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1. Inledning 

Denna läsanvisning beskriver vad en lokaliseringsutredning är, hur samrådsprocessen ser ut 

samt redogör för ett antal underlag till samrådet, se kapitel 4 Underlag samråd 3. Dessutom 

beskrivs de utkast till lokaliseringsalternativ som tagits fram till samrådet, se kapitel 4.2 

Utkast till lokaliseringsalternativ. Under samråd 3 önskar Trafikverket ta del av synpunkter 

på utkast till lokaliseringsalternativ. 

Totalt kommer Trafikverket och Projekt Hässleholm-Lund, en del av nya stambanor att 

genomföra fyra samrådstillfällen under planläggningsfas lokaliseringsutredning. Alla 

inkomna synpunkter från samrådet diarieförs på ärendenummer TRV 2018/88290. 

Länk: Projekt Hässleholm-Lund (Trafikverkets hemsida) 

Det första samrådet genomfördes under perioden 2020-02-17 till 2020-03-16. Syftet med 

samråd 1 var att ge berörda möjlighet att delge oss på Trafikverket kunskap om 

förutsättningarna inom utredningsområdet. Se kapitel 3 Samrådsprocessen för mer 

information kring samråd 1. 

Det andra samrådet genomfördes under perioden 2020-05-29 till 2020-06-18. Under 

samrådsperioden presenterades de förutsättningar som hade arbetats fram sedan 

föregående samråd. Syftet med samråd 2 var att stämma av förutsättningarna som ligger till 

grund för analys och värdering för arbetet med att ta fram lokaliseringsalternativ. Se kapitel 

3 Samrådsprocessen för mer information kring samråd 2. 

Samråd 3 genomförs som ett webbsamråd under perioden 2021-01-20 till 2021-03-16. 

Syftet med samråd 3 är att presentera och ta emot respons på utkast till 

lokaliseringsalternativ. Det sker genom att Trafikverket publicerar ett digitalt underlag i 

form av en interaktiv karta med tillhörande beskrivande texter för samråd på Trafikverkets 

hemsida. Trafikverket publicerar även nedladdningsbart material. Materialet består av 

Läsanvisning Samråd 3 (denna handling) med beskrivningar som kopplas till kartor över 

lokaliseringsalternativen samt PM Bortvalda alternativ som beskriver hur processen i 

utredningen har lett fram till de utkast till lokaliseringsalternativ som nu presenteras, se 

Projekt Hässleholm-Lund (Trafikverkets hemsida). 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/hassleholm-lund-en-del-av-nya-stambanor/
https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/hassleholm-lund-en-del-av-nya-stambanor/
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2. Lokaliseringsutredningen 

En lokaliseringsutredning är en fas i planläggningsprocessen som är nödvändig när det är 

oklart var en ny järnväg ska dras. I lokaliseringsutredningen för ny stambana mellan 

Hässleholm och Lund, är en given förutsättning att Hässleholm och Lund kommer att få nya 

stationer för den nya stambanan. Trafikverket utreder var dessa stationer ska placeras och 

var järnvägen ska dras genom landskapet mellan stationerna. En annan given förutsättning 

är utredningsområdet. Utredningsområdet är det geografiska område inom vilket 

utredningar görs för att klarlägga olika förhållanden som är relevanta för det kommande 

byggandet av järnvägen. Området är cirka åtta mil långt och cirka tre mil brett, se området 

inom heldragen vit linje i Figur 1. 

Lokaliseringsutredningen genomförs i flera steg. På ett strukturerat och systematiskt sätt 

fördjupas kunskaperna om utredningsområdet och successivt avgränsas lämpliga och 

mindre lämpliga områden för lokalisering av den nya stambanan. 

 

Figur 1 I ett första steg har vi kartlagt förutsättningarna för utredningsområdet. I figuren illustreras 
några av de förutsättningar som tagits fram i utredningsarbetet. Syftet med figuren är att 
förenklat beskriva det första steget i arbetet med lokaliseringsutredningen. 

 

Det första steget i utredningen innebar att kartlägga och inhämta så mycket kunskap som 

möjligt om utredningsområdet, se Figur 1. Trafikverket ville veta hur landskapet används av 
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både de som äger och brukar marken, av de som bor där och de som vistas där i frilufts- och 

rekreationssyfte. Vi ville även veta vilka natur- och kulturvärden som är viktiga att beakta i 

den fortsatta utredningen, hur förutsättningarna ser ut för att de nya stationerna och mycket 

mer. 

Sedan tittade Trafikverket vidare på var i landskapet det är lämpligt och möjligt att placera 

en ny järnväg utifrån förutsättningarna i utredningsområdet. Därefter har möjliga 

lokaliseringsalternativ skapats, bestående av en komplett sträckning genom 

utredningsområdet mellan Hässleholm och Lund med stationslägen i Hässleholm respektive 

Lund, det är här vi befinner oss nu inför samråd 3. Lokaliseringsalternativen bildar 

korridorer genom utredningsområdet, se Figur 2. En korridor är ett område inom vilket den 

nya järnvägsanläggningen kan inrymmas. Bredden kan variera beroende på hur säkert det 

går att definiera järnvägens läge i terrängen. Inom en korridor ska en eller flera sträckningar 

för järnvägen vara möjliga. Det exakta läget för järnvägen bestäms inte under 

lokaliseringsutredningen utan i den järnvägsplan som tas fram i nästkommande fas i 

planläggningsprocessen. 

