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Altenativa lägen för en framtida centralstation som studerats översiktligt i denna åtgärdsvalstudie   
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Enkel åtgärdsvalsstudie 

Studien har genomförts enligt åtgärdsvalsstudiens fyra delar: initiera, förstå situationen, pröva tänkbara lösningar samt forma en inriktning och 

rekommendera åtgärder. Första fasen handlar om att initiera och starta projektet. Andra fasen handlar om att förstå situationen genom att identifiera mål 

och behov samt ringa in en problembild. Därefter prövas och analyseras alternativa åtgärder och åtgärdskombinationer utifrån fyrstegsprincipen. 

Alternativa lösningar gallras ut och deras effekter, konsekvenser, måluppfyllelse och kostnader bedöms. Utifrån de bästa alternativen formas en 

övergripande inriktning och förslag till rekommenderade åtgärder.  

 

Figur 1. Metod för åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen. 

 

 

Bakgrund, problembild och syfte  

Kalmar lyfts i en gemensam överenskommelse för sex sydsvenska län och regioner från 2016 fram som en av tio tillväxtmotorer i södra Sverige1. Trafikverket 

har i sitt förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen poängterat betydelsen av utvecklade resmöjligheter och kortare restider mellan de regionala 

tillväxtområdena i Sydsverige där Kalmar är en av åtta utpekade noder2. Även i förslaget till regional transportplan 2018 – 2029 betonas att Kalmars funktion 

som regional tillväxtmotor måste bejakas och stärkas för att det regionala målet om större och stabilare arbetsmarknadsregioner ska kunna nås.  

Regionala kärnor och tillväxtmotorer har under senare år vuxit fram som centrala begrepp i samband med regional utveckling. Avsikten är att lyfta fram 

betydelsen av orter som är så stora att de i sig utgör en tillväxtfaktor för sin omgivning. Forskning har visat att en stad måste ha minst 25 000 invånare för 

att kunna ge sådana positiva effekter.3 Nationella analyser tyder på att det krävs minst 50 000 invånare för att en ort ska kunna fungera som draglok för en 

                                                           
1 Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Region Blekinge, Landstinget Blekinge, Region Halland, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne. 2016. Ett enat 
Sydsverige skapar ett starkt Sverige. Positionspapper infrastruktur & transport. 
2 Trafikverket. 2017. Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029. Remissversion4 2017-08-31 
3 Klaesson, J. & Pettersson, L. 2009. Interdependent Urban-Rural Development in Sweden. I: Karlsson, C., Stough, R., Cheshire, P. & Andersson, Å. (red.). Innovation, Dynamic Regions and Regional Development. 
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region.4 Andra studier har visat att omkring 100 000 ”pendlingsbara” jobb behöver finnas i ett område för att storleken på arbetsmarknaden ska kunna 

fungera som en självstärkande tillväxtmotor.5  

Kommunens planering har som övergripande inriktning att utveckla rollen som tillväxtcentrum för hela regionen. För att stärka den rollen pågår en ständig 

utveckling av trafiken i staden. Inriktningen är att åstadkomma det som från trafiksynpunkt är kännetecknande för en större stad som fungerar väl som 

draglok för sin omgivning, nämligen att gång-, cykel- och kollektivtrafik har en framträdande roll. Samtidigt måste funktionen som nav för regional och 

interregional trafik utvecklas och säkerställas. I det sammanhanget är den framtida regionstadens bytespunkt för olika transportslag – ett Kalmar C 2.0 – av 

central betydelse. Lokaliseringen av en station för Kalmar stad har betydelse inte bara för närregionen utan för hela den funktionella regionen sydöstra 

Sverige. 

Kalmar kommun prioriterar arbetet med att finna lösningar som på ett optimalt sätt kombinerar stadens fortsatta utveckling med goda trafiklösningar. Från 

den utgångspunkten bedöms risken som stor att nuvarande spåranslutning till och i förlängningen även dagens lokalisering av buss- och järnvägsstationen 

kommer att begränsa utvecklingsmöjligheterna för såväl staden som kommunen och regionen. De tre plankorsningarna mellan väg och järnväg samt även 

stationsområdet utgör redan idag en barriär som försvårar kopplingar mellan olika delar av staden. Barriäreffekten kommer att förstärkas i takt med 

att den planerade ökningen av tågtrafiken genomförs. 

