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Förord

PM landskapsanpassning Nya stambanor

Nya stambanor kommer ha stor påverkan på berörda landskap.           
I december 2019 beslutades övergripande mål för Nya stambanor,  
där landskapsmålet säger att ”de nya stambanorna ska anpassas till 
landskapets förutsättningar samt landskapets utveckling över tid.”

Det är ett stort och utmanande arbete för vilket kunskap och stöd 
behövs. PM landskapsanpassning är en vägledning och en kunskaps-
samling som är tänkt att ge stöd i arbetet för en landskapsanpassad 
infrastruktur, vilket i sin tur bidrar till måluppfyllelse. Målsättningen 
med dokumentet är att ge grundläggande förståelse för hur nya 
stambanor kan anpassas så att landskapets värden och funktioner 
kan bibehållas och utvecklas. 

Materialet är framtaget på uppdrag från enhet Systemutformning i 
Nya stambanor och genomfört tillsammans med en referensgrupp 
bestående av kompetenser från olika delar av Trafikverket.               
PM landskapsanpassning är en bilaga till Kvalitetsprogram arkitektur 
nya stambanor.

Lina Tomczak 

Områdesansvarig arkitektur, stationer och landskap 
Nya stambanor, Systemutformning
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Läsanvisning

Denna PM om landskapsanpassning är tänkt att fungera som ett 
kunskapsunderlag och vägledning. Här ges motiv och tillvägagångsätt 
för att landskapsanpassa anläggningen. Det övergripande syftet är att 
tillgodose att landskapets värden och funktioner kan bibehållas och 
utveckas i och med anläggandet av nya stambanor i Sverige. PM 
innehåller fem kapitel.

1 Inledning 

En introduktion till Trafikverkets ambition och målformuleringar 
rörande såväl arkitektur som järnväg och landskap. Här ges bakgrund 
till arbetet med landskapsanpassning – varför det är betydelsefullt 
och vad det innebär – och själva begreppet landskapsanpassning 
definieras. 

2 Kunskapsunderlag och förutsättningar 

Här beskrivs vilka kunskapsunderlag som är relevanta att utgå ifrån i 
arbetet med landskapsanpassning. Det vill säga vad järnvägen ska 
anpassas till. Det är centralt att veta vilket sammanhang järnvägen 
kommer att röra sig genom och för detta finns redan utvecklade 
metoder, så som Integrerad landskapskaraktärsanalys. 

3 Vägledning i planeringsprocessen 

I detta kapitel beskrivs vilka aspekter som bör bearbetas aktivt under 
planerings- och projekteringsprocessen. Exempelvis tar kapitlet upp 
vikten av att minimera banans barriäreffekt utifrån olika perspektiv, 
möjligheten att återbruka jord och stärka den biologiska mångfalden. 

4 Juridiska förutsättningar 

I kapitel fyra, presenteras de regler, lagar och krav som påverkar 
möjligheterna till landskapsanpassning. Här illustreras hur land-
skapsanpsanpassningsåtgärder faller inom olika juridiska lagrum.

5 Landskapsanpassning för specifika situationer 

Kapitlet innehåller illustrationer över olika landskapstyper. Här ges 
en förståelse för hur landskapsanpassningsåtgärder kan utformas och 
bli mer platsspecifika. 
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1 Inledning
Utgångspunkten för denna PM är två seminarier om landskapsanpassning 
som hölls inom Arkitekturforum under 2018. Arkitekturforum är Tra-
fikverkets mötesarena för arkitekturfrågor inom programmet Nya Stam-
banor. Landskapsanpassning av anläggningen har en stor relevans för hur 
framgångsrikt nya stambanor kan infogas i landskapet. Arbetet med denna 
vägledning har bedrivits inom ramen för program för Nya Stambanor till-
sammans med en referensgrupp från Trafikverket och konsulter. 

1.1 Syfte 
Denna PM är en bilaga till Kvalitetsprogram Arkitektur för Nya Stamba-
nor. Trafikverket har som vision att all infrastruktur ska vara landskaps-
anpassad (Målbild 2030, 2019:187). Målsättningen med denna PM är att 
ge grundläggande förståelse till hur nya stambanor kan anpassas så att 
landskapets värden och funktioner kan bibehållas och utvecklas. Begreppet 
landskapsanpassning är ett brett begrepp som innefattar anpassning till 
ekologiska system, upplevelsevärden, landskapets form och tidsdjup. 

På efterföljande sidor ges vägledning för generella åtgärder, rekommen-
dationer i olika planeringsskeden samt landskapsanpassning i specifika 
landskapssituationer. 

PM Landskapsanpassning är tänkt att bidra till ett enhetligt arbetssätt, 
som skapar bättre förutsättningar för landskapsanpassad infrastruktur och 
som kan redovisas på ett uppföljningsbart sätt. Vägledningen syftar också 
till att stärka utvecklingen av leveranskvalitet* ”Miljö och hälsa” i Tra-
fikverkets verksamhetsplan 2020–2022 (TRV 2019/37266) som handlar 
om transportsystemets förmåga att minimera negativ påverkan på klimat, 
landskap och hälsa samt förmågan att främja den positiva utvecklingen av 
dessa. Vidare ämnar vägledningen bidra till Trafikverkets långsiktiga mål 
samt till måluppfyllelse av de övergripande målen för nya stambanor (TRV 
2019 a), se målöversikt på sida 8. 

1.2 Målgrupp
Målgruppen för denna vägledning är de tjänstepersoner och konsulter som 
arbetar med nya stambanor och likvärdiga projekt. 

1.3 Bakgrund till landskapsanpassning
Landskapet förändras ständigt. I den långa tidsskalan finns de geologiska 
processerna som omfattar bildande av berg, erodering och bildande av 
jord. De geologiska förändringarna uppfattas oftas som statiska eftersom 
de pågår under en lång tidsrymd. I själva verket har människan påtagligt 
påverkat de geologiska förutsättningarna de senaste 100 åren genom att 
spränga bort berg för att bygga, utvinna fossila ämnen från jordskorpan 
och utarmat jordarna till följd av ett specialiserat jord- och skogsbruk.

Människan har också påverkat de ekologiska systemen genom att bland 
annat fragmentera och skapa störningseffekter med transportinfrastruk-
tur. Naturliga habitat har minskat i storlek, jordbrukslandskap växer igen, 
skogslandskapet rationaliseras och sjöar övergöds. En konsekvens av att 
försörjningslandskapet rationaliserats och specialiserats är att många arter 
trängts in mot städerna som ofta rymmer en större biologisk mångfald. 

“Transportinfrastrukturen bör planeras 
utifrån landskapets värden och 
funktioner, med en strävan att behandla 
landskapsanpassningsaspekter tidigt i 
planläggningsprocessen.”

Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar 
för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling

Prop. 2016/17:21

Eftersom befolkningen ökar behövs framgent en större livsmedelsproduk-
tion, mer energi, fler goda livsmiljöer och en utbyggd transportinfrastruk-
tur. En ökad urbanisering, där allt fler flyttar till tätbebyggda områden, 
skapar också en relativt snabb förändring av stadsmiljöer.

Dessa anspråk på landskapet sker samtidigt som vi ser början på ett mer 
instabilt klimat jämfört med vad vi vant oss vid. Det förändrade klimatet 
innebär att våra livsmiljöer blir mer utsatta för påfrestningar som torka, 
bränder, stormar, översvämningar och häftiga skyfall. Landskapet har 
alltid varit i förändring, men de förändringar vi ser hända nu är till stor del 
påverkade av de val som människor gör. 

Vem landskapsanpassar vi för? 
I miljöbalkens 2 kap, Allmänna hänsynsreglerna, står att verksamhetsutö-
vare måste skaffa den kunskap som behövs, utföra skyddsåtgärder och 
vidta försiktighetsmått för att förebygga och motverka skada, tillämpa 
bästa möjliga miljöteknik och hushålla med naturresurserna. I kapitel 3 
anges vidare att riksintresseanspråk ska beaktas. Om ett område enligt 5–8 
§§ är av riksintresse för flera oförenliga ändamål, skall företräde ges åt det 
eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushåll-
ning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Detta ger tydliga 
motiv till Trafikverkets uppdrag att landskapsanpassa nya stambanor. 

Vissa delar behöver sannolikt förbättras i hur vi bygger och underhåller ny 
infrastruktur för att stärka landskapets karaktär och funktionella samband. 
Inom Trafikverkets ansvarsområde ligger att både ha tillfredställande kun-
skap om landskapet och att kunna genomföra åtgärder som bidrar till att 
stärka de fungerade ekologiska, sociala och ekonomiska system som finns i 
landskapet.

Definitioner och begreppsförklaringar

Med landskap menas: 
ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är 
resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga 
faktorer (Europeiska landskapskonventionen, Europarådet 2000)

Begreppet landskap omfattar både landsbygd och stads- och tätortsmiljöer. 
I områden som präglas av tät bebyggelse kan begreppet stadslandskap ge 
en precisering av vilken karaktär som dominerar.

Med landskapsanpassning menas att: 
Anläggningen eller annan åtgärd utformas enligt Trafikverkets Riktlinje 
landskap med utgångspunkt i de nationella miljömålen och med anpassning 
till landskapets karaktär och funktioner. Landskapsanpassning kan vara 
en anpassning av anläggningen till terrängen i omgivande landskap, men 
skulle också kunna vara att tillgodose spridningsmöjligheterna för flora och 
fauna i berört område (Trafikverket 2020:072).

NGJ är en förkortning av ”En ny generation järnväg” som var det initiala 
namnet på projektet med nya stambanor genom Sverige. Vid tidpunkten för 
denna PM är Trafikverkets programnamn ”Nya Stambanor” men begreppet 
NGJ kan förekomma i illustrationer eller underlagsdokument.

Figur 1: Diagram som visar hur Sveriges mark år 2015 kunde delas in i olika markanvänd-
ningskategorier. Byggande av nya stambanor innebär att andelen bebyggd mark ökar. Samti-
digt måste marken som bebyggs anpassas till anslutande markanvändning. Källa: Riksskogs-
taxeringen (SLU), Jordbruksverket och SCB.

*För att styra och följa Trafikverkets bidrag till de transportpolitiska målen använder Trafikverket leveranskvaliteter.

Så på frågan vem landskapsanpassar vi för? är svaret: för arterna som 
använder landskapet, människorna som använder anläggningen och för de 
som bor och nyttnar marken kring området där järnvägen ska dras. Fram-
tiden är inte en slump utan en konsekvens av de beslut vi tar idag.
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Trafikverket Nya Stambanor
systemnivå

Nya Stambanor
projektnivå

Samhället

Agenda 2030

Europeiska landskaps-
konventionen 

RIKTLINJE LANDSKAP

ARKITEKTURSTRATEGI

TRAFIKVERKETS 
LÅNGSIKTIGA MÅL

Lagkrav

Arkitekturpolitiska mål

Transportpolitiska mål

• Kapacitet och robusthet
• Restider
• Stationslägen
• Energieffektivitet och klimat-

neutralitet

• Landskap
• Naturresurshushållning
• Hälsa och säkerhet
• Arkitektur

ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR NYA STAMBANOR

De nya stambanorna ska på ett betydande sätt bidra till ett långsiktigt 
hållbart transportsystem där syftet uppnås på ett kostnadseffektivt sätt 
med stöd av mål inom följande områden:

PROJEKTMÅL

Definieras inom 
respektive delprojekt

SYFTE

Nya stambanor mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö ska:
• tillföra betydande kapacitet i Sveriges järnvägssystem samt möjliggöra 

punktliga och robusta resor och transporter för människor och 
näringsliv,

• ge väsentligt kortare restider med tåg inom Sverige samt mellan 
Sverige och andra länder i Europa,

• genom ökad tillgänglighet och nya reserelationer skapa goda 
förutsättningar för starka arbetsmarknadsregioner och regional 
utveckling,

• främja hållbara resor och transporter.

ÄNDAMÅL 
DELPROJEKT X

Definieras inom 
respektive delprojekt

”All infrastruktur ska vara landskaps-
anpassad” 

“Trafikverket ska medverka i samhälls-
utvecklingen genom att skapa väl 
gestaltade miljöer som är funktionella, 
hållbara och vackra.”

Miljömål

”Bygger landskapsanpassad infra-
struktur och anpassar en stor andel 
av den befintliga infrastrukturen.” 

Figur 2: Ovan illustreras hur mål kring landskapet och landskapsanpassning hänger ihop på olika nivåer 
– från samhällsnivå, till projektnivå för delsträckorna av de nya stambanorna. 
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1.4 Mål för landskapsanpassning 

Trafikverket har i uppgift att bygga landskapsanpassade anläggningar. I 
uppdraget ingår såväl att minimera negativ omgivningspåverkan, som att 
tillskapa mervärden genom en välgestaltad anläggning i samspel med land-
skapets karaktär och funktioner.

Inom ramen för programmet Nya stambanor har övergripande mål tagits 
fram för hela systemet, samt projektspecifika mål och ändamål för respek-
tive delsträcka. Mål som syftar till landskapsanpassning återfinns i flera av 
de åtta övergripande målområdena, inte minst inom målområdena; Sta-
tionslägen, Landskap, Naturresurshushållning, Hälsa och säkerhet samt 
Arkitektur. Detta då begreppet landskapsanpassning innebär att anpassa 
banan till såväl landskapets karaktär som dess funktioner. Med funktioner 
menas samspelet mellan landskapet, dess naturliga processer och de som 
nyttjar landskapet – såväl människor som djur och växter. 

Figur 3. Kravhierarki för nya stambanor. Den röda triangeln motsvarar syfte och övergripande mål för nya 
stambanor presenterade i figur 2. (TRV 2018/130385)

ÖVERGRIPANDE 
PROGRAMKRAV 

(ÖPK)

UNDERHÅLLSSTRATEGI 
(US)

TEKNISK SYSTEMSTANDARD 
(TSS)

BEFINTLIGT REGELVERK 
(TDOK)

ANLÄGGNINGSSPECIFIKA KRAV JÄRNVÄG
(AKJ)

Målområde landskap

De nya stambanorna ska anpassas till landskapets förutsättningar 
samt landskapets utveckling över tid. Förutsättningarna för en mång-
fald av landskap, natur- och kulturmiljöer ska bibehållas eller utvecklas 
såväl invid järnvägen som i ett större omland.
Preciseringar:

• De nya stambanorna ska bidra till att förutsättningarna för viktiga 
reglerande och kulturella ekosystemtjänster bibehålls eller stärks.

• De nya stambanorna ska så långt som möjligt synliggöra landska-
pets variation och så långt som möjligt upprätthålla eller stärka 
förutsättningarna för att bevara, använda och utveckla etablerade 
markbruk, kulturhistoriska samband, rörelsemönster, karaktärer 
och funktioner i landskapet.

• De nya stambanorna ska så långt som möjligt upprätthålla en 
mångfald av kulturhistoriska miljöer och karaktärsdrag för att bidra 
till goda livsmiljöer samt stärka möjligheten att läsa och uppleva 
kulturhistoriska miljöer i landskapet.

• De nya stambanorna ska bidra till att upprätthålla och utveckla 
förutsättningarna för en mångfald av arter, ekologiska samband 
och funktioner såväl invid järnvägen som i ett större omland.
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Åtgärdsvalsstudie 
Höghastighetsjärnväg Jönköping-Malmö
Underlagsrapport Landskapskaraktärsanalys 
2018-03-31

2.2 Kunskapsunderlag kulturarv och kulturmiljö 

Kulturarvsanalysen är ett av de ämnesspecifika kunskapsunderlag som tas 
fram i planläggningsprocessen. I analysen ingår att identifiera det matriella 
kulturarvet med historiska samband och processer som är synliga i dagens 
landskap. Det ska ge en överblick över utredningsområdets historia och på 
vilket sätt landskapets tidsdjup syns i landskapet. En kulturarvsanalys görs 
för att studera vilka effekter ett planerat arbete kan få samt klargöra 
konsekvenserna därav. Därmed ska analysen kunna användas som en del 
av ett beslutsunderlag i den fortsatta processen av planeringsarbetet. Den 
ska även fungera tillsammans med andra kunskapsunderlag i miljöbeskriv-
ningen och samrådshandlingen.

Kulturarvsanalys
Ostlänken delen Sillekrog-Stavsjö
Nyköpings kommun, Södermanlands län
2017-10-20

Järnvägsplan Sillekrog-Sjösa TRV 2014/72086, Järnvägsplan Sjösa-Skavsta TRV 2014/72085, Järnvägsplan Skavsta-Stavsjö TRV 2014/72084

2 Kunskapsunderlag och förutsättningar
För att kunna ta hänsyn till samt stärka och utveckla landskapet behövs re-
levanta underlag vid nybyggnad, drift och underhåll. Exempel på underlag 
är landskapsanalys, ekologisk analys, naturvärdesinventering, kulturarvs-
analys och stadsmiljöanalys. 

Underlagen ger sammantaget en grundläggande förståelse för landskapets 
egenskaper och kulturella sammanhang samt miljöföreteelsernas före-
komst och värden – inklusive infrastrukturens natur- och kulturvärden. 
Landskapsanalysen ger förståelse för förutsättningarna i landskapet och 
utgör underlag såväl vid samplanering med kommuner och andra aktörer 
som vid lokaliseringsval och utformning av infrastrukturåtgärder. Illustra-
tioner Riktlinje landskap (Trafikverket 2020 c)

2.1 Landskapsanalys (ILKA) Integrerad land-
skapskaraktärsanalys
Den metod för landskapsanalys som väljs behöver ge ett heltäckande 
kunskapsunderlag. Rekommendationen är därför att tillämpa Integrerad 
landskapsanalys (ILKA). Det är viktigt att ILKA:n inleds tidigt i plan-
läggningsprocessen så att kunskapen om landskapet kan vägleda val av 
lokalisering och utformning av vägen eller järnvägen. Arbetet behöver 
genomföras i nära samarbete mellan representanter för olika ämnesområ-
den. Syftet med ILKA:n är att ta fram ett kunskapsunderlag som beskriver 
landskapets helhetsvärden genom att sätta enskilda delar eller aspekter 
av landskapet i ett större landskapligt sammanhang och i en samverkande 
geografisk helhet. Genom kunskapen om landskapet underbyggs motiven 
till olika åtgärder som syftar till att landskapsanpassa anläggningen. Läs 
mer i Landskapsanalys för planläggning av vägar och järnvägar – ILKA, 
en handledning (Trafikverket 2020 a).

En väl utförd analys bidrar till att:

– fånga helheten och beskriva hur olika aspekter samverkar 
– visa på möjligheterna 
– bygga upp en berättelse som kan kommuniceras internt och externt 
– utgöra ett underlag för val av lokalisering  
– vara ett underlag för utformning och gestaltning 
– bistå med underlag för miljöbedömning och MKB  
– motivera åtgärder för landskapsanpassning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rapport Ekologiska samband – analyser av barriäreffekter 
OLP0-04-025-00000-0_0-0005 
Ostlänken 
Stockholms, Södermanlands och Östergötlands län 
Utredning, 137617 

2017-09-05 

Figur 4: Åtgärdsvalstudie – Höghastighetsjärnväg Jönköping–Malmö.  
Underlagsrapport Landskapskaraktärsanalys ILKA.

Figur 5: Kulturarvsanalys – Ostlänken delen Sillekrog–Stavsjö.

Figur 7: Dokument som redogör hur medborgarmedverkan kan hanteras i tidiga skeden.Figur 6: Exempel på en ekologisk analys. 

2.3 Kunskapsunderlag ekologi
Landskapets ekologiska funktioner är liksom kulturmiljö platsspecifika och 
beroende av hur naturlandskapet ser ut, vilken markanvändning som 
pågår och i vilken mån området är påverkat av verksamheter eller trans-
portinfrastruktur. Naturvärdesinventeringar utförs ofta som en del av 
analysen av vilka naturvärden som finns inom ett utredningsområde. För 

att kunna identifiera ekologiska 
landskapssamband behöver en 
annan typ av analyser utföras. 
Landskapsekologiska analyser 
beskriver i högre grad landskapets 
ekologiska funktioner, deras känslig-
het och på vilket sätt en ny järnväg 
kan skapa barriär och störningsef-
fekter. Idag finns utöver inventerade 
och kartlagda naturvärden lämpliga 
analysmetoder som kan utföras i 
GIS för att synliggöra bl.a. permea-
bilitet, täthet och konnektivitet. En 
passageplan fångar upp olika arters 
behov att röra sig genom landskapet. 
Det är ett viktigt verktyg för att 
lokalisera och utformna passager för 
att minska banans barriäreffekt och 
anpassa anläggningen till 

2.4 Kunskapsunderlag om sociala mönster och 
bebyggd miljö
ILKA beskriver landskapets form, landskapets karaktärsdrag och i viss 
mån de sociala sammanhangen. Men på samma sätt som det behövs 
fördjupad kunskap om landskapets ekologi och tidsdjup, krävs ofta en 
fördjupad förståelse för hur den rumsliga och sociala dimensionen fung-
erar. För de sociala aspekterna är medborgardialog och barnkonsekvens-
analys två lämpliga metoder både landsbygdsmiljö och stadsmiljö. Genom 
att ta reda på hur människor använder och uppfattar sitt landskap kan 
osynliga strukturer och sammanhang beskrivas. Det kan t.ex. handla om 
att vissa platser och att vägen dit har stor betydelse för ett lokalsamhälle 
eller att strukturerna för markägande inte överensstämmer med hur det 
brukas t.ex. utspridda arrenden. Läs mer i Medborgarmedverkan i 
lokaliseringsutredningar Hässleholm–Lund och Linköping–Jönköping 
(Trafikverket 2017 b).

