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Sammanfattning
År 2017 tog Kalmar kommun fram en åtgärdsvalsstudie där alternativa lägen för en
framtida järnvägsstation studerades. De två alternativ som blev föremål för vidare studier
var dels befintligt stations- och spårläge, dels ett nytt läge i anslutning till Brageplan och
Södra station. Det finns flera anledningar till ett nytt läge för stationen, där den viktigaste
är en förväntad förskjutning av boendetätheten västerut. Dessutom kommer ett ökat antal
tågrörelser ge längre bomfällningstider och minskad framkomlighet vid de tre
plankorsningar som finns mellan Bragebron och nuvarande stationsläge.
Föreliggande utredning studerar ett nytt stationsläge, d v s möjligheten att inrymma ett
stations- och spårområde i anslutning till Brageplan och Södra station. Befintligt läge
studerades i en utredning från 2012. I föreliggande utredning uppdateras och
sammanfattas innehållet, i syfte att kunna jämföra de båda stationslägena med varandra.
Det nya läget ska inrymma spår och plattformar, ytor för region- och stadsbusstrafik,
parkering för cykel och bil, gångstråk, angöring samt stationsbyggnad. Ytbehovet för
funktionerna bedöms utifrån framtida prognoser för trafik och resenärer. År 2040 har
använts som prognosår. Dessutom har behoven för framtida trafikformer beaktats och i
görligaste mån vägts in, exempelvis linjelagd skytteltrafik mellan det nya stationsläget och
stadskärnan.
Utredningsresultatet visar att det är möjligt att inrymma ett stations- och spårområde för
Kalmar C i anslutning till Brageplan och Kalmar södra. Utformningsförslaget innebär två
mittplattformar på 270 meter och en sidoplattform på 160 meter. Två av de fem spåren
har möjlighet att nyttja fullängden på de 270 meter långa plattformarna, medan
resterande tre spår kan nyttja 160 meter plattform.

Det nya stationsläget ligger i linje med kommunens utbyggnadsplaner som bland annat
innebär att områden i stationens närhet utvecklas från industri till bostäder och
verksamheter. Läget bedöms medföra följande positiva konsekvenser:
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•

Förbättringar för järnvägstrafiken i och med att enkelspåret, och därmed en
potentiell flaskhals, försvinner mellan Kalmar Södra och befintligt Kalmar C.
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•

Barriäreffekten vid dagens tre plankorsningar försvinner och därmed förbättras
framkomligheten för biltrafik, gående och cyklister. Även risken för olyckor med
tågtrafik elimineras.

•

Kalmar får ett stationsläge som kapacitetsmässigt blir på samma nivå som
stationerna i Karlskrona och Växjö.

•

Det nya läget blir ett nav med möjlighet till byte mellan tåg och andra färdmedel.
Nya rörelsemönster uppstår för såväl biltrafik som för gående, cyklister och
andra hållbara transportslag. Det medför ett behov av bland annat
standardhöjning av vissa gator med separering av gående och cyklister samt en
utveckling av gångstråket till Kvarnholmen.

•

Det nya stationsläget anknyter bättre än befintligt läge till tyngdpunkten för det
framtida boendet i Kalmar stad.

•

Tillgängligheten ökar för resenärer till/från regionen genom att stationsläget har
en bättre närhet till de största tillfartsvägarna.

•

Flera befintliga målpunkter ligger inom en kilometers radie från det nya
stationsläget, däribland sjukhuset.

•

I stationens närhet kan nya exploateringsmöjligheter, verksamheter och
bostäder etableras på platser som idag ses som allt för perifera. Nya delar av
staden kan utvecklas och en omdaning av industriområdena i väster blir möjlig.

•

Det nya Kalmar C ligger på en högre marknivå än befintlig station och innebär
därmed en klimatanpassning av järnvägsstationen som är en viktig
samhällsfunktion.

Det nya stationsläget bedöms samtidigt medföra följande negativa konsekvenser:
•

För boende och verksamheter på Kvarnholmen och för Universitetet blir
avståndet längre än idag, strax över en kilometer.

•

Flerfamiljsbostäderna i kvarteret Videt ligger drygt 20 meter från närmaste spår.
Negativa konsekvenser kommer att uppstå för boende i form av buller och
luftutsläpp från tågtrafiken samt högtalarutrop och andra aktiviteter vid station och
plattformar.

Kostnaden för utformningsförslaget har bedömts till 345 miljoner kronor. Kostnaden är
exklusive sanering av förorenad mark, rivning och återställning av befintligt Kalmar C,
åtgärder på befintliga gator samt kommunens egna kostnader och utredningar.
Översynen av tidigare genomförd utredning av befintligt stationsläge från år 2012, har
resulterat i endast mindre justeringar i syfte att likställa utredningarna med varandra.
Kostnaden för befintligt läge, uppräknad från 2012 till 2018 års nivå, har bedömts till 115
miljoner kronor.

Fel! Okänt namn på
dokumentegenskap.
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1

INLEDNING

1.1 Bakgrund och syfte
I en gemensam överenskommelse för sex sydsvenska län och regioner från 2016 lyfts
Kalmar fram som en av tio tillväxtmotorer i södra Sverige 1. Trafikverket har i sitt förslag till
nationell plan för transportinfrastrukturen poängterat betydelsen av förbättrade
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
uppnås3.
Kalmar kommun bedömer att ett ökat tågresande kommer vara en viktig del i
utvecklingen av Kalmars funktion som sydsvensk tillväxtmotor. Idag finns en positiv trend
med allt fler tågresenärer och en planering pågår för fler tågavgångar.
Kommunen har på basis av fastställda detaljplaner, angivna utvecklingsriktningar i
översiktsplanen, fördjupade översiktsplaner för Kvarnholmen, Norrliden och Södra staden
samt antagna program i övrigt, gjort en översiktlig bedömning av den framtida
boendetätheten i staden. Analysen visar på en kommande förskjutning västerut av
tyngdpunkten i boendet fram till år 2040. Resultatet blev utgångspunkt för ett fortsatt
utredningsarbete med inriktning att hitta det mest optimala läget för en framtida
centralstation. Även för resenärer till och från övriga orter i Kalmarsundsregionen skulle
ett mer västligt läge underlätta nåbarheten till centralstationen. Detta genom kortare eller
snabbare anslutning från E22 respektive väg 127/Ölandsleden.
Som underlag till det fortsatta planeringsarbetet tog Kalmar kommun år 2017 fram en
förenklad åtgärdsvalsstudie (ÅVS). I studien utreddes olika alternativa lokaliseringar av
en framtida järnvägsstation. Av de fem alternativ som studerades blev tre föremål för
vidare studier, varav ett (Kalmar Öland Airport) avser en bytespunkt och inte ett läge för
en centralstation. De två återstående alternativen är Befintligt stations- och spårläge
(betecknat JA i ÅVS:en) och Nytt stations- och spårläge i anslutning till Brageplan och
Södra station (betecknat UA2 i ÅVS:en), se Figur 1.1.
De två alternativa lokaliseringarna är markerade i Figur 1.2 som visar boendetäthet år
2016 respektive år 2040. I nuläget finns tre plankorsningar med helbomsanläggningar
mellan Bragebron och nuvarande stationsläge. Med ett ökande antal tågrörelser blir
bomfällningstiderna längre, vilket ger barriäreffekter och störningar i stadens
tillgänglighet.

