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Sammanfattning 

Denna PM utgör underlag för lokaliseringsutredningen med tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivning för den nya järnvägen för höghastighetståg och snabba 

regionaltåg mellan Hässleholm och Lund.  

Syfte och mål 

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

lokaliseringsalternativ. Här redogörs för hur prioriteringar av funktion och hänsyn 

resulterar i bortval av områden för att kunna lägga grunden för utformning av 

lokaliseringsalternativ.  

Målet med bortvalsprocessen är att välja bort dåliga och mindre bra alternativ för att på så 

sätt bilda ett antal kompletta lokaliseringsalternativ med potential för hög måluppfyllelse. 

Målsättningen är att de färdiga lokaliseringsalternativen ska svara mot ändamålet för 

projekt Hässleholm-Lund (se kapitel 3.2.1) och samtidigt ha förutsättningar för en 

acceptabel omgivningspåverkan.   

Varje lokaliseringsalternativ innefattar följande:  

• Korridor för ny stambana mellan Hässleholm och Lund. 

• Stationszon med stationslägen för den nya stambanan vid Hässleholm respektive 

Lund. 

• Anslutning mellan den nya stambanan och Södra stambanan norr om Hässleholm 

alternativt till en framtida anslutning från Stockholm samt en anslutning till Södra 

stambanan söder om Lund. 

• En kopplingspunkt mellan den nya stambanan och Södra stambanan söder om 

Hässleholm.  

Övergripande metod 

Ändamålet för den nya stambanan Hässleholm-Lund förklarar nyttan med projektet, det vill 

säga varför anläggningen bör byggas. Ändamålet säkerställs genom uppfyllelse av de 

projektmål som benämns funktionsmål (se kapitel 3.2.2). Funktionsmålen utgör 

utgångspunkt vid generering av korridorer och stationszoner. För stationszoner finns även 

projektmål inom arkitektur. På så sätt styr projektet mot korridorer och stationszoner som 

har potential att utgöra delar av lokaliseringsalternativ som uppfyller ändamålet för 

projektet.  

Alternativa korridorer genereras genom en process som stegvis väljer bort delområden inom 

utredningsområdet som inte är lämpliga eller möjliga för en ny stambana. De värden som 

riskerar att påverkas negativt fångas av de projektmål som benämns hänsynsmål (se kapitel 

3.2.2). Ambitionen är att undvika större målkonflikter mellan funktionsmål och 

hänsynsmål. Totalt finns 24 projektmål inom åtta målområden. 
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Stationszoner har skapats utifrån stadsanalyser av Hässleholm och Lund. I analyserna har 

så kallade fördjupningsområden identifierats. Stationszonerna är en utveckling av 

fördjupningsområdena med hänsyn tagen till kraven på järnvägens utformning samt 

övergripande konsekvenser för stationsorten. Stationszonerna har både skapas med hjälp av 

projektmålen och valts bort utifrån dessa.   

Bortvalsprocessen har genomgående arbetat med ett övergripande nyttoperspektiv (se 

kapitel 2.1.1). Det innebär ett fokus på centrala funktionsmål, främst restidsmålet, påverkan 

på stora värden i utredningsområdet samt anläggningskostnaden. Genom att studera 

relationen mellan dessa blir det möjligt att tidigt avfärda alternativ där nyttan är för liten i 

relation till påverkan och kostnader.   

Nyttoperspektivet konkretiseras i övergripande kostnadseffektivitet (se kapitel 3.2.4). 

Övergripande kostnadseffektivitet är en sammanvägning av nyttor och kostnader. Nyttor 

utgörs av hög uppfyllelse av funktionsmålen (se kapitel 3.2.5). Kostnader utgör i det här 

fallet dels av anläggningskostnader, dels av negativ påverkan på omgivningen, det vill säga 

bristande uppfyllelse av hänsynsmål (se kapitel 3.2.6). Anläggningskostnader bedöms 

översiktligt för jämförelser mellan lokaliseringsalternativ. Järnvägens utformning när det 

gäller höjdläge, lutningar, banlängd samt behov av komplexa konstruktioner som tunnlar 

och broar har stor påverkan på kostnaden.  

Bortval kan ske genom att nyttorna är för låga eller att kostnaderna är för höga. Bortval kan 

också ske för att en stationszon eller ett delområde har betydligt lägre eller negativ 

kostnadseffektivitet än andra stationszoner respektive områden. Antag att två stationszoner 

kräver omfattande tunneldragning. Om den första stationszonen då har kraftigt lägre nyttor 

än den andra zonen väljs den första bort. Negativ övergripande kostnadseffektivitet är ett 

vanligt (del-)motiv för bortval. 

Metod korridorer 

Korridorer har genererats utifrån målnivån för så kallad gångtid mellan Hässleholm och 

Lund. Gångtiden avser tiden det tar för ett höghastighetståg att färdas mellan Hässleholm 

och Lund utan att stanna vid de båda stationerna. Gångtiden är nära besläktad med 

restiden, som utgör ett eget målområde (se kapitel 3.2.2). Restiden avser tiden det tar för 

tåget att färdas mellan Hässleholm och Lund inklusive att stanna vid de båda stationerna. 