Stadsmiljöer har andra funktioner, strukturer, skala, markanvändning, och 
ekonomiska drivkrafter än i landsbygdsmiljöer. I tätortssammanhang är 
det därför viktigt att zooma in för att ta fram kunskap som är relevant. Det 
handlar om att kartlägga och beskriva ortens karaktär och funktioner 
kopplade till exempelvis hälsa, arkitektoniska upplevelsevärden, rumsliga 
samband och stråk. I tätorter bör särskild vikt läggas på sociala frågor, 
såsom barnperspektiv, genusperspektiv, jämlikhet, tillgänglighet och trygg-
het. En landskapsanalys i stadssammanhanget kan göras som en del av 
ILKA, eller utföras som ett kompletterande kunskapsunderlag i en mer 
detaljerad skala. Ny infrastruktur som passerar igenom en ort eller gör ett 
stopp kommer att få stor påverkan på kommande stadsutveckling. Stads-
miljöanalyser kan ge vägledning kring vilken typ av anpassning som är 
lämplig i en tätortsmiljö. Det kan vara val av bro istället för bank eller att 
miljön längs järnvägen och stationsområdet bearbetas för att rymma nya 
offentliga rum eller dagvattenhantering. 

landskapet. Kunskap om landskapets ekologi och dess känslighet och 
potential utgör viktiga utgångspunkter för motivet till landskapsanpass-
ning. Redovisningen av ekologiska landskapssamband kan med fördel 
göras i ILKA:n. Läs mer i Landskapet är arenan – Integrerad landskaps-
karaktärsanalys – en metodbeskrivning (Trafikverket 2017 a). 
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2.5 Kunskap om järnvägsanläggningen  
och dess påverkan på landskapet
En järnvägsanläggning är ett system som är beroende av en struktur av 
ingående element för att fungera. Det är vanligt att enbart fokusera på den 
närmaste omgivningen när järnvägsanläggningen ska infogas i landskapet. 
Det vill säga en mycket lokal skala på landskapsanpassningen. Denna skrift 
fokuserar dock på landskapsanpassning i olika skalor och detaljeringsgrad, 
beroende på var i planeringsprocessen projektet befinner sig.

De nya stambanorna har som uppgift att kunna bära långa fordon som körs 
i hög hastighet. Om det kommer hinder i vägen är konsekvenserna mycket 
stora och kan innebära dödsfall eller skada på egendom. Därför planeras 
ett robust system där rälsen inte ska kunna flytta på sig, tågen ska kunna 
framföras i höga hastigheter i kurvor och inga korsande föremål ska finnas 
inom järnvägsområdet. Inbromsningar tar lång tid och ju färre stopp som 
görs vid stationer desto kortare restid.

Hastigheten på de tåg som ska framföras på nya stambanor påverkar järn-
vägsanläggningens utformning. På grund av hastigheten ställs särskilda 
krav på utformningen. Krav regleras i tekniska styrdokument enligt figur 3. 
Så vilka är de avgörande frågorna utifrån samspelet mellan ”anläggningens 
anspråk” och ”landskapets förutsättningar”?

Barriär i landskapet

En järnvägsutbyggnad innebär en stor påverkan på landskapet. Järnvägs-
anläggningen är en barriär och ett fysiskt hinder som kan begränsa både 
människor och djur att röra sig fritt i skog och mark. I tätorter blir barriär-
effekten mycket påtaglig. Järnvägen som barriär påverkar tillgängligheten 
till olika målpunkter och kan både bildligt och bokstavligt dela en ort. Det 
gäller därför att göra rätt från början, att planera omsorgsfullt så att bar-
riäreffekterna blir så små som möjligt och att se till helheten. Rälsens höjd-
mässiga placering i förhållande till omgivningen ger olika förutsättningar 
att skapa passager under eller över järnvägen.  

Störning, fragmentering och utradering av platsspecifika värden 
i landskapet

Vi vill uppnå en god landskapsanpassning för en järnväg som byggs för 
höga hastigheter, samtidigt finns små marginaler att anpassa banans 
sträckning i plan till enskilda objekt. Banan har en större svängradie, både 
horisontellt och vertikalt, vilket gör att ändrad riktning kräver större av-
stånd. Om de nya stambanorna byggs för hastigheter över 250 km/h blir de 
mindre flexibla än konventionell järnväg, vilket försvårar hänsynstagandet 
till miljöaspekter och till mötet med omgivande landskap. En stelare bana 
kan ha svårare att undvika sådant som bullerstörning eller fragmentering 
av olika livsmiljöer och i vissa fall kan anläggandet innebära att natur- och 
kulturmiljöer försvinner. Med kunskapen om landskapets funktioner och 
karaktärer, såsom beskrivits tidigare, finns förutsättning att se landskapet 
som en större helhet och lägga vikt vid att upprätthålla strukturerna och 
stärka systemet snarare än att undvika påverkan på vissa specifika miljöer. 

Höghastighetsjärnväg Konventionell järnväg Motorväg

Höghastighetsjärnvägens styvhet i plan i förhållande till 
konventionell järnväg och motorväg baserat på rekommenderade 
radier

Höghastighetsjärnvägens styvhet i höjdled i förhållande till 
konventionell järnväg och motorväg baserat på rekommenderade 
vertikalradier och lutningar

Jämförelse geometrikrav

Krav Sverige Höghastighet 
320 km/h

Konventionell bana 
200 km/h med gods

Max medellutning
Lång

25 ‰
längd > 10 km

10 ‰
> 1 km

Max medellutning
Kort

35 ‰
Undantagsvis på < 2 km

12,5 ‰
(kort sträcka)

Min horisontalradie* 
Rekommenderad

5 050 m
6 300 m

2 000 m
3 200 m

Min vertikalradie
Rekommenderad

18 000 m
31 000 m

10 000 m
16 900 m

Höghastighetsjärnväg Konventionell järnväg Motorväg

Höghastighetsjärnvägens styvhet i plan i förhållande till 
konventionell järnväg och motorväg baserat på rekommenderade 
radier

Höghastighetsjärnvägens styvhet i höjdled i förhållande till 
konventionell järnväg och motorväg baserat på rekommenderade 
vertikalradier och lutningar

Jämförelse geometrikrav

Figur 8: Konsekvensen av att bygga en bana för snabba tåg är att geometrin blir stelare 
och mindre flexibel. Den översta linjen visar höghastighetens styvhet i plan i förhållande 
till konventionell järnväg och motorväg. Källa: Nya stambanor, ppt presentation Eva-Lisa 
Andersson 2017.

Banans visuella påverkan

Banans synliga delar kan vara storskaliga i relation till andra element på 
landsbygden och i staden. Det kan handla om höga bankar som bryter 
utblickar, stadiga broar som på grund av tekniska krav och geotekniska 
förutsättningar har kraftiga dimensioner eller fysiska barriärer och bul-
lerskyddsskärmar som skapar långsträckta element i landskapet. Många 
övergångar mellan bro, bank, tunnel och skärning i kuperade landskap kan 
också medföra stor visuell påverkan. Här behöver de visuella aspekterna 
vägas mot rörelsefrihet i landskapet, säkerhet för människor eller massba-
lans och livscykelkostnader. Med en medveten gestaltning av delarna kan 
den storskaliga anläggningen skapa visuellt lugn med hjälp av rytm och 
proportioner på broar eller jämna horisontallinjer på fysiska barriärer. 

Figur 9: Tabellen visar en jämförelse mellan de geometriska kraven beroende på 
planerad maxhastighet. Källa: Nya stambanor, ppt presentation Eva-Lisa Andersson 
2017.

2.6 Kunskapsunderlag juridik och markåtkomst 
för landskapsanpassning 

De juridiska förutsättningarna för bland annat landskapsanpassningsåt-
gärder har utretts i projektet Avfallsjuridiska frågeställningar inom Tra-
fikverket, vilket resulterade i rapporten Juridisk tolkning och tillämpning 
av lagstiftning för masshantering (Trafikverket 2019d). 

Syftet med rapporten är:  

•  ”Att ge kunskap om regler och lagstiftning som styr masshantering-
en i våra projekt och hur vi ska tolka dessa.

• Att ökad kunskap ska underlätta hanteringen av schaktmassor i Tra-
fikverkets verksamheter i och med att vi kan bli tydliga och enhetliga 
i vår tillämpning av lagstiftningen.

• Att göra rätt i projekten och säkerställa en juridiskt korrekt och 
miljömässigt god hantering av massor i investerings- och under-
hållsprojekt.

• En för Trafikverket gemensam tolkning av nu gällande miljö- och 
avfallslagstiftning för att på så sätt uppnå en praktiskt tillämpbar 
hantering av schaktmassor som sker likartat i hela landet.” 

Citat från Juridisk tolkning och tillämpning av lagstiftning för masshan-
tering (Trafikverket 2019d)

Som framgår av syftet ovan är rapportens huvudsakliga ämnesområde 
masshantering. Rapporten innehåller dock slutsatser rörande juridiska 
förutsättningar för markåtkomst för landskapsanpassningsåtgärder, vilka 
i denna vägledning citeras i kapitel 4, sida 24. På grund av att det så länge 
finns lite praxis och få prejudicerande domar rörande markanspråk för 
landskapsanpassning är rättsläget något osäkert. I takt med att fler fall 
når domstol kommer Trafikverkets tolkning att uppdateras, varför det är 
viktigt att hålla sig ajour med den senaste tolkningen samt ha goda, väl 
förankrade argument för de landskapsanpassningsåtgärder som föreslås.

Att i projekten frångå Trafikverkets rådande tolkning och tillämpning, 
innebär en medveten risk att järnvägsplanen eventuellt inte kan fastställas. 
Ett risktagande som kan medföra krav på ändringar och/eller komplette-
ringar vid prövningen av järnvägsplanen vilket kan komma att resultera i 
både förseningar och ökade kostnader. 
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3 Vägledning i planeringsprocessen
I detta kapitel ges vägledning för hur vi kan arbeta med att landskapsan-
passa anläggningen i planeringsprocessens olika skeden. Kapitlet fokuse-
rar på skedet planläggning eftersom avgörande kunskapsunderlag, kon-
fliktpunkter och utformning fastställs i järnvägsplanen. 

3.1 Planering

Innan planläggningsprocessen startar kan regionala kunskapsunderlag ha 
tagits fram. För de delar av nya stambanor där planläggning ännu inte 
påbörjats finns följande landskapsanalyser:

• Översiktlig landskapskaraktärsanalys för södra Sverige, 2015

• Åtgärdsvalsstudie Höghastighetsjärnväg Jönköping–Malmö, Under-
lagsrapport Landskapskaraktärsanalys, 2018

• Åtgärdsvalsstudie Höghastighetsjärnväg Linköping–Borås, Underlags-
rapport Landskapskaraktärsanalys, 2018

Landskapsanalyserna i åtgärdsvalsstudierna ger en översiktlig beskrivning 
av olika landskapstyper och karaktärsområden. De berättar också om 
landskapets historia, den regionala identiteten, de ekologiska systemen 
och naturlandskapets framväxt, struktur och skala. Landskapsanalyserna 
för den tidiga planeringen ger en bild av landskapets helhetsvärden och 
förklarar regionala strukturer och samband som är viktiga att beakta i de 
mer lokala delprojekten. En viktig information till planläggningsskedet är 
den känslighet och potential som identifieras.

Landskapsanalyserna ger vägledning kring vilka nyckelfaktorer som är 
viktiga att beakta i fortsatt planläggning. Nyckelfaktorer kan vara både sys-
tem och enskilda objekt och områden i landskapet. Landskapsanpassning 
i den tidiga planeringen handlar i första hand om att samla kunskap om 
landskapet och ge rekommendationer gällande hur en ny bana kan infogas 
i landskapet.

3.2 Planläggning
Det viktiga kunskapsunderlaget landskapsanalys

En landskapsanalys ska svara på vilka förutsättningar som finns för ett 
område. Planläggningsprocessen innehåller obligatoriska moment för 
att ta fram kunskap om landskapet. En heltäckande vägledning för hur 
landskapsanalysen används genom planprocessen beskrivs i publikatio-
nen Landskapsanalys för planläggning av vägar och järnvägar – ILKA 
(Integrerad landskapskaraktärsanalys) – En handledning (Trafikverket 
2020 a). 

• Vilka nyckelkaraktärer/byggstenar är känsliga för förändring och på 
vilket sätt?

• Vilka ekologiska och kulturhistoriska system samt användning och 
brukande är känsliga för förändring och på vilket sätt?

• Vilka sociala system och strukturer är känsliga för förändring och på 
vilket sätt?

Potential
Att berätta om landskapets känslighet och potential handlar om att 
beskriva såväl svårigheter som möjligheter i projektet.Vilka land-
skapliga kvaliteter strävar vi efter? Hur kan projektet bidra till de 
nationella och globala miljömålen? Att se potentialen i landskapet 
och utnyttja den i planeringen är ett sätt att låta investeringen i infra-
strukturåtgärder bidra till att uppnå en hållbar utveckling. Potential 
handlar om åtgärder som har en förbättrande, stärkande eller främ-
jande nettoeffekt. Det handlar alltså varken om skadeförebyggande 
åtgärder eller om kompensationsåtgärder, som är inriktade på att 
minimera skada respektive kompensera en negativ konsekvens som 
lagen kräver. Att arbeta med potential gör arbetet framåtsyftande. 
Hur kan landskapet stärkas? Frågor utifrån ett landskapets potential 
kan vara:

• Vilken potential/vilka möjligheter finns att stärka nyckelkaraktärer 
och upplevelsen av dem i landskapet eller från vägen eller järnvägen, 
för att främja attraktiva och intressanta landskap?

• Vilken potential/vilka möjligheter finns att stärka ekologiska funk-
tioner i landskapet?

• Vilken potential/vilka möjligheter finns att utveckla människors 
möjligheter till ett gott, hållbart liv samt näringars möjligheter till 
hållbar utveckling i landskapet?

Faktaruta landskapsanalys
Landskapstyper
En landskapstyp är en benämning på ett område som har en viss 
generell uppbyggnad och därför kan förekomma på flera olika ställen, 
som till exempel slättlandskap. Indelningen i landskapstyper är ett 
stöd för tematiska studier samt för indelning i karaktärsområden.

Karaktärsområden 
Ett karaktärsområde är en unik del av landskapet som skiljer sig från 
intilliggande områden. Ett karaktärsområde är kopplat till en geogra-
fisk plats och kan bara förekomma just där. Beskrivningen av karak-
tärsområdena ska förmedla ett helhetsperspektiv av landskapet och 
knyta an till platsens unika identitet. Den ständiga förändring som 
pågår i landskapet, t.ex. igenväxning av åkermark, urbanisering eller 
höjda vattennivåer ska framgå i bekrivningen av karaktärsområdena.

Tematiska beskrivningar
De tematiska beskrivningarna syftar till att fördjupa kunskaperna 
om landskapets kvaliteter, förklara viktiga sammanhang och varför 
landskapet ser ut och fungerar som det gör. Ett landskaps egenart 
formas av dess geologiska, biologiska och kulturella historia och de 
tematiska analyserna delas in i tre övergripande teman:

• landskapets form

• landskapets tidsdjup och kulturarv 

• landskapets ekologi

Nyckelkaraktärer, landskapselement och funktionella aspekter är en 
del av den information som tas fram i de tematiska studierna. 

Känslighet 
Känslighet ska beskrivas utifrån järnvägens påverkan på ett specifikt 
landskap. Bedömningarna av känslighet och potential ska fungera 
som en vägledning till hur infrastrukturanläggningen kan utformas 
med anpassning till landskapet. På detta sätt kan de tas vidare och 
behandlas mer detaljerat genom miljöbedömningsprocessen samt i 
utformnings- och gestaltningsarbetet. Frågor utifrån ett karaktärs-
områdes känslighet kan vara:

Ett syfte med ILKAn är att ge förståelse för landskapets ekologiska, kultu-
rella, historiska och sociala system och egenskaper. När vi genomför land-
skapsanpassning är det för att upprätthålla, skydda eller stärka dessa 
system. Under planläggningsprocessen behövs kunskap om landskapet 
för att kunna ge stöd för och motiv till landskapsanpassning. Kunskapen 
om hur landskapets egenskaper samspelar och påverkas av järnvägsan-
läggningen konsekvensbekrivs sedan vidare i miljöbedömningsprocessen. 
För att kunskapen ska bli användbar behöver informationen tas fram som 
redovisas i faktarutan Landskapsanalys.
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Figur 36 - Bilden visar schematiskt planeringsprocessen för väg och järnväg i projekt och hur de olika delarna hänger samman, påverkar och ger inspel till varandra. Utgångspunkten i denna processbild är 
projekt utan lokaliseringsutredning.
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PROJEKTERINGSFAS II

PLANERING PLANLÄGGNING PROJEKTERING

Strategisk 
miljöbedömning

Eventuell  
miljöbedömning

Översiktlig analys av 
miljöförhållanden*

Miljöbedömning eller miljökonsekvensbeskrivning** Fortsatt miljösäkring

Eventuell  
regional ILKA

Eventuell ILKA 
för ÅVS

Beskrivning av de 
landskapliga 

förutsättningarna i 
förfrågningsunderlaget

Gestaltningsprogram

* Kulturarvsanalys med översiktlig kulturhistorisk karaktärisering samt naturvärdesinventering på förstudienivå ska bland annat användas i ILKA:n
** Kulturarvsanalys samt ekologisk analys ska bland annat användas i ILKA:n
*** Inledande ILKA:n, andra analyser samt projektmålen är viktiga utgångspunkter för arbetet med gestaltningsavsikterna

Samrådshandling-utformning av planförslag
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ILKA – VID VAL AV LOKALISERING

ILKA vid val av lokalisering är en fortsättning på 
Inledande ILKA och den ska göras över hela utred
ningsområdet. För att kunna bidra med kunskap till 
projektet ska ILKA:n tas fram så tidigt som möjligt 
i arbetet med samrådshandlingen. Den inledande 
ILKA:n utvecklas vidare med momenten platsbe -
sök/befaring, tematisk studie av landskapets form, 
tematiska studier med landskapsperspektiv som 
utgår från kulturarvsanalys och ekologisk analys för 
miljöbedömningen. En indelning och beskrivning av 
karaktärsområden samt bedömning av landskapets 
känslighet och potential hör till det viktiga analys
arbetet. ILKA:n fördjupas underhand med kunskap 
som kommer fram under samråd med allmänheten 
och organisationer, länsstyrelsen och andra myndig
heter. Analysen och fördjupningsarbetet ska göras i 
den grupp av kompetenser som utför de tematiska 
studierna och samordnas med det arbete som görs i 
MKB:n. Se även kapitel 3 Arbetsgång och metod. 

ILKA:ns omfattning ska anpassas till projektets stor
lek och komplexitet, vilket ska framgå av samråds-
underlaget där också den Inledande ILKA:n är en Figur 40  - Bilden visar schematiskt planeringsprocessen för väg och järnväg i projekt  med lokaliseringutredning. 

Karaktärsområdesbeskrivningen behöver bara kompletteras inför utformning av planförslag om behov finns.

Gestaltningsavsikter

Översiktlig analys av 
miljöförhållanden Miljökonsekvensbeskrivning

Gestaltningsprogram

PLANLÄGGNING OCH PROJEKTERING

Landskapstyper och 
tematiska beskrivningar

Preliminär bedömning av 
känslighet och potential

Samrådsunderlag

Inledande ILKA

Karaktärsområdes-

ILKA

Redovisning av 
miljöförhållanden och 

Gestaltningsprogram 
uppdateras och kompletteras

Samrådshandling
utformning av planförslag

Bedömning av 
känslighet och potential

Eventuell komplettering av 
karaktärsområdesbeskrivning

Fördjupad bedömning 
av känslighet och potential

Samrådshandling val av 
lokaliseringsalternativ

PLANLÄGGNING
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den grupp av kompetenser som utför de tematiska 
studierna och samordnas med det arbete som görs i 
MKB:n. Se även kapitel 3 Arbetsgång och metod. 

ILKA:ns omfattning ska anpassas till projektets stor -
lek och komplexitet, vilket ska framgå av samråds-
underlaget där också den Inledande ILKA:n är en Figur 40 - Bilden visar schematiskt planeringsprocessen för väg och järnväg i projekt  med lokaliseringutredning. 
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Figur 10: Bilden visar schematiskt planeringsprocessen för väg och järnväg i projekt med lokaliseringsutredning. Karaktärsområdesbeskrivningen behöver bara kompletteras inför utformn-
ing av planförslag om behov finns. 
Källa: Landskapsanalys för planläggning av vägar och järnvägar: ILKA (Integrerad landskapskaraktärsanalys) – En handledning. (2020:072)
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3.3 Lokalisering och utformning i  
planläggningsprocessen

De projektspecifika målen ger riktning och ramverk

Utredning av lokaliseringsalternativ ska bidra till att hitta en lokalisering 
som är lämplig med hänsyn till att ändamålet och projektmålen ska kunna 
uppnås med minsta intrång och olägenhet samt utan oskälig kostnad. 
Inom ramen för Nya Stambanor har övergripande mål tagits fram för 
hela systemet samt projektspecifika mål och ändamål för de nu pågående 
delsträcksprojekten. På den övergripande systemnivån finns bl.a. mål för 
arkitektur, naturresurshushållning och landskap, som är en förutsättning 
för de projektspecifika målen (Trafikverket 2019 a). De projektspecifika 
målen ger en möjlighet att formulera hur anläggningen ska anpassas till 
landskapet. Se figur 2.

Tänk på att: 
För att fånga upp nyckelfrågor för lokalisering och omgivningspåverkan, 
behöver målförslag och avsiktsförslag tas fram tidigt i lokaliseringsarbe-
tet. Målen bör samordnas med andra mål på målbildsseminarier eller på 
andra möten. En inledande landskapsanalys tas fram som underlag. Det är 
bra att utgå från den ILKA som genomfördes i den tidiga planeringen. Det 
är av stor vikt att den inledande landskapsanalysen ges tid att fånga upp 
de olika aspekter som rör landskapet, vilka beskrivs i handledningen för 
landskapsanalys. Förutom kultur, natur och landskapets form och upple-
velse beskrivs även hydrologi, geologi och flera andra teknikområden för 
att tidigt i projektet fånga nyckelfrågorna.