1
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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. Remissversion 2017-08-31.
3
Regionförbundet i Kalmar län. Förslag till Regional transportplan för Kalmar län 2018-2029.
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Befintligt stations- och spårläge har studerats i en utredning från 2012 (Utveckling av
Kalmar stationsområde, alternativet benämns UA3) medan Nytt stationsläge inte har
analyserats tidigare.

Figur 1.1: Nytt (röd ring) och befintligt (blå ring) stationsläge i Kalmar.

Figur 1.2: Boendetäthet 2016 (till vänster) och 2040 (till höger), samt befintligt och alternativt framtida
stationsläge. Ju mörkare färg desto fler boende. Källa: Kalmar kommun.
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1.2 Utredningens syfte
Syftet med utredningen är att studera möjligheten att inrymma stations- och spårområde
vid ett nytt läge i anslutning till Brageplan och Södra station. Vidare ska tidigare utredning
av befintligt stationsläge uppdateras och likställas med det nya läget. Detta genom att
utredningen från år 2012 ses över och, vid behov, uppdateras. Konsekvenserna av det
nya läget ska beskrivas och kostnadskalkyler ska tas fram för båda alternativen.

1.3 Avgränsningar och metod
Utredningsområdet för nytt stationsläge vid Brageplan och Södra Station avgränsas enligt
karta, Figur 1.3. Det nya läget ska, förutom spår och plattformar, inrymma ytor för regionoch stadsbusstrafik, parkering för cykel och bil, säkra gångstråk, angöring samt
stationsbyggnad. Ytbehovet för funktionerna bedöms utifrån framtida prognoser för trafik
och resenärer. Prognosår 2040 har använts för resenärsmängder samt vid bedömningen
av tågtrafik. Kalmar länstrafik har tagit fram bedömningen av framtida resenärsmängder.
Framtida trafikering har förankrats med Trafikverkets kapacitetscentrum.

Figur 1.3: Avgränsning av utredningsområdet för nytt stationsläge vid Brageplan och Södra station, svart ring.

Utformningsförslaget är framtaget på en översiktlig nivå utan detaljstudier. Placering av
spår och plattformar bygger på underlag erhållet från Kalmar kommun i form av
primärkarta och ritning över Bragebron. För att få en uppfattning om primärkartans
noggrannhet har den jämförts med Google Earth. Jämförelsen indikerar en differens vilket
delvis har tagits höjd för när spår och plattformar ritats ut. Broritningen visar var befintligt
spår ligger och att ytterligare ett spår kan förläggas bredvid för att löpa under bron och
samtidigt klara fri höjd. Sammantaget bedöms noggrannheten i underlaget tillräcklig för
det här skedet där utformningsförslaget tas fram på en översiktlig nivå. För att
placeringen av spår och plattformar i relation till bland annat byggnader och befintliga
spår ska vara helt säkerställd behöver en inmätning göras.
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2

FÖRUTSÄTTNINGAR

2.1 Utredningsområdet
Utredningsområdet består idag till stor del av verksamheter. Norr om området ligger
Lorensbergsleden och söder om området sträcker sig Södra vägen. Området
genomkorsas av Bragevägen som går på bro över järnvägen. Samtliga vägar är viktiga
huvudstråk genom centrala Kalmar.
Verksamheterna öster om Bragevägen planeras att avvecklas eller omlokaliseras. Mellan
järnvägen och Södra vägen finns även två mindre bostadsområden, kvarteret Jasminen
med huvudsakligen villabebyggelse och kvarteret Videt med flerfamiljshus.
Utredningsarbetet har utgått från följande förutsättningar:
•

Påverkan på Bragebron ska undvikas

•

Intrång i bostadsfastigheter ska undvikas

•

Äldre industribyggnad på Palmen 6 ska om möjligt bevaras

•

Påverkan på industribyggnad väster om Bragebron, kvarteret Elefanten, ska
undvikas

•

Befintligt spår mot Kalmar C kan täckas över för att möjliggöra en annan
användning. Spåret ska vara möjligt att ta fram vid eventuellt framtida behov.

•

Om det skulle krävas, för att inrymma alla stationsfunktioner, kan
Lorensbergsleden justeras och markområdet direkt öster om Lorensbergsleden
(mot Lorensbergsgatan) nyttjas.

2.2 Framtida resenärsmängder och stationsfunktioner
2.2.1 Resenärsmängder
Kalmar länstrafik bedömer att antalet resenärer kommer att fördubblas mellan år 2020
och år 2040. Det innebär en ökning från dagens två miljoner tågresenärer per år till fyra
miljoner resenärer per år.
Antalet bussresenärer i Kalmar bedöms öka i samma takt som tågresenärerna, med en
knapp fördubbling från dagens nio miljoner bussresenärer per år till 16 miljoner per år.
Inom Kalmar län är andelen resenärer som reser från eller via Kalmar C idag cirka 70
procent, och andelen bedöms öka något till år 2040. Totalt bedöms därmed cirka 15
miljoner bussresenärer resa via Kalmar C per år.
Vid beräkning av antalet resenärer per vardag delas normalt antal resenärer per år med
300 dagar. Det innebär att antalet tågresenärer ökar från cirka 6 500 per vardag till
13 500 per vardag år 2040. Vid en beräkning av antalet bussresenärer enligt samma
princip ökar antalet resenärer från dagens 30 000 resenärer per vardag till cirka 50 000
resenärer per vardag år 2040.
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2.2.2 Stationsfunktioner
Trafikverket har tagit fram en stationshandbok som definierar vilka funktioner som ska
finnas vid en järnvägsstation. Funktionerna omfattar allt från informationssystem och
utrustning på plattformar till angöringsparkering och tillgänglighetsanpassningar.
Föreliggande utredning har fokus på de funktioner som har ett specifikt ytbehov och
därmed behöver anpassas till övriga delar av stationen. De delar som redovisas är:
•