 

Figur 2 I steg två identifierades möjliga lokaliseringsalternativ för ny stambana. Korridorerna som 
illustreras i figuren är fiktiva. Syftet med figuren är att förenklat beskriva det andra steget i 
arbetet med lokaliseringsutredningen.  

 

I det tredje steget utvärderas de identifierade lokaliseringsalternativen utifrån en mängd 

olika aspekter, se Figur 3. Det kan vara hur närboende kan komma att påverkas, hur 

områden med värdefulla natur- och kulturmiljöer påverkas av den nya järnvägen, hur 

mycket vi beräknar att det kommer att kosta att bygga ny järnväg inom korridoren, med 

mera. 
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Figur 3 I steg tre utvärderas de identifierade lokaliseringsalternativen. Korridorerna och 
diagrammen som illustreras i figuren är fiktiva. Syftet med figuren är att förenklat beskriva 
det tredje steget i arbetet med lokaliseringsutredningen. 

 

Utifrån denna konsekvensbeskrivning görs en samlad bedömning där potentialer och 

konsekvenser för de olika lokaliseringsalternativen sammanställs, varpå Trafikverket 

rangordnar lokaliseringsalternativen, se Figur 4. Det alternativ som får högst rangordning 

ansöker Trafikverket om tillåtlighet för. Ansökan om tillåtlighet prövas av regeringen. 

 

 

Figur 4 Avslutningsvis rangordnas lokaliseringsalternativen och ett alternativ väljs ut. Korridorerna 
och diagrammen som illustreras i figuren är fiktiva. Syftet med figuren är att förenklat 
beskriva det fjärde steget i arbetet med lokaliseringsutredningen. 
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3. Samrådsprocessen 

Under lokaliseringsutredningens gång kommer Trafikverket att samråda med dem som 

berörs av projektet. Det gäller till exempel berörda kommuner, länsstyrelsen, regionen, 

andra organisationer och myndigheter samt allmänheten, det vill säga boende och 

verksamma inom utredningsområdet.  

Samråden kommer att följa utredningens olika steg och sker både fortlöpande och vid fyra 

särskilt utvalda tillfällen under utredningens gång. Vid de fyra samråden kommer det att 

finnas handlingar tillgängliga att lämna synpunkter på. Figur 5 visar hela processen för 

arbetet med lokaliseringsutredningen där samrådsprocessen pågår fram till att utredningen 

färdigställs för granskning.  

 

Figur 5 Samrådsprocessen för lokaliseringsutredningen 

 

Samråd 1 genomfördes under perioden 2020-02-17 till 2020-03-16, under pågående arbete 

med att kartlägga förutsättningarna i utredningsområdet. På samrådet presenterades 

projektet och det arbete som gjorts dittills, bakgrunden till behovet av nya stambanor samt 

vad som kommer att hända de närmaste åren i projektet. Till det första samrådet fanns inga 

förslag på alternativa lokaliseringar framtagna utan syftet var att ge berörda möjlighet att 

delge oss på Trafikverket kunskap inför färdigställandet av den faktainsamling inom 

utredningsområdet som utgör första steget i arbetet med lokaliseringsutredningen, se 

kapitel 2 Lokaliseringsutredningen för mer information. Även processen för projektet de 

kommande åren togs upp på samrådet. Samrådsmaterialet utgjordes av ändamål och 

projektmål samt kartmaterial kopplat till olika sakområden. 

Tre tillfällen med öppna hus genomfördes under samrådsperioden i Höör, Lund och 

Hässleholm. Allmänheten bjöds in för att få information om projektet samt ges möjligheten 

att ställa frågor till Trafikverket. Totalt kom cirka 850 personer till mötena. 

Ett fjärde öppet hus var planerat i Eslöv men fick ställas in med kort varsel efter regeringens 

rekommendation om begränsning av sammankomster på grund av Coronaviruset och risk 

för smittspridning. 
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Samråd 2 genomfördes som ett webbsamråd mellan 2020-05-29 och 2020-06-18. Syftet 

med samrådet var att stämma av de förutsättningar som hade arbetats fram sedan 

föregående samråd som ligger till grund för analys och värdering för arbetet med att ta fram 

lokaliseringsalternativ 

För mer information om genomförda samråd, de synpunkter som har kommit in samt hur 

de beaktas hänvisas till samrådsredogörelsen, se Projekt Hässleholm-Lund (Trafikverkets 

hemsida). I samrådsredogörelsen sammanställs och sammanfattas hur samrådet bedrivits, 

vilka synpunkter som kommit in från enskilda, myndigheter och organisationer samt var 

yttrandena, minnesanteckningar och protokoll från samrådet finns i sin helhet. I 

samrådsredogörelsen kommenterar Trafikverket de inkomna synpunkterna. 

Till samråd 3 har Trafikverket arbetat fram utkast till lokaliseringsalternativ vilka redovisas i 

samråd 3. Inkomna synpunkter från samråd 3 kommer att utgöra ett underlag i arbetet med 

att förfina lokaliseringsalternativen. I detta arbete kan Trafikverket komma att behöva 

omvärdera ställningstaganden, vilket sannolikt kommer att innebära förändringar av 

nuvarande lokaliseringsalternativ. Trafikverkets ambition är att de lokaliseringsalternativ 

som redovisas i samråd 3 ska täcka in alla de områden som kan bli berörda. 