Vid målbildseminarium eller liknande, tidigt i processen, bör det finnas 
förslag till mål för landskapet. Målen bidrar till att avgöra projektets ambi-
tionsnivå. I målbildsseminariet exponeras om projektgruppen har hittat ett 
samordnat och integrerat arbetssätt. Använd gärna de potentialer som tas 
fram i ILKA som utgångspunkt för att precisera mål om såväl landskapets 
funktion som karaktär och arkitektur.
 

Utgå från möjligheten att påtagligt förbättra 

Tidigt i projektet när lokalisering prövas, undersöks i vilken mån järnvägs-
dragningen kan begränsa negativ påverkan. Men det är också viktigt att se 
möjligheter att rätta till brister eller stödja ett behov i landskapet. Det kan 
handla om att ge plats för naturliga processer såsom skyfallshantering eller 
biologisk mångfald, eller att minska barriäreffekter och stödja en hållbar 
bebyggelseutveckling. Detta prövas i lokaliseringutredningen liksom figur 
11 visar. Se även faktaruta om lagen om byggande av järnväg sid 26. Ända-
målet kopplar även till kapitel 2 miljöbalken. 

Tänk på att:  
Att använda begreppet påtagligt förbättra som motsats till påtaglig skada 
kan bidra till ett tankesätt att järnvägens stora investeringar också innebär 
en potential att skapa en större resiliens för framtida utmaningar. För 
kunna driva ett arbete som leder till mervärden för omgivningen, behövs 
resurser, kompetens, samverkan och långsiktiga samverkansformer. 
En dialog med kommuner och andra myndigheter är ett bra sätt att 
identifiera gemensamma frågor. Redan i arbetet med lokalisering finns 

Figur 12: Exempel på mervärde. När motorvägen byggdes under 90-talet konstruerades en 
ekodukt som säkrar sambandet mellan odlingslandskapet, gårdarna och sockenkyrkan. Bron 
löper i den gamla vägens sträckning och har förstärkt förståelsen av historiska samband. 
Bilden intill visar Burlöv utanför Malmö. Källa KMV forum.

goda skäl att  undersöka om och hur anläggningen kan stärka landskapets 
funktioner och karaktär. Kunskapen om landskapet behöver fördjupas 
och en förutsättning är att det finns information om system, samband och 
strukturer som kan ge en helhetsbild. Det går till exempel att förbereda 
en ansökan om riktade miljöåtgärder (en särskild ersättningsform inom 
Trafikverket) för att kunna höja ambitionsnivån för landskapsfrämjande 
åtgärder. 

Med hjälp av frågor går det att undersöka möjligheten att påtagligt 
förbättra omgivningen:

• Hur kan landskapet påtagligt förbättras genom den investering som 
görs med den nya anläggningen?

• Hur kan funktionella passager återskapas på identifierade konflikt-
sträckor mellan djur och befintlig infrastruktur?

• Hur kan anläggningen utformas så att ekologiskt viktiga naturmiljöer 
har fullgod funktion efter att anläggningen är byggd?

• Hur kan anläggningen stärka funktionella passager för människor?

• Hur kan placeringen lyfta fram platsers historia och människors rela-
tion till järnvägen?

• Hur kan banan lokaliseras och utformas för att minska intrång i jord-
bruksmark?

Figur 11: Exempel på hur ändamålet kan uppnås genom olika lokaliseringar. De projektspecifika målen ger vägledning hur 
lagen om byggande av järnväg och mijlöbalken kan tolkas i det här specifika sammanhanget. Tre korridoralternativ mellan 
Göteborg och Landvetter. Källa: Lokaliseringsutredning Samrådshandling – Göteborg–Borås, en del av nya stambanor – 
Järnvägsplan, Lokaliseringsutredning 2020-09-09.
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Alternativ Tulebo
Korridoren följer Västkustbanan mellan Almedal och Mölndal på samma 
sätt som alternativet Mölnlycke och har även motsvarande stationslösning i 
Mölndal. Korridoren kan anslutas till stationsalternativen L1 Station i tunnel 
under flygterminalen och L7 Öster om flygplatsen. 

Vid Rävekärr söder om Mölndals station viker den nya järnvägen av 
från Västkustbanan i en planskild korsning där spåren korsar över eller 
under Västkustbanans två spår. Därefter fortsätter den på en cirka 1000 
meter lång bro alternativt skärning/betongtunnel innan den går in i en 
bergtunnel. Dalgången vid Tulebo kan passeras i marknivå och delvis på 
bro innan järnvägen åter måste gå in i tunnel öster om Tulebo. Den totala 
tunnellängden bedöms bli 5–6 kilometer. Korridoren passerar därefter ett 
område med småskalig bostadsbebyggelse vid Benareby. Öster om Benareby 
fortsätter korridoren i kuperad terräng fram till Landvetter flygplats, vilket 
innebär en eller flera korta bergtunnlar samt en bro över dalgången söder 
om Björröd. Landvetter flygplats passeras i tunnel på liknande sätt som 
alternativen Raka vägen och Mölnlycke. 

Jämfört med övriga alternativ möjliggör Tulebo en kortare tunnel öster om 
Mölndalsåns dalgång. Detta förutsätter dock att järnvägen passerar ovan 
mark genom Benareby. 
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Figur 5.18 Alternativ Tulebo.

Alternativ Mölnlycke
Korridoren följer Västkustbanan från Almedal till Mölndal och innefattar 
en station i centrala Mölndal. Vid Rävekärr söder om Mölndal viker 
korridoren av från Västkustbanan och fortsätter i nordostlig riktning mot 
Mölnlycke. Järnvägen bedöms komma att gå i tunnel från Rävekärr tills den 
har passerat Mölnlycke tätort. Öster om Mölnlycke sammanfaller korridoren 
med Raka vägen fram till Landvetter flygplats. Korridoren kan anslutas till 
stationsalternativen L1 Station i tunnel under flygterminalen och L7 Öster 
om flygplatsen. 

I Mölndalsåns dalgång anläggs två nya spår parallellt med Västkustbanan, 
vilket innebär att både angränsande fastigheter och E6/E20 kommer att 
påverkas. Mölndals station behöver byggas ut med fler spår och plattformar, 
vilket påverkar både befintlig och planerad bebyggelse öster om stationen.

Söder om Mölndals station viker den nya järnvägen av från Västkustbanan 
i en planskild korsning där spåren korsar över eller under Västkustbanans 
två spår. Därefter fortsätter den på en cirka 1000 meter lång bro alternativt 
i skärning och/eller betongtunnel innan den går in i en bergtunnel. Med 
hänsyn till topografi och bebyggelse bedöms tunneln bli 8–12 kilometer lång. 
Med en nordlig sträckning i korridoren bedöms tunneln sluta strax öster om 
Mölnlycke tätort medan en sydlig sträckning innebär att tunneln behöver 
fortsätta under Yxsjöns naturreservat. I det kuperade landskapet öster om 
Mölnlycke kommer järnvägen till större del att gå på bank eller i skärning. 
Dalgången vid Björröd passeras på bro. Landvetter flygplats korsas i en 2,5–3 
kilometer lång bergtunnel med en station i tunneln alternativt öster om 
tunnelmynningen. 
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Figur 5.17 Alternativ Mölnlycke.  

5.2.4 Korridorer Almedal – Landvetter flygplats
Alternativ Raka vägen 
Korridor Raka vägen viker av från Västkustbanan redan vid Almedal och 
går direkt till Landvetter flygplats utan att passera Mölndal, se Figur 5.16. 
Den nya järnvägen bedöms komma att gå i en lång bergtunnel tills den har 
passerat Mölnlycke tätort. Öster om Mölnlycke kan järnvägen gå i marknivå 
innan den åter går ner i tunnel under flygplatsen. Korridoren kan anslutas 
till stationsalternativen L1 Station i tunnel under flygterminalen och L7 Öster 
om flygplatsen.

I Almedal ansluter den nya järnvägen planskilt till Västkustbanan och 
Västlänken, vilket kräver ett betydligt bredare spårområde än idag. Befintlig 
bro för Kust till kustbanan över E6/E20 kommer att behöva flyttas och 
intrånget på angränsande fastigheter blir betydande. De nya spåren kommer 
att korsa Västkustbanan och E6/E20 på bro eller i betongtunnel innan de 
går in i bergtunnel under Stensjön och Mölnlycke tätort. Med hänsyn till 
topografi och bebyggelse bedöms tunneln bli 10–14 kilometer lång. Med 
en nordlig sträckning i korridoren bedöms tunneln sluta strax öster om 
Mölnlycke tätort medan en sydlig sträckning innebär att tunneln behöver 
fortsätta under Yxsjöns naturreservat.

Öster om Mölnlycke fortsätter korridoren i kuperad terräng fram till 
Landvetter flygplats, vilket kommer att innebära en eller flera korta 
bergtunnlar samt en bro över dalgången vid Björröd. Landvetter flygplats 
korsas i en 2,5–3 kilometer lång bergtunnel med en station i tunneln 
alternativt öster om tunnelmynningen. Korridoren är betydligt kortare än de 
alternativ som går via Mölndal.
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3.4 Lokalisering

Plan och profil vid lokalisering

Under arbetet med att lokalisera banan i korridorstudier testas läget i 
landskapet för att undersöka korridorers förutsättningar. Olika alternativ  
genereras med hänsyn till att de är tekniskt och ekonomiska genomför-
bara med rimliga konsekvenser för omgivningen. De åtgärder och anpass-
ningar som har betydelse för att bedöma om lokaliseringsalternativet är 
genomförbart ska belysas. Nu prövas lämpliga spårlinjer, både avseende 
linjesträckningar och profilhöjder. De centrala frågorna handlar om om-
givningspåverkan. Var kan banan lokaliseras för att minska barriäreffekter 
och inte bryta funktionella samband? Hur kan banans sträckning dras för 
att minska intrång i skyddade områden? Omgivningspåverkan och lämp-
liga utredningsområden studeras för att hitta lämplig lokalisering vilket 
exempelvis innefattar:
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Landskapets strukturer och samband
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Figur 5.11  Karta över landskapets strukturer och samband inom utredningsområdet. Områdenas färger illustrerar dess övergripande karaktär: grön färg för skogsdominerade karaktärsområden, gul färg för jordbrukspräglade karaktärsområden, rosa färg för bebyggelsedominerade 
karaktärsområden och blå färg för sjörika karaktärsområden. Landskapets samband illustreras med pilar i olika färger och särskilt värdefulla kulturhistoriska områden är utmarkerade med röda punkter.
Figur 13: Exempel på att järnvägen ska provas på landskpets sammanhang. Karta över landskapets strukturer och samband inom utredningsområdet. Områdenas färger illustrerar dess över-
gripande karaktär: grön färg för skogsdominerade karaktärsområden, gul färg för jordbrukspräglade karaktärsområden, rosa färg för bebyggelsedominerade karaktärsområden och blå färg 
för sjörika karaktärsområden. Landskapets samband illustreras med pilar i olika färger och särskilt värdefulla kulturhistoriska områden är utmarkerade med röda punkter.Källa: ILKA, Lokalise-
ringsutredning Samrådshandling – Göteborg–Borås, en del av nya stambanor – Järnvägsplan, Lokaliseringsutredning 2020-09-09.
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5  Övergripande beskrivning av landskapet
Inom utredningsområdet finns värdefulla områden och betydelsefulla 
samband. Typen av samband och en övergripande beskrivning av landskapets 
känslighet och potential i relation till en ny järnvägsanläggning presenteras i 
detta kapitel.

5.1 Analys av samband och värdefulla områden
Samband handlar om något som förbinder eller knyter fysiska platser till 
varandra. Det kan också vara mer abstrakta kopplingar mellan exempelvis 
en plats historia och dagens situation. Detta beskrivs som ett socialt eller 
kulturellt samband. Inom utredningsområdet följer dessa samband ofta de 
bördiga dalgångarna, eftersom människor idag och historiskt sett färdats och 
bosatt sig i närheten till sin försörjningsmöjlighet, se Figur 5.1. Samband för 
näringslivet följer också ofta dalgångarna med dess äldre infrastruktur, större 
vägar och befintliga järnväg, Figur 5.2.  I utredningsområdet finns även mer 
sentida infrastruktur som väg 27/40 som är av stor betydelse för näringslivet.

 
Figur 5.1 Flygfoto över en dalgång med jordbruksmark. Den sträckade, röda pilen illustrerar 
de social- och kulturella samband som finns i många dalgångar. (Foto: E-matic, 2015)

Figur 5.2 Flygfoto över Borås. De sträckade, orange pilarna illustrerar näringslivssamband 
som är viktiga ur både lokalt och regionalt perspektiv. (Foto: Cowi, 2015)

Ett rekreativt samband visar viktiga möjligheter för människors rekreation, 
se Figur 5.3. Det handlar främst om samband mellan boendemiljöer och 
närliggande rekreationsområden men kan även vara viktiga samband mellan 
olika rekreationsområden som möjliggör längre vandringar längs leder.

Figur 5.3 Flygfoto över Rammsjön och den närliggande orten Rävlanda. Den gröna pilen 
illustrerar det rekreativa sambandet mellan boendemiljöer och sjön. (Foto: E-matic, 2015) 

Begreppet ekologiska samband innefattar strukturer som är viktiga för 
att bibehålla ekologiska värden gällande arters spridningsmöjligheter, 
habitatnätverk och livsmiljöer. En sådan struktur kan exempelvis vara en 
lövskogsmiljö som sträcker sig genom landskapet. Naturmiljöer som sträcker 
sig in i en tätort, så kallade gröna kilar, kan innehålla många värdefulla 
ekologiska samband, se Figur 5.4. 

Figur 5.4 Flygfoto över en tätort med grönområden. Den streckade, gröna pilen illustrerar 
ekologiska samband, här i form av en grön kil som går genom tätorten. (Foto: Per Pixel, 
2015)

Sjöar, åar samt mindre vattendrag och vattenansamlingar utgör så kallade 
blå strukturer. För att särskilja de blå strukturernas unika förutsättningar för 
ekologiska samband används inom denna ILKA även begreppet hydrologiskt 
och ekologiskt samband knutet till vattendrag, se Figur 5.5. 

Figur 5.5 Flygfoto över vattendrag i en dalgång. De blåa pilarna illustrerar hydrologiska och 
ekologiska samband knutna till vattendrag. (Foto: Cowi, 2015)

5.2 Landskapets känslighet och potential för anläggningen
Järnväg på bank och i skärning är en fysisk barriär i landskapet som förstärks 
av trädsäkringszon, skyddsstängsel samt eventuella bullerskärmar. En 
järnväg i markplan (på mark, i skärning eller på bank), skulle därmed bli 
en barriär som skapar avgränsade områden på vardera sida om järnvägen. 
Möjligheter för passage kan skapa nya viktiga stråk och platser i landskapet.

Den nya järnvägen kommer att gå mellan Göteborg och Borås i östvästlig 
riktning vilket innebär att den passerar tre större nordsydliga sprickdalar: 
Mölndalsåns dalgång, Nolåns och Storåns dalgång samt Viskadalen som 
går genom Borås. Idag går kommunikationsstråken, väg 27/40 och Kust till 
kustbanan i östvästlig riktning genom utredningsområdet. De bildar fysiska 
barriärer för bland annat storvilt samt för friluftsliv och rekreation. Den 
nya stambanans samspel med väg 27/40 och Kust till kustbanan påverkar 
barriärverkan i nordsydlig riktning. I Mölndal och i Borås finns ytterligare 
stora kommunikationsstråk som är viktiga att beakta med hänsyn till 
stadsutveckling och barriärverkan. 

Påverkan från den nya järnvägen kan till viss del motverkas genom en bra 
lokalisering av järnvägen, genom byggande av passager och genom att skapa 
förutsättningar för nya ekologiska spridningssamband längs med järnvägen.

Inom utredningsområdet har 23 karaktärsområden identifierats. Dessa 
beskrivs område för område i kapitel 6. I detta avsnitt redovisas en mer 
översiktlig beskrivning av utredningsområdets känslighet och potential, 
grupperat utifrån områden med liknande funktioner och samband. Detta 
ger liknande känslighet och potential kopplad till planerad åtgärd. Nedan 
beskrivs bedömningen av känslighet och potential för Stationsorterna, 
Bebyggelsedominerade karaktärsområden. Jordbrukspräglade 
karaktärsområden, Sjörika karaktärsområden och Skogsdominerade 
karaktärsområden, se karta Figur 5.11 på sida 40.

Stationsorterna 
För Mölndal, Landvetter flygplats och Borås innebär ett stationsläge en stor 
potential för att utveckla området kring den nya stambanans station, där 
näringsliv och tätortsutveckling kan gynnas. Stationsorterna förstärks som 
knutpunkter i regionen med förbättrade kommunikationer till Göteborg, 
Stockholm och andra stationsorter. Även stationsorter på befintliga 
järnvägsnät kan gynnas av nya stationslägen eftersom det kan medföra goda 
bytesmöjligheter. Anläggande av stationer tillför nya landmärken i landskapet 
som kan förbättra orienterbarheten och på ett positivt sätt stärka den 
allmänna uppfattningen av stationsorten. 

Stationslägen som inte är förlagda i tunnel, tar stor yta i anspråk, vilket kan 
medföra intrång i känsliga miljöer. Det nya stationsområdets attraktionskraft 
kan leda till en centrumförskjutning, då stationen attraherar funktioner i 
dagens centrum.

Tätbebyggda områden i anslutning till en station är känsliga för nya 
barriärer och ökade buller- och vibrationsnivåer vilket en ny stambana kan 
medföra. Detta riskerar att begränsa tätortsutveckling och möjligheterna för 
tätortsnära rekreation. Ett nytt stationsläge medför en förändrad karaktär 
med risk för intrång i stadsbilden och värdefulla kulturhistoriska miljöer. 

Bebyggelsedominerade karaktärsområden 
I utredningsområdet finns flertalet karaktärsområden med tätorter som 
är belägna i eller vid dalgångarna: Mölnlycke tätort, Landvetter tätort, 
Rävlanda tätort, Bollebygd tätort. Strax väster om Borås finns ett större 
verksamhetsområde, Viareds verksamhetsområde. Vid boendemiljöer medför 
den nya järnvägen ökade bullernivåer och vibrationer vid ett läge i markplan. 
I de partier där järnvägen går i tunnel och jordtäcket är tunt finns risk för 
lokala stomljudsproblem. Barn är mer känsliga än vuxna för buller och ett 
byggskede som varar under flera års tid är en förhållandevis lång period i ett 
barns levnadsperspektiv och i dess uppväxtmiljö. 

Figur 14: Exempel på illustration av betydelsefulla samband i landskapet. Figrurnumrering 
enligt ursprungligt dokument. Källa: Utdrag från ILKA samrådshandlingen ILKA, Lokalise-
ringsutredning Samrådshandling – Göteborg–Borås, en del av nya stambanor – Järnvägsplan, 
Lokaliseringsutredning 2020-09-09.

 
• Järnvägens läge kan prövas mot landskapets form – hur byggbar är banan 

i olika landskapstyper? 

• Stationens läge påverkar val av korridor och möjligheten att anpassa 
banan till landskapet.

• Alternativa lokaliseringar bör prövas mot landskapets innehåll och sam-
manhang – hur påverkas landskapsekologiska funktioner? 

• Vad innebär korridoren för landskapets karaktär och tidsdjup? 

• Hur påverkar de olika korridorerna omgivningen och vad har störst bety-
delse för att få en god landskapsanpassning: var banan lokaliseras inom 
korridoren eller hur banan utformas i höjd och sidled? I exemplet från 
lokaliseringsutredningen Göteborg Borås nedan, redovisas viktiga sam-
band på kartor och foton. 
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3.5 Utformning av planförslag
 
Plan och profil vid spårlinjeval

Under arbetet med spårlinjeval har Trafikverket tagit ett inriktningsbeslut 
inom vilken korridor järnvägsplanen ska upprättas. För att göra arbetet ge-
nomförbart delas området upp i delsträckor även om det i vissa fall innebär 
att flera planredovisningar prövas samtidigt. Järnvägens läge i profil och 
valet av markanslutning har stor betydelse för vilket sätt och hur stor del 
av landskapet som påverkas av anläggningen. 

Vilken placering i höjd och längsled skapar bäst förutsättning för land-
skapsanpassning till omgivningen? Landskapsanpassningens i ett samspel 
mellan de tre rumsliga dimensioner som illustreras i figur 15.

Landskapsanpassa genom val av bro, bank, tunnel  
eller skärning

Målet med att utreda banans läge i höjdled är att förankra anläggningen i 
sin omgivning. En generell riktlinje är att placera banan så att den orsakar 
så små barriäreffekter som möjligt. Nya stambanor är instängslade och 
kommer därför alltid utgöra en fysisk barriär i landskapet och därför är 
placering och avstånd mellan passager viktiga för att minska barriäreffek-
ten. I landskap med stora höjdskillnader kan det vara önskvärt att profilen 
läggs i tunnel genom höga partier och på bro över dalgångar, för att 
maximera möjligheten att korsa banan. Tunnelbyggnad genererar mycket 
massor och i kuperade landskap blir fördelningen mellan broar, tunnlar, 
bank och skärning avgörande i frågan om massbalans. Där järnvägen ligger 
på bank och i skärning, är det ofta önskvärt att höjdskillnaden mellan 
banan och omgivande mark ska vara så liten som möjligt, i syfte att minska 
omgivningspåverkan och markintrång. 