Korttidsparkering/angöring

•

Handikapparkering

•

Busshållplats för ersättningstrafik

•

Lokalbusshållplats

•

Pendlarparkering

•

Cykelparkering

2.3 Tågtrafik och spårbehov
2.3.1 Dagens järnväg och tågtrafik
Kalmar C är slutstation längs två banor – den elektrifierade Kust-till-kustbanan från
Göteborg och Stångådalsbanan från Linköping vilken inte är elektrifierad, se Figur 2.1.
Båda banorna består av enkelspår och går ihop vid bangården Kalmar Södra, som ligger
cirka två kilometer väster om befintlig Kalmar C. På sträckan Kalmar Södra – Kalmar C är
det enkelspår.
Kalmar C trafikeras i dagsläget av Öresundståg, SJ Regionaltåg (loktåg), Krösatåg och
Kustpilen, se Figur 2.2. Kustpilen körs på Stångådalsbanan, övriga tåg på Kust-tillkustbanan. Öresundståglinjen till Kalmar är en av tre linjer som utgår ifrån Köpenhamn
och Skåne. Linjen går via Hässleholm, Alvesta och Växjö. På delsträckan Kalmar-Växjö
körs 13 turer per riktning (s k dubbelturer) per vardag samt sju till åtta dubbelturer per
lördag respektive söndag. I regel är det entimmestrafik. Öresundstågtrafiken körs med
fordonstypen X31 som är ett motorvagnståg. Varje X31-fordon är 79 meter långt. Till/från
Kalmar körs normalt endast enkla tåg. I övriga delar av systemet förekommer både
dubbelkopplade och trippelkopplade tågformationer i trafik.
SJ Regionaltåg körs mellan Göteborg och Kalmar med fyra dubbelturer per vardag, tre
dubbelturer per lördag och sex dubbelturer per söndag. Normalt utgörs tågen av lok och
fyra vagnar (cirka 120 meter), men det förekommer även som längst lok och sex vagnar
(cirka 175 meter).
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Figur 2.1. Banor som ansluter till Kalmar C. Bildkälla: Trafikverket

Figur 2.2: Tåglinjer som ansluter till Kalmar. Bildkällor: Öresundstågen, Krösatågen och SJ.

SJ och Öresundstågen har samma sträckning Kalmar-Växjö-Alvesta. När SJ trafikerar
sträckan Kalmar-Växjö körs inte Öresundstågen samtidigt. Öresundstågen har alltså inte
en fullständig entimmestrafik, men tillsammans har Öresundstågen och SJ
entimmestrafik.
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Krösatåg körs på linjen Kalmar-Emmaboda med åtta dubbelturer per vardag och sju
dubbelturer per helgdag. I regel är det varannantimmestrafik. Tågen stannar på alla
stationer mellan Kalmar och Emmaboda. Krösatågen körs med fordonstypen X11 som är
ett motorvagnståg och cirka 50 meter långt.
Kustpilen körs på linjen Kalmar-Linköping med nio dubbelturer per vardag, fem till sex
dubbelturer per lördag och sex till sju dubbelturer per söndag. I regel är det
varannantimmestrafik. Kustpilen körs normalt med fordonstypen Y2, ett dieseltåg på cirka
56 meter.
Sammanlagt har Kalmar C nästan 70 ankomster och avgångar per vardag.
2.3.2 Prognos för år 2040
Ett utvecklat Kalmar C baseras på en målinriktad prognos för resande och trafik för år
2040. Det kollektiva resandet antas ungefärligen dubbleras från dagsläget fram till år
2040. Bedömningen är att Kalmar C år 2040 kommer hantera cirka 15 miljoner resor om
året, varav uppåt 4 miljoner tågresor.
Utvecklingen av tågtrafiken baseras på Trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 20172025. Öresundstågen och SJ antas fortsatt stå för entimmestrafik på Kust-till-kustbanan
mot Växjö. Parallellt antas Krösatågen till Emmaboda utvecklas till en komplett
entimmestrafik. Sammantaget blir det således två tåg i timmen per riktning mot
Emmaboda/Växjö. Kustpilen mot Linköping kommer fortsatt köras i varannantimmestrafik,
och kompletteras med ny pendeltågstrafik till/från Vimmerby i varannantimmestrafik, vilket
sammantaget blir entimmestrafik på Stångådalsbanan norr om Kalmar.
Sammanlagt kan Kalmar C ha cirka 100 ankomster och avgångar per vardag. Dessutom
kan kommersiell tågtrafik utvecklas.
Ett försök har gjorts att uppskatta resandeutvecklingen även efter år 2040. Kalmars
arbetsmarknadsregion tillhör gruppen Täta regioner nära en större stad enligt den statliga
rapporten Demografins regionala utmaningar. För den gruppen av orter bedöms
befolkningsutvecklingen bli fortsatt positiv. Mot den bakgrunden har Kalmar kommun
bedömt att de förslag som redovisas här kring spår- och stationsutformning är tillfyllest för
att uppfylla behoven under andra halvan av 2000-talet.
När det gäller framtidens tågfordon är målåret 2040 så långt fram i tiden att fordon
kommer att ha bytts ut. Tåg har en lång livslängd, men till exempel Öresundstågens X31
äldsta fordon är redan 18 år och SJ:s lok och vagnar kommer efterhand att ersättas med
modernare fordon.
Regionerna som ansvarar för Krösatågen planerar att införskaffa nya tåg, med den troliga
inriktningen att fordonen kan vara uppåt 80 meter långa. Sådana fordon är även tänkta
att kunna köras på Stångådalsbanan och blir därmed en förutsättning för alla de tre
koncepten: Krösatåg, Kustpilen och pendeltåg mot Vimmerby. Stationen i Kalmar bör
dimensioneras för att klara ett dubbelkopplat tåg, som därmed är uppåt 160 meter.
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En avgörande fråga är om det i framtiden kommer finnas behov av plattformar som är
anpassade för tåg som är närmare 250 meter långa. Det finns följande argument för att
Kalmar C bör ha någon plattform som är minst 250 meter lång:
•

Öresundstågssystemets maximala kapacitet dimensioneras av att flera större
stationer har plattformar som är 250 meter, framförallt Triangeln i Malmös
Citytunnel. Att ha plattformsspår med den längden möjliggör ett maximalt utnyttjat
Öresundstågsystem.

•

Utvecklingen går mot att det finns en järnväg för höghastighetståg mellan
Sveriges största städer. För den storregionala tågtrafiken på höghastighetsjärnvägen dimensioneras berörda stationer med plattformar som är 250 meter
långa. Det finns fortfarande en debatt om hur mycket tågtrafiken ska avvika från
höghastighetsjärnvägen. Frågan är om det skulle ge en större nytta att koppla på
turer som avviker relativt långt från själva banan, som till exempel hela turer
Kalmar-Stockholm. Den möjligheten blir mer säkrad med plattformar som är 250
meter på Kalmar C.

•

SJ visar med sina loktåg, som i vissa fall har körts med fler än sex vagnar, att en
trafikering med lok och vagnar är oerhört flexibel när det gäller tåglängder. Lok
och vagnar kan även användas som chartertåg, exempelvis Stockholm-Kalmar
eller Norrland-Kalmar, vilka har förekommit i längder på över 260 meter. För en
station med viss storlek kan det vara lämpligt att klara av trafik med lok och
vagnar på långt över 200 meter.

•

Växjö C, som ligger längs linjer med anknytning till Södra Stambanan och
framtida höghastighetsbanan, har plattformar på 270 meter.

Tabell 2.1 Sammanfattning förekommande tåglängder. Framtida längder inom parantes.