De alternativ som projektet väljer att gå vidare med efter samråd 3 kommer sedan att 

fördjupas, förfinas, konsekvensbeskrivas och rangordnas. Resultatet av det arbetet redovisas 

i samråd 4. Därefter färdigställs lokaliseringsutredningen och projektet går vidare med 

processen för tillåtlighetsprövning hos regeringen. För mer information kring vad det 

innebär hänvisas till planläggningsbeskrivningen, se Projekt Hässleholm-Lund 

(Trafikverkets hemsida). 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/hassleholm-lund-en-del-av-nya-stambanor/
https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/hassleholm-lund-en-del-av-nya-stambanor/
https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/hassleholm-lund-en-del-av-nya-stambanor/
https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/hassleholm-lund-en-del-av-nya-stambanor/
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4. Underlag samråd 3 

Trafikverket önskar ta del av synpunkter på utkast till lokaliseringsalternativ. Underlaget till 

samråd 3 består, utöver denna läsanvisning, av sju olika kartor som illustrerar utkast till 

lokaliseringsalternativ samt en redogörelse för processen för bortval som är dokumenterad i 

PM Bortvalda alternativ. 

Projektets samrådsredogörelse samt planläggningsbeskrivning finns att läsa på hemsidan 

Projekt Hässleholm-Lund (Trafikverkets hemsida). 

Förteckning underlag till samråd 3 
Läsanvisning Samråd 3 (inklusive beskrivningar av utkast till lokaliseringsalternativ) 

Karta 1 – Hässleholm C till Lund C 1 

Karta 2 – Hässleholm C till Lund C 2 

Karta 3 – Hässleholm C till Lund Pilsåker 

Karta 4 – Hässleholm Finja till Lund C 1 

Karta 5 – Hässleholm Finja till Lund C 2 

Karta 6 – Hässleholm Finja till Lund Pilsåker 

Karta 7 – Samtliga alternativ 

PM Bortvalda alternativ 

4.1. Introduktion till utkast lokaliseringsalternativ 

Samtliga lokaliseringsalternativ beskrivs från norr till söder, med start i Hässleholm och 

avslut i Lund. Varje lokaliseringsalternativ innefattar följande:  

• Korridor för ny stambana mellan Hässleholm och Lund. 

• Område för station vid Hässleholm respektive Lund. 

• Anslutningar mellan den nya stambanan och Södra stambanan norr om 

Hässleholm respektive söder om Lund samt en kopplingspunkt mellan den 

nya stambanan och Södra stambanan söder om Hässleholm. 

Ett lokaliseringsalternativ utgörs av ett alternativ för sträckning av ny stambana som 

omfattar station vid Lund och Hässleholm och korridor däremellan, anslutning till befintlig 

järnväg vid Lund och Hässleholm samt en permanent kopplingspunkt till Södra stambanan i 

anslutning till Hässleholm. 

En korridor utgörs av ett område inom vilket en framtida järnvägsåtgärd med 

anläggningsdelar samt nya allmänna anslutnings- och parallellvägar inryms. I denna 

utredning utgör korridoren stråket mellan Hässleholm och Lund, som tillsammans med 

stationer i de båda orterna formar lokaliseringsalternativ. Korridorens bredd kan variera 

utmed sträckningen och är beroende av hur säkert det går att definiera anläggningens läge i 

terrängen. 

I PM Bortvalda alternativ finns de bortval som har gjorts inom utredningsområdet 

redovisade. Bortvalen leder fram till utkast till lokaliseringsalternativ bestående av 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/hassleholm-lund-en-del-av-nya-stambanor/
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korridorer för den nya stambanans sträckning samt dess stationer. Det är detta som 

Trafikverket samråder i Samråd 3. Gå in på Projekt Hässleholm-Lund (Trafikverkets 

hemsida) för att ta del av denna information.  

Stationer 

En station definieras som den plats där tåg stannar vid plattformen för att släppa av eller ta 

ombord resenärer. Stationen omfattar alla publika utrymmen såsom plattform, mellanplan, 

förbindelsegångar, biljetthallar och andra servicefunktioner för resenärer. 

De olika stationsalternativen presenteras i form av en yta (se Område för station i karta), 

inom ytan kan en station för den nya järnvägen placeras. Den yta som presenteras är 

avsevärt bredare än själva stationsanläggningen och innebär att stationen kan placeras i 

olika lägen och riktningar inom denna yta. 

Korridor 

En korridor definieras som ett område inom vilket en framtida järnvägsåtgärd med 

anläggningsdelar samt nya allmänna anslutnings- och parallellvägar inryms. Korridorens 

bredd kan variera utmed sträckningen och är beroende av med vilken säkerhet det går att 

definiera anläggningens läge i terrängen. 

En korridor är med andra ord den yta inom vilken ett antal placeringar för järnvägen är 

möjliga. Korridorernas bredd varierar med hänsyn till dels angränsande bebyggelse och 

miljöintressen, dels till behovet av att i kommande skede av planläggningen kunna välja en 

optimal placering. De illustrerade korridorerna i kartorna är betydligt bredare än själva 

järnvägsanläggningen och den nya stambanan kommer således bara att ta en liten del av 

korridoren i anspråk. 