Figur 15: Landskapsanpassning sker i flera riktningar, i höjdled i förhållande till 
topgrafin (1), i sidled i förhållande till omgivningen (2) och längs banan (3).

Figur 16: Exempel på att banans placering i höjdled prövas i förhållande till topografin och 
diverse förutsättningar. Exempel från Gestaltningsprogram, Järnvägsplan 2020 Norrbotniaba-
nan Dåva–Gryssjön. Landskapslaget.

Figur 17: Exempel från Norrbotniabanan. Här valdes spårlinje med hänsyn till att funktionella 
passager kunde återskapas för djur och människor. Linje central som valdes, följer E4:an 
långa sträckor och möjliggör en centralt placerad station i Sävar. Källa: Landskapslaget. 

Figur 18: Exempel på projekt Norrbotniabanan Dåva–Gryssjön identifierades en kon-
fliktsträcka mellan rennäring och den befintliga E4:an. Genom att samlokalisera den nya 
järnvägen med vägen kan en ekodukt byggas. Riktade mijlöåtgärder söktes för att förbättra 
konnektiviteten. Källa: Landskapslaget/Calluna/Sweco. 

2

1

3

Tänk på att:  
Beroende på landskapets topografi och markanvändning kan en 
djupare skärning eller en högre bank vara motiverat. Däremot är 
det viktigt att minimera svårskötta ytor och impedimentytor mellan 
järnväg och vägar kan vara just sådana, i synnerhet om marken 
lutar brant. 
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Järnväg på bro 

Broar lyfter järnvägen från marken och är ett effek-
tivt sätt att bibehålla rörlighet på såväl banan som i 
landskapet nedanför. Därför innebär bana på bro en 
mindre risk för fragmentering av landskapet efter-
som anläggningen inte blir en barriär i marknivå. 
Detta är en sorts landskapsanpassning för att den 
inte påverkar rörligheten i landskapet.

Det finns risk för stor bullerspridning och visuell 
störning då broar ofta utgör tydliga element i land-
skapet. 

Upplevelsen av broar i landskapet kan uppfattas 
positivt om proportioner, regelbundenhet/rytm och 
skala samspelar med omgivningen. På samma sätt 
kan de uppfattas dominerande och förfulande om de 
inte samspelar med landskapets karaktär och skala. 

En medveten utformning kan bidra till att landska-
pets naturliga strukturer framhävs. 

Övergångszonen mellan bro och bank är en viktig 
del av brokonstruktionen som ofta sammanfaller 
med platser och korsande stråk där människor rör 
sig. Viktigt är att brofästen utformas och placeras så 
att de inte blockerar brynzoner, vattendrag och an-
dra viktiga passager. T.ex. kan en landskapsanpass-
ning i en tätortsmiljö omfatta en hög bearbetning av 
ytskikten för att skapa en bra vardagsmiljö. Eller en 
viltpassage för stora djur intill ett vattendrag utfor-
mas med strandremsor som är breda nog att gå på 
vid högvattenstånd.

Det finns exempel från t.ex. Japan, där höghas-
tighetsjärnväg ofta byggs på viadukter/landbroar 
genom tätbebyggda landskap. Utformningen är inte 
alltid särskilt sofistikerad, men brostödens regelbun-
denhet, integrerade bullerskyddskärmar, de många 
passagerna och den återkommande horisontella 
konstruktionen samspelar med landskapet och ger 
förståelse för hur landet hänger ihop.

Figur 22: Tunnel ger möjlighet till visuell kontakt och fri rörelse 
över järnvägsanläggningen.

Figur 21: Bro ger möjlighet till visuell kontakt och rörelse genom 
järnvägsanläggningen.

Figur 19: Bank skapar ett fysiskt och visuellt hinder i landskapet. 
Det har stor betydelse att studera bankens höjd och utfmning av 
sidoområden.

Järnväg i skärning 

En skärning bildar en barriär som kan förändra rö-
relsemönstret i landskapet och styr tvärgående stråk 
till de passager som anordnas. 

Skärning kan ge mindre visuell störning tack vare 
att anläggningen hamnar längre ner än omgivande 
mark. Järnvägen underordnar sig landskapet och det 
går att ha sikt till andra sidan av anläggningen. Stol-
par och luftledningar blir dock oftast ändå synliga, 
inklusive stängslet på skärningens krön.

En djupare skärning kan ge bättre förutsättningar 
att skapa passager, genom att korsande vägar kan 
ledas över skärningen med en vägbana som ligger 
cirka 8 meter över spår (rälsöverkant, RÖK). Detta 
är exempelvis relevant när banan passerar en tätort 
med ett tätt vägnät. 

Att anlägga järnvägen i skärning ger en visuell och 
ljudmässig landskapsanpassning genom att utblickar 
behålls och bullerskydd i viss mån kan undvikas. 

Att lägga banan i skärning är lämpligare i kuperad 
eller höglänt terräng där sträckningen inte korsar 
vattendrag. Att säkerställa gröna slänter på banval-
len och i bakslänter är en annan typ av landskapsan-
passning som regleras enligt tekniska systemkrav. 

En flackare slänt kan innebära ett större markan-
språk som minskar den brukbara ytan, men ger möj-
lighet att slippa erosionsskydd. En flack slänt kan 
även möjliggöra mer brukbar yta, då delar av slänten 
kan nyttjas, t.ex. genom att den tas med servitut. För 
att undvika slyvegetation och göra slänterna åtkom-
liga för t.ex. slåtter, behöver skötselaspekten och 
arbetsmiljöfrågor beaktas vid val av utformning. Läs 
vidare om grön banvall på sida 20, landskapsanpass-
ning av sidoområden. 

Figur 20: Skärning skapar god möjlighet till visuell kontakt genom 
järnvägsanläggningen, men orsakar barriäreffekt för rörelse. 
Möjlighet att undvika bullerskydd på vissa platser.

Järnväg i tunnel
 
En bergtunnel som utförs utan påverkan på marken 
innebär ingen fragmentering av landskapet eftersom 
anläggningen inte bildar någon barriär i marknivå.

Denna tunneltyp innebär vanligtvis ingen visuell 
störning längs sträckan eftersom anläggningen inte 
syns i marknivå. Risk för visuella störningar vid tun-
nelmynningar, kan begränsas med rätt utformning.

Beroende på hur tunneln konstrueras, påverkas 
omgivningen i olika grad. En tunnel som grävs ut, 
byggs uppifrån och sedan återfylls påverkar marken. 
Denna typ av tunnel kan orsaka fragmentering som 
kvarstår även efter byggtiden. Exempelvis kan di-
mensioneringen av tunneln göra att inga byggnader 
kan byggas ovanpå tunneln. För tunnel kan också 
servicetunnel, serviceschakt, utrymning- och servi-
cevägar, ventilation m.m. ta både mark och kräva 
utrymme i markplan och skapa barriärer beroende 
på hur de placeras och utformas. 

Grundvattennivå och permeabilitet påverkas sanno-
likt vid tunnel vilket kan påverka växtlighet, markan-
vändning och det lokala kretsloppet av vatten.

Att anlägga järnvägen i tunnel kan vara en effektiv 
anpassning till landskapet i en tät stadsmiljö, då den 
liksom bro, möjliggör att livet kan pågå utan konflikt 
med tågtrafiken. Tunnlar föregås ofta av skärning 
eller bro, se vägledning i ovanstående text.

Beroende på markförhållande, berggrund och tun-
neldjup kan byggande och drift av tunnel orsaka 
vibrationer. I driftskede handlar det främst om att 
vibrationer kan ge upphov till en stomljudspro-
blematik från järnväg i bergtunnel och kännbara 
vibrationer i de fall järnvägen ligger på lösare jordar 
(lera). Under byggskede kan vibrationer från t.ex. 
sprängning och pålning även ge risk för skada på 
byggnader. Genom att vidta skyddsåtgärder och 
försiktighetsmått är det oftast möjligt att säkerställa 
människors boendemiljö och undvika skador på 
byggnader som följd av vibrationer. 

Järnväg på bank
 
Bank och skärning är det vanligaste sättet att an-
lägga järnväg. Järnvägen bildar en barriär som kan 
förändra rörelsemönstret i landskapet och styr tvär-
gående stråk till de passager i from av byggnadsverk 
som anordnas. 
 
En högre bank riskerar att bryta visuella samband. 
I landskap där långa utblickar är en viktig del av 
karaktären, till exempel i slättlandskap och längs 
dalgångar kan banken bli en visuell barriär som för-
ändrar karaktären eller minskar förståelsen för den 
historiska kopplingen mellan t.ex. markanvändning, 
bebyggelse och transportsystem. 

Överväg andra alternativ där visuell kontakt mellan/
mot nyckelelement i landskapet ska möjliggöras.

En högre bank kan samtidigt ge bättre förutsättning-
ar att skapa passager, genom att korsande vägar kan 
ledas under vallen. 

En flackare slänt kan innebära ett större markan-
språk som i vissa fall kan möjliggöra mer brukbar 
yta, då delar av slänten kan nyttjas, t.ex. genom att 
den tas med servitut för bete.

Gröna banvallar är ett lämpligt sätt att landskapsan-
passa banan. En yttäckning görs med naturligt bil-
dad jord med rätt val av vegetation upp till frostiso-
leringslagret enligt projektens tekniska systemkrav. 
Markmodellering vid korsande broar och odling på 
tryckbankar bidrar till landskapsanpassning, liksom 
att ordna multifunktionella passager samordnat med 
vattendrag och lågpunkter. 

I stadspassager kan landskapsanpassning av banken 
vara att jobba med stödmurar, terrasser och integre-
rade bullerskydd mot bebyggelse och stadsrum. 
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Figur 24: Förekomsten av bank/skärning/bro/tunnel kan visas tydligt som i denna 
plan för en delsträcka. Illustration: ÅF/Tyréns (Ostlänken – delen Gerstaberg–Sil-
lekrog OLP4, s 36) 

Figur 25: Visualisering är ett verktyg för att undersöka hur banans höjd påverkar omgivning-
en. Exempel på studier av hur terrängmodellering påverkar landskapsbilden. Bilden tvisar en 
järnvägsbank genom ett odlingslandskap. 

7 2018-09-18

SKÄRM VALL

Figur 26 Bilden visar hur det visuella intrycket blir mindre påtagligt om massor läggs ut för att 
flacka slänten så att delar av marken blir brukningsbar. Källa Cowi
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Landskapsanpassning av sidoområden 

Landskapsanpassning av banan i sidled sker successivt i och med att 
järnvägsanläggningen hela tiden möter omgivande mark. Det markanspråk 
som regleras i järnvägsplanen ska kunna rymma den yta som behövs för 
anläggningens fasta anordningar. Att landskapsanpassa anläggningens 
möte med omgivningen är en viktig aspekt för att ta hänsyn till stads- och 
landskapsbilden. Här kommer markanspråket vägas mot bland annat 
egendomsskyddet och lagen om byggande av järnväg. 

Tänk på att: 
 
För att få till en bättre anslutning till landskapet och för att på lång sikt 
skapa bättre förutsättningar för markanvändningen kan det på vissa plat-
ser vara önskvärt med ett större markanspråk både inom järnvägsanlägg-
ningen och intill, se vidare kapitel 4 . Området för järnvägsplan behöver 
också på vissa platser vara tillräckligt smalt för att undvika påverkan på de-
lar av landskapet där anpassning är svårare att utföra. Detta avvägande ska 
göras under framtagande av järnvägsplanen då markanspråket fastställs. 
Det måste finnas tydliga motiv genom hela processen.

Att skapa förutsättningar till markåtkomst genom frivilliga överrenskom-
melser kan göras parallellt med framtagandet av järnvägsplan, i samband 
med framtagandet av den systemhandling som säkrar den tekniska genom-
förbarheten av planen. Det arbetet kan skapa möjlighet för markförhand-
larna att påbörja en förhandling om frivillig överenskommelse vilket också 
förutsätter att det finns en medventenhet att det behövs resurser och tid. 
I kapitel 4 utvecklas resonemanget om markanspråk för att uppnå bättre 
landskapsanpassning. 

”Om en järnvägsplan medför att mark eller annat utrymme eller särskild 
rätt till mark eller annat utrymme kan komma att tas i anspråk enligt 4 kap. 
1 §, ska planen utformas så att de fördelar som kan uppnås med den över-
väger de olägenheter som planen orsakar enskilda.” (Lag 2012:440).”

Figur 29: Exempel på tvärsektion över ett större landskapssnitt ger möjlighet att prova järnvägens placering i höjd och för att se konsekvenserna bredvid banan, både i anläggningens direkta 
närhet och i relation till landskapet som den passerar. Bild: Landskapsbild för val av lokalisering Norrbotniabanan Dåva–Gryssjön. Källa: Landskapslaget.

Figur 28: I typsektionen finns information om 
anläggningens olika delar. För att landskapsan-
passa anläggningen är det dock nödvändigt att 
titta på platsspecifika situationer. Tillse att 
exempelvis släntlutningar görs flacka nog att 
behålla finkornigt material, som i sin tur möjliggör 
en grön banvall och gröna sidoområden. Tillse 
också placering av och överkant på stängsel och 
skärmar. En jämn överkant kan vara lämpligt i 
öppna landskap med långa utblickar. Normalsek-
tion Ostlänken.

Figur 27: Dessa exempel från High speed 2 i Storbritannien kan vara inspiration till 
hur markmodellering av större sidoområden (vänstra bilden) kan bidra till att en god 
landskapsanpassning och ett mindre intrång efter färdigställande. Ett motiv till mot-
svarande åtgärd i Sverige skulle vara att marken ska vara fortsatt brukningsbar. Se 
vidare i kapitel 4. Källa: Landskapslaget/Ameli Hellner från förlaga Arup.
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Landskapsanpassning i relation till kulturmiljöer och naturresurser 

Vid byggande av infrastruktur hanteras olika typer av kulturmiljöer, naturmil-
jöer och påverkan på skogs och odlingsmark. En möjlig variant är placering av 
banan på landbroar som i vissa fall minskar intrång i markbundna natur- och 
kulturmiljöer men som istället kan innebära effekter som en förändrad karaktär. 
Utgångspunkten är alltid att undvika skada på platsspecifika värden. Men olika 
samhällsintressen vägs ofta mot varandra och byggande av väg och järnväg räk-
nas som ett viktigt allmänintresse som trots allt orsakar omgivningspåverkan.

Om ingrepp i fornlämningar inte kan undvikas måste tillstånd för borttagande 
sökas hos länsstyrelsen. Om tillstånd enligt 2 kap. kulturmiljölagen kan beviljas 
är detta i de allra flesta fall förknippat med krav på arkeologisk undersökning, 
dokumentation och information. Detta utgör villkor för tillståndsgivningen. I ett 
fåtal fall kan åtgärder som stärker kulturmiljön bli ett krav, som vid tillåtlighets-
prövning av regeringen men i de flesta fall handlar kompensationsåtgärder om 
frivillig kompensation. Svårigheterna att med frivilliga överenskommelser säkra 
en långsiktig förvaltning, beskrivs i Miljökompensation i transportinfrastruktur 
(Trafikverket 2021). Enligt Trafikverkets kulturmiljöstrategi (Trafikverket 2019 
f) ska Trafikverket verka för att kompensera för den kulturmiljö som tas bort. 

Jordbruksmark, skogsmark och våtmarker är andra viktiga resurser som påver-
kas vid byggande av järnväg. Jordbruksmarken är en ändlig resurs. Att kunna 
bruka jorden är en viktig förutsättning för att  nå flera miljömål. Jordbruket har 
även gamla brister som skulle kunna förbättras. Jordbruksmarken har också ett 
mycket starkt skydd genom 3 kap. 4§ miljöbalken. Projektet kan alltså enbart ta 
jordbruksmark i anspråk förutsatt att Trafikverket kan visa att projektet tillgo-
doser ett väsentligt samhällsintresse samt att det inte finns annan mark som kan 
tas i anspråk istället för jordbruksmark. På nästa sida beskrivs hur odling på 
tryckbank kan undersökas som en möjlighet att minska bortfall av odlingsbar 
mark.

Tänk på att:  
Skador på eller förlust av kulturvärden kan vara svåra att kompensera genom 
att utveckla samma typ av värde på den plats där intrång sker. Detta gäller 
inte minst när kulturhistoriska och vetenskapliga värden skadas. Ibland är det 
möjligt att gottgöra en sådan förlust genom att förbättra upplevelsevärden, till 
exempel med olika typer av informationsinsatser eller genom att förbättra den 
fysiska tillgängligheten. 

Skogsmarkens betydelse för produktion av råvaror, biologiska värden samt som 
kolsänka kommer sannolikt också öka i betydelse framöver. Den juridiska och 
ekonomiska möjligheten för Trafikverket att kompensera förlorade värden, be-
ror till stor del på myndighetens uppdrag och resurser.

I rapporten Miljökompensation i transportinfrastruktur (Trafikverket 2021) 
föreslås ett strategiskt arbete med en hållbar markanvändning. Här finns goda 
råd om att hanteringen av negativa effekter bör följa en skadelindringshierarki, 
som innebär att skador i första hand undviks. I andra hand bör de minimeras 
och avhjälpas på plats och endast i sista hand bör de kompenseras.

Figur 30: Exempel på större terrängmodellering i Rämje. Här har åkermarken höjts upp för att minska den visuella och audiella störningen från infrastrukturen med fortsatt 
brukbar mark. Varje liknande fall behöver bedömas från fall till fall. Det är viktigt att ha tydliga motiv i det enskilda fallet utifrån platsens förutsättningar. Det visar på svårigheten 
att ge allmängiltiga råd kring masshantering. Källa: Trafikverket. 



21

PM landskapsanpassning – en vägledning

Odling på tryckbank

Jordbruksmark är en viktig resurs för utvecklingen av ett hållbart samhälle. 
Fragmentering av odlingslandskapet och försämring av jordbruksmarkens 
arrondering samt produktiva förmåga bör så långt som möjligt därför 
begränsas. 

Nya stambanor kommer att passera slättlandskap och göra intrång i områ-
den med Sveriges mest lönsamma produktionsjordar. I projekt Ostlänken 
skrev Regeringen som villkor 7 i Ostlänkens beslut om tillåtlighet enligt 
17 kap. miljöbalken (M2015/03829/Me, TRV dnr 2014/35728:163) att: 

”Järnvägsanläggningens närmare lokalisering i plan och profil samt ut-
formning ska placeras och utföras så att fragmentering av odlingsland-
skapet och försämring av befintlig jordbruksmarks arrondering samt 
produktiva förmåga så långt som möjligt begränsas. Samråd ska ske 
med berörda länsstyrelser och kommuner.” 

Med anledning av detta har ”PM Odling på tryckbank” (2020 b) tagits 
fram som undersöker möjligheten att utveckla ett multifunktionellt syfte 
för marken intill järnvägsspåren. PM undersöker möjligheten att återskapa 
produktiv odlingsmark ovanpå en tryckbank och visar vilka konsekvenser 
det får för markens egenskaper och produktionsförmåga samt belysa vilka 
grödor som är mest lämpliga att odla på marken. Det är tekniskt kompli-
cerat och kostsamt att anlägg tryckbankar som verkligen kan fungera som 
odlingsmark. Det kan normalt endast motiveras som skademinimering där 
odlingsmarken blir märkbart försämrad av anläggandet av järnväg.

Ur geoteknisk synvinkel är det möjligt att använda olika material i tryck-
bankar och ändå uppnå de stabilitets- och sättningsåtgärder som behövs 
för den aktuella platsen, vilket visas i figur 31. En vanlig lutning är 1:2 för 
att säkerställa en stabil slänt och därmed bibehållen funktion. En möjlig 
variant är att tryckbankarna ritas med brantare lutning för att ta så lite 
mark i anspråk som möjligt. För utformning av tryckbankar med bruk-
ningsbara slänter är det viktigt att eftersträva en släntlutning som möjlig-
gör för användande av jordbruksmaskiner samt motverkar jorderosion och 
ras. För att möjliggöra ett effektivt brukande av jordbruksmarken, behöver 
slänten vara som mest 1:10 och helst 1:20. Några förutsättningar och slut-
satser avseende de geotekniska aspekterna av odling på tryckbank är:

Markens bärförmåga och tryckbankens tyngd 
• Materialet i tryckbanken måste minst ha den tyngd som utförda geotek-
niska stabilitets- och sättningsberäkningar visar på behov av. 
• Jorden som används för odling ska inte utgöra en del av den vikt som be-
räknats fram för tryckbankens funktion. Den utgör en fristående funktion 
och läggs ovanpå den framräknade volymen. Detta görs för att undvika att 
tryckbankens material påverkas av jordbruksverksamheten och säkerstäl-
ler att tryckbanken uppfyller sitt geotekniska syfte. 
• Materialet i tryckbanken måste tillåta tillräcklig dränering av järnvägs-
kroppen.
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 Val av material, tryckbank  

Det material som tryckbanken är uppbyggd av ska anpassas efter det material som 
finns tillgängligt inom projektet. Typexemplet har baserats på torrskorplera då 
detta är det material som finns tillgängligt inom OLP1. Ur geoteknisk synpunkt kan 
andra material användas om förutsättningarna skiljer sig på andra platser och 
delsträckor inom OLP0 där andra material finns tillgängliga. Ett tyngre material 
innebär att höjden på tryckbanken blir lägre och tvärt om. Användningen av jord 
eller sprängsten som uppbyggnad påverkar inte tryckbankens funktion ur 
geoteknisk synvinkel så länge vikten och utformningen anpassas till materialet. Det 
finns flera för- och nackdelar med de olika material som kan användas vid 
utformningen av tryckbankarna. Denna PM har valt att utföra en översiktlig 
jämförelse mellan tre olika alternativ av material i tryckbanken, torrskorplera, 
morän och sprängsten.  