Tågtyp
Öresundståg

Enkelkopplade tåg

Dubbelkopplade tåg

79 m

158 m

Krösatåg

50 m (80 m)

100 m (160 m)

Kustpilen

56 m (80 m)

112 m (160 m)

Loktåg

>200 m

2.3.3 Behov av spår och plattformar på stationen
All persontågtrafik körs med i princip symmetriska tidtabellsupplägg, vilket betyder att
tågen ankommer och avgår på samma minuttal varje timme. Tågen möter varandra på
samma platser, med samma mönster, varje timme. Upplägget längs Kust-till-kustbanan
innebär att Öresundstågen (och SJ-tågen) ankommer till och avgår från Kalmar C ungefär
minuttal 00. Detta innebär att varje tåg står på stationen ungefär en timme. Det innebär
också att Öresundstågen kräver två spår på stationen. Teoretiskt sett kan ena spåret
utnyttjas under timmen, men det förutsätter att Öresundståget står inne och vänder
ganska kort tid runt minuttal 30.
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Krösatågen på Kust-till-kustbanan ankommer ungefär minuttal 30 och avgår ungefär
minuttal 15. Även med entimmestrafik klarar sig Krösatågen med ett spår. Kustpilen mot
Linköping har ungefär samma behov, då den ankommer ungefär minuttal 45 och avgår
ungefär minuttal 30. Det framtida pendeltåget mot Vimmerby ska teoretiskt komplettera
Kustpilen till gemensam entimmestrafik, men det kan bli aktuellt att hitta andra ankomstoch avgångstider. Vidare kommer antagligen inte Kustpilen och det nya pendeltåget
köras med samma typ av fordon, vilket innebär att tågtrafiken inte kan optimeras i en
gemensam trafikering och omlopp. Med anledning av det behöver den tillkommande
trafiken norrut ett eget spår på stationen.
Tre av spåren, motsvarande nummer 3-5 i Figur 2.3, ska trafikeras av tåg från
Stångådalsbanan och Krösatåg från Kust-till-kustbanan som enligt beskrivning i tidigare
avsnitt kräver plattformar på 160 meter. Övriga två spår ska användas av Öresundståg
och SJ, som rekommenderas få plattformar som är 270 meter långa. Kalmar C behöver
sammanfattningsvis fem spår, varav två plattformsspår på 270 meter och tre
plattformsspår på 160 meter.

Figur 2.3: Schematiskt diagram som visar respektive spår och dess beläggning under en teoretisk
eftermiddagsperiod.

Den nya stationen dimensioneras inte för lokrundgång. Då Kalmar Södra med sin
bangård ligger i direkt anslutning till stationen är det möjligt att hänvisa rundgångar dit.
Loktåg som ankommer Kalmar C får, efter avstigning, backa ut till bangården där loket
byter ände. Tåget backar därefter in till stationen för kommande avgång.
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2.3.4 Behov av uppställningsspår och service
I dagsläget förekommer följande service för tågen på Kalmar C: städning, vattentryckning,
fekalietömning och tankning av dieseltåg.
Nattetid används stationen för uppställning av tåg. I dagsläget är det som mest sju
uppställda tåg nattetid. För målår 2040 bedöms det behovet öka till uppåt tolv tåg som
står uppställda över natten. Det är svårt att förutse exakt hur många tågfordon det
motsvarar, vilket annars ger det totala behovet av spårlängder för uppställning. I första
hand används stationen för uppställning. Vid uppställning av flera fordon per spår kan
dock fordonet som står längst in bli inlåst. Om uppställning i stället förläggs till bangården
bedöms det räcka med sex uppställningsspår som är 170 meter långa eller fyra
uppställningsspår som är 250 meter långa. Färre men längre spår minskar flexibiliteten.
Uppställningsspåren placeras lämpligen på bangården Kalmar Södra. Figur 2.4 visar
inom vilket område uppställningsspåren bör anläggas. I en fortsatt utredning behöver
inledningsvis befintligt utnyttjande av bangården och anslutande fastigheter inventeras.

Figur 2.4: Område som bör utredas för placering av uppställningsspår.

2.4 Busstrafik
Kalmar C trafikeras idag av nio stadsbusslinjer och sju landsbygds-/regionbusslinjer.
Bussterminalen har åtta hållplatslägen; fyra för stadsbuss och fyra för regionbuss. Den
ökade resenärsmängden antas inte leda till behov av fler linjer. Ökningen hanteras istället
med en ökad turtäthet.
Med ett nytt läge för Kalmar C skapas en ny viktig målpunkt och nya rörelsebehov. För att
skapa goda möjligheter för byte mellan buss och tåg kommer samtliga linjer att stanna vid
det nya stationsläget. Två av stadsbusslinjerna kommer ha Kalmar C som start- eller
ändhållplats och sju kommer att vara genomgående. Samtliga sju regionbusslinjer
kommer att ha Kalmar C som start- och ändhållplats. Såväl Kvarnholmen som Malmen
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kommer fortsättningsvis vara viktiga målpunkter dit många av resenärerna vill ta sig på ett
effektivt sätt.

2.5 Parkering bil och cykel
Vid det nya stationsläget kommer det finnas behov av att parkera såväl bil som cykel.
Kalmar är som huvudort i regionen en viktig knutpunkt även för boende i närliggande
kommuner. Beroende på förutsättningarna att ta bussen har dessa personer olika stort
behov av att ta bilen till stationen. Antalet parkeringsplatser för bilar behöver täcka detta
behov. Ambitionen måste dock vara att uppmuntra andra mer hållbara transportmedel,
vilket innebär att man bör försöka begränsa antalet parkeringsplatser så långt som möjligt
och att parkeringsplatserna gärna kan placeras så att alternativa transportmedel blir mer
attraktiva.
Kalmar har, liksom många andra kommuner, ambitionen att åstadkomma ett skifte i
transportslagen med en ökning av mer yteffektiva och hållbara transportslag. Vid
stationsområdet innebär detta att antalet cykelställ måste kunna hantera både ökat antal
tågresenärer och ökat antal cyklande. Attraktiva cykelparkeringar karaktäriseras av att de
är enkla att använda och att de ger skydd mot stöld, åverkan och väder. Viktigast för att
cykelställen ska användas är dock läget. För stationsområdet bör cykelställen placeras på
två eller tre ställen för att erbjuda ett bra läge oavsett målpunkt i staden och vid stationen.
Det är också viktigt att cykelställen fungerar för olika typer av cyklar.
Utifrån förutsättningarna ovan har behovet av parkeringsplatser beräknats enligt Tabell
2.2. Totalt beräknas 13 500 av- och påstigande per dygn på Kalmar C år 2040. Av dessa
bedöms 40 procent resa från Kalmar medan 60 procent är inpendlare. En förutsättning
vid beräkning av cykelställens ytbehov är att cyklarna endast placeras i ett plan.
Tabell 2.2: Parkeringsbehov beräknat utifrån antal resenärer år 2040.

Resenärer per dygn
Från Kalmar
Antal
Andel %
2 700

100

4 050

100

Cykel

1 080

40

41

1

Gång

405

15

3 038

75

Kollektivtrafik

945

35

810

20

Bil

135

5

0

0

Hämta/lämna

135

5

162

4

Totalt

1

Mot Kalmar
Antal
Andel %

Ytbehov
parkering

Parkerande per
dygn
Antal
totalt

Antal
samtida1

Kvadratmeter

1 121

896

1 6142

135

108

2 7003

5

Bedömning att 80 procent av de parkerande är samtida. 2 Ytbehov cykel 1,5 x 2 x 0,6 meter. 3 Ytbehov bil 25

kvadratmeter per parkeringsplats.
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3

FRAMTIDA LÄGE KALMAR C

3.1 Utformningsförslag
Ett förslag till utformning av den nya stationen är framtaget i enlighet med de
förutsättningar som redovisas i kapitel 2, se Figur 3.1 och Bilaga.

