riksintresset. Riksintressena Botorp och Stjärneborg, Her-

restad tangeras av passageområdet och samma bedömning som för 

alternativ T2 gäller. I centrala Tranås och strax sydost om passage-

området finns byggnadsminnet Tranås stadshus, vilket inte bedöms 

beröras av passageområdet. 

 

Strax norr om passageområdet ligger Tranås kyrka med tillhörande 

begravningsplats. Inom passageområdet och längs med Svartåns 

dalgång finns Säby kyrka med tillhörande bårhus och begravnings-

plats, Linderås kyrka med det Bogemanska gravkoret och tillhö-

rande begravningsplats. Frinnaryds kyrkomiljö ligger utanför pas-

sageområdet men bedöms kunna beröras av banans vidare sträck-

ning mot Jönköping.   

 

Centrala Tranås har få förhistoriska noteringar, men där passage-

området passerar Svartåns dalgång och kulturlandskapet runt Sä-

bysjön finns det rikligt av lämningar från sten-, brons- och järnål-

der. Även området norr om Frinnaryd, strax väst om passageområ-

det, är rikt på förhistoriska lämningar.  

 

Skogslandskapet öster och söder om Säbysjön, samt mellan Säby 

och Frinnaryd är rikt på fossila åkrar och torplämningar. Även 

skogsområdet nordost om Sommen uppvisar en liknande fornläm-

ningsbild, här finns även ett större antal övriga kulturhistoriska 

lämningar. Övriga kulturhistoriska lämningar är sådana lämningar 

som inte omedelbart omfattas av fornlämningsbegreppet enligt 2 

kap kulturmiljölagen, men som ska visas allmän hänsyn enligt 1 kap 

1§ kulturmiljölagen.  Vid påverkan på en övrig kulturhistorisk läm-

ning ska samråd alltid hållas med länsstyrelsen.  

 

Söder om Tranås finns flera vårdade fornlämningar som kan berö-

ras av passageområdet; Ebbarp domarringar, Åbonäs domarring 

och Åbonäs hällkista och röse. 
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7.3.6 Kostnader 

7.3.6.1 Byggkostnader 

Kostnadsbedömningen avser hela sträckan inom det utpekade om-

rådet för passageområdet. Sträckan från öster till väster för det om-

råde som omfattas av passageområdet och därmed ingår i kost-

nadsbedömningen, uppgår till drygt 33 km (fågelvägen). Syftet med 

kostnadsbedömningen är att kunna jämföra de olika stationsalter-

nativen.  

 

Anläggningskostnaden för stationsprincip T4, Centralt stationsläge, 

omfattar cirka 19 km dubbelspår, samt innefattar kostnader för 

byggherrekostnader, fastighetsärende, miljö, arkeologi, markarbe-

ten järnväg, övriga markarbeten, byggnadsverk, grundläggning, 

tunnlar, BEST samt stationer (exklusive stationsbyggnaden).  

 

T4, Centralt stationsläge, utgör alternativet med högst kostnad och 

har en trolig anläggningskostnad av 10,9±2,5 miljarder kronor. 

Följdinvesteringarna (se 7.3.2) är beräknade till en kostnad av 200 

±50 miljoner kronor. Den beräknade totalkostnaden för att anlägga 

T4 är 11,1 ±2,2 miljarder kronor.  

 

Kostnadsdrivande är omläggningen av befintlig järnväg, provisorier 

under byggtiden samt det höga fastighetsintrånget. T4 bedöms ha 

kortast sträcka bergtunnel av alternativen och kostnadsdrivande för 

linjen är istället pålad bro samt pålad bank. 
 

Kompletterande analys av stationsprincip T4 

Södra stambanans riktning genom Tranås är djupt inristad i sta-

dens struktur och en korsande höghastighetsjärnväg skulle inne-

bära ett intrång i centrala delar av tätorten som inte bedöms rim-

liga. Den kompletterande analysen av stationsprincipen under 2017 

har därför avgränsats till att tydliggöra samband mellan olika 

sträckningar inom stationsprincipen och påverkan på Sommen, 

Säbydalen och restider mellan Linköping och Jönköping. 

 

Norr om Tranås finns stor risk för negativ påverkan på Norraby, 

Röhälla och Romanäs vid passage över Sommen. Om höghastig-

hetsjärnvägen norr om tätorten passerar Södra stambanan och 

kommer in mot tätorten på västra sidan av befintlig järnväg bedöms 

det finnas möjligheter att undvika negativ påverkan kring Skobovi-

ken. Samtidigt tillkommer dock andra utmaningar i form av ytterli-

gare korsningspunkter med befintlig väg och järnväg. 

 

Söder om tätorten skapar stationsprincip T4 möjligheter att und-

vika riksintresset Säbydalen genom en passage öster om Säbysjön 

(se Figur 25). En passage öster om Säbysjön medför emellertid en 

ökning av restiden mellan Linköping och Jönköping, jämfört med 

passage väster om Säbysjön. 

 

Kortaste restid mellan Linköping och Jönköping via stationsprincip 

T4 uppnås vid en passage väster om Säbysjön och en korsning av 

Säbydalen på tvärs. För många dalgångar är detta en föredragen 

lösning som minimerar negativ påverkan, men inom riksintresse-

området för kulturmiljö i Säbydalen bedöms en korsande höghas-

tighetsjärnväg ha större negativ påverkan på viktiga samband och 

siktlinjer än en längsgående sträckning parallellt med dalgången 

och befintlig stambana. Även en längsgående sträckning bedöms 

dock riskera att medföra negativa effekter för den riksintressanta 

kulturmiljön och för brukningsmöjligheterna i dalgången.  

 

  Figur 80 Resultat av kompletterande analys av möjliga stationslägen inom 

stationsprincip T4. 
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7.4 Stationsalternativ T6, Perifer station norr om Tranås 

Stationsprincip T6 är ett av de alternativ som studeras vidare efter 

urval steg 1. Alternativet beskrivs med avseende på förutsättningar, 

eventuella följd och kringinvesteringar, effekter och kostnader. 

7.4.1 Beskrivning av passageområde och stationslösning 

Stationsprincip T6 innebär en huvudbana i stadens norra utkant 

och ett externt till perifert stationsläge norr om Tranås.  

 

Från öster korsar höghastighetsjärnvägen sjön Sommen på högbro i 

sneda men relativt korta passager, två eller tre gånger. Höghastig-

hetsjärnvägen löper sedan parallellt med Södra stambanan i en re-

lativt rak sektion så att ett stationsläge kan skapas där de båda ba-

norna ligger bredvid varandra. 

 

 

Figur 82. Schematisk illustration över höghastighetsstationen och en 

möjlig placering invid Södra stambanan med station för den konvention-

ella järnvägen. 

