
”Det finns ingen bättre tidpunkt än nu för att bygga en höghastighetsjärnväg i 

Sverige.” sägs i ett inlägg av Skanska och Cementa i DN. Viktigt blir då hur dessa 

ska byggas. SKANSKAs påstående att de kan bygga brobanor i betong 

miljöneutralt utvecklas inte, och i avvaktan på mer information riskerar de att 

beskyllas för green-washing.   

 

Vi förespråkar att tågbrobanor byggs med stålmoduler som ger lägre 

miljöpåverkan, kortare byggtid, och allt material är återanvändbart.  

 

SKANSKAs 40 m långa brospann väger minst 925 ton medan motsvarande 

stålbro väger 180 ton, och den tyngsta modulen väger 33 ton. Man kan 

konstruera pelare i stål med förankring i berg eller hårda marklager vilket gör 

att ingen betong behövs. Mängden transporterat material är alltså en femtedel 

jämfört med betongalternativet. De lätta stålmodulerna kan transporteras på 

vanlig väg och lyfts med mobilkran. SKANSKA måste hyra in specialutrustning 

från Kina och anlägga temporära betongfabriker som levererar 

betongelementen utefter höghastighetsbanan. 

Även själva byggtiden blir kort, ca 5 år, eftersom man kan arbeta samtidigt på 

väldigt många platser. Med en kostnadsram på ca 230 miljarder kan man 

anlägga stålbanor mellan de tre storstadsregionerna och, därutöver, en 

utbyggnad till Luleå om det billigare stålalternativet väljs. 

Men, inte bara bygget är av betydelse utan även vad som händer vid förnyelse 

eller avveckling. En stålbrobana kan monteras ner utan att lämna några spår i 

naturen. Den kan flyttas till en annan plats. Om den inte ska användas alls, kan 

stålet smältas ner.  



En tågbana på ca. 7 m höga pelare medger fortsatt fullt utnyttjande av marken 

under tågbanorna både i samhällen och på landsbygden. Markinlösen och 

planeringstid förkortas därmed radikalt. Ingen risk för kollisioner med djur eller 

fordon.  

 

Spår på pelare kan dras in till befintliga stationer medan lokaltrafiken fortsätter 

ostört i markplanet Den nya tågbanan på pelare frigör de gamla spåren för 

godstrafik och ökar därför den totala kapaciteten i järnvägsnätet. Den normala 

höghastighetsbanan med 18 tons axeltryck kan förstärkas och klara 35 tons 

axeltryck, vilket tillåter mycket tung godstrafik. 
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