Figur 3.1: Förslag till utformning av spår, plattformar och övriga stationsfunktioner i anslutning till Bragebron och
Kalmar Södra.

3.1.1 Spår och plattformar
Utformningsförslaget innebär två mittplattformar på 270 meter och en kortare
sidoplattform på 160 meter. Två av de fem spåren har möjlighet att nyttja fullängden på
de 270 meter långa plattformarna, resterande tre spår kan nyttja 160 meter plattform. I
väster ligger de tre plattformarna symmetriskt i en rak linje. Den kortare plattformen slutar
i höjd med Bragebrons västra sida. De två längre plattformarna sträcker sig under bron
och vidare österut. Därmed kan cirka 160 meter av de långa plattformarna nyttjas av
övriga stationsfunktioner öster om Bragebron.
Placering av spår och nya växlar
Spårens placering är styrda av Bragebron och det utrymme som finns under bron enligt
erhållen broritning. I utformningsförslaget behålls befintligt spår under bron och två nya
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spår förläggs norr om befintligt, varav ett slutar väster om bron. Det har varit en ambition
att undvika påverkan på befintliga växlar i bangården Kalmar Södra, då det skulle
medföra stora konsekvenser i hela spårsystemet. Med föreslagen utformning bedöms inte
de nya växlarna påverka befintligt spårsystem. Att nya spår och växlar inte påverkar
befintligt spårsystem eller intilliggande byggnader (till exempel i kvarteret Elefanten) är
inte helt säkerställt på grund av noggrannheten i erhållet underlag, se kapitel 1.3.
Placering av plattformar
Plattformarnas placering och utbredning i nord-/sydlig riktning begränsas främst av
befintlig industrifastighet i kvarteret Elefanten. Sidoplattformen är anpassad så att
byggnaden inte ska påverkas, dock med de osäkerheter som finns i använt underlag
enligt kapitel 1.3.
Vad gäller plattformarnas placering och utbredning öster- och västerut så är de 160 meter
långa sidoplattformarna dimensionerande. Sidoplattformarna placeras så långt österut
som möjligt, nära Bragebron. Läget för de 270 meter långa mittplattformarna anpassas till
sidoplattformarna.
3.1.2 Stationsmiljö
Utformningen av stationsområdet innebär att gående kan röra sig mellan plattformarna i
stort sett utan konflikt med motorfordonstrafik. Undantaget är till och från hållplatserna
mot Lorensbersgleden där busstrafiken in mot de övriga busshållplatserna måste korsas.
Dessa båda korsningar kan utformas som upphöjda sidogator. Cykelvägar leder in till
områdets cykelparkeringar. Inne på området och närmast plattformarna finns gångstråk.
Norr om mittplattformarna finns möjlighet att bygga ett nytt stationshus för att inrymma de
funktioner som behövs, exempelvis väntsal, servicebutik och eventuella personalutrymmen. Illustrerad yta är cirka 650 kvadratmeter.
3.1.3 Busstrafik
I utformningsförslaget redovisas en lösning där regionbussar kan angöra fem hållplatser i
sågtandslösningen som ligger närmast den norra mittplattformen. Lokalbussarna angör
en mittrefug utmed Lorensbergsleden. Totalt ryms tre hållplatslägen i vardera riktningen.
Vändning kan ske såväl i stationsområdet som i cirkulationsplatsen med Bragegatan.
3.1.4 Parkering bil och cykel samt avlämningsplatser
I utformningsförslaget ges möjlighet till cykelparkering både norr och söder om
plattformarna. De flesta resenärerna kommer troligtvis att ha den norra mittplattformen
(tåg på Kust till kust-banan) samt regionbussarna som målpunkter.
Parkering med bil kan ske med angöring från Södra vägen. Beroende på vilka
verksamheter som etablerar sig i området finns möjligheter till samnyttjande av
parkeringsplatser om exempelvis parkeringsgarage eller parkeringshus byggs.
Parkering för personer med parkeringstillstånd föreslås norr om plattformarna.
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3.2 Konsekvensbedömning
3.2.1 Järnvägstrafik
Det nya stationsläget och föreslagen utformning innebär likvärdig funktion för
järnvägstrafiken som med befintlig station. Eftersom järnvägssträckan fram till Kalmar C
kortas med drygt en kilometer blir också tågtrafikens körtider kortare på berörda sträckor
från Växjö, Emmaboda och Linköping.
Befintligt enkelspår på nästan två kilometer mellan Kalmar Södra och Kalmar C försvinner
helt. En ny placering av Kalmar C är kopplad till Kalmar Södra och därmed kan det
utformas ett fullständigt dubbelspår på hela sträckan mellan Kalmar C och den punkt där
Kust-till-kustbanan och Stångådalsbanan sammanstrålar. Det kräver att en kort sträcka
med enkelspår i västra delen av Kalmar Södra ersätts med dubbelspår. Därmed
elimineras en potentiell framtida flaskhals. Detta eftersom befintligt enkelspår in till
Kalmar C, med växande trafik till och från Kalmar riskerar att bli högt utnyttjad.
3.2.2 Biltrafik
För biltrafiken innebär det nya stationsläget framför allt att tre plankorsningar försvinner.
De flesta bilister med målpunkt Kalmar C behöver inte köra lika långt in mot centrala
Kalmar. Sammantaget innebär det en avlastning av vägnätet. Närbelägna gator
(Bragegatan, Lorensbergsleden, Södra vägen och i viss mån Esplanaden) kommer att få
ökad trafik till följd av hämtning/lämning och parkering vid stationen. Jämfört med den
totala trafikmängden på dessa gator är ökningen dock marginell. Cirkulationsplatsen norr
om Bragebron är redan i dag högt belastad och kan behöva anpassas för den
tillkommande trafiken vid stationen. Hur trafiksituationen på omgivande gatunät kommer
att påverkas av en ny stationslokaliering behöver utredas ytterligare i ett kommande
skede av planeringsarbetet
3.2.3 Busstrafik
För busstrafiken innebär det nya stationsläget att det blir ytterligare en viktig målpunkt
som ska försörjas med busstrafik. Det nya läget för Kalmar C blir det nya navet för
kollektivtrafiken med möjlighet till byte mellan tåg och andra färdmedel.
Enligt de framtida planerna för busstrafiken kommer trafiken gå norr och väster om
Kvarnholmen. Dagens Kalmar C kommer inte att trafikeras som på samma sätt som idag.
Avstånden mellan målpunkterna på Kvarnholmen och närmsta busshållplats kommer i de
flesta fall bli 200-400 meter. Jämfört med dagens situation innebär detta att de sydöstra
delarna av centrum kan få en något sämre kollektivtrafiktäckning om inte särskilda
åtgärder vidtas. En god turtäthet mot Kvarnholmen och Universitetet är viktig för att öka
andelen resor med kollektivtrafik.
3.2.4 Bilparkering
Det kommer finnas bilparkering i närheten av stationsområdet. Beroende på hur området
utvecklas kan samordning ske med andra verksamheter. Möjligheten till samordning
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beror i första hand på om verksamheterna/bostäderna nyttjar parkeringsplatserna vid
andra tider än stationen.
3.2.5 Gång- och cykeltrafik
Det kommer tillkomma gång- och cykeltrafik vid det nya Kalmar C. Esplanaden,
Lorensbergsleden, Södra vägen och Stensövägen är gator som kommer att få mer
cykeltrafik. Gång- och cykelbanorna på dessa gator bör få en högre standard med
separering av gående och cyklister. Beroende på utformningen av stationsområdet
kommer också en förlängning av Nygatan eller Fabriksgatan/Ryttaregatan att bli ett viktigt
stråk. Ett sådant stråk kräver en trafiksäker lösning vid Lorensbergsleden. Utöver detta
kommer framför allt fem korsningspunkter med biltrafiken (se Figur 3.2) behöva förbättras
med avseende på framkomlighet och trafiksäkerhet för både gående och cyklande.
Det nya stationsläget kommer att ligga något längre från Kvarnholmen än dagens läge.
För att göra det attraktivt att gå eller cykla till och från stationen är det viktigt att skapa ett
gång- och cykelstråk som förslagsvis kan gå på eller parallellt med den befintliga
järnvägen. För de cyklister som inte bor i Kalmar kräver detta bra cykelförvaring
alternativt någon form av lånecykelsystem.
I stationens närområde finns flera målpunkter, exempelvis gymnasieskolorna och
Giraffens köpcentrum. Sjukhuset, som är en stor arbetsgivare, ligger en kilometer från det
nya läget.