Kopplingspunkt 

Kopplingspunkt är den samlade benämningen för växlar och spår som förbinder den nya 

stambanan med Södra stambanan i ett läge strax söder om Hässleholm. Kopplingspunkten 

behövs för att kunna avlasta Södra stambanan på sträckan Hässleholm-Lund. Södergående 

tåg på Södra stambanan ska kunna ansluta till den nya stambanan och norrgående tåg på 

den nya stambanan ska kunna ansluta till Södra stambanan. De illustrerade korridorerna för 

kopplingspunkter i kartorna är betydligt bredare än själva järnvägsanläggningen. 

Järnvägens kopplingspunkt kommer således bara att ta en liten del av ytan i anspråk. 

Station Hässleholm 

Flera tänkbara lokaliseringar för en station i Hässleholm har utretts. Hässleholm Finja och 

Hässleholm C kvarstår som möjliga alternativ.  

Lokalisering av stationen har utretts både centralt i Hässleholm och externt utanför 

stadskärnan. Motivet till att utreda en extern station är att belysa vad den kan bidra med i 

jämförelse med en station vid Hässleholm C med avseende på samhällsnytta, 

omgivningspåverkan och investeringskostnad. Exempelvis skulle man kunna förvänta sig att 

en extern station har något lägre samhällsnytta, mindre omgivningspåverkan och lägre 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/hassleholm-lund-en-del-av-nya-stambanor/
https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/hassleholm-lund-en-del-av-nya-stambanor/
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investeringskostnad. För att ta del av processen kring att generera alternativa lokaliseringar 

samt bortval av alternativ för en station i Hässleholm, se kapitel 4.2.3. Stationszoner och 

stationslägen i PM Bortvalda alternativ Projekt Hässleholm-Lund (Trafikverkets hemsida). 

Hässleholm C 

Alternativet innebär att stationen placeras vid befintliga Hässleholm C, antingen i markläge, 

i tunnel eller på bro. För att möjliggöra ett alternativ med en markförlagd station vid 

Hässleholm C behöver Skånebanan läggas om för att kunna korsas planskilt. Detta skulle 

göras i höjd med Hässlegårdens golfklubb och västerut längs med Skånebanan. 

Hässleholm Finja 

Alternativet innebär att en station lokaliseras väster om Hässleholms tätort, nordväst om 

Finjasjön och väster om samhället Finja. Anläggningstyp, det vill säga om stationen ska 

placeras i markläge, på bro eller i tunnel, har inte studerats för stationsalternativ 

Hässleholm Finja utan kommer att utredas vidare i kommande arbete med 

lokaliseringsutredningen. Stationsalternativet innebär att Södra stambanan nås antingen via 

en nordlig eller sydlig kopplingspunkt. 

Station Lund 

Flera tänkbara lokaliseringar för en station i Lund har utretts. Lund C och Lund Pilsåker 

kvarstår som möjliga alternativ.  

Lokalisering av stationen har utretts både centralt i Lund och externt utanför stadskärnan. 

Motivet till att utreda en extern station är att belysa vad den kan bidra med i jämförelse med 

en station vid Lund C med avseende på samhällsnytta, omgivningspåverkan och 

investeringskostnad. Exempelvis skulle man kunna förvänta sig att en extern station har 

något lägre samhällsnytta, mindre omgivningspåverkan och lägre investeringskostnad. För 

att ta del av processen kring att generera alternativa lokaliseringar samt bortval av alternativ 

för en station i Lund, se kapitel 4.2.3. Stationszoner och stationslägen i PM Bortvalda 

alternativ Projekt Hässleholm-Lund (Trafikverkets hemsida). 

Lund C 

Alternativet innebär att stationen placeras i anslutning till Lund C, antingen i markläge 

(Lund C 1) eller i tunnel (Lund C 2). 

Lund Pilsåker 

Alternativet innebär att en station lokaliseras i västra Lund, väster om Gunnesbo samt 

befintligt handels- och industriområde. Den nya stationen kan förläggas antingen i 

markläge, på bro eller i tråg. 

  

https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/hassleholm-lund-en-del-av-nya-stambanor/
https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/hassleholm-lund-en-del-av-nya-stambanor/
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4.2. Utkast till lokaliseringsalternativ

Figur 6 visar samtliga lokaliseringsalternativ i en och samma kartbild. För att se kartbilder
över respektive lokaliseringsalternativ i ett större format, se Projekt Hässleholm-Lund
(Trafikverkets hemsida).

Figur 6  Översikt, samtliga utkast till lokaliseringsalternativ

https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/hassleholm-lund-en-del-av-nya-stambanor/
https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/hassleholm-lund-en-del-av-nya-stambanor/
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 Hässleholm C till Lund C 1   

Lokaliseringsalternativ Hässleholm C till Lund C 1 består av en korridor som sträcker sig 

mellan en station vid Hässleholm C, antingen i markläge, i tunnel eller på bro, och en station 

vid Lund C i markläge. Lokaliseringsalternativet beskrivs från norr till söder, med start i 

Hässleholm och avslut i Lund. Lokaliseringsalternativ Hässleholm C till Lund C 1 visas i 

Figur 7.  Se även Karta 1 – Hässleholm C till Lund C 1 Projekt Hässleholm-Lund 

(Trafikverkets hemsida). 