  

Figur 81. Stationsprincip T6 med studerat passageområde. 
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Höghastighetsstationen kan ligga antingen på Södra stambanans 

östra eller västra sida. Enligt stationsprincipen ligger stationen i 

Tranås norra ytterkant, det är ett läge som sträcker sig från stads-

nära externt till perifert. 

 

För att i största möjliga mån minimera intrånget i Tranås tätort 

svänger höghastighetsjärnvägen åt väster i principens södra del. 

Radien åt sydväst tillsammans med stationsläget längs med Södra 

stambanan gör att det finns ett relativt begränsat område väster om 

Tranås där höghastighetsjärnvägen kan placeras.  

 

Stationsprincipens snäva utsnitt och begränsning i orientering och 

strävan efter ett tätortsnära stationsläge, gör att principen har låg 

flexibilitet både öster och väster om stationsprincipen. 

7.4.2 Stationsläge och följdinvesteringar 

För att stationsläge i princip T6 ska fungera för anslutande kon-

ventionell järnvägstrafik krävs en ny station och vändspår på den 

konventionella järnvägen. För att stationsprincipen ska bli tillgäng-

lig för Tranås tätort krävs väganslutningar för både kollektiv-

/biltrafik och för gång-/cykeltrafik. För stationsprincip T6 krävs 

följande följdinvesteringar: 

 
1. Vändstation konventionell järnväg – enkla vändspår för tåg som 

vänder mot söder samt två sidoplattformar på Södra stambanan. 

2. Väganslutning från befintligt vägnät – för att stationen ska bli 

tillgänglig krävs anslutning(ar) från befintliga vägar till exempel 

Mjölbyvägen samt tillfart från Väg 32 

3. Nytt resecentrum som kopplar samman den nya stationen med 

den nya konventionella stationen samt innehåller parkering och 

bussanslutning. 

 

 

 

 

 

7.4.3 Effekter på tillgänglighet, användbarhet och samhälls-

utveckling 

Stationsalternativet T6 innebär ett perifert stationsläge strax norr 

om tätorten. Stationen beräknas få ett upptagningsområde som 

omfattar ca 16 000 boende och 7 500 verksamma inom fem minu-

ters köravstånd till stationen. På tio minuters köravstånd beräknas 

ungefär 20 000 boende och 9 000 verksamma nås, vilket är fler än 

vad som nås från de andra alternativen på samma tid. Större delen 

av tätorten ligger inom sex minuters köravstånd till stationen. 

 

 

 

Figur 83. Tillgänglighet för bil- och kollektivtrafik till stationsprincip T6 

för antal boende respektive arbetande. 

 

 

 

 

 

 

Stationsalternativ T6 skulle fungera bra som regionalt nav, med 

bytespunkt mot Södra stambanan, samtidigt som det erbjuds en bra 

koppling till tätorten, med gång- och cykelavstånd till de största 

bostads- och verksamhetsområdena.  En direkt koppling till Södra 

stambanan medför samtidigt en fördel under etapputbyggnaden av 

höghastighetsjärnväg Linköping- Jönköping.  

 

Större delen av tätorten ligger inom 15 minuters cykelavstånd från 

ett stationsläge relativt långt söderut inom stationsprincip T6, så 

som denna är illustrerad i Figur 81 ovan. Med ett stationsläge 

längre söderut, närmare dagens tätortsgräns, nås hela tätorten med 

cykel inom 15 minuter.  

 

Tillgängligheten till stationen är relativt bra för boende i norra 

Tranås, men sämre för gående och cyklande som bor öster och sö-

der om Svartån. Liksom för T2 finns även här frågetecken kring 

Mjölbyvägens kapacitet, kombinerat med en topografi som kan för-

svåra framkomligheten i dalgången där en nivådelad station, väg-

nät, bussterminal och parkering kan behövas. 

 

För bytesresenärer från Höglandskommunerna i söder innebär två 

anhalter i Tranås en längre reell och upplevd restid. Restiden för 

resande från Boxholm, Mjölby och Linköping till målpunkter i cen-

trala Tranås blir förlängd med det extra stoppet vid nya stationen. 

Det samma gäller för genomresande resenärer på Södra stamba-

nan, om dessa får göra ett ytterligare stopp i Tranås. 

 

En perifer stationslösning två kilometer norr om befintlig station 

kan leda till att den befintliga stationen på sikt kommer att avveck-

las. Detta skulle minimera restidsförlusten för genomresande och 

bytesresenärer, men skulle samtidigt vara negativt för resande till 

arbetsplatser och andra målpunkter i centrala Tranås. 

 

I likhet med alternativ T2 torde funktionen för en perifer stations-

lösning huvudsakligen utgöras av bytesfunktion mellan höghastig-

hetståg och lokal samt regional trafik. Möjligheterna för att cent-

rumfunktionerna i Tranås skulle kunna utvecklas baserat på ett 

större regionalt omland bedöms vara begränsade.  
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Figur 84. Beräknad tillgänglighet med cykel till möjligt stationsläge 

inom stationsprincip T6. Nåbarhet beräknad med antagen hastighet om 

18 km/h. 

 

Det perifera stationsläget inom princip T6 innebär i många avseen-

den en kompromiss mellan alternativen T2 och T4. På detta sätt 

framstår T6 som ett bra alternativ som kan ge likvärdiga effekter 

när det gäller tätortens markattraktivitet som ett centralt stations-

läge. 

 

Vid detta stationsalternativ finns möjligheter till förtätning och ex-

ploatering på framför allt den östra och norra sidan av Tranås, 

främst vid Granelund och längs Lillån. Även Norraby med dess till-

gång till sjön Sommen har utvecklingsmöjligheter i samband med 

ett perifert stationsläge. Potentialen för utveckling och förtätning i 

de centrala delarna av Tranås bedöms vara något lägre än vid ett 

centralt stationsläge. Samtidigt kan utvecklingen av och attraktivi-

teten i de centrala delarna av staden komma att gynnas av ett peri-

fert stationsläge. Det perifera stationsläget erbjuder en relativt hög 

tillgänglighet till stationen, samtidigt som många av de negativa 

effekterna av en höghastighetsjärnväg genom befintlig stadskärna 

kan undvikas. 

 

Med tanke på den övergripande attraktiviteten i Tranås bedöms 

inte stationsområdet komma att skapa förutsättningar för ett om-

fattande stadsutvecklingsprojekt med kontor och bostäder. Däre-

mot kan närheten mellan stationen och potentiella bostäder och 

verksamheter bidra till att öka tätortens övergripande attraktivitet 

och skapa förutsättningar för flera utvecklingsprojekt inom gång- 

och cykelavstånd från stationen.  