 
Figur 2: Bilden visar en jämförelse mellan uppbyggnaden på en tryckbank som består av torrskorplera, sprängsten och 
morän visualiseringen visar främst höjd på material och inte tryckbankens lutning, WSP 2020 

Eftersom det från en geoteknisk synpunkt är tyngden som är avgörande för 
funktionen kräver torrskorplera samt morän en högre tryckbank i jämförelse med 
sprängsten.  
 
Grundtanken är att det material som finns på platsen naturligt ska användas vid 
uppbyggnaden av tryckbanken och den brukningsbara marken. Användning av 
material som inte återfinns naturligt på platsen innebär en risk både ur juridiska 
och areella näringars perspektiv. Det skulle även motverka de positiva effekter som 
ges av lokal masshantering.  
 
Vid återskapande av åkermarken bör markens egenskaper och struktur efterlikna 
den ursprungliga markens. Med anledning av den ökade lutningen, för att 
motverka jordförflyttning, och att jorden kommer att ”sätta sig” med tiden bör 
tjockare lager alv och matjord appliceras än vad som fanns på platsen innan 
åtgärden.  
 

Figur 31: I Ostlänken undersöks möjligheten att skapa odlingsbara ytor på tryckbankar. Där det kan åstadkommas innebär det att mer mark tas i anspråk men det kan 
delvis kompenseras med ett utförande enligt bilden. Bilden visar en jämförelse mellan uppbyggnaden på en tryckbank som består av torrskorplera, sprängsten och 
morän visualiseringen visar främst höjd på material och inte tryckbankens lutning, Källa: WSP 2020 (ur OLP4 Tryckbank Odling, s. 7).
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Tryckbankens höjd och lutning 
• Den geometri som räknats fram ska uppfylla de geotekniska kraven. 
• Släntens sidor kan generellt ställas i lutning 1:10 eller flackare utan att 
stabilitetsproblem uppstår.

Ur ett resursperspektiv är grundtanken att materialet som finns på platsen 
ska användas. Användning av material som inte återfinns naturligt på plat-
sen kan motverka de positiva effekter som ges av lokal masshantering. 

Tänk på att:  
Även om syftet med odlingsbara tryckbankar är önskvärt är det flera fak-
torer som behöver beaktas för att odlingen ska bli framgångsrik. Slänten 
medför en ökad vattenavrinning samt ökad risk för erosion. Vattenan-
samlingar kan bildas vid släntfoten vilket kan hämma grödornas tillväxt. 
Tillgång till sol, vatten, syre och näring påverkas också av att jorden grävs 
om och att kapilläreffekten i jorden kan påverkas vilket kan leda till torka 
i perioder. Det är av största vikt att matjorden och den underliggande 

alven hanteras separat så att den brukningsbara jorden ligger överst. I PM 
bedöms att tryckbank av sprängsten riskerar att vandra upp i matjorden 
vilket försämrar jorden och kan skada maskiner. 

En viktig lärdom från tidigare projekt är att planeringen av projektet 
och tydlig kravställning och uppföljning av entreprenören är nödvändig. 
Slutsatsen i ”PM Odling på tryckbank” (2016/28957) är att det finns god 
möjlighet att tillämpa ovanstående råd förutsatt att platsen och materia-
lens specifika förutsättningar undersöks i varje enskilt fall. 

Odling på tryckbank kan, ur geoteknisk synpunkt, ske så länge den ur-
sprungliga formen och funktionen för tryckbanken bibehålls samt så länge 
det kan säkerställas att det förblir så även i framtiden. Utformningen ska 
vara landskapsanpassad och uppfylla sitt tekniska syfte. 

De juridiska förutsättningarna behöver klarläggas. Se vidare i kapitel 4 
som beskriver markanspråk för landskapsanpassning.
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Figur 32: Översiktlig sektion zoner för gröna sidoområden. Källa: Landskapslaget, 
med utgångspunkt från PM Sidoområden.

Sidoområden med gröna slänter

En viktig aspekt när planeringen och projekteringen detaljeras, är att si-
doområden utformas enligt den tekniska systemstandarden TSS4.1 för att 
vara gröna och för att undvika råa krosslänter, se figur 33.

Projektet ”Sidoområden: Ett FOI-projekt om utformning av slänter och 
växtspärr vid stängsel för nya stambanor” (Trafikverket 2019 e) har stu-
derat släntbeklädnader inom trädsäkringszonen. Dokumentet är framtaget 
för att identifiera och beskriva principiella utformningar (typologier) av 
sidoområden. Undersökningen redovisar hur väl alternativen uppfyller 
olika hållbarhetsaspekter, det vill säga miljö, landskapsanpassning, funk-
tion, underhåll, LCC och byggkostnad, Rappotern kan också ge stöd till 
delprojektens arbete med val av utformning.

Traditionella underhållsmetoder har varit en förutsättning för analysen. 
Materialet utgör ett intressant kunskapsunderlag inför fortsatt arbete med 
att projektera, bygga och sköta en grön järnvägsanläggning.

Järnvägsområdet består av olika zoner som här benämns; vegetationsfri 
zon, bankslänt, skärningsslänt och trädsäkringszon, se figur 32 . I området 
närmast spåren som kallas ”Vegetationsfri zon” är det lämpligast att ha en 
traditionell uppbyggnad. Denna yta ska vara fri från vegetation för att inte 
störa driften och för att bankroppen ska kunna dräneras över det så kall-
lade frostisoleringslagret. 

I en anläggning byggd för 320km/h utgörs denna zon av ballastfritt spår 
och bankett/slänt av krossmaterial som sträcker sig mellan 4,70 och 6,80 
meter ut från spårmitt. Vid 250km/h består banan av ballast med betong-

slipers och en bankett/slänt av krossmaterial. Nedanför beskrivs de fyra 
alternativa utföranden som studerats på en provsträcka.

Alternativ 1 Bergkrosslänter. Tätas ej, rå sprängstensslänt så som kon-
ventionell järnväg byggs idag är ett avsteg från nuvarande krav i TSS. Un-
derhåll görs med slaghack 5–7 m varje år. Slyröjning resterande slänt vart 
annat år. Trädsäkring enligt konventionell metod resterande sträcka till 
25 m vart tredje år. Slutsats: Alternativ 1 uppfyller inte kraven enligt TSS 
och inte heller de nationella miljömålen och kraven på landskapsanpass-
ning och bör inte användas någonstans. 

Alternativ 2: Bergkross/jord med torrängssådd till släntfot, detta gäller 
för områden med skogsmark. Underhåll görs av torrängssådd på bankslänt 
som slås 1 gång per år samt efterföljande uppsamling efter att fröna fallit 
av. Resterande sträcka inom trädsäkringszon i skogsmark enligt konventio-
nell metod vart tredje år. Slutsats: Alternativ 2 ger ängsmark på bank-
slänten och buskzon i den yttre delen av trädsäkringsområdet. Med ängs-
sådd och buskzon ökar de estetiska värdena och den biologiska mångfalden 
gynnas. Alternativet har en tillräcklig nivå för att möjliggöra måluppfyl-
lelse och en grundläggande god landskapsanpassning och gestaltning.

Alternativ 3: Bergkross/jord med torrängssådd till släntfot fram till jord-
bruksmark, detta gäller vid öppna landskap. Underhåll görs av torrängs-
sådd på bankslänt som slås 1 gång per år samt efterföljande uppsamling ef-
ter att fröna fallit av. Slutsats: Alternativ 3 ger ängsmark på bankslänten 
och bidrar till en ökad biologisk mångfald samt ger utblick över landskapet. 

Alternativet har en tillräcklig nivå för att möjliggöra måluppfyllelse och en 
grundläggande god landskapsanpassning och gestaltning.

Alternativ 4: Bergkross/jord med torrängssådd till trädsäkringszonens 
yttre del, detta gäller för områden i skogslandskap. Underhåll görs av 
torrängssådd hela vägen ut till trädsäkringszon 25 m. Slås 1 gång per år 
samt efterföljande uppsamling efter att fröna fallit av. Både jordbruks- och 
skogsmark. Slutsats: Alternativ 4 är tveksamt ur ett markåtkomstper-
spektiv då det kan vara svårt att få stöd i lagen för att ta marken i anspråk. 
Att som i alternativ 4 genomgående beså ytan ut till trädsäkringszonens 
yttre gräns tillför gestaltningsmässigt inte något extra utöver alternativ 2 
och 3. 

Slutsatser gröna sidoområden 

För en god landskapsanpassning bör även erosionsskyddsytor eller kross-
klädda ytor inom järnvägens sidoområden bekläs och eventuellt besås på 
samma sätt som bank- och skärningsslänter.

Alternativ 1 med oklädda bankslänter (d.v.s. utan jordbeklädnad och sådd/
självetablerad vegetation) är en lösning som motverkar de övergripande 
målen för nya stambanor inom både målområde Landskap och målom-
råde Arkitektur. Detta gäller oberoende av om det är inom jordbruks- eller 
skogsmark. I vissa miljöer är lösningen direkt oacceptabel. 

Alternativ 2, 3 och 4 möjliggör samtliga en uppfyllnad av målen inom 
målområde Landskap och målområde Arkitektur. I alternativ 4 ökar CO2 
belastningen i förhållande till 2 och 3, på grund av att skötsel sker årligen 
och över en större yta, vilket drar mer bränsle. Ängsmark bidrar dock 
generellt till en ökad biologisk mångfald och bidrar till miljöer som allt mer 
försvinner ur Sveriges landskap. Att som i alternativ 4 genomgående beså 
ytan ut till trädsäkrningszonens yttre gräns tillför gestaltningsmässigt inget 
utöver Alternativ 2 och 3. Dock bör, för en god landskapsanpassning och 
gestaltning, även andra erosionsskyddsytor eller krossklädda ytor inom 
järnvägens sidoområden bekläs och eventuellt besås på samma sätt som 
bank- och skärningsslänter.

Alternativ 2 och 3 är en tillräcklig nivå för att möjliggöra måluppfyllelse 
och en grundläggande god landskapsanpassning och gestaltning.

Trädsäkringszon 25 meter

Vegetationsfri zon 25

Bankslänt
Torrängssådd

Skärningslänt
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Figur 33: Exempel på slänt som är etablerad med vegetation. Denna typ av släntbearbet-
ning kravställs längs de nya stambanorna för att skapa en god landskapsanpassning. Bilden 
till höger visar hur en slänt täckt av makadam förfular intrycket av banan. Foto: Erik Kajo, 
Trafikverket

Landskapsanpassning med funktionella passager 

Järnvägsanläggningen skapar en barriäreffekt i landskapet. Det innebär 
att olika samband och rörelsemönster påverkas. Att bygga passager över 
eller under järnvägen är ett sätt att landskapsanpassa anläggningen för att 
möjliggöra fortsatt rörlighet. Tidigt i planeringen är det viktigt att samla 
in kunskap om olika användares rörelsemönster. Det kan handla om vat-
tenvägar utan vandringshinder till lekvatten, större däggdjurs regionala 
vandringsleder och viltstråk, barns väg till skolan och fritidsaktiviteter el-

Figur 34: Exempel på funktionell ekodukt i ett skogsområde där bredd, släntlutningar och 
stängsling utformats för att faunan enkelt kan passera. Sektion och plan olika skala.  
Norrbotniabanan Gestaltningsprogram för järnvägsplan delen Dåva–Gryssjön. Landskapsla-
get, Calluna, Sweco.

ler skogs- och odlingsvägar. I kapitel 2 finns exempel på olika kunskapsun-
derlag som kan användas för att identifiera rörelsemönster. Vidare beskri-
ver Riktlinje landskap vilka funktionskrav som behövs för olika arter. Allt 
eftersom planeringen fördjupas kan lokalisering och utformning av dessa 
passager utformas mer i detalj. Det är viktigt att i järnvägsplanen fastställa 
det markanspråk som behövs för att uppnå en god funktionalitet, inklusive 
diken, markmodellering, stängsling, plantering m.m. 
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Figur 38: Exempel på ett omgestaltat vattendrag med en konstgjord åfåra under väg 73. Uppföljningar visar bl.a. på mycket 
höga tätheter av öring. Här hade det varit önskvärt att täcka makadamslänterna med naturligt bildad jord. Foto: Trafikverket.

Figur 37: Exempel på funktionella passager i tätort. Ovan en gångcykelport i Knivsta där ytorna intill järnvägen terrasserats och planterats för 
att få en god landskapsanpasssning till stadsmiljön. Foton: Landskapslaget.

Figur 35: Exempel på funktionella passager i tätort. Ovan en gångbro som ansluter från ömse sidor av järnvägen till plattformen i Kallhäll. Foton: Landskapslaget.

21ARBETSMATERIAL

Exempel på GC-port under byggnation. Observera att vingmurarna är parallella med vägen, 
samt att öppningen ges ett omhändertaget utseende med enkel fasning. Brista, bro över 
Ostkustbanan, som inbegriper GC-port.

Frontmurar, landfästen och vingmurar: 
Där Ostlänken passerar över korsande väg eller vattendrag på plattrambro 
ska kantbalks utformningen följa den gemensamma formfamiljen för de 
längsgående broarna. ingmurar görs parallella med spår, och är en del av 
formfamiljen med enkel men omhändertagen gestaltning. Plattrambroar 
ska utföras utan voter.

Vid portar uppstår en trång och mörk situation, ofta med begränsad sikt 
till andra sidan. Det är en fördel om nivåskillnaden mellan anslutande 
mark och passagens lågpunkt vid porten görs så ljus och luftig som möjligt, 
med en gradvis nivåsänkning och mjuk terrängmodellering kring passagen. 
Järnvägsbankar är i huvudsak ”tekniskt” utformade med en distinkt 1:2 
slänt. Mötet mellan spårlinjens distinkta snitt genom landskapet och land-
skapets mjukare jordslänter är ett av de överordnade gestaltningsmotiven 
för föreslagen lösning.

Vingmurar vid landfästen ska utföras parallella med spår. Brokoner ska 
vara klädda med sten/betongsten under bron, och gräsyta i övrigt. 

Frontmurar, landfästen och vingmurar ska utföras med strukturerat yt-
mönster. Ytstrukturen ska anpassas till platsspecifika förutsättningar. Se 
kapitel 4 platsspecifik gestaltning för ytmönster. Om inget särskilt ytmöns-
ter anges utförs med stående brädform. 

Figur X. Elevation plattramsbro utformad enligt Ostlänkens längsgående formfamilj. 

Figur X. Tvärsektion plattramsbro utformad 
enligt Ostlänkens längsgående formfamilj. 

Kantbalk och brosida 
utförs med  slät form och 
i konvex radie 4,0 m

Fasning utreds 
vidare med BV

Frontmur enligt 
platsspecifika krav

Exemepl på gc-port inlagd i en 3D-modell. Mjuk släntmodellering utmed GC-vägen möter 
vägbankens skarpare lutning. God sikt mot och genom passagen uppnås. 

UTFÖRANDEKRAV - LÄNGSGÅENDE FORMFAMILJ

• Broar ska ges ett sammanhållande gestaltningsuttryck som grundar sig i 
ett gemensamt formspråk för att ge Ostlänken en tydlig identitet.

• Broar utförs med kontinuerliga kantbalkar utan utkragningar eller utbukt-
ningar för ledningsstolpar eller andra stolpar och fundament. 

• Samtliga kantbalkar och brobalksidor ska utföras med slät form - epoxi-
lackad plywood eller stålform. Kantbalk med vertikal konvex radie R=4,0 
m, med centrum i höjd med RÖK samt horisontell matrisgjutning med 
sinuskorrugerat mönster typ Reckli 1/134. Provgjutning ska utföras och 
godkännas av beställare. Lådbalksbroars balksida ska ges konkav radie 
R=1,4 m.

• Kantbalk utförs med med horisontell matrisgjutning med sinuskorrugerat 
mönster typ Reckli 1/134 på del av ytan, se figur, för att förstärka 
riktningen-rörelsen. Provgjutning ska utföras och godkännas av beställare.

• Skivstöd ska utföras med rundade kortsidor, med en tydlig spalt mellan 
stöd och broöverbyggnad samt ges vertikalt linjemönster enligt figur x.x. 
Skivstöd ska utföras med slätform (skivform). 

• Vingmurar vid landfästen ska utföras parallella med spår. 

• Frontmurar, landfästen och vingmurar ska utföras med strukturerat 
ytmönster. Ytstrukturer anges för varje anläggning: Stående brädform – 
matrisgjutning (generell riktlinje) Stenhällstruktur – matrisgjutning (Platt-
rambroar) 

• Plattrambroar ska utföras utan voter. Förankras med BV

• Broräcken på broar ska utföras med samma typ av följare på samtliga 
broar. Räckesutformning ska vara geometriskt samkomponerad med sida 
kantbalk. Kulör på horisonrtella räckesrör Blank, NCS 7010-B10G

• Brokoner med lutning flackare än eller lika med 1:1,7 ska täckas med 
vegetationsjord och besås.

• Mark under broöverbyggnad ska vara hårdgjord och ogräsfri. Marksten av 
betong, natursten/naturgrus anslutande till omgivande mark, eller kross-
material anges för respektive anläggning?? (mer sammanhållet om man 
alltid välje krossmaterial?)

• Formstag och fogar projekteras så att dessa ingår i gestaltningen med 
symmetriska mönster eller putsas lika omgivande yta.

• Ljus betongyta ska eftersträvas. Detta uppnås med val av cement/ballast, 
samt formmaterial. På gråskala får den färdiga betongen inte vara 
mörkare än motsvarande gråskala NCS 3000.

Vingmurar parallella med järnvägsspåret.

Horisontell matrisgjutning med 
sinuskorrugerat mönster Anslutande stängsel, placering 

utreds vidare.

Exemepl på gc-port. Brista, norr om Stockholm. 

Ytstrukturer anges för varje anläggning: Stående brädform – matrisgjut-
ning (generell riktlinje) Stenhällstruktur – matrisgjutning (Plattrambroar) 

Hål efter formstag putsas igen lika omgivande yta.  

GESTALTNINGSAVSIKTER

Portar ska upplevas som öppna och ljusa, genomsikten ska vara god och de 
ska ha ett stort ljusinsläpp.

Avståndet mellan spår och överkant port ska vara så litet som möjligt.

Slänterna vid portarna ska följa gestaltningsavsikterna för bankslänter.

Där portar även ska fungera som faunapassage gäller följande:

Varje faunapassage ska studeras enskilt och utformas utifrån det landskap 
den är placerad i samt följa VGUs riktlinjer.

Faunapassagens mynningar ska utformas som en naturlig fortsättning av 
landskapet, gränsen mellan omgivning och passage ska vara diffus.

Figur 36: Exempel på funktionella passager i tätort. Gångcykelport i Birsta. Källa Sweco

Funktionella passager i en tätortsmiljö är också en landskapsanpassning, 
utformad efter sitt urbana sammanhang. Här är viktiga aspekter orienter-
barhet, trygghet, tillgänglighet och en välgestaltad helhetsmiljö.
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Landskapsanpassa genom att skapa gröna korridorer och stärka 
biologisk mångfald i transportstråken

Genom sin långsträckta struktur, kan järnvägsanläggningen potentiellt 
bidra till ett mervärde som en grön korridor. Som tidigare nämnts är en 
grön banvall och artrika vägslänter på servicevägar sätt att skapa polli-
neringskorridorer. Servitutet för trädsäkring utanför järnvägsfastigheten 
ger Trafikverket rätt att ta ned, för järnvägsanläggningen, farliga träd. I 
särskilda kultur-, natur- och stadsmiljöer kan undantag från avverkning 
göras. I dagsläget finns få möjligheter för Trafikverket att hantera land-
skapsanpassningar och miljöåtgärder som behöver specialskötsel utanför 
järnvägsfastigheten. Engångsåtgärder kan däremot utföras och följas upp i 
miljösäkringsprogram. I framtiden kan det bli aktuellt att utforska möjlig-
heten till fler kompensationsåtgärder i samband med byggandet av järnväg. 
I den myndighetsövergripande samverkansåtgärden Miljökompensation 
i transportinfrastruktur (Trafikverket 2021) ges en bra förklaring av 
begrepp och strategier som bereder väg för bland annat ökad biologisk 
mångfald pekar på sätt att utveckla långsiktiga skötselavtal för åtgärder 
inom trädsäkringszonen. 

Tänk på att: 

I trädsäkringszonen kan olika åtgärder undersökas för att gynna biologisk 
mångfald. Läs mer om alternativa anläggnings- och skötselmetoder av 
sidoområden under ”Sidoområden med gröna slänter” på sida 22. I FOI-
projektet Sidoområden: Ett FOI-projekt om utformning av slänter och 
växtspärr vid stängsel för nya stambanor föreslås följande:

Figur 39: I vissa sammanhang finns en stor potential att skapa en grön spridningskorridor 
längs järnvägsanläggningen. I åtgärdsvalsstudie för Kinnekullebanan beskrevs möjligheten 
att koppla ihop biologiskt rika mosiklandskap med ensartade odlingslandskap. Källa: Karak-
tärsbeskrivning av landskapet. Åtgärdsvalsstudie Kinnekullebanan, Landskapslaget/Calluna.

Figur 41: Längs järnvägen kan skärmar med en jämn överkant bidra till att skapa lugn och 
ordning. Detta är en del av att göra en visuell landskapsanpassning av banan. Skärm med 
horisontella, ljusa linjer längs väg E45 mellan Trollhättan och Göteborg som är utformad så 
att fåglar inte ska flyga in i skärmen. För störst effektivitet för avskräckning bör mellanrum 
mellan ränderna inte vara mer än 10 cm. Foto: Mats Lindqvist, Trafikverket.

Figur 42: I stadssammanhang kan det vara motiverat att utforma objekt med hänsyn till 
omgivningens identitet och då kan det i specifika fall finnas motiv till att göra avsteg från 
den vågräta överkanten. I den här typen av miljöer är upplevelsen från utsidan styrande för 
utformningen. Bullerskydd längs Tvärbanan Stockholm. Foto: Landskapslaget.