Trafikverket har i en publicerad åtgärdsvalstudie för Kust till kustbanan6 redovisat en konsekvensanalys av en ökad tågtrafik genom centrala Kalmar. 

Analysen visar på stora omfördelningar av trafikflöden i staden med påtagliga kapacitetsproblem som följd. Barriäreffekterna i staden ökar då 

möjligheten att röra sig mellan norra och södra Kalmar kraftigt påverkas. Inte minst för oskyddade trafikanter blir detta ett stort problem. 

Transporter till och från hamnen påverkas också negativt. Trafikverket anger i rapporten att en flytt av stationen är en tänkbar lösning, men att 

konsekvenser för detta och hur till exempel kopplingen mot centrum löses inte har studerats. 

Kommunen har därtill som övergripande mål att  

 vara en fossilbränslefri kommun år 2030 

 cykeltrafiken ska öka årligen 

 resandet med kollektivtrafik ska öka årligen 

                                                           
4 Demografins regionala utmaningar. Bilaga 7 till Långtidsutredningen. SOU 2015:101 
5 Johansson, B. & Klaesson, J. 2005. Västsverige och den nya ekonomiska geografin. 
6 Trafikverket. Åtgärdsvalsstudie för Kust- till Kustbanan Växjö – Kalmar/Karlskrona. Diarienummer: TRV 2015/101949 
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De båda sistnämnda målen är väsentliga delmål eller medel för att minska beroendet av fossila bränslen. Den pågående cykelsatsningen i kommunen har 

som syfte att skapa säkra och snabba cykelvägar både inom staden och mellan den och omgivande orter. Cyklandet har ökat sedan mätningar startade i 

början av 2010-talet men bromsade in något det senaste året. Resandet med kollektivtrafiken har däremot ökat stadigt efter den senaste linjeomläggningen 

i början av 2010-talet. Ledstjärnor i trafikplaneringen som enkelt (taktfasta turer som avgår samma minuttal), pålitligt (punktlighet med minimum av 

förseningar) och säkert (hållplatser som upplevs som trygga) har bidragit till den positiva utvecklingen.   

 

Syfte med åtgärdsvalsstudien 
Denna förenklade åtgärdsvalsstudie har två syften: 

 Presentera argument för beslut på nationell nivå att under planperioden 2018-2020 påbörja arbetet med en fördjupad åtgärdsvalsstudie kring 

stationsläge och spårområde för ett stationsläge i Kalmar stad som svarar upp både mot dagsaktuella och framtida behov,  

 Ge underlag för en sådan fördjupad åtgärdsvalsstudie utifrån gällande översiktsplan för Kalmar kommun, beslutade planer och utvecklingsriktlinjer 

i övrigt samt identifierade stadsbyggnadsrelaterade problem och behov.  

 

Målbild för åtgärdsvalsstudien 

 Utifrån dagens situation och med hänsyn till planerad framtida stadsutveckling föreslå insatser som förbättrar trafiksäkerheten och minskar 

järnvägens barriäreffekt i Kalmar stad. Samtidigt ska förutsättningarna för en gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik som utvecklar Kalmars funktion 

som regional tillväxtmotor stärkas. Det innebär att tillgängligheten visavi andra tillväxtmotorer och regional kärnor, närbelägna kommuner och 

kringliggande landsbygd förbättras.  

 Föreslå inriktning för en fördjupad åtgärdsvalsstudie med rekommenderade åtgärder inklusive en första översiktlig uppskattning av kostnader, 

effekter och konsekvenser 

 

Avgränsning/förutsättningar 
• Åtgärdsvalsstudien geografiska avgränsning överensstämmer med det område som redovisas som ”Utredningsområde för stationsområde” i 

gällande översiktsplan från 2013 (se bild sidan 2).  
• De behov av förändringar på det kommunala gatunätet för cykel-, kollektiv- och biltrafik som kan följa av åtgärdsvalsstudien behandlas separat. 