 

Generellt gäller att exploaterings- och utvecklingspotentialen be-

döms vara högre ju närmare tätorten inom stationsprincip T6 ett 

stationsläge hamnar.  

 

7.4.4 Förutsättningar för byggnation 

För att bedöma förutsättningar för byggnation av höghastighets-

järnvägen för stationsprincip T6, Perifer station norr om Tranås, 

har topografi, markförhållanden, fastighetsintrång, anläggningsty-

per, driftstörningar på andra system samt byggbarhet analyserats.  

7.4.4.1 Topografi 

Området på ömse sidor om Sommen är beläget mellan +150 och 

+180 meter nivå. En bergknalle passeras på nivå +210 meter. Be-

fintlig järnväg ligger i en dalgång längs strandkanten på nivå +150 

meter. Väster om Trafikplats Höganloft är topografin högre med 

nivåer mellan +220 och +235 meter. Efter detta sluttar området 

mjukt från +190 meter till +165 meter. Nordväst om Gripenberg 

stiger topografin relativt snabbt till nivån +240 meter. 

7.4.4.2 Markförhållanden 

Området kring ett stationsläge inom princip T6 anges utgöras av ca 

5-10 meter mäktiga jordlager bestående av sand, torv och morän. 

Norr om den planerade stationsprincipen dominerar morän och 

blottat berg, i dalgångar förekommer isälvsmaterial och torv. Jord-

djupen anges generellt som upp till 3 meter grunda och ställvis ca 

5-10 meter. I dalgångarna är jorddjupen typiskt större, och anges 

vara upp till 30 meter. Söder om den planerade stationsprincipen 

dominerar morän och blottat berg där jorddjupen anges som mått-

liga med upp till 3 meter och ställvis mellan ca 5-10 meter. Längst 

ner i söder vid Säbydalen och Gripenberg anges jorddjup med upp 

till 50 meters mäktighet jordlager och finkorniga jordarter före-

kommer längs Svartån med torv, lera och sand. De angivna jord-

djupen från SGU:s jorddjupsmodell har högre noggrannhet inne i 

tätorten där antalet mätpunkter i form av brunnsborrningar är rela-

tivt stort, jämfört med uppgifterna i Säbydalen och Gripenberg där 

färre borrpunkter utgör underlag för modellen. 

7.4.4.3 Bebyggelse och fastighetsintrång 

Med en station inom princip T6 passerar huvudbanan i utkanten av 

Tranås, vilket medför mindre intrång än T4, Centralt stationsläge, 

men mer intrång än T2, Extern station norr om Tranås. Ungefär 90 

procent av området längs banan bedöms utgöras av skogsmark, 

öppen mark eller vatten och mindre än 10 procent av åkermark. En 

marginell andel, uppskattat till ca 3 procent av banan bedöms pas-

sera genom bebyggelse eller industriområden. Uppskattningsvis 

skulle mellan 30 till 50 byggnader kunna komma att påverkas. 
 

7.4.4.4 Anläggningstyper 

För att passera sjön Sommen kan banan förläggas på bro, som om 

den ska ha segelfri höjd bör vara mer än 22 meter hög. En så hög 

bro skulle behöva flera stöd i vattnet och skulle bli ca 800 meter 

lång. Därefter kan järnvägen passera genom ett skogs- och åker-

marksområde där den befintliga järnvägen behöver passeras och 

där den planerade stationen kan förläggas. Området ligger i en dal-

gång varför stationen i detta fall delvis skulle kunna komma att 

ligga på bro över en våtmark och delvis på bank. Banan skulle också 

i detta fall komma att följa en längre sträcka parallellt med befintlig 

järnväg. Därefter bedöms banan omväxlande gå i bergtunnel och på 

bank/skärning på grund av växlande topografi. Sträckan bedöms 

komma att utgöras av drygt 7 kilometer bergtunnel och knappt 3 

kilometer bro.  

  

Broarna i området bedöms kunna grundläggas konventionellt med 

bottenplattor grundlagda på en packad fyllning på mark, eller på 
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spetsburna pålar. Ett mindre antal byggnationer av väg- och gång- 

och cykelbroar kan behövas i området. 

7.4.4.5 Byggbarhet 

Dragningen som går utanför bebyggelsen innebär få störningar och 

goda möjligheter att finna utrymme för arbetsområden och andra 

ytor som behövs vid byggnation. Passagen förbi Västra Industriom-

rådet kan komma att leta till störningar under byggtiden och under 

drift. På grund av sträckningen parallellt med befintlig järnväg 

skulle störningarna kunna komma att bli omfattande vid byggnat-

ion, med ombyggnation av befintlig järnväg och provisorier längs 

en längre sträcka.  

 

Vägnätet är välutvecklat och såväl servicevägar som transportvägar 

bedöms komma att finnas. I vissa delar av sträckningen kan för-

stärkning av befintliga vägar komma att behövas för byggtrafiken. 

 

Om broar anläggs med höga pelare i vatten kan det komma att in-

nebära stora komplicerade temporära arbets- och formställningar 

samt en obekväm arbetsmiljö. Det kan komma att krävas pråmar 

för att arbetet ska kunna utföras i vattnet.  

 

Vid brostöd i vatten utförs grundläggningen till exempel inom vat-

tentäta spontkonstruktioner. Om vattendjupen är för stora utförs 

grundläggningen med hjälp av exempelvis kassuner, eller med pålar 

och förhöjda fundament, vilket kan fördyra och försvåra arbetet. 

 

7.4.5 Miljöeffekter 

7.4.5.1 Landskap 

Alternativet T6 medför omfattande intrång i Säbydalen. Passage-

området medger endast passager i eller invid det öppna landskapet. 

Dalgångens sammanhängande odlingslandskap är av betydelse för 

både kultur- och naturvärden. Passageområdet är även relativt 

snävt norr om Tranås och här är det därför sannolikt att de land-

skapsmässiga kvaliteterna utmed Sommens stränder kommer att 

påverkas negativt. 

7.4.5.2 Hälsa och säkerhet 

Det studerade passageområdet för T6 omfattar både relativt glest 

befolkad landsbygd och mer bebyggda delar. De östra delarna av 

området berör Tranås västra del, i söder ligger mindre orter som 

Gripenberg inom passageområdet och norr om Tranås är Sommens 

strand relativt tätbebyggd. En östlig sträckning för höghastighets-

järnvägen bedöms därmed sammantaget kunna få mer omfattande 

effekter för människors hälsa. På grund av höjdskillnader finns 

dock möjlighet att anlägga den nya järnvägen i tunnel på sträckan 

söderifrån in mot principlösningen för station. Därmed kan effek-

terna för människors hälsa begränsas i vissa avseenden, till exem-

pel mindre påverkan från luftburet ljud. 