Figur 40: Mulmholkar och döda träd är engångsåtgärder i trädsäkringszonen som stärker den 
ekologiska funktionen. Det är ett exempel på en detaljerad landskapsanpassning som ryms 
inom Trafikverkets servitut. Källa: Temablad SKAPA 2016.

”Om Nya Stambanor ska klara uppställda mål vad gäller landskaps-
anpassning krävs en annan utformning och ett utvecklat underhålls-
koncept. Det krav på släntbeklädnad med låg marktäckande ört-/
gräsvegetation som finns i TSS 4.1 har sin bakgrund i ovan beskrivna 
mål och krav avseende landskapsanpassning. Släntbeklädnad och 
sådd måste dock åtföljas dels av en genomtänkt och platsanpassad 
utformning som samtidigt uppfyller ställda krav i TSS, dels av ett 
värdeskapande och effektivt skötselkoncept.” (Trafikverket 2019 e)

Landskapsanpassa genom att följa landskapets  
horisontella riktning 

I landskapet följer blicken ofta horisontella linjer. Banan uppfattas som 
en vågrät linje och blir en referens för andra linjära element i dess närhet. 
Andra intilliggande, långsträckta former, som exempelvis stängsel, bul-
lerskyddsvallar och bullerskyddsskärmar, följer ofta landskapet terräng. 
Samtidigt kan sådana byggda delar ge ett rörigt intryck om de hackar upp 
och ned i förhållande till banans horisontalläge, inte minst för den resande. 
Jämna överkanter på fysiska barriärer i öppna landskap och tätortsmiljöer 
är viktiga för den visuella landskapsanpassningen av anläggningen. 

I järnvägsplanen behöver därför placeringen av stängsel göras så att mar-
kanspråket rymmer lösningar som ger jämna överkanter eller små höjdö-
vergångar där det är motiverat. Det kan vara lämpligt i öppna landskap 
där järnvägen är synlig eller längs annan infrastruktur där farten är hög. 
Bullerskydd förekommer också i stadsmiljöer, längs vägar där människor 
rör sig i lägre hastighet eller vid stationer. I sådana lägen finns motiv till en 
särskild platsspecifik utformning, se exempel i figur 41. 

Den schematiska stängselplacering som redovisas i typsektioner behöver 
platsanpassas ur ett landskapsperspektiv.  Om typsektionens stängsel-
placering blir den enda riktlinjen, kan effekten bli en uppbruten och rörig 
linje som bidrar till att förfula anläggningen i landskapet. I tätortsmiljöer 
behöver placering av bullerskydd göras med särskild hänsyn till befintliga 
strukturer. 
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4 Juridiska förutsättningar
Rapporten Juridisk tolkning och tillämpning av lagstiftning för masshan-
tering, som är Trafikverkets gängse tolkning, utgör utgångspunkten för 
den vägledning som ges i detta kapitel. Rapporten och dess syfte redogörs 
för under avsnitt 2.6 på sida 11. För att åskådliggöra hur tolkningen av 
lagstiftningen skulle kunna tillämpas ges ett antal exempel på landskaps-
anpassningsåtgärder i avsnitt 4.4. Det är viktigt att komma ihåg att detta 
bara är exempel och varje åtgärd som planeras måste prövas mot gällande 
lagstiftning. Det innebär att en juridisk bedömning måste göras i varje en-
skilt fall då det är den aktuella platsen och dess unika förutsättningar som i 
slutändan blir avgörande. 

Vid landskapsanpassningsåtgärder är det viktigt att: 

1. Vara uppdaterad avseende gällande lagstiftning och praxis samt ha 
kunskap och insyn i hur markupplåtelser kan regleras. 

1. Ta fram en landskapsanalys enligt ILKA för att ha ett kunskapsunder-
lag som ger motiv för vald landskapsanpassning.

2. Klargöra i plankartor och MKB vilka anpassningar, inarbetade åtgär-
der, skyddsåtgärder och försiktighetsmått som inarbetats i järnvägs-
planen. Ange också vilka övriga åtgärder och försiktighetsmått som 
genomförs i projektet och som är underlag för bedömning av konse-
kvenser. 

3. Arbeta aktivt med landskapsanpassande åtgärder och dokumentera 
utformningen. Gestaltningsprogrammet behöver sannolikt uppdateras 
när markanspråket är bestämt för att övverenstämma med den slutliga 
lösningen. 

4. Hitta ett systematiskt sätt att samla de potentiella landskapsanpass-
ningåtgärder som identifierats i samråd och analyser men som inte 
täcks av Trafikverkets ordinarie uppdrag enligt lagen om byggande 
av järnväg. När idér dokumenteras finns större möjlighet att de kan 
genomföras, oavsett vilken eventuell markåtkomst åtgärden kräver.

5. Bygga en god relation med markägare under planeringens gång för att 
fånga upp kunskap och lokala behov samt möjliggöra lösningar som 
kan skapa mervärden för såväl omgivningen som anläggningsprojek-
tet. Sannolikt representeras Trafikverket av markförhandlaren eller 
projektledaren.

6. Tillse att resurser finns för att tillskapa eventuella frivilliga överens-
kommelser som möjliggör mervärdesskapande åtgärder. Resurser i 
form av kompetens och tid för exempelvis markförhandlare, plankom-
pentens och landskapsarkitekt.

Allmänna bestämmelser i Lag (1995:1649) om byggande 
av järnväg

1 § Med järnväg avses i denna lag spåranläggning för järnvägstrafik. Till en 
spåranläggning hör spår och de övriga fasta anordningar som behövs för 
spårens bestånd, drift eller brukande, signal- och säkerhetsanläggningar 
i övrigt, trafikledningsanläggningar samt anordningar för elförsörjning av 
trafiken. 

 4 § När en järnväg byggs ska den ges ett sådant läge och utformas så att 
ändamålet med järnvägen uppnås med minsta intrång och olägenhet utan 
oskälig kostnad. Hänsyn ska tas till stads- och landskapsbilden och till natur- 
och kulturvärden.

Om en järnvägsplan medför att mark eller annat utrymme eller särskild rätt 
till mark eller annat utrymme kan komma att tas i anspråk enligt 4 kap. 1 §, 
ska planen utformas så att de fördelar som kan uppnås med den överväger 
de olägenheter som planen orsakar enskilda. Lag (2012:440).

Figur 43: Utsnitt från plankarta för som visar markanspråk. Tillhörande teckenförklaring visar 
exempel på hur markanspråk och inarbetade åtgärder redovisas i järnvägsplanen. Källa: 
Norrbotniabanan Umeå–Dåva, Fastställelsehandling 2017.
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* Miljökompensation är ett paraplybegrepp som omfattar fullständig eller partiell gottgörelse för en skada eller 
olägenhet som en verksamhet eller exploatering medför. I en svensk kontext kan begreppet ses som brett. 
Det innefattar exempelvis miljörelaterad hälsa, biologisk mångfald, ekologiska kvaliteter och funktioner, 
kulturmiljö och landskap, jordbruksmark och skogsmark, klimataspekter och friluftsliv men också hushållning 
med naturresurser, den fysiska miljön samt hushållning med energi och material. (Trafikverket 2021)

4.1 Möjligheter till markåtkomst

I bilaga 2 av rapporten Juridisk tolkning och tillämpning av lagstift-
ning för masshantering ingår en analys av förutsättningarna för att 
genom väg- eller järnvägsplan åstadkomma markåtkomst för landskaps-
anpassning både genom anpassning av väg- eller järnvägsanläggningen 
till landskapet och omvänt. Rapportens och analysens slutsatser om 
markåtkomst citeras nedan:

”Riktlinje landskap får närmast uppfattas såsom att vägen eller 
järnvägen måste anpassas till landskapet och inte tvärtom. För det 
lägger inte lagstiftningen några hinder i vägen, även om det inte får 
leda till så omfattande markanspråk att bestämmelserna om egen-
domsskydd träds för när. Det förutsätter förstås att det går att 
motivera utifrån landskapets karaktär och värden. Även för vissa 
skyddsåtgärder går det bra att ta mark i anspråk, i vart fall så länge 
det går att motivera med en skyldighet enligt miljöbalken. Det 
förutsätter att skyddsåtgärden har form av en fast anordning, till 
exempel en bullerskyddsvall, och därmed betraktas som en del av 
väg- eller järnvägsanläggningen. Marken kan i järnvägsplan tas i 
anspråk med äganderätt och i vägplan med vägrätt, eller i den mån 
den alltjämt kan brukas av markägaren, genom servitut eller in-
skränkt vägrätt.

I vissa särskilda fall bör det även kunna vara möjligt att tvångsvis ta 
mark i anspråk för att anpassa det omgivande landskapet, så att det 
harmonierar med vägen eller järnvägen. På grund av egendomsskyd-
det, men även för att undvika åtaganden avseende skötsel, bör det 
vara fråga om åtgärder i begränsad omfattning samt i direkt och nära 
anslutning till järnvägen. När landskapsanpassning sker enbart med 
stöd av bestämmelserna om en estetisk utformning, hänsyn till 
landskapsbilden m.m. krävs starka skäl. Utgångspunkten är alltid att 
åtgärderna ska vara väl motiverade och beskrivna i väg- eller järn-
vägsplanens handlingar samt förankrade i samråd med länsstyrelsen 
och andra. Normalt bör markåtkomst för landskapsanpassning 
komma ifråga främst där åtgärden syftar till att skydda ett särskilt 
utpekat och angeläget allmänt intresse.

Eftersom inskränkt vägrätt/servitut är mindre ingripande är detta i 
princip att föredra framför äganderätt. Tillfällig nyttjanderätt ska 
inte användas för lanskapsanpassning av omgivande landskap utan 
endast för återställning av markområde som har använts vid byggna-
tion. Återställande av tillfälligt nyttjade ytor ska ske till såvitt möjligt 
samma skick. Återställandet ska i möjligaste mån ske på ett land-
skapsanpassat sätt. Tillfällig nyttjanderätt kan inte användas som 
markåtkomst för ett återställande som syftar till att ändra markens 
ursprungliga skick. För den typen av åtgärder behöver särskild 
överenskommelse i så fall ske med markägare.

Någon mer omfattande markåtkomst för anpassning av det omgivan-
de landskapet, som exempelvis medför önskvärda förbättringar av 
markanvändningen, ger lagen dock inte utrymme för. Denna typ av 
åtgärder behöver i stället ske genom överenskommelser med markä-
garna.” (Trafikverket 2019 d, s. 15–16)

Exakt vad det ovanstående innebär i det enskilda ärendet måste 
bedömas från fall till fall eftersom förutsättningar i landskapet och 
ägandeförhållande skiljer sig åt. 

För den som söker ytterligare information om de juridiska förutsätt-
ningarna för markåtkomst är hänvisningen att läsa rapporten 
Juridisk tolkning och tillämpning av lagstiftning för masshantering. 
Observera att rapporten utgår från den juridiska tolkningen av 
gällande lagstiftning och praxis vid tidpunkten för dess publicering. 
Detta innebär att den juridiska tolkningen kan komma att revideras i 
takt med att lagstiftning ändras och praxis utvecklas. Det är därför 
inte möjligt att i föreliggande vägledning ge en allmängiltig beskriv-
ning av möjligheterna till landskapsanpassning. Det krävs alltid en 
bedömning i varje enskilt fall. Det som denna vägledning vill fram-
hålla är att det är helt centralt att vara uppdaterad på vad som gäller 
juridiskt och att ha goda, väl förankrade argument för de åtgärder 
som föreslås. Tabellen nedan kommer från samma rapport. Obser-
vera att de verkliga fallen inte är lika svartvita som tabellen antyder, 
undan den bör ses som en vägledning. 

4.2 Trafikverkets ramar

Mark kräver förvaltning 

En aspekt vad gäller markåtkomst, inte minst när det kommer till ägan-
derätt, är driftsansvar; för all mark som Trafikverket tar i anspråk med 
äganderätt övertas även det juridiska ansvaret och ansvaret för skötsel av 
marken. Trafikverket ska inte åta sig driftsansvar för annat än järnvägs-
anläggningen. Vid fastställande av markanspråk i järnvägsplanen måste 
därför driftsperspektivet beaktas. För vissa landskapsanpassningsåtgärder, 
till exempel de som handlar om landskapets ekologiska funktion, så som 
ekologiska passager, kan de leda till långsiktiga driftsåtaganden. Skydds-
åtgärder kan däremot ha karaktären av engångsåtgärder, som kan över-
lämnas i funktionellt skick efter att anläggningen byggts. Under fortsatt 
planering av nya stambanor bör ett förhållningssätt utvecklas för att säkra 
att de åtgärder som genomförs för att stärka landskapets funktioner får en 
långsiktig förvaltning som upprätthåller åtgärdens intention. 

Figur 44: Markåtkomst för landskapsanpassning genom väg- eller järnvägsplan eller överens-
kommelse (Trafikverket 2019 d).

Landskapsanpassningsåtgärder utanför järnvägsanläggningen

I Juridisk tolkning och tillämpning av lagstiftning för masshantering står 
att ”Någon mer omfattande markåtkomst för anpassning av det omgivande 
landskapet, som exempelvis medför önskvärda förbättringar av markan-
vändningen, ger lagen dock inte utrymme för. Denna typ av åtgärder behö-
ver istället ske genom överenskommelser med markägarna.” (Trafikverket 
2019 d).

Inom planprocessen, simultant med utredningsarbete, landskapsanalys 
och samråd, kan behov av behov av landskapsanpassningsåtgärder, mer-
värdesskapande åtgärder och naturvårdande insatser identifieras. Däre-
mot, för att landskapsanpassningsåtgärder utanför järnvägsanläggningen 
ska vara möjligt, behövs en tydlig beställning av åtgärderna med tillhö-
rande tilldelning av ekonomiska medel och resurser för markåtkomst. 

Enligt 63 § Väglagen respektive 4 kap. 4 § LBJ är det skadan som ska 
ersättas dåväghållaren/järnvägsbyggaren har nyttjat mark eller annat 
utrymme med tillfällig nyttjanderätt. Trafikverket har inte krav på sig 
att utföra skadeförebyggandeåtgärder eller återställabyggnader/mark i 
ursprungligt skick. Däremot bör man ekonomiskt motivera åtgärder som 
minskar skadani projeketen se TDOK 2018:0196.

Byggande av infrastruktur kommer alltid att innebära exploatering av 
miljö- och kulturvärden. Det är därför viktigt att både hitta redskap för att 
synliggöra och minimera effekten av detta och att verka för processer som 
ger ett mervärde för omgivningen.

Förslag till förbättrade möjligheter och större ramar

Trafikverket har tillsammans med andra myndigheter i rapporten Miljö-
kompensation i transportinfrastruktur (Trafikverket 2021) presenterat 
två förslag till regeringen som syftar till en fungerande avtalsform för 
markåtkomst och för en hållbar förvaltning av landskapsanpassningsåt-
gärder, åtminstone vad gäller miljökompensation*.

Bägge förslagen kräver ändringar i myndigheternas regleringsbrev och 
för närvarande finns ingen information om regeringen kommer att fatta 
något beslut som omfattas av de två förslagen. Det gör att den som till-
lämpar föreliggande vägledning behöver hålla sig uppdatera i frågan 
fram till dess att beslut fattats. 
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Skyddsåtgärder 
”Skyddsåtgärder är sådana åtgärder som förebygger, hindrar eller 
motverkar att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det framgår av 2 kap 3 § 
miljöbalken.
Skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått ska inte vara orimliga 
sett till samhällsnyttan. Detta bedöms och redovisas vid en avvägning 
där hänsyn tas till nytta jämfört med kostnader enligt 2 kap 7§ 
miljöbalken. Vid fastställande av väg- och järnvägsplaner finns 
begränsade möjligheter att fastställa skyddsåtgärder och försiktig-
hetsmått. Det kan bara göras relaterat till störningar och andra 
olägenheter från trafiken eller från driften av själva anläggningen. 
Detta utifrån lydelsen av 16 § väglagen och 2 kap 9 § lag om byg-
gande av järnväg. Det är därför inte möjligt att i en väg- eller järnvägs-
plan fastställa de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som kan 
behövas vid till exempel ett byggskede. Det är dock fullt möjligt att 
villkorsreglera sådana störningar vid byggnation av en väg eller 
järnväg som kräver tillstånd för till exempel vattenverksamhet (jämför 
mark- och miljööverdomstolen 2010:9). I andra fall kan sådana 
störningar från ett byggskede regleras inom ramen för tillsyn.” 
Källa: Miljökompensation i transportinfrastruktur (Trafikverket 2021, s. 
19)

Kompensationsåtgärder 
”Skador ska i första hand undvikas. I andra hand ska de minimeras 
och avhjälpas, så långt det är praktiskt möjligt. Om en skada eller 
olägenhet förväntas kvarstå efter det att tidigare steg vidtagits kan det 
bli aktuellt med kompensationsåtgärder. Kompensationsåtgärder 
vidtas för att gottgöra för den förväntade skadan av en verksamhet 
eller åtgärd. I begreppet inkluderas skydd av område för att kompen-
sera för skada.
I miljöbalken återfinns kompensationsåtgärder i 7 kap. kopplat till 
naturreservat och Natura 2000-områden samt i 16 kap. 9 § om 
prövning (till exempel vid artskyddsdispenser). En miljökonsekvens-
beskrivning som tas fram vid en miljöbedömning av en verksamhet 
eller åtgärd ska enligt 6 kap. 35 § punkt 5 miljöbalken innehålla 
uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, 
motverka eller avhjälpa de negativa miljöeffekterna. Med åtgärder för 
att avhjälpa avses kompensationsåtgärder.”
Källa: Miljökompensation i transportinfrastruktur (Trafikverket 2021, s. 
16)

Användning av massor
utifrån det projekt där massorna uppkommer

ANVÄNDNING i eller på grund av anläggningen ANVÄNDNING utan eget syfte/
OANVÄNDBARA MASSOR

ANVÄNDNING med annat tydligt syfte

Mervärdes-
skapande 
åtgärd *

Utifrån brist eller 
behov för att stärka 
värden

Annat 
Trafikverks-
projekt

Kan kräva 
mellanlagring

Projekt annan 
verksamhets-
utövare

Sluttäckning av 
befintlig deponi 

Andra byggprojekt  

I projektet *

Uppfyllnad 
anpassad till 
landskapet i 
närliggande 
område 

Överlåtelse/ 
bortskaffning

Tillfaller 
entreprenören

Mottagnings-
anläggning/deponi

Återställning

Återställning av 
tillfälligt använda 
ytor

Skydds- och 
kompensations-
åtgärder

Skapa särskilt 
utformade  miljöer 
på annan plats

Anläggningen

Begränsad och 
väl motiverad 
anpassning 
av omgivande 
landskap i direkt 
anslutning till 
anläggningen 

Markåtkomst: 
ÖK markägare
Process: 
GP, MKB och 
samråd

Markåtkomst: 
ÖK markägare
Process: 
MKB och samråd

Process: 
MKB och samråd

Markåtkomst: 
ÖK markägare mm
Process: 
GP, MKB och 
samråd

Avtal med  
entreprenör /mot-
tagare

*) Kräver idag tillstånd eller anmälan enligt miljöprövningsförordningen i det projekt där massorna uppkommer. Annan part kan också behöva söka tillstånd eller anmäla användningen men det illustreras inte i denna bild.

Konstruktion och 
landskapsanpassad 
utformning  
av anläggningen 
med dess fasta 
anordningar

Markåtkomst: 
Tillfällig 
 nyttjanderätt
Process: 
Järnvägsplan/ 
vägplan

Markåtkomst: 
ÖK markägare
Process: 
GP, MKB och 
samråd

Markåtkomst: 
Servitut/ 
inskränkt vägrätt
Process: 
Järnvägsplan/ 
vägplan

Markåtkomst: 
Äganderätt/
vägrätt

Process: 
Järnvägsplan/ 
vägplan

4.3 Masshantering vid landskapsanpassning

En stor och viktig del i rapporten Juridisk tolkning och tillämpning av 
lagstiftning för masshantering handlar om avfallsjuridik. Tematiskt sett 
berör avfallsjuridiken masshantering, snarare än landskapsanpassning. 

Samtidigt kan många landskapsanpassningsåtgärder komma att beröra 
masshantering – både i form av massbehov och massuppkomst – varför 
det är viktigt att vara införstådd i hur avfallsjuridiken påverkar hante-
ringen. Skälet är att om Trafikverket inte har något behov av de massor 
som uppstår, antingen i eller på grund av anläggningen, så övergår de till 
att vara avfall som ska hanteras i enlighet med gällande miljö- och avfalls-

lagstiftning. Läs vidare i Juridisk tolkning och tillämpning av lagstiftning 
för masshantering (Trafikverket 2019:181). Observera att det pågår arbete 
med att förändra lagstiftningen och att det därför är viktigt att hålla sig 
uppdaterad. 

Illustrationen nedan kommer ursprungligen från samma rapport och är 
således formulerad utifrån ett masshanteringsperspektiv. Figuren förklarar 
hur olika användning av massor faller inom olika markåtkomstregleringar 
och inom vilken process som användningen behöver motiveras eller hante-
ras (se fastnålade lappar i nederkant). 

Figur 45: Utsnitt från Juridisk tolkning och tillämpning av lagstiftning för masshantering. Observera att skyddsåtgärd även kan 
vara en del av anläggningen och dess fasta anordningar. Det gäller i de fall de åtgärden skyddar omgivningen från trafiken eller 
driften av anläggningen, exempelvis bullerskydd.
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Ekodukt
Exemplet visar en konstruktion och landskapsanpassad utformning av 
anläggningen och dess fasta anordningar. En ekodukt tillhör anläggning-
ens fasta konstruktioner och kräver en viss utformning för att fylla sin 
funktion som ekologisk passage. Den behöver en viss bredd och en anpass-
ning till omgivningen, med markmodellering och plantering etcetera. Här 
krävs alltså en utökad markåtkomst för att uppnå anläggningens syfte – i 
detta fall att uppnå funktionen av en ekodukt. Både den ökade ekologiska 
konnektiviteten tack vare ekodukten och markmodelleringen i direkt 
anslutning till ekodukten är landskapsanpassningsåtgärder.