Norr om Hässleholm C kan anslutningen till den nya stambanan antingen ske från Södra 

stambanans befintliga sträckning eller från nordväst för att knyta an ett framtida fullt 

utbyggt system med nya stambanor norrifrån. 

För att möjliggöra ett alternativ med en markförlagd station vid Hässleholm C behöver 

Skånebanan läggas om för att kunna korsas planskilt. Detta skulle göras i höjd med 

Hässlegårdens golfklubb och västerut längs med Skånebanan. 

Lokaliseringsalternativet utgörs av en initialt smal korridor som löper längs med Södra 

stambanan rakt söderut från Hässleholm C, öster om Finjasjön och väster om Tormestorp. 

Korridoren passerar utanför Sösdala tätort, antingen väster eller öster om tätorten. Den 

östra passagen om Sösdala följer antingen Södra stambanan eller väg 23. Den mest östliga 

kräver planskilda korsningar med Södra stambanan på två platser och med väg 23 på en 

plats. Den västra passagen om Sösdala har en bredare korridor och avviker från Södra 

stambanan söder om Tormestorp. Fortsatt söderut passerar korridoren på östra sidan om 

Maglö och Norra Rörum och därefter på västra sidan om Frostavallens rekreationsområde 

och Hallaröds kyrkby. Korridoren passerar antingen väster eller öster om tätorten 

Stockamöllan, i samband med det passeras Rönne å. Den östra passagen förläggs väster om 

Ageröds och Rönneholms mosse. Längre söderut passeras Eslövs tätort antingen i väster 

eller öster.  

Vid passage väster om Eslövs tätort passerar korridoren öster om Trollenäs och korsar 

därefter väg 17 och Marieholmsbanan. Remmarlöv passeras antingen på västra eller östra 

sidan. Strax öster om Västra Hoby korsas Kävlingeån mellan Stora Harrie och Lilla Harrie 

eller mellan Lilla Harrie och Örtofta. Passagen samförläggs antingen med Södra stambanan 

i höjd med Håstad och går därmed igenom Stångby, eller löper väster respektive öster om 

Stångby tätort.  

Vid passage öster om Eslövs tätort passerar korridoren väster om Stehag, antingen väster 

eller öster om Hemmingsberga. I båda fall korsas Södra stambanan och väg 17. Strax norr 

om Borlunda passeras Bråån. Passagen av Borlunda sker antingen i väster eller öster. I höjd 

med tätorten Kävlinge korsas Kävlingeån antingen mellan Örtofta och Igelösa eller mellan 

Igelösa och Gårdstånga, väster om väg E22.  

Strax norr om Lund, i Vallkärra, smalnar korridoren av och följer därefter Södra 

stambanans sträckning in mot staden och även fortsatt söderut. 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/hassleholm-lund-en-del-av-nya-stambanor/
https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/hassleholm-lund-en-del-av-nya-stambanor/
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Figur 7  Utkast lokaliseringsalternativ Hässleholm C till Lund C 1



 

Sida 16 (28) 

 Hässleholm C till Lund C 2 

Lokaliseringsalternativ Hässleholm C till Lund C 2 består av en korridor som sträcker sig 

mellan en station vid Hässleholm C, antingen i markläge, i tunnel eller på bro, och en station 

vid Lund C i tunnel. Lokaliseringsalternativet beskrivs från norr till söder, med start i 

Hässleholm och avslut i Lund. Lokaliseringsalternativ Hässleholm C till Lund C 2 visas i 

Figur 8. Se även Karta 2 – Hässleholm C till Lund C 2 Projekt Hässleholm-Lund 

(Trafikverkets hemsida). 

Norr om Hässleholm C kan anslutningen till den nya stambanan antingen ske från Södra 

stambanans befintliga sträckning eller från nordväst för att knyta an ett framtida fullt 

utbyggt system med nya stambanor norrifrån. 

För att möjliggöra ett alternativ med en markförlagd station vid Hässleholm C behöver 

Skånebanan läggas om för att kunna korsas planskilt. Detta skulle göras i höjd med 

Hässlegårdens golfklubb och västerut längs med Skånebanan. 

Lokaliseringsalternativet utgörs av en initialt smal korridor som löper längs med Södra 

stambanan rakt söderut från Hässleholm C, öster om Finjasjön och väster om Tormestorp. 

Korridoren passerar utanför Sösdala tätort, antingen väster eller öster om tätorten. Den 

östra passagen om Sösdala följer antingen Södra stambanan eller väg 23. Den mest östliga 

kräver planskilda korsningar med Södra stambanan på två platser och med väg 23 på en 

plats. Den västra passagen om Sösdala har en bredare korridor och följer inte längre Södra 

stambanan. Fortsatt söderut passerar korridoren på östra sidan om Maglö och Norra Rörum 

och därefter på västra sidan om Frostavallens rekreationsområde och Hallaröds kyrkby. 

Korridoren passerar antingen väster eller öster om tätorten Stockamöllan, i samband med 

det passeras Rönne å. Den östra passagen förläggs väster om Ageröds och Rönneholms 

mosse. Längre söderut passeras Eslövs tätort antingen i väster eller öster.  