Figur 3.2: Målpunkter inom en kilometers radie från det nya läget för Kalmar C.
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3.2.6 Stadsutveckling
Det nya stationsläget ligger i linje med kommunens utbyggnadsplaner som bland annat
innebär att områden i stationens närhet utvecklas från industri till bostäder och
verksamheter. Nya rörelsemönster för resande både med buss och tåg leder till att andra
delar av staden än vad som är fallet i dag frekventeras, även en bit från stationen. I
stationens närhet kan nya exploateringsmöjligheter, verksamheter och bostäder etableras
på platser som idag kan ses som allt för perifera. Nya delar av staden kan utvecklas och
en omdaning av industriområdena i väster blir möjlig.
När tågtrafiken inte längre korsar Esplanaden, Södra vägen och Slottsvägen kommer
staden upplevas mindre delad av de fotgängare och bilister som tidigare tvingats vänta
på att tåg skall passera. Ett nytt sätt att läsa samman staden kan uppstå i och med att
man exempelvis lika enkelt kan korsa Järnvägsgatan/Södra vägen som vilken annan gata
i staden. I detta sammanhang skapas även möjligheter till en sammanhållen grönvolym
eller parkmiljö mellan Linnégatan, Södra vägen samt Esplanaden.
Nya rörelsemönster kommer uppstå där den gamla järnvägen kan fungera som en ny
gång- och cykelbana som avlastar befintliga gång- och cykelbanor.
Behovet av det parallella vägnät som idag ligger längs järnvägen, öster om korsningen
med Esplanaden, minskar då väntetider för passerande tåg tas bort. Södra Vägen-Olof
Palmes gata-Stationsgatan respektive Järnvägsgatan leder båda fram till befintligt läge
för Kalmar C. Möjligheten att minska trafikmängderna längs endera dessa kan leda till att
ytor frigörs för exploatering, etablering av exempelvis nya bostäder eller verksamheter.
Det samma gäller för läget för befintliga Kalmar C.
3.2.7 Miljökonsekvenser
Luftföroreningar och buller
Det nya läget för Kalmar C gränsar till största del till verksamheter. Närmaste bostadskvarteret är Videt, beläget söder om det nya spår- och plattformsområdet. Bebyggelsen
utgörs av flerfamiljshus. Närmaste avstånd till spåret är drygt 20 meter. Öster om spåren
och plattformarna finns villabebyggelse i kvarteret Jasminen. Avståndet är cirka 170
meter. En ny station kommer medföra bullerstörningar från tågtrafik och högtalarutrop
samt från buss- och biltrafik som angör stationen. De dieseldrivna Kustpilentågen samt
angörande bussar och bilar medför ökade luftföroreningar lokalt. För boende i kvarteret
Videt bedöms förändringarna bli påtagliga. Detta i och med det korta avståndet till den
nya stationen och att tågen nu står stilla på platsen i stället för att passera. Skyddsåtgärder för att minska negativa konsekvenser behöver utredas i kommande skede.
Klimat
Det nya Kalmar C ligger på en högre marknivå än befintlig station och är därmed bättre
anpassat till förväntade högre vattennivåer. Det nya läget innebär därmed en
klimatanpassning av järnvägsstationen som är en viktig samhällsfunktion.
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Tillgänglighet, framkomlighet och barriäreffekter
Huruvida tillgängligheten till den nya stationen blir bättre eller sämre än tillgängligheten till
dagens station avgörs av var i Kalmar man har sina målpunkter. Vissa boende i Kalmar
kommer att få närmare till den nya stationen. Detta gäller också de som bor utanför
Kalmar och som byter till tåg från cykel, buss eller bil. Avståndet mellan stationen och
Kvarnholmen blir dock längre.
Tillgängligheten inom stationsområdet kommer att bli bättre än vid befintligt läge eftersom
en ny anläggning utformas med högre krav.
Barriäreffekterna blir mindre med ett nytt stationsläge jämfört med idag då korsningarna
med järnvägen tas bort eller får mycket begränsad trafik. Det innebär också att
framkomligheten för all vägtrafik förbättras med det nya läget. Med det nya läget behöver
de som kör bil till stationen inte köra lika långt in i Kalmar, vilket innebär att gatunätet
avlastas något jämfört med situationen för det befintliga läget.
Att plankorsningarna med järnvägen försvinner innebär att riskerna för olyckor med
tågtrafik elimineras.