 

Aktörer och övriga intressenter, involverade eller ej 
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Åtgärdsvalsstudien har ett mycket stort regionalt och även interregionalt intresse, då den berör en av sydöstra Sveriges viktigaste bytespunkter mellan olika 

trafikslag.  

Trafikverkets intresse av studien berör förutom lokalisering av stationsområde och sträckning av järnvägen västerut från Kalmar även kopplingen mellan 

centralstationen och E22. 

Kalmar kommun har stort intressen i åtgärdsvalsstudien då centralstationens framtida lokalisering i mångt och mycket blir styrande för möjligheterna att 

åstadkomma en hållbar framtida stadsutveckling. Närmast belägna regionala tillväxtmotorer har intresse av studien då tillgängligheten till centrala Kalmar 

har mycket stor betydelse för möjligheterna att åstadkomma en sammanhållen funktionell region i sydöstra Sverige.  

Regionförbundet har intresse av studien eftersom den berör framtida regionala utvecklingsmöjligheter där väg- och järnvägstransporter är två viktiga medel. 

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten har i egenskap av kollektivtrafikansvarig ett stort intresse i lokaliseringen av ett framtida läge för Kalmar 

centralstation.  

 

Slutligen har berörda fastighetsägare ett stor intresse att följa och vara delaktiga i processen.  

 

Gällande planer och aktuella planeringsunderlag 

 Översiktsplan för Kalmar kommun, antagen av kommunfullmäktige 2013-06-13.  

 Fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen med omgivande vattenrum, antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19. 

 Utveckling av Kalmar stationsområde. Sweco Infrastructure AB 2012-04-4, rev 2012-08-20 

 Utveckling av stationsområdet i Kalmar. Vectura 2009-11-03. 

 Trafikanalys plankorsningar Kalmar. Tyréns 2015-11-04. 

 Effekter av ökad tågtrafik i Kalmar. Samhällsbyggnadskontoret, Kalmar kommun. Koncept – arbetsmaterial 2016-02-05.  
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Preciserande av problem, brister, behov och avgränsningar 

Nuläge 

Kalmar Centralstation, beläget på Kvarnholmen i den inre stadskärnan, är slutpunkt för två olika järnvägsbanor, Kust-till kustbanan och Stångådalsbanan. 

Från bangårdsområdet på Kalmar Södra och in till centralstationen, en sträcka på cirka 1,4 km, går båda järnvägsbanorna på samma enkelspår. Kalmar 

central är en så kallad säckstation, vilket innebär att samtliga tåg vänder i Kalmar. 

Kalmar stationsområde har tre spår för resandeutbyte (spår 

1, 2 och 3) och fyra spår för uppställning samt ett godsspår 

som går genom stationsområdet ut till hamnen på 

Tjärhovet. Det senare är för närvarande taget ur drift men 

spåret finns kvar och tågtrafiken kan återupptas efter en 

återställningsperiod.  

Det finns två plattformar för resandeutbyte, varav den ena 

har direktomstigning till Kalmars bussterminal som ligger vid 

stationen. Plattformarna medger idag fyra olika 

plattformslägen (1a, 1b, 2 och 3; se bild till vänster). 

Bussterminalen är belägen norr om spårområdet och väster 

om stationsbyggnaden. Den trafikeras av sex linjer i 

stadstrafik, ett tiotal linjer i express- och landsbygdstrafik, 

ett par närtrafiklinjer samt kommersiell busstrafik. Bussarna 

angör terminalen via Stationsgatan antingen från Norra 

vägen eller via Ölandskajen- Tjärhovsgatan – Järnvägsgatan.  

Kalmar stationsområde (Sweco Infrastructure AB 2012) 
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Resandet med kollektivtrafiken har utvecklats mycket positivt under de senaste åren såväl i kommunen som i regionen. I det regionala 

trafikförsörjningsprogrammet från 2017 redovisas en årlig ökning av resandet från 2013 och framåt på mellan 8 till 10 procent. Det regionala målet om 40 

procent resandeökning 2006 till 2020 nåddes redan 2014. Ökningen av det kollektiva resandet har varit särskilt stor i Kalmar och då framför allt i 

stadstrafiken. I den kategorin registrerades en ökning av resandet med närmare 25 procent mellan 2013 och 2016. Sammantaget gjordes det sistnämnda 

året närmare 5 miljoner bussresor som berörde terminalen vid centralstationen.  