Vid passage väster om Eslövs tätort passerar korridoren öster om Trollenäs och korsar 

därefter väg 17 och Marieholmsbanan. Remmarlöv passeras antingen på västra eller östra 

sidan. Strax öster om Västra Hoby korsas Kävlingeån mellan Stora Harrie och Lilla Harrie 

eller mellan Lilla Harrie och Örtofta. Passagen samförläggs antingen med Södra stambanan 

i höjd med Håstad och går därmed igenom Stångby, eller löper väster respektive öster om 

Stångby tätort.  

Vid passage öster om Eslövs tätort passerar korridoren väster om Stehag, antingen väster 

eller öster om Hemmingsberga. I båda fall korsas Södra stambanan och väg 17. Strax norr 

om Borlunda passeras Bråån. Passagen av Borlunda sker antingen i väster eller öster. I höjd 

med tätorten Kävlinge korsas Kävlingeån antingen mellan Örtofta och Igelösa eller mellan 

Igelösa och Gårdstånga, väster om väg E22. 

Eftersom stationen i Lund förläggs i tunnel breder korridoren ut sig i sidled både innan och 

efter att Lunds centrala delar nås och ger utrymme för tunnel med en centralt lokaliserad 

station under staden.  

Anslutningen söder om Lund till södra stambanans befintliga sträckning sker norr om 

Hjärup. 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/hassleholm-lund-en-del-av-nya-stambanor/
https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/hassleholm-lund-en-del-av-nya-stambanor/
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Figur 8  Utkast lokaliseringsalternativ Hässleholm C till Lund C 2



 

Sida 18 (28) 

 Hässleholm C till Lund Pilsåker 

Lokaliseringsalternativ Hässleholm C till Lund Pilsåker består av en korridor som sträcker 

sig mellan en station vid Hässleholm C, antingen i markläge, i tunnel eller på bro, och en 

station vid Lund Pilsåker, antingen i markläge, i tunnel eller på bro. 

Lokaliseringsalternativet beskrivs från norr till söder, med start i Hässleholm och avslut i 

Lund. Lokaliseringsalternativ Hässleholm C till Lund Pilsåker visas i Figur 9. Se även  

Karta 3 – Hässleholm C till Lund Pilsåker Projekt Hässleholm-Lund (Trafikverkets 

hemsida). 

Norr om Hässleholm C kan anslutningen till den nya stambanan antingen ske från Södra 

stambanans befintliga sträckning eller från nordväst för att knyta an ett framtida fullt 

utbyggt system med nya stambanor norrifrån. 

För att möjliggöra ett alternativ med en markförlagd station vid Hässleholm C behöver 

Skånebanan läggas om för att kunna korsas planskilt. Detta skulle göras i höjd med 

Hässlegårdens golfklubb och västerut längs med Skånebanan. 

Lokaliseringsalternativet utgörs av en initialt smal korridor som löper längs med Södra 

stambanan rakt söderut från Hässleholm C, öster om Finjasjön och väster om Tormestorp. 

Korridoren passerar utanför Sösdala tätort, antingen väster eller öster om tätorten. Den 

östra passagen om Sösdala följer antingen Södra stambanan eller väg 23. Den mest östliga 

kräver planskilda korsningar med Södra stambanan på två platser och med väg 23 på en 

plats. Den västra passagen om Sösdala har en bredare korridor och följer inte längre Södra 

stambanan. Fortsatt söderut passerar korridoren på östra sidan om Maglö och Norra Rörum 

och därefter på västra sidan om Frostavallens rekreationsområde och Hallaröds kyrkby. 

Korridoren passerar antingen väster eller öster om tätorten Stockamöllan där den östra 

passagen förläggs väster om Ageröds och Rönneholms mosse. Korridoren passerar antingen 

väster eller öster om tätorten Stockamöllan, i samband med det passeras Rönne å. Den östra 

passagen förläggs väster om Ageröds och Rönneholms mosse. Längre söderut passeras 

Eslövs tätort i väster.  

Vid passagen av Eslövs tätort passerar korridoren öster om Trollenäs och korsar därefter väg 

17. Remmarlöv passeras antingen på västra eller östra sidan. Strax öster om Kävlinge tätort 

korsas Kävlingeån mellan Stora Harrie och Lilla Harrie och väster om Västra Hoby. 

Korridoren smalnar av och passerar längre söderut sidan av Stångby mosse och Nöbbelövs 

mosse i väster på sin väg in mot stationen Lund Pilsåker. Söder om stationen korsas väg 

E6.02, tidigare kallad väg 16, och korridoren lokaliseras längs nuvarande kraftledning 

söderut. Höje å passeras planskilt innan järnvägen ansluts till Södra stambanans befintliga 

sträckning norr om Hjärup. 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/hassleholm-lund-en-del-av-nya-stambanor/
https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/hassleholm-lund-en-del-av-nya-stambanor/
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Figur 9  Utkast lokaliseringsalternativ Hässleholm C till Lund Pilsåker



 

Sida 20 (28) 

 Hässleholm Finja till Lund C 1 

Lokaliseringsalternativ Hässleholm Finja till Lund Pilsåker består av en korridor som 

sträcker sig mellan en station vid Hässleholm Finja och en station vid Lund C i markläge. 