3.3 Kostnadsbedömning
Kostnadsbedömningen utgår från det utformningsförslag som tagits fram, se Tabell 3.1.
I posten Rivning befintligt ingår rivning av byggnader norr om järnvägen, öster om
Bragevägen. Även rivning av befintligt spår och andra anläggningar på ytan som berörs
av den nya stationen ingår.
I Järnvägsanläggning ingår anläggning av nytt spår inklusive kontaktledning, signal och
tele samt nya plattformar. Byte av ställverk redovisas i en separat post, Ställverksbyte.
Kostnaden för ett nytt ställverk 95 varierar mellan 50-100 miljoner kronor.
I Plattformar ingår kostnader för plattformarna inklusive plattformstak.
I Stationsbyggnad ingår kostnader för en cirka 1 000 kvadratmeter stor byggnad med
enkel standard likt nytt stationshus i Växjö. Högre standard innebär tillkommande
kostnader på cirka 50-100 procent.
Kostnader för torgytor, parkering, bussterminal med väderskydd och gång- och
cykelvägar ingår i Hårdgjorda ytor.
Planteringar, träd, med mera ingår i Grönytor.
Tillkommande kostnader är 10 procent för oförutsedda kostnader, entreprenörens
omkostnader (arvode, vinst) 30 procent samt 15 procent projekteringskostnader.
Det som inte ingår är sanering av förorenad mark, rivning och återställning av befintligt
Kalmar C, åtgärder på befintliga gator samt kommunens egna kostnader och utredningar.
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Tabell 3.1: Kostnadsbedömning av framtida läge
för Kalmar C (mnkr)

Kostnadspost

Kostnad (mnkr)

Rivning befintligt

9

Järnvägsanläggning

32

Plattformar

25

Ställverksbyte

80

Stationsbyggnad

33

Hårdgjorda ytor

18

Grönytor

3

Cykelparkeringar

1

Ledningsomläggningar

10

Oförutsedda kostnader (10%)

21

Omkostnad entreprenör (30%)

69

Projektering (15%)

44
Totalt

345
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3.4 Avfärdat alternativ
Under utredningsarbetet har ett alternativt läge för stationen öster om Bragebron
studerats, se Figur 3.3. Placeringen innebär att stationen hamnar något närmare
målpunkter som ligger österut, exempelvis Universitetet och centrala delar av Kalmar.
Busshållplatser och den plattform som förväntas få flest resenärer placeras också
närmare varandra än i det studerade alternativet. Dock orsakar spårutformningen intrång
i bostadskvarteret Jasminen, vilket innebär att delar av eller hela kvarteret skulle behöva
lösas in. Därav har alternativet avfärdats.

Figur 3.3: Avfärdat alternativ där plattformar och stationsmiljö är förlagda öster om Bragebron.

På skissnivå har en möjlig utformning tagits fram innebärande att befintlig byggnad i
kvarteret Palmen nyttjas för banhall och stationshus, se Figur 3.4. Dock medför förslaget
att Bragebron påverkas och behöver byggas om. Förslaget har därför inte studerats
närmare.

Figur 3.4: Skissförslag där befintlig byggnad nyttjas som stationsbyggnad. Bragebron behöver byggas om.
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BEFINTLIGT LÄGE KALMAR C – SAMMANFATTNING
Texten i det här kapitlet avser Befintligt stations- och spårläge och är hämtad från rapport
Utveckling av Kalmar stationsområde från 2012. Uppgifter som förändrats sedan
rapporten skrevs har justerats och anges med blå kursiverad text.

4.1 Utformningsalternativ 3 (UA3)
4.1.1 Spår och plattformar
UA 3 bygger mycket på dagens utformning av stationsområdet, men spåren kortas av i
östra änden, se Figur 4.1. Alternativet medger fem plattformsspår. Spår 1 – 3 medger
uppställning av tåg med längder över 160 meter, spår 4 har en hinderfri plattformslängd
på 165 meter på spår 5 är den hinderfria plattformslängden knappt 140 meter. En
plattformslängd på 270 meter behöver säkerställas utmed spår 1 och 2 för att stationen
ska kunna trafikeras av 270 meter långa tåg.
Alternativet har utformats med plattformar som inte medger eventuella trappor/hissar till
en tunnel eller bro. Det betyder att plattformarna i den här utformningen endast är nåbara
österifrån. Denna utformning innebär att både stationsbyggnaden och busstationen ligger
långt från plattformsangöringen och att en flytt av dessa funktioner förstärker
utformningsalternativet. Stationsbyggnaden kan i detta alternativ med fördel placeras i
bakkant av spårområdet, det vill säga mellan spåren och Ölandskajen. Utformningen blir
då lik den i till exempel Malmö eller Göteborg.
4.1.2 Busstrafik
En spår- och plattformsutformning utan möjlighet att korsa spårområdet vare sig i plan
eller planskilt innebär att bussterminalen måste flyttas till ett nytt läge för att man ska
uppnå goda bytesfunktioner. Busstrafiken kan flyttas till nytt läge öster om
stationsbyggnaden, vid dagens läge för korttidsparkering, alternativt till en delad funktion
där regionbussarna får denna placering och stadsbussarna placeras längs med
Ölandskajen.
4.1.3 Parkering
En flytt av busstationen gör att bilparkeringen måste flyttas och den kan placeras på ytan
för den gamla busstationen. I det här alternativet kan hela denna ytan användas för
parkering vilket innebär att man på den befintliga ytan kan anlägga ungefär 70
parkeringsplatser. Det bedömda behovet av cirka 110 parkeringsplatser kräver att
resterande 40 platser anordnas i närheten av stationen, alternativt att ett parkeringshus
uppförs på den tillgängliga ytan väster om stationshuset.
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Figur 4.1: Utformningsalternativ 3 (UA3) för nuvarande läge Kalmar C. Revidering av bild från rapport Utveckling
av Kalmar stationsområde, 2012. Revidering med 20 meter längre spår i rött.
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4.2 Konsekvensbedömning
4.2.1 Järnvägstrafik
Kapaciteten på banan mellan Kalmar central och Kalmar södra kommer att bli mer
ansträngd eftersom alla alternativ kräver uppställningsspår på Kalmar södra. Denna del
är ungefär 2 km lång och normalt sett är det inga problem att hantera över 100
tågrörelser på ett enkelspår på så kort sträcka.
En utbyggnad av Kalmar central enligt utformningsalternativen innebär att dagens
ställverk måste bytas ut. Ett nytt ställverk 95 innebär förbättringar på Kalmar central, men
detta ställverk kan även styra delar av Stångådalsbanan och Kust- till kustbanan.
Konsekvensen av att förkorta spåren är att man förlorar i flexibilitet. UA3 innebär att vi får
4 tåglägen på spår 1-4 som är längre än 160 meter långa och spår 5 blir ungefär 140
meter långt. De förkortade spåren innebär däremot att andra fördelar skapas. De korta
spåren gör att det blir korta gångvägar för resandeutbyte även utan tunnel/bro som
förbinder de olika plattformarna. Plattformarna angörs endast från öster. UA3 innebär att
stationen inte kan ta emot tåg som är längre än ungefär 240 meter. Det betyder att vissa
typer av evenemangståg och loktåg med 9 vagnar inte får plats inne på Kalmar central.
4.2.2 Biltrafik
Biltrafiken kommer i första hand att påverkas genom att antalet tåg mer än fördubblas
fram till 2030. Detta innebär att antalet bomfällningar vid de planskilda korsningarna
kommer att öka i samma utsträckning. Till detta kommer även att tåg ska transporteras till
och från uppställningsspåren på Kalmar södra, vilket kommer att ge ett antal
bomfällningar. Dessa körningar kommer i huvudsak sker under kvälls- och nattetid.
4.2.3 Busstrafik
I UA3 flyttas busstationen till området öster om stationsbyggnaden. Detta görs för att
skapa ett bra resandeutbyte mellan buss och tåg. På detta sätt minimeras gångvägarna
samtidigt som busstrafiken kan dra nytta av eventuellt nya körvägar.
4.2.4 Parkering
Den trafikantgrupp som förlorar på utformningen enligt UA3 är biltrafiken som får en ökad
gångsträcka mellan parkeringen och tågplattformarna. Spår 1 nås på samma enkla sätt
som idag.
4.2.5 Gång och cykeltrafik
Precis som för biltrafiken kommer fotgängare och cykeltrafik att påverkas av att antalet
tåg till och från Kalmar central kommer att öka. Även för gång- och cykeltrafiken är den
stora skillnaden att antalet bomfällningar vid de tre plankorsningarna, Esplanaden, Södra
vägen och Slottsvägen mer än fördubblas.
För fotgängare och cyklande skapas nya möjligheter med en förkortning av spåren.
Genom förkortningen skapas en ny möjlighet att korsa stationsområdet väster om
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Ölandskajen. En integrering av gång- och cykelvägar med den eventuellt nya exploateringen gör att det går att skapa en attraktiv gång- och cykelväg som knyter an till
Järnvägsgatan i söder.
4.2.6 Stadsutveckling
I UA3 skapas en exploaterbar yta mellan spåren och Ölandskajen som kan användas för
att läka ihop Kalmar centrum med den nya exploateringen på stationsområdet. UA3
innebär även att det inte behöver anläggas någon planskildhet över/under spåren, vilket
är positivt ur stadsbyggnadssynpunkt. En fördel med alternativet, som innebär avkortade
spår, är att det skapar exploaterbar mark.
4.2.7 Miljökonsekvenser
Luftföroreningar
Luftföroreningarna beror på mängden tåg som rör sig på järnvägen till och från Kalmar
central samt vilka färdvägar som bilarna kör. Luftföroreningarna kommer att öka i den
utsträckning som tågtrafiken och biltrafiken kommer att öka.
Tillgänglighet, framkomlighet och barriäreffekter
Tillgängligheten och framför allt framkomligheten för biltrafik, gång- och cykeltrafik samt
busstrafiken kommer att försämras genom att tågtrafiken mer än fördubblas. Den utökade
tågtrafiken innebär att antalet bomfällningar ökar till uppemot 150 bomfällningar per dygn.
Om man räknar med att en bomfällning tar ungefär 2 minuter innebär det att bommarna
kommer att ligga nere upp emot 5 timmar per dygn.
Järnvägen är framför allt en stor barriär för gång- och cykeltrafiken som är väldigt känslig
för att behöva ta omvägar. Järnvägens barriäreffekt kommer att öka även för biltrafiken,
men bilister är inte lika känsliga för omvägar som gående och cyklister.
Om dagens trafikering av busstrafiken kvarstår kommer ett stort framkomlighetsproblem
för busstrafiken att uppstå vid Framsta. Vid denna punkt passerar idag 300-400 bussar
per dag och med en utökad tågtrafik kommer detta att innebära långa väntetider för
busstrafiken som är beroende av fasta körvägar. Gällande tillgänglighet, framkomlighet
och barriäreffekter så skapar UA3 utrymme för gång- och cykelstråk öster om
spårområdet, vilket minskar spårområdet som barriär.