 

T6 bedöms endast i begränsad utsträckning påverka miljöaspekten 

befolkning i bemärkelsen sammanhållen bygd. Alternativets stat-

ionsprincip är visserligen extern men huvudsakligen inte längre 

från tätorten än att närområdet kan komma att utvecklas på ett sätt 

som gör det befolkat även under kvällstid. Därmed finns möjlighet 

att skapa en trygg stationsmiljö. Alternativet bedöms inte heller 

ändra identiteten för Tranås samhälle. På motsvarande sätt som för 

T2 och T4 bedöms dock T6 kunna påverka de tätortsnära rekreat-

ionsområdena negativt genom fragmentering och barriäreffekter. 

Det är främst områden norr om Tranås och i Säbydalen som berörs 

av alternativet.  

 

I och med att passageområdet inbegriper de östra delarna av tätor-

ten och att området dessutom är snävt i denna del bedöms det som 

sannolikt att flera områden med förorenad mark kan komma att 

saneras vid anläggandet av den nya järnvägen.  

 

Principlösningen för T6 innebär att den nya höghastighetsjärnvä-

gen går parallellt med stambanan och inom denna sträcka anläggs 

stationen. På stambanan transporteras farligt gods och den direkta 

närheten mellan en ny station och stambanan innebär en förhöjd 

risk för höghastighetsjärnvägens resenärer. Eftersom banorna sam-

lokaliseras på en längre sträcka ökar risken för att en olycka med 

farligt gods på stambanan ska sammanfalla med den nya höghas-

tighetsjärnvägen. 

7.4.5.3 Resurser tillgängliga för människan 

Passageområdet för T6 inrymmer de kommunala grundvattentäk-

terna söder om Tranås samt ett par av grundvattenmagasinen med 

stora grundvattentillgångar. Det är både vid val lokalisering och vid 

utformning för den nya anläggningen samt under byggskedet vik-

tigt att beakta såväl nuvarande dricksvattentäkter som den potenti-

ella dricksvattenresurs som magasinen med god tillgång utgör. 

Grundvatten är ofta känsligt för yttre påverkan och negativa effek-

ter på kvalité och kvantitet som uppstår till följd av byggnation kan 

kvarstå under lång tid och i tidsrymder som överstiger den förvän-

tade livslängden för höghastighetsjärnvägen.  

Areella förluster av mark som utnyttjas för såväl åkerbruk som be-

tesdrift inom Tranås kommun blir sannolikt stora. Alternativet T6 

berör brukare verksamma alldeles väster om tätorten och i trakten 

kring Gripenberg. Här kommer flera brukare drabbas av barriäref-

fekter oavsett var inom passageområdet för T6 som järnvägen loka-

liseras. 

7.4.5.4 Klimat 

Förutsättningar inom passageområdet innebär att det kan vara ak-

tuellt med relativt långa broar, för vilka anläggandet är klimatinten-

sivt. 

7.4.5.5 Skyddade områden 

Naturmiljöer (se även Figur 46) 

Alternativet T6 skiljer sig inte heller från T2 vad gäller inverkan på 

riksintresseområdet för Sommen eller Svartån. Det kan också 

komma att påverka naturreservatet Romanäs indirekt på samma 

sätt som de båda andra studerade alternativen. För övrigt bedöms 

inte alternativet T6 påverka några ytterligare skyddade naturmil-

jöer. Vid passagen in mot Tranås söderifrån ligger det studerade 

passageområdet väster om Södra stambanan. Därmed bedöms inte 

den nya järnvägen kunna påverka reservatet och Natura 2000-

området Ekbergsparken indirekt. 

 

Kulturmiljöer (se även Figur 45) 

Passageområdet berör samma riksintressanta kulturmiljöer som 

alternativ T2. På grund av passageområdets mer begränsade ut-

bredning är risken för en lokalisering som står i konflikt med riks-

intresset Säbydalen dock avsevärt högre. Riksintressena Botorp och 

Stjärneborg, Herrestad ligger utanför passageområdets avgränsning 

men bedöms kunna beröras av banans vidare sträckning mot Jön-

köping.  I passageområdets norra respektive södra del finns bygg-

nadsminnena Göberga herrgård och Gripenbergs slott. Samma be-

dömning som för alternativ T2 gäller. 

 

Tre kyrkobyggnader med tillhörande begravningsplats berörs av 

passageområdet, och Tranås kyrka ligger strax söder om områdets 

avgränsning. De tre miljöer som berörs är Ängarydskapellet i 

Tranås, Linderås kyrka med tillhörande gravkor samt Frinnaryds 

kyrka med bårhus. Till samtliga tre kyrkobyggnader hör begrav-

ningsplatser. Risk för direkt påverkan är störst norr om Tranås, där 

passagen förbi tätorten är avsmalnad.  

 

Inom den del av passageområdet som sträcker sig norr om Tranås 

utgörs fornlämningsbilden framförallt av lämningar såsom fossil 

åkermark, torplämningar eller andra lämningar kopplade till sko-

gen. I skogsområdet nordost om Sommen finns ett större antal öv-

riga kulturhistoriska lämningar.  Där passageområdet passerar 
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Svartåns dalgång och Säbydalen finns det rikt av lämningar från 

sten-, brons och järnålder. Även områdena norr om Linderås och 

Frinnaryds sockencentrum är rikt på förhistoriska lämningar. I Sä-

bydalen finns flera vårdade fornlämningar som kan beröras av pas-

sageområdet; Ebbarp domarringar, Åbonäs domarringar, Mör-

bylunds gravfält, Göberga gravfält, Grimmetorp Domarbacken och 

Hulan gravfältet. 

7.4.6 Kostnader 

Kostnadsbedömningen avser hela sträckan inom det utpekade om-

rådet för passageområdet. Sträckan från öster till väster för det om-

råde som omfattas av passageområdet och därmed ingår i kost-

nadsbedömningen, uppgår till drygt 33 km (fågelvägen). Syftet med 

kostnadsbedömningen är att kunna jämföra de olika stationsalter-

nativen.  

Anläggningskostnaden för stationsprincip T6, Perifer station norr 

om Tranås, omfattar cirka 18 km dubbelspår, samt innefattar kost-

nader för byggherrekostnader, fastighetsärende, miljö, arkeologi, 

markarbeten järnväg, övriga markarbeten, byggnadsverk, grund-

läggning, tunnlar, BEST samt stationer (exklusive stationsbyggna-

den).  

 

T6, Perifer station norr om Tranås, har en trolig anläggningskost-

nad av 9,8 ±2,6 miljarder kronor. Följdinvesteringarna (se 7.4.2) är 

beräknade till 150 ±50 miljoner kronor. Den beräknade totalkost-

naden för att anlägga T6 är 10,0 ±2,0 miljarder kronor. Kostnads-

drivande är omläggningen av befintlig järnväg, provisorier under 

byggtiden samt andelen bergtunnel. Stationen är också mer kom-

plicerad än T2, Extern station norr om Tranås. 