Resandet i tågtrafiken till och från Kalmar Central har också ökat stadigt. Mellan 2013 och 2016 steg exempelvis resandet med Öresundstågen med drygt 20 

procent. Enligt KLT bedöms antalet tågresor till och från Kalmar central ha ökat från 1,5 miljoner idag till runt 2 miljoner per år under första delen av 2020-

talet. Lanseringen av ett nytt trafikkoncept – Krösatåg 2013 – och två nya bytespunkter - Smedby 2014 och Trekanten 2015 – har verksamt bidragit till det 

ökade tågresandet. På sikt finns planer för regional tågtrafik på Stångådalsbanan med hållplatser i Hansa City, Lindsdal, Läckeby och Rockneby. 

Brister 

Under 2017 har det skett 67 tidtabellagda tågrörelser mellan Kalmar Central och bangårdsområdet Kalmar Södra varje vardagsdygn. Till det kommer intern 

trafik på sträckan för uppställning, service med mera. Det innebär att bommarna vid de tre plankorsningarna längs sträckan legat nedfällda i genomsnitt 

drygt 20 minuter varje timma. När de utökningar av tågtrafiken som redovisas i det regionala trafikförsörjningsprogrammet är genomförda under andra 

halvan av 2020-talet kommer stationen att ha minst fyra ankommande och fyra avgående tåg under timmarna med tätast trafik. Det ger en tågrörelse 

ungefär var sjunde minut på sträckan Kalmar Central – Kalmar Södra. Under en vardagstimma kan bommarna då komma att ligga nere nästintill 40 minuter.  

I praktiken kommer det medföra kraftiga begränsningar av möjligheterna för all trafik att korsa spårområdet och då inte minst under högtrafiktimmarna på 

morgonen och sen eftermiddag – tidig kväll. Risken är att gång- och cykeltrafikanter i ett sådant läge försöker ta sig över spåren, vilket är i högsta grad 

negativt från trafiksäkerhetssynpunkt. Redan idag förekommer tät köbildning med längder över 100 meter vid de tre signalreglerade korsningarna mellan 

väg och järnväg, ett mönster som kommer att förstärkas vid ökad tågtrafik.  

Sammantaget innebär det att spårområdet kommer att vara en källa till ett mindre trafiksäkert Kalmar samtidigt som dess barriäreffekt för främst 

gångtrafikanter och cyklister men även för övriga trafik mellan de norra och södra delarna av staden kommer att förstärkas ytterligare. Paradoxalt nog kan 

den järnväg som är central för att binda ihop sydöstra Sverige i en gemensam funktionell region och därmed vara ett medel för en positiv utveckling 

samtidigt bli ett allvarligt hinder för den stadsutveckling som behövs för att säkra processen i riktning mot samma mål. Bristerna kan åtgärdas genom 

exempelvis planfria korsningar, sänkning av spåret till under marknivå eller flytt av stationsläget. 

Behov 
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En centralstation ska som namnet antyder vara en central nod i staden och bidra till att knyta ihop dess olika delar. Den ska kunna nås enkelt till fots, med 

cykel eller via kollektivtrafik. För att läget ska vara attraktivt är det viktigt att det7  

 Integreras i staden och bidrar till möten mellan människor 

 Underlättar för smidiga byten mellan alla olika trafikslag  

 Inger en känsla av att vara en trygg plats. Det är från den utgångspunkten positivt med bostäder i anslutning till ett resecentrum  

 Erbjuder service och möjlighet att uträtta saker medan man väntar, till exempel shopping eller möjlighet att studera eller arbeta.  

Det innebär att kommunens fysiska planering inriktas på att planera för bostäder, verksamheter och service som gör att stationen blir en funktionell del i 

stadsmiljön. En annan viktig ledstjärna i planeringsarbetet är att stationen ska ge optimal tillgänglighet till/från angränsande kommuner och regioner.  