Lokaliseringsalternativet beskrivs från norr till söder, med start i Hässleholm och avslut i 

Lund. Lokaliseringsalternativ Hässleholm Finja till Lund C 1 visas i Figur 10. Se även  

Karta 4 – Hässleholm Finja till Lund C 1 Projekt Hässleholm-Lund (Trafikverkets hemsida). 

För att knyta an till ett framtida fullt utbyggt system med nya stambanor norrifrån kan en 

anslutning ske rakt norrifrån vid Finja station.  

Det finns två alternativa kopplingspunkter norr respektive söder om Finjasjön. Den norra 

samlokaliseras med Skånebanan och ansluter nya stambanan vid stationen i Finja. Den 

södra passerar väster om Tormestorp och norr om Sösdala och ansluter nya stambanan 

mellan Maglehult och Svenstorp, i höjd med Myrarp. Anslutningar i kopplingspunkten sker 

planskilt. 

Söder om Finja station passerar korridoren antingen väster eller öster om Isakstorps 

naturreservat. Söder om kopplingspunktens anslutning passerar korridoren på västra sidan 

om Norra Rörum. Fortsatt söderut passerar korridoren på västra sidan om Frostavallens 

rekreationsområde och Hallaröds kyrkby. Väster om Hallaröd passerar korridoren antingen 

väster eller öster om Naturreservat Allarps bjär. Korridoren passerar antingen väster eller 

öster om tätorten Stockamöllan, i samband med det passeras Rönne å. Den östra passagen 

förläggs väster om Ageröds och Rönneholms mosse. Längre söderut passeras Eslövs tätort 

antingen i väster eller öster.  

Vid passage väster om Eslövs tätort passerar korridoren öster om Trollenäs och korsar 

därefter väg 17 och Marieholmsbanan. Remmarlöv passeras antingen på västra eller östra 

sidan. Strax öster om Västra Hoby korsas Kävlingeån mellan Stora Harrie och Lilla Harrie 

eller mellan Lilla Harrie och Örtofta. Passagen samförläggs antingen med Södra stambanan 

i höjd med Håstad och går därmed igenom Stångby, eller löper väster respektive öster om 

Stångby tätort.  

Vid passage öster om Eslövs tätort passerar korridoren väster om Stehag, antingen väster 

eller öster om Hemmingsberga. I båda fall korsas Södra stambanan och väg 17. Strax norr 

om Borlunda passeras Bråån. Passagen av Borlunda sker antingen i väster eller öster. I höjd 

med tätorten Kävlinge korsas Kävlingeån antingen mellan Örtofta och Igelösa eller mellan 

Igelösa och Gårdstånga, väster om väg E22. 

Strax norr om Lund, i Vallkärra, smalnar korridoren av och följer därefter Södra 

stambanans sträckning in mot staden och även fortsatt söderut. 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/hassleholm-lund-en-del-av-nya-stambanor/
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Figur 10  Utkast lokaliseringsalternativ Hässleholm Finja till Lund C 1
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 Hässleholm Finja till Lund C 2 

Lokaliseringsalternativ Hässleholm Finja till Lund Pilsåker består av en korridor som 

sträcker sig mellan en station vid Hässleholm Finja och en station vid Lund C i tunnel. 

Lokaliseringsalternativet beskrivs från norr till söder, med start i Hässleholm och avslut i 

Lund. Lokaliseringsalternativ Hässleholm Finja till Lund C 2 visas i Figur 11. Se även 

Karta 5 – Hässleholm Finja till Lund C 2 Projekt Hässleholm-Lund (Trafikverkets hemsida). 

För att knyta an till ett framtida fullt utbyggt system med nya stambanor norrifrån kan en 

anslutning ske rakt norrifrån vid Finja station.  

Det finns två alternativa kopplingspunkter norr respektive söder om Finjasjön. Den norra 

samlokaliseras med Skånebanan och ansluter nya stambanan vid stationen i Finja. Den 

södra passerar väster om Tormestorp och norr om Sösdala och ansluter nya stambanan 

mellan Maglehult och Svenstorp, i höjd med Myrarp. Anslutningar i kopplingspunkten sker 

planskilt. 

Söder om Finja station passerar korridoren antingen väster eller öster om Isakstorps 

naturreservat. Söder om kopplingspunktens anslutning passerar korridoren på västra sidan 

om Norra Rörum. Fortsatt söderut passerar korridoren på västra sidan om Frostavallens 

rekreationsområde och Hallaröds kyrkby. Väster om Hallaröd passerar korridoren antingen 

väster eller öster om Naturreservat Allarps bjär. Korridoren passerar antingen väster eller 

öster om tätorten Stockamöllan, i samband med det passeras Rönne å. Den östra passagen 

förläggs väster om Ageröds och Rönneholms mosse. Längre söderut passeras Eslövs tätort 

antingen i väster eller öster.  

Vid passage väster om Eslövs tätort passerar korridoren öster om Trollenäs och korsar 

därefter väg 17 och Marieholmsbanan. Remmarlöv passeras antingen på västra eller östra 

sidan. Strax öster om Västra Hoby korsas Kävlingeån mellan Stora Harrie och Lilla Harrie 

eller mellan Lilla Harrie och Örtofta. Passagen samförläggs antingen med Södra stambanan 

i höjd med Håstad och går därmed igenom Stångby, eller löper väster respektive öster om 

Stångby tätort.  