 

  

 

 

 

Den kompletterande analysen av en perifer station strax norr om 

Tranås tätort, stationsalternativ T6, har belyst konsekvenserna av 

att passera Södra stambanan mer vinkelrätt, än vad som antagits i 

den ursprungliga stationsprincipen T6. Nedanstående beskriv-

ning visar hur en vridning av stationsläget inom princip T6 får 

konsekvenser för passage av Sommen, passagen vid Tranås tätort 

och förbi riksintresset i Säbydalen. 

 

Medan det tidigare antagna stationsläget inom stationsprincipen, 

parallellt med Södra stambanan, möjliggör en passage väster om 

Skoboviken och två relativt korta passager av sjön Sommen, så 

innebär en korsning i vid vinkel en betydligt längre passage över 

sjön (ca 2,8–3,5 km), vilket troligen fördelas på en lång eller tre 

kortare broar. 

 

En vinkelrät korsning av Södra stambanan, med en lång (ca 3,5 

km) bro över Sommen, har i den kompletterande analysen be-

dömts vara orimlig ur ett anläggningstekniskt perspektiv. Denna 

sträckning via stationsprincip T6 innebär också ökad restid (be-

dömt till +20-50 s) mellan Linköping och Jönköping, jämfört 

med en korsning av Södra stambanan i snäv vinkel.  

 

En korsning i vid vinkel (45-90°), antigen på en lång bro över 

Sommen eller med nerslag på uddarna, har bedömts ha stora ne-

gativa konsekvenser för miljö och landskap. Påverkan består dels   
 

av bullerpåverkan, men även av fragmentering av värdefull natur- 

och kulturmiljö på Romanäset. En korsning av Södra stambanan i 

något snävare vinkel (<45°) möjliggör en passage norr om natur-

reservatet och sanatoriemiljön på Romanäset. Detta innebär 

mindre negativ påverkan på miljö och bättre anläggningstekniska 

förutsättningar än en sydligare passage, men större negativ påver-

kan och högre kostnad än ett alternativ parallellt med Södra stam-

banan. 

 

Eftersom nordligare stationslägen beskrivs under T2, har fördjup-

ningen bara studerat tvärgående passager förbi Tranås tätort sö-

der om Skoboviken. Alla passager genom denna drygt 1,5 km 

breda korridor har antagits korsa Södra stambanan på bro, med 

station på bank eller bro i anslutning till korsningspunkten. 

 

En nordligare sträckning har bedömts innebära mindre negativ 

påverkan på tätorten, medan en sydlig sträckning har bedömts 

påverka tätbebyggda områden vid Stoeryd och Granelund samt 

Tranås golfklubb. Alla alternativ innebär negativ påverkan på 

strandnära bebyggelse vid Norraby. Anläggningstekniskt finns 

små eller inga skillnader mellan olika alternativ inom området. 

 
 

Väster om Tranås finns stor flexibilitet inom principen. Både en 

parallell och en vinkelrät station inom principen för T6 går att 

kombinera med en passage norr om riksintresseområdet för 

kulturmiljö i Säbydalen, men korsning i vid vinkel innebär fler 

möjliga passagealternativ väster om Tranås (se Figur 25). En 

korsning av Södra stambanan i vid vinkel utesluter inte heller en 

tvärgående passage av Säbydalen, men som beskrivet under T4 

bedöms detta alternativ innebära större negativ påverkan på 

riksintresseområdet än en längsgående sträckning parallellt med 

dalgången och befintlig stambana. 

 

En snävare vinkel mot Södra stambanan inom stationsprincipen 

T6 möjliggör en genare sträckning och därmed en kortare restid 

mellan Linköping och Jönköping. En vid vinkel mot Södra 

stambanan ger längre dragning och bedöms kunna medföra en 

restidsförlängning på mellan 25-50 s 
 

Kompletterande analys av stationsprincip T6 
 

Figur 85 Resultat av kompletterande analys av möjliga stationslägen inom stationsprincip T6. 
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8 Sammanfattande beskrivning av 
studerade stationsalternativ 

8.1 Inledning 

Beskrivningarna i detta kapitel är kortfattade, och bygger på det 

mer utförliga resonemang av de studerade alternativen, som förts i 

föregående kapitel.  

 

I detta kapitel presenteras även den sammanvägda bedömningen av 

hur de olika stationsalternativen bidrar till uppfyllelsen av de olika 

projektmålen. Vidare beskrivs förutsättningar för byggnation och 

kostnader för de tre kvarvarande stationsalternativen 

 

 

Figur 86. Kvarvarande stationsprinciper i Tranås. 

8.2 Tillgänglighet 

8.2.1 Stationsalternativ T2, Extern station i anslutning till 

stambanan norr om Tranås 

Ett externt stationsläge, fyra till åtta kilometer från Tranås cent-

rum, innebär att stationen saknar koppling mot staden. Stationens 

läge gör att tillgängligheten är låg, särskilt för gående och cyklister. 

Bytespunkt mot Södra Stambanan för resor med anslutande tåg på 

konventionell bana.   

 

Stationsalternativet erbjuder sämst tillgänglighet av de tre alterna-

tiven för omstigande resenärer söderifrån. Begränsad framkomlig-

het på anslutande väg påverkar tillgänglighet till stationen med bil 

och buss negativt. Eventuellt behov av ny anslutning mot väg 32 för 

ökad tillgänglighet med bil och buss. Möjliggör något genare 

sträckning, vilket innebär minst restidsförlust för passerande rese-

närer. 

8.2.2 Stationsalternativ T4, Station vid Tranås C via huvud-

bana 

Centralt stationsläge erbjuder högst tillgänglighet för boende och 

verksamma i Tranås. Korta avstånd inom tätorten innebär att stat-

ionen blir tillgänglig med cykel och till fots. Bytespunkt mot Södra 

Stambanan för resor med anslutande tåg på konventionell järnväg. 

Mest attraktiva alternativet för resor till och från Tranås Minst res-

tidsförlust för resenärer på Södra Stambanan till följd av uteblivet 

behov av tillkommande station på stambanan.    

8.2.3 Stationsalternativ T6, Perifer station i anslutning till 

stambanan norr om Tranås 

Ett perifert stationsläge strax norr om tätorten medger att stationen 

integreras med staden. God tillgänglighet till stationen med cykel 

och till fots från norra delen av tätorten.  Störst upptagningsområde 

med bil (10 min körtid) av de tre stationsalternativen. En perifer 

stationslösning, två till fyra kilometer norr om befintlig station i 

Tranås, kan leda till att Tranås C på sikt kommer att avvecklas. 