Vid planeringen är det vidare nödvändigt att ha en tillräcklig tidshorisont framåt. Utgångspunkten bör vara att lokaliseringen sker till en plats som bedöms 

klara Kalmar stads och omgivande funktionella regions behov under minst det närmaste halvseklet.  

Sammantaget ger det följande tre principiella valmöjligheter vad gäller lokaliseringen av en framtida Kalmar Centralstation 2.0: 

 Åstadkomma planskildheter över eller under järnvägen inklusive ombyggnad av nuvarande spårområde på stationen 

 Sänka järnvägsspåret till under marknivå inklusive ombyggnad av nuvarande spårområde på stationen 

 Flytt av hela eller delar av Kalmar Centralstation till ett nytt eller kompletterande stationsläge 

Avgränsningar 

De alternativ som studerats översiktligt i denna rapport ligger samtliga inom det område som avgränsats som ”Utredningsområde för stationsläge” i 

gällande översiktsplan. Översiktliga kostnadsuppskattningar har tagits fram för åtgärder som direkt har anknytning till eller berör respektive stationsläge. 

                                                           
7 Sveriges Kommuner och Landsting, Vägverket, Banverket & Boverket. 2007. Trafik för en attraktiv stad, underlag. Utgåva 2 
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Kostnadsuppskattningar för exempelvis stationsbyggnader, bussterminaler eller parkeringsytor ingår som regel inte i de redovisade siffrorna. Däremot har 

behovet för dessa ändamål vägts in i den samlade bedömningen av respektive läge.  

Behovet av kompletterande insatser på det kommunala gatunätet för anslutning av cykel-, kollektiv- och biltrafik har inte behandlats i denna omgång. 

Gjorda sonderingar visar emellertid att samtliga lägen är möjliga att försörja med anslutande trafik. Frågan kommer att studeras närmare i kommande 

etapper av utrednings- och planeringsprocessen.  

Kommande utveckling - faktorer som har betydelse för studien. 

De politiska ledningarna för Kalmar, Karlskrona och Växjö kommuner har gemensamt insett att det finns starka skäl att utveckla en sammanhållen 

funktionell region i sydöstra Sverige. De tre kommunernas arbetsmarknadsregioner har idag närmare 400 000 invånare. Befolknings- och 

näringslivsutvecklingen är god. En akilleshäl, framlyft inte minst av OECD, är brister i infrastrukturen, både mellan de nämnda residensstäderna, inom 

regionen som helhet och till övriga marknader i Sverige och Europa. 

Sydöstra Sveriges attraktionskraft är stor och det finns en trend att den fortsätter att öka. Linnéuniversitetet med bas i Växjö och Kalmar är en del i denna 

ökning. Höstterminen 2017 kom universitetet på femte plats vad gäller antalet antagna studenter. Tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola hade 

Linnéuniversitetet enligt den senaste nationella statistiken det näst högsta antalet förstaårsstudenter av alla svenska universitet och högskolor. 

Kalmar, Karlskrona och Växjö kommuner har gett staten ett mycket fördelaktigt erbjudande. Tillsammans med övriga kommuner inom berörda 

arbetsmarknadsregioner är de tre kommunerna beredda att bygga 30 000 nya bostäder de närmaste 25 till 30 åren. Här är Kalmar, med en av Sveriges mest 

attraktiva stadskärnor, navet i en av tre delregioner som omfattar totalt åtta kommuner med sammanlagt 175 000 invånare i den södra delen av Kalmar län. 

Med en infrastruktur som ger förutsättningar för bra kommunikationer bör en bostad som byggs i sydöstra Sverige vara lika viktig för staten som en bostad 

som byggs i Stockholm eller övriga storstadsregioner. Genom en väl utbyggd kollektivtrafik, bra pendlingsmöjligheter och ett utbyggt bredbandsnät inom 

hela Sydost kan människor bo och arbeta var de vill. Det är en framtidsfråga för att hela regionen ska kunna utvecklas. För att kunna möta upp mot dessa 

behov måste tågtrafiken harmonisera bättre i stadsmiljön med övriga trafikformer än vad som är fallet för närvarande. 