Vid passage öster om Eslövs tätort passerar korridoren väster om Stehag, antingen väster 

eller öster om Hemmingsberga. I båda fall korsas Södra stambanan och väg 17. Strax norr 

om Borlunda passeras Bråån. Passagen av Borlunda sker antingen i väster eller öster. I höjd 

med tätorten Kävlinge korsas Kävlingeån antingen mellan Örtofta och Igelösa eller mellan 

Igelösa och Gårdstånga, väster om väg E22.  

Eftersom stationen i Lund förläggs i tunnel breder korridoren ut sig i sidled både innan och 

efter att Lunds centrala delar nås och ger utrymme för tunnel med en centralt lokaliserad 

station under staden. Anslutningen söder om Lund till södra stambanans befintliga 

sträckning sker norr om Hjärup. 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/hassleholm-lund-en-del-av-nya-stambanor/
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Figur 11  Utkast lokaliseringsalternativ Hässleholm Finja till Lund C 2
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 Hässleholm Finja till Lund Pilsåker 

Lokaliseringsalternativ Hässleholm Finja till Lund Pilsåker består av en korridor som 

sträcker sig mellan en station vid Hässleholm Finja och en station vid Lund Pilsåker. 

Lokaliseringsalternativet beskrivs från norr till söder, med start i Hässleholm och avslut i 

Lund. Lokaliseringsalternativ Hässleholm Finja till Lund Pilsåker visas i Figur 12. Se även 

Karta 6 – Hässleholm Finja till Lund Pilsåker Projekt Hässleholm-Lund (Trafikverkets 

hemsida). 

För att knyta an till ett framtida fullt utbyggt system med nya stambanor norrifrån kan en 

anslutning ske rakt norrifrån vid Finja station. 

Det finns två alternativa kopplingspunkter norr respektive söder om Finjasjön. Den norra 

samlokaliseras med Skånebanan och ansluter nya stambanan vid stationen i Finja. Den 

södra passerar väster om Tormestorp och norr om Sösdala och ansluter nya stambanan 

mellan Maglehult och Svenstorp, i höjd med Myrarp. Anslutningar i kopplingspunkten sker 

planskilt. 

Söder om Finja station passerar korridoren antingen väster eller öster om Isakstorps 

naturreservat. Söder om kopplingspunktens anslutning passerar korridoren på västra sidan 

om Norra Rörum. Fortsatt söderut passerar korridoren på västra sidan om Frostavallens 

rekreationsområde och Hallaröds kyrkby. Väster om Hallaröd passerar korridoren antingen 

väster eller öster om Naturreservat Allarps bjär. Korridoren passerar antingen väster eller 

öster om tätorten Stockamöllan, i samband med det passeras Rönne å. Den östra passagen 

förläggs väster om Ageröds och Rönneholms mosse. Längre söderut passeras Eslövs tätort i 

väster. 

Vid passagen av Eslövs tätort passerar korridoren öster om Trollenäs och korsar därefter väg 

17. Remmarlöv passeras antingen på västra eller östra sidan. Strax öster om Kävlinge tätort 

korsas Kävlingeån mellan Stora Harrie och Lilla Harrie och väster om Västra Hoby.  

Korridoren smalnar av och längre söderut passerar korridoren på västra sidan av Stångby 

mosse och Nöbbelövs mosse på sin väg in mot stationen Lund Pilsåker. Söder om stationen 

korsas väg E6.02, tidigare kallad väg 16, och korridoren lokaliseras längs nuvarande 

kraftledning söderut. Höje å passeras planskilt innan järnvägen ansluts till Södra 

stambanans befintliga sträckning norr om Hjärup. 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/hassleholm-lund-en-del-av-nya-stambanor/
https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/hassleholm-lund-en-del-av-nya-stambanor/
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Figur 12  Utkast lokaliseringsalternativ Hässleholm Finja till Lund Pilsåker
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4.3. PM Bortvalda alternativ 

Dokumentet kompletterar redovisningen av utkast till lokaliseringsalternativ i 

samrådskartorna.  

Syftet med PM Bortvalda alternativ är att beskriva arbetsprocessen fram till färdiga 

lokaliseringsalternativ. Här redogörs för hur prioriteringar i hänsynstagande och funktion 

utgör en samlad grund för att välja bort områden som är mindre lämpliga eller inte ger 

önskad nytta för en ny stambana. Målet är att de färdiga lokaliseringsalternativen både ska 

svara mot ändamålet för projekt Hässleholm-Lund och samtidigt ha förutsättningar för en 

acceptabel omgivningspåverkan. PM Bortvalda alternativ utgör därmed en samlad 

dokumentation av genomförda bortval utifrån de analyser som genomförts i 

lokaliseringsutredningen. Dokumentet kommer att kompletteras successivt under arbetet 

med lokaliseringsutredningen. 

PM Bortvalda alternativ finns i sin helhet på hemsidan: Projekt Hässleholm-Lund 

(Trafikverkets hemsida) 

 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/hassleholm-lund-en-del-av-nya-stambanor/
https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/hassleholm-lund-en-del-av-nya-stambanor/
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