Detta minimerar restidsförlusten för genomresande och bytesrese-

närer, men resulterar i sämre tillgänglighet till arbetsplatser och 

andra målpunkter i centrala Tranås.  

 

Effekter av ett stationsläge i den sydligaste delen av princip T6 har 

inte analyserats i denna studie, men tillgängligheten till den nya 

stationen ökar med ett kortare avstånd till tätorten.     

8.3 Samhälls- och stationsområdesutveckling 

8.3.1 Stationsalternativ T2, Extern station i anslutning till 

stambanan norr om Tranås 

Stationen ligger nära vattnet vilket kan öka attraktiviteten för even-

tuella bostadsområden nära stationen. 

 

Det finns gott om exploaterbar mark i stationsnära läge, men långt 

till tätorten och avsaknad av infrastruktur gör området mindre at-

traktivt för bostäder och verksamheter.   

 

Ny exploatering i området skulle troligen ske på bekostnad av för-

tätning i tätorten Tranås.  

8.3.2 Stationsalternativ T4, Station vid Tranås C via huvud-

bana 

Ett centralt läge är positivt för exploatering och förtätningsmöjlig-

heter inom Tranås tätort. Störst positiv påverkan på tätortens möj-

ligheter att attrahera nya verksamheter att etablera sig. Störst posi-

tiv effekt på lokal utveckling och tillväxt, vilket samtidigt bedöms 

resultera i störst antal tillkommande bostäder till kommunen  

 

Centralt läge innebär kortare anslutningsresor och därmed under-

lättas arbetspendling till och från Tranås och möjligheterna att 

bättre integreras i en gemensam arbetsmarknad med Jönkö-

pings/Linköping ökar. Omfattande fastighetsintrång i stadens cen-

trala delar kan påverka positivt eller negativt.  

8.3.3 Stationsalternativ T6, Perifer station i anslutning till 

stambanan norr om Tranås 

Begränsad övergripande attraktivitet innebär att stationsområdet 

inte skapar förutsättningar för ett omfattande stadsutvecklingspro-

jekt med kontor och bostäder.  

 

Närheten mellan stationen och potentiella bostäder och verksam-

heter kan dock bidra till att öka tätortens övergripande attraktivitet. 

Möjlighet till förtätning och exploatering, framför allt på den östra 

och norra sidan av Tranås, men även i centrala Tranås. 

 

Ett sydligt läge inom princip T6 har inte studerats ingående, men 

effekter och konsekvenser av ett stationsläge i den sydligaste delen 

av T6 bedöms bli liknande dem som förväntas för princip T4.  
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8.4 Trafik och kapacitet 

Tranås har idag regionaltågstrafik i riktning mot Linköping och mot 

Jönköping. Detta förväntas också vara de huvudsakliga relationerna 

för resenärer från Tranås höghastighetsstation, enligt Trafikverkets 

prognos för storregionala tåg.  

 

Restid idag med tåg från Tranås C: 

Tranås C – Linköping C: ca 40 min 

Tranås C – Jönköping C: ca 1 timme 20 min 

 

Restid med tåg från Tranås höghastighetsstation: 

Tranås höghastighetsstation – Linköping C: ca 18 min 

Tranås höghastighetsstation – Jönköping C: ca 20 min 

 

Det som kommer avgöra hur den totala restidssituationen påverkas 

av en Station Tranås är framförallt hur lång extra restid som rese-

närer som endast ska passera Tranås får, jämfört med den vinst 

Tranås resenärer får. Faktorer som påverkar: 

 

• På höghastighetsjärnvägen passerar ca 35 000–45 000 re-

senärer/dygn Tranås, de flesta på tåg som inte stannar i 

Tranås. De påverkas därför enbart om den totala längden på 

sträckningen är längre än vad utformningen varit utan Stat-

ion Tranås.  

• Resenärer som åker på ett tåg som stannar i Tranås förlorar 

ca 5 minuter restid jämfört med om tåget inte gjort uppe-

håll.  

• Beroende på stationsalternativ i Tranås är det troligt att re-

senärer i Tranås får en längre anslutningsresa till stationen 

än de har idag. För T2 och T6 är anslutningsresan troligen 

5-10 minuter längre. 

• För resor mot Linköping är restidsvinsten, inklusive anslut-

ningsresa, ca 15 minuter. 

• För resor mot Jönköping är restidsvinsten, inklusive anslut-

ningsresa, minst 50 minuter. 

 

Eftersom arbetet med studie av sträckningar inte har studerats in-

gående, är det i detta skede inte möjligt att noggrannare jämföra 

ovanstående alternativ. 

 

Med princip T2 och T6, Extern station utmed stambanan norr om 

Tranås, kommer Tranås C och Tranås höghastighetsstation att fun-

gera som två olika vändstationer. Tåg söderifrån går upp till Tranås 

höghastighetsstation och vänder, medan tåg norrifrån går förbi 

Tranås höghastighetsstation och fortsätter via befintliga Tranås C. 

 

 

Figur 87. Trafik med stationsläge T2 och T6. 

 

För princip T4, centralt stationsläge kommer samtliga tåg kunna 

vända vid befintligt stationsläge. 

8.5 Samhällsnyttor 

Ett stationsläge för höghastighetståg i Tranås utökar i viss mån un-

derlaget för höghastighetsbanan och förstärker omlandet för både 

Linköping och Jönköping i och med att Tranås kommer inom pend-

lingsavstånd, inklusive anslutningsresor, till dessa orter. Ur ett nat-

ionellt perspektiv är dock ett stationsläge i Tranås av mindre bety-

delse och kan medföra restidsförlängningar för passerande resenä-

rer.  

 

Stationsläget möjliggör sammankoppling av en framtida höghastig-

hetsbana och befintliga Södra stambanan. Därmed förbättras den 

regionala tillgängligheten i nordvästra Småland och södra Östergöt-

land. Av särskild betydelse är den betydande restidsförkortningen 

till Jönköping som medför att arbetsmarknaden för boende i 

Tranås utökas betydligt. Samtidigt kommer Tranås att kunna er-

bjuda ytterligare en boendemiljö inom de regionala bostadsmark-

naderna för Linköping och, särskilt, Jönköping. Därmed bidrar en 

höghastighetsstation till att öka attraktiviteten för att bo och bed-

riva affärsverksamheter i Tranås med omnejd. 

 

En centralt belägen station, T4, ger de kortaste anslutningsresorna 

och därmed den största nyttan för resenärer på Station Tranås. Det 

centrala läget är gynnsamt för att anslutningsresor kan ske till fots, 

med cykel och med kollektivtrafik. Det centrala stationsläget med-

för att resenärer utanför tätorten som reser vidare med höghastig-

hetståg kan förstärka marknadsunderlaget för handel och service. 