Förväntningarna är att samma typ av uppgörelse som nåtts i samband med Sverigeförhandlingen kan bli aktuell även för sydöstra Sverige. Med andra ord att 

kommunala investeringar i nya bostäder kan växlas upp mot statliga investeringar för bättre kommunikationer. Det skulle innebära en statlig 

medfinansiering motsvarande ett flertal miljarder kronor.  
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Mål för tänkbara lösningar och förslag på åtgärder (eftersträvad kvalitet) 

De åtgärder som redovisas och bedömts har utgått från den målbild som redovisats tidigare: ”Föreslå insatser som förbättrar trafiksäkerheten och minskar 

järnvägens barriäreffekt i staden och samtidigt utvecklar och stärker Kalmars funktion som regional tillväxtmotor”.  

Under arbetets gång har flera tänkbara lösningar prövats varav vissa i detta skede inte kommer att bearbetas vidare. Dessa har marketrats med ett Nej i 

kolumnen Gå vidare.  

Kostnader för stationsbyggnader, bussterminaler, parkeringar etcetera tillkommer i samtliga studerade alternativ. 

Nr. Åtgärd som studerats och bedömts vid 

Befintligt stationsläge  

Fyrstegs- 

principen 

Måluppfyllelse 

enligt målet i 

Förstå 

situationen 

(Låg/Medel/Hög)  

Översiktlig 

bedömning av 

kostnad för åtgärd 

(inkl. planering); 

miljoner kronor 

Bedömning av  

genomförbarhet 

Gå 

vidare 

Kommentar 

JA1 Två planfria korsningar på sträckan 

Kalmar C – Kalmar Södra, stängning av 

en korsning. 

Ombyggnad av spårområdet på Kalmar 

C (förkortning av spår samt ny perrong 

(Sweco 2012). 

Flytt av bussterminal öster om 

spårområdet (Sweco 2012).  

Tre - Fyra Medel - Hög 400 – 800  Kostnaden och även 

det praktiska genom-

förandet av passager 

under (eller över) 

spåret beror i hög 

grad på lokala mark-

förhållanden, varför 

angivna uppskatt-

ningar av kostnader i 

hög grad ska ses som 

miniminivåer.  

Åtgärder för att 

åstadkomma plan-

frihet kan komma att 

kräva intrång på an-

slutande fastigheter. 

Ja Kräver viss ombyggnation av 

gång-/cykel- och kollektiv-

trafiknäten. 
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JA2 Nedgrävning av järnvägsspåret från 

Kalmar Södra och österut.  

Ny nedsänkt station.  

Fyra Hög 3 000 – 5 000 Mycket hög invester-

ingskostnad ska 

vägas mot att stad-

ens attraktivitet 

ökar, möjlighet skap-

as till fler bostäder 

centralt, minskade 

störningar från järn-

vägen samt inga pro-

blem med bilköer. 

Nej Den höga investeringskostnaden 

gör det mindre sannolikt att 

åtgärden kan komma till stånd. 

        

Nr. Åtgärd som studerats och bedömts vid  

Nytt stationsläge Framsta 
Fyrstegs- 

principen 

Måluppfyllelse 

enligt målet i 

Förstå 

situationen 

(Låg/Medel/Hög)  

Översiktlig 

bedömning av 

kostnad för åtgärd 

(inkl. planering); 

miljoner kronor 

Bedömning av  

genomförbarhet 

Gå 

vidare 

Kommentar 

 

UA1 Byggnation av nya spår samt nya växlar.  

Nya uppställningsspår på Kalmar Södra 

med tillhörande anslutningsväxlar.  

Två spår genom plankorsningen med 

Södra vägen. 

Fyra Låg 300 – 700  Begränsat utrymme 

– kommer sannolikt 

att kräva intrång på 

anslutande fastighet-

er. 

Risk för störningar på 

intilliggande bebygg-

else. 

Tar i anspråk grön-

ytor i stadskärnan  

Nej Järnvägens barriäreffekt består i 

allt väsentligt. 

Tillfartsvägen norrifrån till 

Slottet och stadsparken kan 

komma att blockeras.  