4.3 Kostnadsbedömning
Tabell 4.1: Kostnadsbedömning av befintligt läge för Kalmar C (mnkr), uppräknat till 2018 års nivå.
Kostnaden för nytt ställverk har inte ändrats nedan, men uppgår till cirka 80 miljoner kronor. Total
kostnad blir därmed 157 miljoner kronor.

Kostnadspost
Spår och plattformar
Flytt av busstation
Ställverksbyte
GC-passage utanför stationsområdet
Uppställningsspår på Kalmar södra
Totalt

Kostnad (mnkr)
36
16
38
16
9
115
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SLUTSATSER
Utredningsresultatet visar att det är möjlighet att inrymma ett stations- och spårområde
för Kalmar C i anslutning till Brageplan och Kalmar Södra. Det nya stationsläget bedöms
medföra följande positiva konsekvenser:
•

Förbättringar för järnvägstrafiken i och med att enkelspåret, och därmed en
potentiell flaskhals, försvinner mellan Kalmar Södra och befintligt Kalmar C.

•

Barriäreffekten vid dagens tre plankorsningar försvinner och därmed förbättras
framkomligheten för biltrafik, gående och cyklande. Även risken för olyckor med
tågtrafik elimineras.

•

Kalmar får ett stationsläge som kapacitetsmässigt blir likvärdigt med stationerna i
Karlskrona och Växjö, med möjligheten att etablera en funktionell och
välkomnande entré till staden.

•

Det nya läget blir ett nav med möjlighet till byte mellan tåg och andra färdmedel.
Nya rörelsemönster uppstår för såväl biltrafik som för gående, cyklister och andra
hållbara transportslag. Det medför ett behov av bland annat standardhöjning av
vissa gator med separering av gående och cyklister samt en utveckling av
gångstråket till Kvarnholmen.

•

Det nya stationsläget anknyter bättre än befintligt läge till tyngdpunkten för det
framtida boendet i Kalmar stad.

•

Tillgängligheten ökar för resenärer till/från regionen genom att stationsläget har
en bättre närhet till de största tillfartsvägarna.

•

Flera befintliga målpunkter ligger inom en kilometers radie från det nya
stationsläget, däribland sjukhuset.

•

I stationens närhet kan nya exploateringsmöjligheter, verksamheter och bostäder
etableras på platser som idag ses som allt för perifera. Nya delar av staden kan
utvecklas och en omdaning av industriområdena i väster blir möjlig.

•

Det nya Kalmar C ligger på en högre marknivå än befintlig station och innebär
därmed en klimatanpassning av järnvägsstationen som är en viktig
samhällsfunktion.

Det nya stationsläget bedöms samtidigt medföra följande negativa konsekvenser:
•

För boende och verksamheter på Kvarnholmen och för Universitetet, blir
avståndet till stationen längre än idag, strax över en kilometer.

•

Flerfamiljsbostäderna i kvarteret Videt ligger drygt 20 meter från närmaste spår.
Negativa konsekvenser kommer att uppstå för boende i form av buller och
luftutsläpp från tågtrafiken samt högtalarutrop och andra aktiviteter vid station och
plattformar.
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Kostnaden för utformningsförslaget har bedömts till 345 miljoner kronor.
Översynen av tidigare genomförd utredning av befintligt stationsläge från år 2012, har
resulterat i endast några mindre justeringar. Kostnaden för befintligt läge, uppräknad från
2012 till 2018 års nivå, har bedömts till 115 miljoner kronor.
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Torsåsgatan

1. Plattformar
2. Cykelparkering, 900 pl
3. Ny gång- och cykelväg
4. Korttidsparkering/handikapparkering, 5 pl
5. Stationsbyggnad/service
6. Hållplatser regionbuss och tågersättande buss
7. Hållplatser stadsbuss
8. Pendlarparkering, 110 pl
9. Möjlig torgyta
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