Förtätning av bebyggelse kan dock komma i konflikt med efterfrå-

gan på parkeringsplatser i anslutning till stationen.  

 

Mer externa/perifera stationsalternativ, T2 respektive T6, kommer i 

huvudsak att fungera som bytespunkter vars bidrag till en positiv 

lokal utveckling bedöms bli betydligt mer begränsat. De längre an-

slutningsresorna är mindre gynnsamma för gång, cykel och kollek-

tivtrafik. Stationsprincip T6 kan dock bidra till en positiv lokal ut-

veckling med bebyggelseexploateringar i tätortens utkant.  
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8.6 Måluppfyllelsebedömning, funktionsmålen 

Nedanstående figur illustrerar den samlade bedömningen av hur de 

olika stationsalternativen bidrar till eller motverkar uppfyllelsen av 

de olika projektmålen knutna till det transportpolitiska funktions-

målet. Måluppfyllelsen illustreras av rosdiagram, som ska ses som 

en ingång till de analyser och bedömningar som har gjorts och re-

dogjorts för i kapitel 7 i denna rapport. En kortfattad sammanfatt-

ning av dessa bedömningar avseende effekter på tillgänglighet och 

utvecklingskraft återfinns i anslutning till respektive stationsprincip 

tidigare i detta kapitel samt i avsnittet om trafik och kapacitet.  

 

Dessa beskrivningar förklarar varför de olika stationsalternativens 

bidrag till uppfyllelsen av de olika funktionsmålen skiljer sig åt. 

Samtidigt illustrerar rosdiagrammen inte annat än just bedömning-

en av bidrag till måluppfyllelsen. I de fall samtliga stationsalternativ 

bedömts bidra till uppfyllelsen av ett specifikt mål, vilket markeras 

med en grön tårtbit i rosdiagrammet, kan de olika stationsalternati-

vens faktiska bidrag till utveckling på regional eller lokal nivå, eller 

till tillgänglighet och användbarhet, fortfarande skilja avsevärt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 88. Samlad måluppfyllelseanalys för stationsalternativ i Tranås med tillhörande passageområde. Avseende bidrag till uppfyl-

lelse av funktionsmålen. 
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8.7 Måluppfyllelsebedömning, hänsynsmålen 

8.7.1 Stationsalternativ T2, Extern station i anslutning till 

stambanan norr om Tranås 

Det vida passageområdet för alternativet T2 (Extern station norr 

om Tranås) inrymmer möjlighet till anpassning av såväl lokali-

sering som utformning så att negativa effekter kan begränsas för 

flertalet miljöaspekter. Därigenom bedöms alternativet huvudsakli-

gen kunna bidra, om än marginellt, 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 stations-

principen kan försvåra brukandet av skogsmark i de västra och 

nordvästra delarna av passageområdet. 

8.7.2 Stationsalternativ T4, Station vid Tranås C via huvud-

bana 

För alternativ T4 (Station i centralt läge) har bedömningen av bi-

drag till måluppfyllelse varierat i relativt hög utsträckning för de 

olika miljöaspekterna/projektmålen. Alternativet bedöms motverka 

måluppfyllelse 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 na-

turmiljöer, kulturhistoriskt värdefulla områden/bebyggelse samt 

rekreationsområden. Den centrala stationsprincipen samt passagen 

parallellt med Södra stambanan på en längre sträcka innebär vidare 

att flera riskfaktorer för tredje man behöver beaktas. Samtidigt in-

nebär en station i centrala delar av Tranås en potential för ortens 

attraktivitet och identitet. För de landskapsanknutna 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 land-

skapsbilden förändras väsentligt med en ny storskalig infrastruktu-

ranläggning. 

8.7.3 Stationsalternativ T6, Perifer station i anslutning till 

stambanan norr om Tranås 

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 framför-

allt miljöaspekterna för fokusområde landskap, men även miljöa-

spekten areella näringar och i viss mån även de båda delaspekterna 

för befolkning. Passagen parallellt med Södra stambanan innebär 

en förhöjd risk för tredje man. Kombinationen mellan tätortsnära 

passage och passage utmed Södra stambanan innebär samtidigt att 

alternativet bidrar till att projektmålet om att minska spridning av 

föroreningar från förorenad mark kan uppnås. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 89. Samlad måluppfyllelseanalys för stationsalternativ i Tranås med tillhörande passageområde. Avseende bidrag till uppfyl-

lelse av hänsynsmålen. 
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8.8 Förutsättningar för byggnation 

Bedömningen av förutsättningar för byggnation av höghastighets-

järnvägen baseras på en analys av topografi, markförhållanden, 

fastighetsintrång, anläggningstyper, driftstörningar på andra sy-

stem samt byggbarhet.  

8.8.1 Stationsalternativ T2, Extern station i anslutning till 

stambanan norr om Tranås 

Grundläggningsförhållanden: 

• djupa jordlager i södra delarna av passageområdet. I övrigt 

genomgående goda markförhållanden 

 

Bebyggelse och fastighetsintrång: 

• lägst fastighetsintrång av alternativen för Station Tranås.  

• större delen av sträckan passerar genom skogsmark, öppen 

mark eller vatten  

• en mindre andel av sträckan passerar genom åkermark. 

 

Anläggningstyper och tekniska förutsättningar: 

• passage över Sommen på ca 800 meter lång hög bro med 

flera stöd i vatten 

• stationen förläggs delvis på bro rakt över befintlig järnväg 

 

Byggbarhet: 

• få störningar, och goda möjligheter att finna utrymme för 

arbetsområdet under byggtiden. 

• broar med höga pelare i vatten 

 

Driftstörningar på andra system: 

• få störningar på andra system 

 

8.8.2 Stationsalternativ T4, Station vid Tranås C via huvud-

bana 

Grundläggningsförhållanden: 

• grundvattenmagasin i området runt stationen 

• stora jorddjup i centrala Tranås (ca 20 meter) 

 

Bebyggelse och fastighetsintrång: 

• betydande fastighetsinlösen och rivningsbehov i centralor-

ten 

• en mindre andel av sträckan är industrimark eller bebyggda 

områden 

 

Anläggningstyper och tekniska förutsättningar: 

• passage över Sommen på ca 800 meter lång hög bro med 

flera stöd i vatten 

• flertal passager på bro av befintlig järnväg norr om staden 

 

Byggbarhet: 

• behov av omläggning av befintlig järnväg (Södra Stamba-

nan) 

• inom centrala Tranås föreligger svårigheter att utföra arbe-

tena effektivt eftersom tillgång på ytor är mindre för t ex 

etableringar under byggnation. 