Mycket begränsade utvecklings-

möjligheter. 
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Nr. Åtgärd som studerats och bedömts vid 

Nytt stationsläge Brageplan 
och Södra station 

Fyrstegs- 

principen 

Måluppfyllelse 

enligt målen i 

Förstå 

situationen 

(Låg/Medel/Hög)  

Översiktlig 

bedömning av 

kostnad för åtgärd 

(inkl. planering)  

Bedömning av  

genomförbarhet 

Gå 

vidare 

Kommentar 

UA2 Byggnation av spår samt växlar för en 

ny station med samma funktion och i 

princip det utseende som redovisats av 

Sweco (2012). 

Fyra Hög 500 – 1 000 Fordrar tillgång till 

berörda fastigheter.  

Ja Kräver viss ombyggnation av 

gång-/cykel- och kollektivtrafik-

näten. 

        

Nr. Åtgärd som studerats och bedömts vid 

Nytt stationsläge 
Törneby/Flygplatsområdet 

Fyrstegs- 

principen  

Måluppfyllelse 

enligt målen i 

Förstå 

situationen 

(Låg/Medel/Hög)  

Översiktlig 

bedömning av 

kostnad för åtgärd 

(inkl. planering)  

Bedömning av  

genomförbarhet 

Gå 

vidare 

Kommentar 

UA3 Byggnation av spår samt växlar för en 

ny station med samma funktion och i 

princip det utseende som redovisats av 

Sweco (2012). 

Nytt triangelspår mellan Kust till 

kustbanan och Stångådalsbanan. 

Kräver förmodligen nya uppställnings-

spår på Kalmar Södra. 

Fyra Låg 600 – 1 100 Fordrar tillgång till 

berörda fastigheter. 

Ja Ett nytt stationsläge vid Flyg-

platsområdet löser inte problem 

med barriäreffekter i staden och 

är dessutom långt ifrån optimal 

för dagligt vardagsresande 

till/från stadskärna och inner-

stad.  

Ett stationsläge eller bytespunkt 

i anslutning till flygplatsen 

kommer primärt att vara 
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målpunkt för resenärer från den 

kringliggande regionen som ska 

vidare med flyg eller tåg.  

Däremot kan en enklare bytes-

punkt motiveras som ett kom-

plement till en mer centralt 

placerad huvudstation.  

        

 

Paketeringsförslag 

En bytespunkt i anslutning till flygplatsområdet (ett enklare alternativ av UA3) kan kombineras med en centralstation enligt samtliga övriga 

utredningsförslag. I övrigt står de redovisade förslagen för sig utan större kombinationsmöjligheter.  
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Effektbedömning 

Lö
sn

in
g 

/ 
P

ak
et

 

Samhällsekonomi Fördelning Transportpolitisk 
Gå 

vidare 
Kommentar 

Nytto-kostnadsbedömning. Beskrivning av 

största nyttorna/effekterna (+/-) samt 

bedömning av hur de förhåller sig till 

kostnaden. 

Hur fördelar sig nyttorna på olika 

grupper i samhället? Ta upp de 

fördelningar där stora skillnader kan 

uppstå. 

Ta upp de mest betydande bidragen 

(+/-) till uppfyllande av de 

transportpolitiska målen (huvudmål, 

funktionsmål, hänsynsmålen). 

Ja/Nej 
Allmän kommentar 

samt motiv till 

bortsortering om Nej 

JA1 

+ Bättre trafiksäkerhet och minskad 

barriäreffekt av järnvägsspåret till förmån 

för såväl oskyddade trafikanter som 

bilister. 

+ Bättre kopplingar mellan tåg- och buss-

trafik ökar möjligheterna för ökat resande 

med kollektivtrafiken.  

- Stationsområdet med spår och platt-

formar begränsar fortfarande utvecklings-

möjligheterna i Kalmar innerstad och 

stadskärna. 

I princip samtliga berörda (boende i 

kommunen, in- och utpendlare, 

besökare med flera) får direkt nytta av 

åtgärden.  

+ Förbättrad trafiksäkerhet i stads-

kärna och innerstad genom planfria 

korsningar väg/järnväg (Hänsyns-

målet). 