Behovet av en landskapsanpassning likt denna måste ha identifierats tidigt 
i planprocessen. En ekodukt innebär ett totalt ianspråktagande av marken 
och bör därför tas i anspråk antingen med äganderätt eller med servitut. 
Om möjligt bör Trafikverket tillse att någon annan tar ansvaret för marken 
ovanpå ekodukten.

4.4 Exempel på landskapsanpassningsåtgärder som krä-
ver markåtkomst

I detta avsnitt ges några fiktiva exempel som en vägledning kring hur olika 
typer av landskapsanpassningar kan tillämpas. De anpassningar som väljs 
behöver motiveras tydligt enligt avsnitt 4.1–4.3. I de illustrerade exempel 
som följer beskrivs hur en åtgärd kan regleras genom permanent markan-
språk, tillfällig nyttjanderätt eller överenskommelse med markägare. 

Bedömningen som avgör vilket markanspråk som är rimligt görs i varje 
enskilt fall och illustrationerna kan därmed fungera som en utgångspunkt 
för resonemangen av vad som kan ingå i järnvägsplanen. 

Markåtkomst genom äganderätt, servitut och tillfällig nyttjanderätt reg-
leras i järnvägsplanen och är juridiskt knutna till järnvägsplanen. Ofta 
regleras även vägrätt eller inskränkt vägrätt i järnvägsplanen eftersom 
det omgivande vägnätet kan behöva anpassas. Dessa områden behövs för 
själva anläggningen, dess funktion och fasta anläggningar, eller för att 
upprätthålla anläggningens funktion och hanteras under planprocessen. Se 
faktaruta om LBJ på sid 26.

De åtgärder som möjliggörs genom överenskommelser med markä-
gare regleras i separata avtal och är inte knutna till järnvägsfastigheten. 
Däremot är det viktigt att redan under planläggningsprocessen, etablera 
en relation med markägaren och förankra de åtgärder som inte kan utföras 
utan en överenskommelse.

Utflackad bank
Illustrationen visar exempel på hur en järnvägsbank eller tryckbank flackas 
ut för att få den att visuellt smälta in i landskapet. Landskapsanalysen har 
i detta fall identifierat att områdets karaktär är känsligt för förändring och 
att det därför finns motiv att få gröna slänter som smälter in i landskapet.

Ytterligare motiv finns i att göra den breddade banken odlingsbar för att 
maximera den brukbara ytan. Här krävs starka skäl för att ha med en 
utflackad slänt i plan eftersom det rör sig om ett utökat markanspråk. Det 
kan till exempel gälla ett område som omfattas av landskapsbildsskydd. 
Om det i så fall finns tillräckliga skäl kan anspråket vara med äganderätt 
eller servitut. Men det kan också regleras som en överenskommelse med 
markägaren. I det sistnämnda fallet ingår alltså inte området med utflack-
ad slänt i järnvägsplanen. 

Jämför med de fiktiva exemplen i kapitel 10 och 11 i rapporten Juridisk 
tolkning och tillämpning av lagstiftning för masshantering (Trafikverket 
2019 d).

utflackad 

bank
EKODUKT

hog bank inom 

jArnvags-

omradet

Figur 46: Illustration Ameli Hellner Figur 47: Illustration Ameli Hellner

Exempel: markanspråk för landskapsanpassningar 
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produktions-

yta

AterstAlld 

odlingsmark

Före

Återställning av markområde
Exemplet visar återställning av tillfälligt använda ytor. Det kan handla om 
produktionsytor, arbetsvägar, uppställningsytor m.m. och ibland är det 
endast aktuellt med återställning av en del av området. Utgångspunkten 
är att återställning ska ske till samma skick som innan. I rapporten Jämför 
med de fiktiva exemplen i kapitel 10 och 11 i rapporten Juridisk tolkning 
och tillämpning av lagstiftning för masshantering (Trafikverket 2019 d) 
står följande:

Tillfällig nyttjanderätt ska inte användas för landskapsanpassning av 
omgivande landskap utan endast för återställning av markområde som 
har använts vid byggnation. Återställande av tillfälligt nyttjade ytor ska 
ske till såvitt möjligt samma skick. Återställandet ska i möjligaste mån 
ske på ett landskapsanpassat sätt. Tillfällig nyttjanderätt kan inte 
användas som markåtkomst för ett återställande som syftar till att ändra 
markens ursprungliga skick. För den typen av åtgärder behöver särskild 
överenskommelse i så fall ske med markägare. (s. 16)

Om ytan föreslås återställas på ett landskapsanpassat sätt som skiljer sig 
från ursprunget, hanteras åtgärden i överenskommelse med markägare. 

Andra anpassningar och mervärdesskapande åtgärder  
Illustrationen ovan visar en markmodellering som görs för att skapa ett 
visuellt skydd för omgivningen mot anläggningen eller att ytterligare för-
bättra ljudmiljön.** Denna och liknande åtgärder handlar om ett tillvara-
tagande av uppkomna massor på ett landskapsanpassat sätt. Observera 
att det således är en anpassning av landskapet och inte en anpassning av 
järnvägen, vilket innebär att åtgärden inte har fastställts i järnvägsplanen. 
Ett annat exempel på en medvärdeskapande åtgärd kan vara uppfyllnader 
för att säkra mot kommande förhöjda vattennivåer. Åtgärder likt dessa ska 
ha beskrivits i underlagsdokument och tas upp i samråd. 

Denna typ av mervärdesskapande åtgärder utan direkt koppling till järnv-
vägsfastigheten må vara önskvärt men ingår inte i Trafikverkets uppdrag 
att landskapsanpassa banan och dess fasta anordningar. Observera att så 
fort Trafikverket inte har något behov av massorna i sin anläggning ska 
massorna hanteras enligt gällande avfallslagstiftning.

**Vid användande av överskottsmassor tillfaller dessa markägaren enligt upprättat avtal. Inför överlåtelsen 
måste massorna vara undersökta/provtagna i sådan omfattning som får anses nödvändig för de specifika 
massorna. Trafikverket har även ett ansvar att bedöma den planerade användningens lämplighet. 
Användningen av massorna kräver tillstånd eller anmälan enligt miljöprövningsförordningen beroende på 
föroreningsrisken. Läs vidare i rapporten och jämför med de fiktiva exemplen i kapitel 11. Juridisk tolkning 
och tillämpning av lagstiftning för masshantering (Trafikverket 2019 d).

Terrängmodellering i anslutning till banan
Exemplet visar hur järnvägen skär av en landskapsform. Åtgärden att ta 
bort den resterande bergknallen kan vara önskvärd för att det ska bli ett 
bättre samspel mellan järnvägen och omgivningen. För att föreslå denna 
typ av åtgärd måste det alltid finnas tydliga motiv. 

En situation likt denna kan handla om att Trafikverket anser att bergknal-
len bör tas bort som en del i järnvägsplanen, vilket då behöver samrådas 
med bland annat länsstyrelsen. Det kan också vara i markägarens intresse 
att ta bort bergknallen, vilket i sådana fall behöver samrådas med markä-
garen primärt som en frivillig överenskommelse. Som nämns i inledningen 
kan åtgärder som inte ingår i själva järnvägsplanen ändå behöva samrådas 
och förankras tidigt i planeringsprocessen, samt finnas beskrivna i gestalt-
ningsprogram, miljökonsekvensbeskrivning m.m.

Figur 48: Illustration Ameli Hellner

Före

Figur 49: Illustration Ameli Hellner Figur 50: Illustration Ameli Hellner

Före
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5 Landskapsanpassning  
för specifika situationer 
I detta kapitel visas hur strategierna för landskapsanpassning kan appliceras 
i landskapet utifrån exempel på landskapsanpassning i olika landskapssitua-
tioner. 

I varje delprojekt inom Nya Stambanor beskrivs landskapskaraktärer och 
känslighet och potential för olika karaktärsområden. Lämpliga åtgärder för 
landskapsanpassning kommer därför att skilja sig åt mellan olika områden. 
I Landskapsanalys för planläggning av vägar och järnvägar – ILKA, en 
handledning, förklaras varför begreppen känslighet och potential är viktiga 
för att motivera landskapsanpassning. En möjlighet med att utgå från ILKA 
är att arbeta proaktivt med landskapsanpassning. Det skiljer sig något från  
det förhållningsätt till miljökompensation som nämns i stycket nedanför.  I 
ILKA metodiken finns en skala som beskriver olika strategier för att stödja 
ett  ett fungerande landskap. Dessa sammanfaller i viss mån med benäm-
ningar på  miljökompensation, vaför det kan vara bra att känna till  de 
begrepp som nämns här nedan. Läs mer om begreppen på sida 10 i denna 
vägledning.

I Miljökompensation i transportinfrastruktur Trafikverket 2021:074 utreds 
förutsättningar för att arbeta med mervärdesskapande åtgärder i landskapet. 
Där ges en närmare beskrivning av den så kallade skadelindringshierarkin 
som tillämpas vid byggande av järnväg. Det är först när alla rimliga åtgärder 
gjorts för att undvika skada samt minimera skada genom skyddsåtgärder 
och återställning, som kompensationsåtgärder kan motiveras. Skadelind-
ringshierarkin är inte lagstadgad utan bygger på praxis. Se exempelvis 
Handbok 2016:1 Ekologisk kompensation (Naturvårdsverket 2016).

Kom ihåg att syftet med landskapsanpassningen 
är att järnvägsanläggningen planeras och 
utformas så att landskapets och den byggda 
miljöns värden tillvaratas och utvecklas. Det 
har betydelse för både människor, djur och 
växter att den stora anläggningen inte hindrar 
livet, uppehället och relationerna som pågår i 
landskapet som banan korsar.

skydda/bevara    restaurera/vidmakthålla    tillgängliggöra/stärka     utveckla     skapa      
I samband med byggande av järnväg, finns olika strategier för att med landskapsanpassning bidra till landskapets utveckling. 
Källa: Landskapet är arenan Integrerad landskapskaraktärsanalys – en metodbeskrivning. Dess begrepp återkommer i skriften 
Miljökompensation i transportinfrastruktur Trafikverket 2021:074
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5.1 Jordbruks- och kulturpräglade landskap 

Dessa landskap karaktäriseras av flacka till böljande, huvudsakligen 
uppodlade områden där strukturen spänner mellan vidsträckt öppenhet 
till mer uppbrutna delar där skogklädda flacka kullar, bebyggelse och 
trädridåer begränsar utblickarna. 

I landskap präglade av rationellt storskaligt jordbruk har ofta sjösänk-
ningar och utdikning av våtmarker minskat den ursprungliga variationen 
av biotoper. Landskapen har ofta starkt fragmenterade naturmiljöer med 
hög biologisk mångfald ligger mer eller mindre isolerade och utspridda. 
Ett undantag är vattendragen som är de enda strukturer som ekologiskt 
binder samman. Tack vare de bördiga jordarna har dessa landskap varit 
bebodda under en lång tid. De vittnar om ett långt tidsdjup, genom såväl 
fornlämningar som kvarvarande medeltida strukturer med kyrkbyar och 
täta vägnät. 

Nyckelfaktorer – känslighet och potential

Den bördiga jorden

Landskapen med Sveriges mest lönsamma jordar har genomgått flertalet 
jordreformer för att kunna bedriva ett rationellt jordbruk. Urbanisering, 
tät infrastruktur och högavkastande odlingsmark konkurrerar om samma 
landskap. Landskapet är därför känsligt för ytterligare fragmentering som 
splittrar ägor och försvårar brukande. Det är också känsligt för att ta mark 
i anspråk generellt, eftersom den bördiga jorden är en ändlig resurs.

Den storskaliga öppenheten

Den storskaliga öppenheten och de vida utblickarna är en viktig del av 
slättlandskapets visuella karaktär. Den traditionella bilden av att kyrk-
tornen är det enda som sticker upp är idag en sanning med modifikation. 
Moderna inslag som vindkraftverk och kraftledningar är dominerande i 
delar av slättlandskapen, medan andra är mindre påverkade. En järnväg 
som ligger högt i landskapet – exempelvis på viadukt för att skona jord-
bruksmarken – kan ge en möjlighet till goda utblickar från tågen, men kan 
samtidigt bli en ny visuell barriär. Effekten av visuell barriär blir sannolikt 
ännu större om järnvägen ligger på hög bank med bullerskydd. 

Vattendragen

I jordbruks- och kulturpräglade landskap har vattnet ofta omformats för 
att passa markanvändningens behov tillexempel genom täckdikning. Istäl-
let hittar vi de största upplevelsemässiga värdena i ådalar, slättsjöar och 
våtmarker. Dessa miljöer är också koncentrationer av biologisk mångfald i 
det hårt brukade landskapet. De har funktioner att vara ledlinjer i landska-
pet, hjälpa till med kvävereduktion och vara fosforfällor. Dessutom har vat-
tendragen en buffrande effekt vid riklig nederbörd och kan därmed skapa 
vattenreglering och vattenbalans. Åbäckenet eller åplanet innehåller både 
vattendraget och övergångar till anslutande våtmarker och betade slänter. 
Dessa åbäcken innehåller flera viktiga landskapsfunktioner och ekosystem-
tjänster och är därför känsliga för en korsande järnväg som kan försämra 
dessa funktioner. Om järnvägen placeras på en viadukt över dalgångar 
minskar fragmenteringen och barriäreffekten.

Småbiotoper och fornlämningar

I det rationaliserade slättlandskapet är fornlämningar och spår av äldre 
tiders jordbruk särskilt drabbade av bortodling. Slättlandskapen är käns-
liga för utradering av kulturhistoriska avtryck från tiden innan 1900-talets 
rationaliseringar, inte minst från tiden innan 1800-talets skiften. Detta 
gäller i hög grad också de gravhögar och stenkammargravar som genom 
sin monumentalitet utgör tydliga landmärken i slättlandskapet. Dessutom 
finns det i vissa av karaktärsområdena speciella miljöer av mycket stor be-
tydelse för den biologiska mångfalden, såsom sandstäpper, kalkstäpper och 
rikkärr. Dessa är känsliga för utradering och fragmentering. Rätt anlagda 
utgör järnvägens sidoområden och servicevägar en potential att öka kon-
nektiviteten mellan småbiotoper, främst ekologiskt men även socialt – ofta 
saknas stigar och cykelvägar i det rationellt brukade landskapet. Exempel 
är gröna banvallar och vägbankar där örtvegetationen slås på liknande sätt 
som artrika vägkanter. Ett annat exempel kan vara att marken inom träd-
säkringszonen underhålles enligt skötselplan istället för att den schablon-
mässigt slyröjs vart femte år.

Det täta vägnätet

Slättlandskapen har ofta ett tätt vägnät, strukturer som härstammar från 
medeltid, laga skifte och modern tid. Vägnätet är viktigt för att förstå histo-
riska samband och är förutsättningen för dagens rörelsemönster då resten 
av landskapet inte kan beträdas. Landskapet är känsligt för kulturhistoriskt 
brutna samband och sociala barriäreffekter om vägnätet skärs av med en 
ny järnväg. Vägbroar eller andra typer av passager över en lågt placerad 
järnväg kan innebära bibehållna samband, men störa viktiga utblickar i ett 
öppet landskap. Om banan läggs på bro eller viadukt kan det täta vägnätet 
bestå. I de fall det finns naturliga höjdpartier kan en passage över järn-
vägen förstärka landskapets form. En vägport under järnvägen innebär 
bibehållna samband och mindre visuell störning.

Nyckelfaktorer:
• Den bördiga jorden
• Den storskaliga öppenheten
• Vattendragen
• Småbiotoper och fornlämningar
• Det täta vägnätet

Figur 51: Illustration Emily Wade

Eklandskapet är känsligt för 
fragmentering och barriär-
effekter eftersom det är ett 
ekologiskt och kultur-
historiskt rikt landskap.

Känslighet för 
skalbrott och att 
banan dominerar över 
godslandskapet

Potential att öka konnektiviteten längs 
banan och att öka kontakten med slätt-
landskapen och de skogsdominerade 
landskapen

Om banan förläggs på bro 
kan landskapets konnektivitet 
bibehållas. 

Känsligt för utradering av 
fornminnen, historiska 
samband och småhabitat.

Visuellt känsligt för 
vertikala element som 
stör utblickarna och 
bryter horisonten

Känsligt för fragmentering av 
jordbruksmark vilket 
försvårar brukande. En 
omarrondering kan begränsa 
barriäreffekten. 

Potential att skapa nya biotoper 
och att öka konnektiviteten 
genom att utnyttja järnvägens 
sidoområden.
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Vidmakthåll jordbruksmarken 
I områden som är känsliga för igenväxning är det 
särskilt viktigt att behålla kopplingar och att 
återställa tillfälliga markanspråk under byggtid till 
jordbruksmark. Utred möjligheten att utforma 
sidoområden så att de blir brukbara för odling 
eller bete. En viadukt ger mindre barriäreffekt 
och fragmentering än en hög bank. 

Idéer för att skydda, stärka och utveckla 
Jordbruks- och kulturpräglade landskap 

En ekodukt kan bibehålla samband 
och visuellt uppfattas som en naturlig 
del av landskapet. Tillvarata landska-
pets form genom att placera passager 
över järnvägen där det finns naturliga 
höjdpartier. 

Tillskapa stigar och cykelvägar 
Dessa saknas ofta i det rationellt brukade 
landskapet. Det finns en potential att 
skapa en större tillgänglighet för friluftsliv 
och jordbruksmaskiner på nya 
service- och ersättningsvägar. Sträva 
efter multifunktionella passager och vägar, 
men observera att huvudfunktionen inte 
bör försämras.

Kyrka/godslandskap/medeltida anor
Godslandskap med öppna landskapsrum, 
dungar av ädellövträd, alléer och siktaxlar är 
känsliga för konkurrerande storskaliga 
strukturer. De ställer stora krav på järnvägens 
lokalisering, utformning och på passager.

Värna och skapa utblickar 
Skapa möjlighet till långa utblickar från tåget, 
mot historiska landmärken, landskapliga särdrag, 
fornlämningar så som gravhögar etc.

Artrika banvallar, vägbankar och trädsäk-
ringszon 
Om möjligt, återanvänd avbaningsmassor med 
fröbank på banvall, vägbankar och sidoområden. 
Rätt anlagda kan de öka konnektiviteten mellan 
småbiotoper. Fältvegetation, faunadepåer, 
mulmholkar och ekologiskt gynnsamma förvalt-
ningsåtgärder enligt skötselplan kan stärka 
biologisk mångfald inom trädsäkringszonen. 
Många insekter gynnas av ett solexponerat läge

Dagvatten och nya habitat
Dagvattendammar, våtmarker och öppna 
diken kan stärka livsmiljön för groddjur, 
fåglar och insekter. Undersök möjligheter 
till fördröjning och kvävefällor för att för-
bättra vattenkvaliteten i de ofta övergödda 
vattendragen i odlingslandskapen. Ibland 
kan det behövas som en skyddsåtgärd. 

Bullerdämpningsåtgärder
I slättlandskapen kan  jordvallar och 
skärmar längs järnvägen skära av ut-
blickar och förändra landskapets karaktär. 
Samtidigt har gröna vallar en förutsättning 
att smälta ihop med omgivningen. Val av 
utformning behöver göras med hänsyn till  
landskapets helhetsvärden. 

F

Vattendrag och vattenlevande djur
Öppna vattendrag är viktiga biologiska 
system. Säkerställ att inga vandringshin-
der skapas och att passager utformas för 
god ekologisk funktion.

Samordna linjära formelement och vidmakthåll 
den storskaliga öppenheten
I slättlandskapen syns horisontella objekt över långa 
avstånd. Det är önskvärt att visuellt samordna dessa 
objekt med banvallen, exempelvis genom att ersätt-
ningsvägar ligger på tryckbank intill banan. Stängsel 
och skärmar med en jämn överkant ger ett lugnare 
intryck än en som hackar upp och ned. Ge möjlighet 
till långa utblickar från tågen. Överväg nedskuren 
profil eller viadukt före en hög bank för att behålla 
den storskaliga öppenheten. 

Figur 52: Illustration Ameli Hellner

Användning av massor för miljöåtgärder 
Användning av lämpliga massor till miljöåtgär-
der, som t.ex. en backsvalebrant, kan bidra till 
att åtgärda en brist eller fylla ett behov som 
finns i landskapet. Det är viktigt att identifiera 
dessa behov så tidigt som möjligt i processen. 
I MKB eller miljöbeskrivning bör materialet 
redovisas för att visa att det inte innebär risk 
för urlakning av skadliga ämnen.
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5.2 Kuperat skogsdominerat landskap

Nyckelfaktorer – känslighet och potential
Sprickdalar och stora höjdskillnader

Sprickdalslandskapets sluttningar är branta och höga och därför visuellt 
känsliga. En lokalisering till dessa kan innebära stora ingrepp (djupa 
skärningar eller höga bankar) eftersom järnvägens ytkrav (sektion) är så 
stor. Den visuella påverkan är mindre i flackare partier, exempelvis i 
dalbotten, men där ökar risken för brutna samband och fragmentering. 
Med tanke på de stora höjdskillnaderna kommer en bana tvärs sprickda-
larna att tvingas ligga på bro, vilket minskar risken för barriäreffekter, 
brutna samband längs dalarna och störning. Men höga broar tvärs 
dalgångar kan komma i konflikt med viktiga fågelsträck, vilket måste 
beaktas vid utformningen. Vad gäller de upplevelsemässiga och estetiska 
värdena kan ett kuperat landskap utgöra potential för en omväxlande 
resenärsupplevelse och i vissa delar samspela visuellt med storskaliga 
broar.