• bro med höga pelare i vatten  

 

Driftstörningar på andra system: 

• omfattande störningar i samband med byggnation i centrala 

Tranås 

• ombyggnation av befintlig järnväg och provisorier längs en 

längre sträcka  

• fastighetsinlösen och rivningar av bostäder och verksamhet-

er 

8.8.3 Stationsalternativ T6, Perifer station i anslutning till 

stambanan norr om Tranås 

Grundläggningsförhållanden: 

• djupa jordlager i södra delarna av passageområdet. I övrigt 

genomgående goda markförhållanden 

 

Bebyggelse och fastighetsintrång: 

• måttligt fastighetsintrång i utkant av tätorten.  

• merparten av sträckan genom skogsmark, öppen mark eller 

vatten  

• en liten del av sträckan passerar genom industrimark eller 

bebyggda områden 

 

Anläggningstyper och tekniska förutsättningar: 

• passage över Sommen på 800 meter lång hög bro med flera 

stöd i vatten 

• stationen förläggs delvis på bro och delvis på bank 

 

Byggbarhet: 

• få störningar, och goda möjligheter att finna utrymme för 

arbetsområdet under byggtiden utanför tätort 

• bro med höga pelare i vatten 

 

Driftstörningar på andra system: 

• omfattande störningar i samband med byggnation i centrala 

Tranås 

• ombyggnation av befintlig järnväg och provisorier längs en 

längre sträcka  

• fastighetsinlösen och rivningar av bostäder och verksamhet-

er 
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8.9 Kostnader 

Kostnader är angivna för hela passagen, linjesträckning och station 

tillsammans, exkl. stationsbyggnad. 

8.9.1 Stationsalternativ T2, Extern station i anslutning till 

stambanan norr om Tranås 

Lägsta anläggningskostnaden av de tre kvarvarande alternativen. 

Jämförelsekostnaden bedöms till 8,6 ±1,7 miljarder, varav följdin-

vesteringar 150 ±50 miljoner. 

 

Kostnadsdrivande faktor:  

• bergtunnel (5-6 km) 

 

8.9.2 Stationsalternativ T4, Station vid Tranås C via huvud-

bana 

Högsta anläggningskostnaden av de tre kvarvarande alternativen. 

Jämförelsekostnaden bedöms till 11,1 ±2,2 miljarder, varav följ-

dinvesteringar 200 ±50 miljoner. 

 

Kostnadsdrivande faktorer:  

• omläggningen av befintlig järnväg 

• provisorier under byggtiden  

• omfattande fastighetsintrång 

 

8.9.3 Stationsalternativ T6, Perifer station i anslutning till 

stambanan norr om Tranås 
 

Jämförelsekostnaden bedöms till 10,0 ±2,0 miljarder, varav följ-

dinvesteringar 150 ±50 miljoner. 

 

Kostnadsdrivande faktorer:  

• omläggningen av befintlig järnväg 

• provisorier under byggtiden  

• bergtunnel, drygt 7 km 

• mer komplicerad station än T2 
 



 

78 
 

9 Källförteckning 

 

Ekonomifakta (2016) ”Arbetsförmedlingen (procentuell andel av 

den registerbaserade arbetskraften, 16-64 år, som är öppet arbets-

lösa eller sökande i program med aktivitetsstöd), 2016” samt ”Ar-

betsförmedlingen (antal personer registrerade med aktivitets- och 

sjukersättning hos Försäkringskassan i december 2015 som andel 

av befolkningen 16-64 år)” 

 

Helldin, J.-O. (2013) Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer II – slut-

rapport. CBM:s skriftserie 74 

 

Resrobot.se (2016) Tidtabell framtagen på 

http://reseplanerare.resrobot.se, och jämfört med tidtabeller från 

Östgötapendeln, Krösatågen och SJ. 

 

SCB (2010a) ”Befolkningen fördelat på typ av bostad, per tätort” 

(2010). 

 

SCB (2010b) ”Lokala arbetsmarknader – egenskaper, utveckling 

och funktion.” (2010).  

 

SCB (2012) Pendlingsdata på tätortsnivå, år 2012. 

 

SCB (2015a) ”Befolkning i tätorter 1960–2010. Korrigerad 2015-01-

19”  

 

SCB (2015b)”Sammanräknad förvärvsinkomst per kommun 2000 

och 2013–2015.”  

 

SCB (2015c) Antal förvärvsarbetande och förvärvsintensitet per 

kommun, 2015 

 

SCB (2016a) Tätorter 2015; befolkning (2015-12-31).  

 

SCB(2016b) ”Flyttningar efter region, ålder och kön. År 1997 – 

2016”  

 

SCB (2016c)”Befolkningens medelålder efter region och kön. År 

1998 – 2015”  

 

SCB (2016d) ”Utbildningsnivå efter kommun 2015”  

 

SCB (2016e) ”Personbilar i trafik efter län och kommun samt 

ägande. År 2002-2016”  

SCB (2016f) ”Förteckningar över lokala arbetsmarknader år 1985–

2015”  

 

SCB (2016g) ”Förvärvsarbetande pendlare 16+ år över kommun-

gräns (RAMS) efter kommun och kön. År 2004 – 2015”   

 

Tranås kommun (2011) Översiktsplan Tranås Kommun (antagen av 

Kommunfullmäktige 2011-06-13). Del 1. Allmänna intressen, s.12.  

 

Tranås kommun (2013) ”Dag-/Nattbefolkning efter NYKO-område 

och SNI 2007”, data från 2013. 

 

Trafikverket (2011). TRVK Tunnel11- Trafikverkets tekniska krav 

tunnel. TRV publ nr 2011;087 

 

Trafikverket (2012a). Transportsystemets behov av kapacitetshö-

jande åtgärder: förslag på lösningar till år 2025 och utblick mot 

år 2050. Borlänge: Trafikverket 

 

Trafikverket (2012b) ”Resvaneundersökning i sydöstra Sverige – 

Blekinge, Småland och Öland. Rapport, 2012-12-11, Projektnum-

mer: 1734-1130” 

 

Trafikverket (2014). Teknisk systemstandard för 

höghastighetsbanor, TDOK 2014:0159, version 2.2 

 

Trafikverket (2015) Översiktlig landskapskaraktärsanalys, södra 

Sverige, Underlagsrapport till åtgärdsvalsstudier för ny 

höghastighetsjärnväg  

Linköping–Borås samt Jönköping–Malmö. Publikationsnummer: 

2015:146. 

 

Trafikverket (2016). Övergripande krav 2.0 för nya stambanan. 

Ärendenr. 142364100 
 

 



 

 

  



 

  
   

 
 

 

Trafikverket 

781 89 Borlänge 

E-post: trafikverket@trafikverket.se 

Telefon: 0771-921 921 

www.trafikverket.se 