+ Bättre tillgänglighet till stadens 

olika delar (Funktionsmålet).  

Ja  
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UA2 

+(+) Bättre trafiksäkerhet och helt avveck-

lad barriäreffekt av järnvägen i stadskärn-

an till förmån för såväl oskyddade 

trafikanter som bilister. 

+ Bättre kopplingar mellan tåg- och buss-

trafik ökar möjligheterna för ökat resande 

med kollektivtrafiken. 

+ Ger möjlighet att på sikt förena olika 

delar Kalmar stad till en sammanhållen 

stadskärna. 

I princip samtliga berörda (boende i 

kommunen, in- och utpendlare, 

besökare med flera) får direkt nytta av 

åtgärden. 

+ Bra koppling till utvecklingsområde 

för bostäder och verksamheter som 

pekats ut i gällande översiktsplan 

(Huvudmålet). 

+ Förbättrad trafiksäkerhet i stads-

kärna och innerstad genom planfria 

korsningar väg/järnväg (Hänsyns-

målet). 

+ Bättre tillgänglighet till stadens 

olika delar (Funktionsmålet). 

Ja  

UA3 

+(+) Bättre trafiksäkerhet och helt avveck-

lad barriäreffekt av järnvägen i stadskärn-

an till förmån för såväl oskyddade 

trafikanter som bilister. 

+ Ger möjlighet att på sikt förena olika 

delar Kalmar stad till en sammanhållen 

stadskärna. 

- Fordrar en central station i direkt an-

slutning till innerstad och stadskärna, 

vilket ökar den totala kostnaden. 

Åtgärden kommer i första hand att 

vara till nytta för resenärer från kring-

liggande kommuner som ska resa 

vidare med flyg eller tåg. 

Om åtgärden inte kombineras med en 

mer stadsnära station kommer den att 

vara negativ för dels boende i, dels 

alla in- och utpendlare till/från 

centrala Kalmar.  

+ Förbättrad trafiksäkerhet i stads-

kärna och innerstad genom planfria 

korsningar väg/järnväg 

(Hänsynsmålet). 

+ Bättre tillgänglighet till stadens 

olika delar (Funktionsmålet). 

- Måste kompletteras med en mer 

stadsnära huvudstation för att bidra 

till en långsiktigt hållbar transport-

försörjning för såväl stad som 

kommun och region (Huvudmålet) 

Ja  

 

     

 

  



 
 

18 (20) 

 

Rekommenderade åtgärder  

Åtgärds-

förslag 

Inriktning och 

rekommenderade åtgärder  

Steg 

enligt 

fyrstegs- 

principen 

Förslag till fortsatt 

planering och hantering 

 

Tidsaspekt 

genomförande  

Ansvariga aktörer, 

genomförande 

Förslag till 

finansiering  
Kommentar 

1 

Fördjupad åtgärdsvalsstudie 

av de förslag som fått ”Ja” i 

kolumnen ”Gå vidare” i tabell 

på föregående sidor i detta 

avsnitt. 

  

En fördjupad 

åtgärdsvalstudie 

påbörjas under 

den första tre-

årsperioden av 

den kommande 

nationella tran-

sportplanen 

2018-2029. 

Kalmar kommun i 

samarbete med 

Trafikverket med 

deltagande av 

Regionförbundet i 

Kalmar län/Region 

Kalmar län samt 

Regionala kollektiv-

trafikmyndigheten i 

Kalmar län 

Delad 

finansiering 

mellan stat 

och kommun 
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Mikael Kalin, trafikstrateg 

Claes Malmberg, Sweco (överslagsberäkningar spårinvesteringar) 

 



 
 

19 (20) 

 

 

Arbetsprocessen 

Arbetet med åtgärdsvalstudien har bedrivits internt i Kalmar kommun inom en mindre arbetande 

grupp (se föregående avsnitt). Materialet har stämts av underhand med företrädare för den 

regionala kollektivtrafikmyndigheten och Kalmar Länstrafik. Trafikverket har beretts tillfälle att lämna 

synpunkter under arbetets gång. 
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