Böljande skogslandskap

Vilt och friluftsliv är oftast koncentrerade till skogsområdena på höjderna. 
Dessa områden är känsliga för störning och barriäreffekter. På nationell 
nivå finns ett fåtal fungerande vandringsstråk för vilt, särskilt rovdjur, som 
förbinder sydsvenska höglandet med Bergslagen och Norrlands skogar. 
Utan fungerande passager riskerar en järnväg i öst–västlig riktning att bli 
en barriär för dessa djur. Kunskap om regionala och nationella sprid-
ningssamband för vilt är viktigt för lokalisering av faunapassager i dessa 
landskapstyper. 

I flackare, skogsdominerade sluttningar, är en lokalisering av järnvägen 
byggnadstekniskt mer lämplig än över de brantaste dalgångarna. En sådan 
lokalisering har fortfarande potential att erbjuda utblickar, samtidigt som 
skärningarna/bankarna inte behöver bli så stora. 

Bebyggelsemiljöer

Dalgångarna har ofta stora sociala, kulturhistoriska och ekologiska värden. 
Här finns tätbefolkade centralbygder som är känsliga för störning och 
barriäreffekter och rika fornlämningsområden som är känsliga för 
utradering och brutna samband. I ådalar, utmed vattendrag, förekommer 

ofta småindustri och bebyggelse. Dessa områden är känsliga för skalbrott, 
brutna samband och utradering.

I landskap av storskalig karaktär, präglade av sjöar och skogklädda berg, 
följer bebyggelse och vägar ofta stränderna och andelen öppen mark är 
liten. Dessa delar är känsliga för störning och fragmentering. 

För de skogslandskap som återfinns ovanför högsta kustlinjen, återfinns de 
bästa odlingsjordarna och därmed också bebyggelsen på höjderna. Således 
kan även höjderna vara känsliga för fragmentering, brutna samband och 
barriäreffekter. 

Sjöar, stora mossar och myrmarker

Mossarna är karaktäristiska för denna landskapstyp. De hyser en rik fågel-
fauna som är känslig för störning. Mossarna är känsliga för hydrologiska 
förändringar som kan leda till igenväxning och därmed en fragmentering 
av de stora, öppna områdena – något som också hotar fågellivet. 
Många klarvattensjöar har höga naturvärden och är känsliga för förore-
ningar och störning av fågellivet.

Nyckelfaktorer:
• Branta och flacka sluttningar
• Sprickdalar och ådalar
• Bebyggelse längs vattenvägar – och på 
höjderna

• Stora mossar och myrmarker

Figur 53: Illustration Emily Wade

Skogsområdena på höjderna är 
vilttäta och används för friluftsliv. 
Känslighet för barriäreffekter för 
vilt och friluftsliv.

Känsligt att ligga längs sprickdalars 
sluttningar vilket innebär mycket 
stora ingrepp som kan innebära 
barriäreffekter för människor och 
arter kopplade till barrskogsmiljöer.

Känslighet för skalbrott och 
strukturbrott om höga bankar 
anläggs.

Visuell och ekologisk känslighet 
mot ingrepp i sluttningar. Genom 
att korsa dalgångar på bro så 
tvärt som möjligt kan effekterna 
begränsas i kantzonerna. 

Känsligt för barriär-
effekter och 
bullerstörning i 
dalgångarna.

Vilt och friluftsliv är koncen-
trerad till barrskogsområden 
på höjderna. Känslighet för 
ändrad karaktär och 
barriäreffekter för vilt och 
friluftsliv.
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Idéer för att skydda, stärka och utveckla 
Kuperat skogslandskap

Värna den lokala landskapskaraktären 
Inrätta vegetationsområden med träd- och 
buskarter som reflekterar den lokala land-
skapskaraktären och koppla samman frag-
menterade skogsområden. I den lokala skalan 
kan bevarande av död ved i trädsäkringszo-
nen stärka biologisk mångfald.

Tunnelmynning och integrerade strukturer 
Övergångszoner mellan bro, bank och tunnel-
mynning behöver omsorgsfull utformning för 
att inte skapa visuella ärr i landskapet. Mark-
modellering som döljer eventuella betongkon-
struktioner eller vegetation runt tunnelmynning 
och kan integrera anläggningen landskapet. 

Access/Tillgänglighet 
Brutna vägar återkopplas och integreras 
i ett större trafiknätverk. Friluftsliv och 
skogsnäring kan få en god tillgång till 
landskapet genom en klok placering av 
ersättnings- och servicevägar.

Tillvarata landskapets form genom att 
placera passager över järnvägen där det 
finns naturliga höjdpartier. 

Beakta fågelsträck 
Höga broar tvärs dalgångar kan komma 
i konflikt med viktiga fågelsträck. Detta 
måste beaktas vid utformningen.

Skala, rytm och proportioner
Topografin är ofta storskalig och kan 
tydligt uppfattas genom utblickar från 
höjder och dalgångar. Proportioner, rytm 
och skala på nya byggnadsverk och 
tunnelmynningar kan bidra till att försköna 
den visuella upplevelsen av landskapet. 
Landskapets storskalighet samspelar 
visuellt med storskaliga broar, samtidigt 
ges möjlighet till goda utblickar från tågen. 
Broar och klok placering av stängsel och 
ersättningsvägar minskar barriäreffekter 
och brutna samband längs dalarna.

Vatten och strandzoner 
Öppna vattendrag och strandzoner är viktiga 
biotoper. Utformning eller återställande av 
strandkanter och ytor under broar har stor be-
tydelse för lokalt växt- och djurliv samt frilufts-
liv. Strandzoner är ofta synliga på långt håll 
och ska därför bearbetas för att inte förändra 
landskapets karaktär.

Regionala spridningsvägar
De stora skogsområdena har betydelse för vilt 
som rör sig mellan och inom Götaland och 
Svealand. Placeringen av banan i höjdled och 
lokaliseringen i relation till dalgångars riktning 
och lutning påverkar möjligheten att behålla 
rörelsestråk eller att skapa faunapassager. 

Bebyggelsemiljöer i dalgångar 
Vid vattnet finns ofta en koncentration av 
bebyggelse, småindustri och kulturobjekt. 
Passager, vägar och bullerskydd behöver 
placeras och utformas för att minska bar-
riäreffekter, stödja samhällsutvecklingen 
och inte försämra områdets karaktär.

Figur 54: Illustration Ameli Hellner
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5.3 Mosaiklandskap och övergångsbygder

Nyckelfaktorer – känslighet och potential
Småbruten topografi
Den småbrutna topografin är känslig för skalbrott och förändrad karaktär 
när en ny storskalig järnväg ska passera genom landskapstypen. Skärning-
ar och bankar bryter den småkuperade terrängens strukturer och samband 

– visuellt, ekologiskt samt kulturhistoriskt och socialt. I vissa delar kan 
viadukter undvika djupa skärningar och bibehålla dessa samband.

Småskalighet och biologisk mångfald
Mosaiklandskapet består av många små enheter som är vårdade under 
lång tid. Jordbrukslandskapet är komplext och visar spår från tidigare epo-
kers nyttjande av marken. Här finns områden som är tydliga tidsavtryck, 
och i angränsande ängs- och hagmarker eller i odlingsmarkens utkanter 
kan rika agrarhistoriska lämningar finnas. Landskapstypens gränstrakter 
mot slättlandskapen är ofta rik på fornlämningar och andra lämningar som 
är känsliga för utradering och brutna samband. Sammantaget utgör delar 

av mosaiklandskapen ekologiskt funktionella landskap eftersom här finns 
såväl ängs- och hagmarker som skogar med höga naturvärden. Dessa är 
också känsliga för utradering, fragmentering och barriäreffekter. Samtidigt 
kan järnvägens sidoområden – rätt utformade! – öka konnektiviteten mel-
lan olika småbiotoper och därmed bidra till en ökad biologisk mångfald.

Godslandskapens element, strukturer
Övergången mellan slättlandskap och mosaiklandskap har bitvis karaktä-
rien av ett godslandskap som har en variation av marktyper med anor från 
medeltiden. De öppna landskapsrummen, dungarna av ädellöv, alléerna 
och siktaxlarna är känsliga för konkurrerande storskaliga strukturer. Det 
ställer stora krav på järnvägens lokalisering, utformning och på passager. 
Exempelvis finns viktiga eklandskap som tillhör landets mest värdefulla 
landskap ur ekologisk synpunkt och är en viktig del av godslandskapet. 
Det är särskilt känsligt för fragmentering och barriäreffekter. En passage 
genom detta landskap kräver noggranna undersökningar och noggrann 
utformning och lokalisering för att värdena ska bestå.

Mossar myrar och andra våtmarker
Våtmarker och mossar är några av flera pusselbitar i mosaiklandskapet. De 
hyser en rik fågelfauna som är känslig för störning. Mossarna är känsliga 
för hydrologiska förändringar som kan leda till igenväxning och därmed 
en fragmentering av de stora, öppna områdena – något som också hotar 
fågellivet.

Nyckelfaktorer
• Småbruten topografi 
• Småskalig markanvändning, ålderdomlig struk-
tur, biologisk mångfald

• Godslandskapens element och strukturer
• Östergötlands eklandskap
• Tätorter kring befintlig järnväg

Figur 55: Illustration Emily Wade

Eklandskapet är känsligt för 
fragmentering och barriär-
effekter eftersom det är ett 
ekologiskt och kulturhistoriskt 
rikt landskap. 

Känslighet för skalbrott 
och att banan dominerar 
över godslandskapet

Potential att öka konnektiviteten längs banan 
och att öka kontakten med slättlandskapen 
och de skogsdominerade landskapen

Om banan förläggs på bro kan 
landskapets konnektivitet bibehållas.
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Idéer för att skydda, stärka och utveckla 
Mosaiklandskap och övergångsbygder

Samlokalisering av infrastruktur
Övrig infrastruktur så som andra vägar kan 
samlokaliseras med järnvägen för att minska 
fragmenteringen i landskapet.

Användning av massor för miljöåtgärder 
Användning av lämpliga massor till miljöåtgär-
der, som t.ex. en backsvalebrant, kan bidra till 
att åtgärda en brist eller fylla ett behov som 
finns i landskapet. Det är viktigt att identifiera 
dessa behov så tidigt som möjligt i processen. 
I MKB eller miljöbeskrivning bör materialet 
redovisas för att visa att det inte innebär risk 
för urlakning av skadliga ämnen.

Värna eller tillskapa sandmiljöer
För många arter bland växter och insekter är 
infrastrukturens gräs- och buskmarker en viktig 
livsmiljö. Därför behövs ett naturvårdsper-
spektiv i anläggning och drift av vägkanter och 
järnvägsmiljöer. Under 2010-talet har Trafikver-
ket undersökt vilka arter som har sin livsmiljö 
i vägkanter och i järnvägsmiljöer. En invente-
ring av artrika järnvägsmiljöer i södra Sverige 
visade på en imponerande artrikedom med 
drygt 500 kärlväxtarter och över 1 000 arter 
av skalbaggar, halvvingar, steklar och fjärilar. 
Under de senaste 100 åren har omfattningen 
av solbelysta sand- och grusmarker minskat 
kraftigt i landskapet.

Vattendrag och mossar 
Mosaiklandskapets vattendrag och mossar 
innehåller en stor biologisk mångfald. Utform-
ning eller återställande av strandkanter och 
ytor under broar har stor betydelse för lokalt 
växt- och djurliv samt friluftsliv. Störningsef-
fekter från järnvägen, till exempel över mossar, 
kan minskas genom att säkerställa vattenflö-
den och att arbeta med bullerskyddsåtgärder 
vid känsliga häckningsmarker för fåglar. 

Vidmakthålla jordbruksmarken 
Mosaikartade landskap är ett pussel av olika 
markanvändning, topografi och öppet och 
slutet. Att behålla kopplingar och att lokalisera 
tillfälliga markanspråk under byggtid är två 
aspekter som har stor betydelse för att hindra 
igenväxning. Utred möjligheten att utforma 
sidoområden så att de blir brukbara för odling 
eller bete. En viadukt ger mindre barriäreffekt 
och fragmentering än en hög bank. 

Småskaligt med stora upplevelsevärden 
Det är svårt att inte påverka något av mosaik-
landskapets sammansatta och småskaliga 
kultur- och naturmiljöer när järnvägens stela 
profil och linjeföring dras. Exempel på land-
skapsanpassningar är broar och portar som 
visuellt kan läka ihop banan med omgivningen 
och minska barriäreffekten; en grön banvall 
kan fungera som spridningskorridor mellan 
småbiotoper; anpassning vid brofästen och 
flacka vägbankar kan möjliggöra fortsatt 
markanvändning och särskild hänsyn kan tas 
inom trädsäkringszonen för skyddsvärda träd.

Figur 56: Illustration Ameli Hellner
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5.4 Tätort

Nyckelfaktorer – känslighet och potential
Tätorter kan ligga i olika landskapstyper som har varierande topografi, 
relation till vattendrag och en unik historia. Tätort inbegriper här mindre 
orter med mer än 200 hus i samlad bebyggelse upp till städer med flera 
tusen invånare. Orter som vuxit sig stora efter anläggande av en järnvägs-
station, har ett gatunät och en centrumstruktur som i viss mån styrs av 
järnvägens riktning. Städer som saknat järnväg, har utvecklats med andra 
drivkrafter och begränsningar.

Typiskt för städer som utvecklats från 1600-talet och framåt är en tydlig 
rutnätsstruktur i de centrala delarna och en friare, ofta funktionssepara-
erad struktur i stadens utkanter. Det sistnämnda är en tydlig stadsbygg-
nadsidé som etablerades under 1900-talet och som bygger på fri rörlighet 
med egen bil och en storskalig utbyggnad av förstäder och bostadsområ-
den. Den funktionsseparerade staden delar upp bostäder från friluftsom-
råden och verksamhetsområden. Sedan 1990-talet har de äldre industri-
områdena vid vattendrag inne i äldre städer, alltmer utlokaliserats och 
gett plats för utveckling av bostäder och kontor. Vi kan se att det finns ett 
stort intresse att förtäta och omvandla städer i närheten till spårbundna 
stationer. Stambanorna som anlades från 1800-talets mitt fram till början 
av 1900-talet innehöll omfattande bangårdar och byggnader för omlast-
ning av livsmedel, gods och industriprodukter. Idag sker denna omlast-
ning i hög grad till lastbilar utanför stadskärnan och en intressant fråga 
vid framtidens järnvägsutbyggnad är vilka funktioner som järnvägen ska 
få plats med i den centrala staden. 

Tätorter kring befintlig järnväg
Södra stambanan korsar idag både Östergötlands och Skånes mosaikland-
skap. Kring denna finns orter och städer som exempelvis Hässleholm, vars 
stadsplan och struktur är uppbyggd kring järnvägen. Stadens karaktär är 
därför känsligare för en flyttning av stationsläget än andra städer som har 
en struktur byggd på andra förutsättningar.

Stadens rörelsemönster

Till skillnad från glesbefolkade områden på landsbygden har tätorter en 
planerad struktur som utgörs av gator, friytor och bebyggelse. Stadens ga-
tunät är tätt sammankopplat med många valmöjligheter att röra sig. Där-
för kan en järnväg skapa stora barriäreffekter om den skär av korsande 
stråk. Utöver den fysiska möjligheten att röra sig, påverkas människors 
rörelsemönster av den upplevda miljön längs en gata eller genom en port. 
Överblickbarhet, orienterbarhet, igenkänning, tillgänglighet och fördel-
ning av ytor för t.ex. fotgängare gör oss olika benägna att använda en gata 
eller gångväg. Det har stor betydelse att dimensionering och gestaltning 
av stråk längs och tvärs järnvägen utformas med omsorg om detaljer och 
för upplevd trygghet.

Tätortens karaktär 

Skalan, tätheten och den platsspecifika karaktären är ett resultat av 
människors aktiva beslut och vilka resurser som funnits på platsen. Den 
byggda miljön är ett resultat av en rad förhandlingar och prioriteringar av 
olika intressen. Dessa intressen ändras ofta över tid, varför stadens inne-
håll kan växla beroende på hur många och vilka människor som bor på 
platsen. När vi talar om tätortens karaktär och historia är det i första hand 

den fysiska miljön med en viss typ av områden, byggnader, parker, och ga-
tor samt deras relation till landmärken och landskapselement som avses. 
Landskapets form har minst lika stor betydelse som stadsstrukturen vid 
lokalisering, placering och utformning av järnvägen i en tätortsmiljö. Ba-
nans läge i höjdled (profil) kommer ge olika förutsättningar för att lägga 
banan i skärning, på bank eller på bro. Ortens karaktär är inte statisk och 
processen att bygga järnväg genom en tätort eller stad driver ofta på en 
diskussion om hur karaktären ska utvecklas framöver. Valet av profilhöjd 
och stationsläge kommer att påverka ortens karaktär. Därför behöver 
passager genom tätorter studeras detaljerat även i tidiga lokaliseringsut-
redningar.

Järnvägen som möjlighet och begränsning

Järnvägen bildar en barriär som bullrar. I en tätortsmiljö där många 
människor vistas, är det därför viktigt att minimera störning och bar-
riäreffekter. En god landskapsanpassning i ett tätortssammanhang kan 
handla om att minimera markanspråk och att arbeta med stödmurar och 
terrasser istället för banvall. Bullerskydd och stängsling utförs med sta-
dens skala, material och detaljbearbetning.

Stationslokalisering kan ge en potential att skapa högre exploatering inom 
cykelavstånd från stationen. En god landskapsanpassning handlar om att 
stationsmiljön kan anslutas till den önskvärda lokala utvecklingen genom 
att kopplingar till plattformen knyter an till rörelsestråk eller att service-
vägar till växlar inte hindrar anordnande av stationsområde.  

Nyckelfaktorer
• Landskapets form ger olika förutsättningar för 
lokalisering och placering även i en tätortsmiljö.

• Ett tätt gatunät.
• Ortens skala, struktur och karaktär är  
platsspecifik.

• Järnvägen påverkar stadsutvecklingen, i synner-
het stationslokaliseringen.

• Trånga passager – ont om plats.

Figur 57: Järnvägen i förhållande till olika topografiska former. Där järnvägen ska ansluta till 
samhällen i botten av tydliga sprickdalar (som i Jönköping, Ulricehamn och Borås) krävs 
mycket långa tunnlar för att ta sig ner från de omgivande höjderna. Illustration: Eva-Lisa 
Andersson, Ramböll (Förstudie Götalandsbanan delen Linköping–Borås, s. 66).

Figur 58: Station i utkanten av en tätort bör utformas för att ange riktning och sammanhang 
med tätortens centrum samt för att få en tydlig egen identitet. (Ostlänken – delen Gersta-
berg–Sillekrog, s. 24).
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Banans profil påverkar storskaligheten
Banans placering i höjdled påverkar hur storskalig 
anläggningen upplevs. En nedskuren järnväg kan 
underordna sig stadsbilden och ger minskad 
bullerspridning. En högt belägen bana, på viadukt, 
bibehåller rörelsestråk men riskerar att ge stor 
bullerspridning. En viadukt syns på håll och med en 
integrerad bullerskärm kan den upplevas som 
storskalig. Beroende på byggnadsverkets utform-
ning och proportion kan det antingen bli domine-
rande eller underordnat stadsbilden. 

Välbearbetad gränszon
I tätorter blir miljön i direkt anslutning till banan extra 
viktig. Bland annat ska de skyddsstängsel och skär-
mar som krävs utformas med en extra hög estetisk 
finess. Detta av hänsyn till de många människor 
vars vardagsmljö kommer att påverkas.  

Visuellt intressant infrastruktur
Nya inslag i den peri-urbana miljön kan bidra till en 
intresseväckande och välintegrerad infrastruktur 
som ger något tillbaka till staden i form av ett 
landmärke. 

Minska barriäreffekten i staden
Skapa kopplingar över och under spåren samt 
visuell kontakt i strategiska lägen.

Trädsäkringzon i tätort
Trädsäkring på kvartersmark och allmänna platser 
samt tomtmark utanför detaljplanerat område sker 
med individuell bedömning och överenskommelse 
direkt med fastighetsägaren eller dennes represen-
tant.

Idéer för att skydda, stärka och utveckla 

Tätort

Möjlighet till stadsutveckling och ökad 
access till målpunkter

Nya allmänna platser –lokal nytta
Järnvägen kan tillskapa nya ytor i staden 
som kan användas till exempelvis rekreation, 
naturliga lekmiljöer, kolonilottsområden eller 
tillgodose andra lokala behov.

Utvecklad gång- och cykelinfrastruktur 
Utbyggnaden av järnvägen kan samordnas 
med annan infrastrukturutbyggnad som kan 
lösa behov på plats, så som utvecklandet av 
cykelpendlingsstråk och rekreativa kvaliteter.

Access/Tillgänglighet
Brutna vägar återkopplas och integreras i ett 
större trafiknätverk. 

Konst och kultur
Möjlighet till konstinstallationer och nya 
landformer som kan skapa intressanta 
utblickar från tåget, utgöra landmärken, 
skapa lokalanknytning och vara pedagogiska. 

Grön infrastruktur
Marken intill banan ger möjlighet till nya 
gröna nätverk i staden. 

Multifunktionella ytor/Dagvattenhantering
I staden är det ont om restytor. Tekniska 
lösningar, trädgropar och dagvattenhantering 
behöver samsas om samma ytor.
Nya vattenmiljöer kan också vara visuellt 
intressanta för både boende och tågresenä-
rer. Dagvattendammar ger stor möjlighet att 
tillskapa nya livsmiljöer. 
 

Figur 59: Illustration Ameli Hellner
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