Gång- och restiden har ett starkt samband med ändamålet för den nya stambanan, dess 

funktion och järnvägens attraktivitet. Gång- och restid har också synergier med 

övergripande kostnadseffektivitet samt projektmålen för energieffektivitet och 

klimatneutralitet.   

Anledningen att gångtid har utgjort målnivån vid generering av sträckningar är det starka 

sambandet mellan projektets ändamål och en kort restid. För att inte för tidigt avgränsa 

sträckningar som kan vara gynnsamma utifrån hänsynstagande till värden och intressen i 

korridoren har gångtider upp till 17 minuter accepterats. 

I ett första hänsynstagande identifierades områden där en ny järnväg skulle medföra negativ 

påverkan på värden av mycket stor samhällsvikt eller värden med starkt lagskydd. 

Ambitionen är att inte dra järnvägen genom dessa områden. Det kan dock i detta skede inte 
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uteslutas att det kan komma att behövas i något fall. Första hänsynstagandet täcks av de 

projektmål som benämns hänsynsmål.  

I ett andra hänsynstagande identifierades områden där intrånget av en ny järnväg skulle 

medföra stor eller måttlig negativ påverkan på andra värden och intressen i landskapet eller 

i staden. Ambitionen har varit att så långt möjligt välja bort områden där flera sådana 

värden sammanfaller. Det har dock inte varit möjligt att välja bort alla sådana områden. Det 

beror i en del fall på att de aktuella korridorerna måste finns kvar i utredningen för att 

möjliggöra lokaliseringsalternativ, i en del fall på att utredningen ännu inte kommit 

tillräckligt långt för att kunna välja bort området. Det senare kan till exempel innebära att 

det fortfarande är oklart om den nya stambanan kan passera genom området utan att ge stor 

eller måttlig negativ påverkan.  

Kvarstående områden efter det första och andra hänsynstagandet utgör slutligen grunden 

för att definiera kompletta lokaliseringsalternativ för den nya stambanan, se Figur 4.  

Bortvalda områden 

Av Figur 1 framgår bortvalda delområden inom utredningsområdet. I figuren refereras till 

bortval i loop 1, loop 2A och loop 2B. Looparna utgör enskilda delar av utredningsarbetet. I 

loop 1 har första hänsynstagandet hanterats. Det har resulterat i bortval av tre större, 

gråmarkerade områden. Det är viktigt att understryka att ett stort antal mindre områden 

med värden i det första hänsynstagandet är indirekt bortvalda genom att det aldrig har 

dragits någon korridor genom dem.  

I loop 2 har huvudsakligen sammanfallande andra hänsynstaganden hanterats, det vill säga 

att fokus har legat på områden där flera värden förekommer. Loop 2 har delats upp i 2A 

respektive 2B av utredningsmässiga skäl. I loop 2A ingår fem mörkare gula områden. De 

områden som valts bort i loop 2B visas i Figur 1 som ett antal ljusgula områden.  

De områden som har valts bort i de olika looparna har samma status i den fortsatta 

utredningen. Det är alltså ingen skillnad mellan områdena beroende på när de valts bort. 
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Figur 1. Bortvalda delområden. 

Området vid Tyringe markeras som grått och mörkare gult. Området har valts bort då en ny 

stambana får svårigheter att klara den genhet som är nödvändig för att tågen ska kunna 

färdas tillräckligt snabbt. Därmed blir både gång- och restider oacceptabelt långa. Tyringe 

tätort kan också komma att påverkas negativt av den nya stambanan i detta område. 
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Området vid Röstånga och Rönne å, markerat med grå och mörkt gul färg, har valts bort 

utifrån riksintresse för värdefulla ämnen och material samt områden klassade som Natura 

2000. Området är vidare svårt att nå utifrån de krav som ställs på järnvägens genhet och 

behov av stora kurvor. Det är mycket angeläget att undvika en längre dragning av järnvägen 

längs med Rönne ås dalgång, dels för att inte hamna i konflikt med stora värden, dels för att 

begränsa anläggningskostnaderna. I Rönne å:s dalgång finns första hänsynstaganden 

avseende riksintresse för naturvård (kärnvärden) samt riksintresse för friluftsliv (andra 

hänsynstagande). Rönne å utgör även ett nationellt särskilt värdefullt vatten avseende 

naturmiljö (andra hänsynstagande).  

Östra delen av utredningsområdet är gråmarkerat vid Höör och mörkt gult nordost om Lund 

(Kungsmarken). Området väljs bort då sträckningarna blir betydligt dyrare än i västra delen 

av området, framför allt på grund av värden i första hänsynstaganden som kräver broar eller 

tunnlar. Då kvarstår ändå konflikter med sådana värden som exempelvis naturreservat, 

Natura 2000-områden, riksintresse för naturvården och riksintresse för kulturmiljövården. 

Vidare riskeras intrång i befintliga och planerade bebyggelseområden, vilket kan påverka 

många människor och verksamheter negativt. Kungsmarken nordost om Lund är ett Natura 

2000-område, tillika naturreservat, och utgör kärnvärde i riksintresse för naturvård och 

kulturmiljövården. Det är dessutom en av platserna med högst värden av ekosystemtjänster 

inom hela utredningsområdet och är även betydelsefullt för rekreation. 

Området kring Finjasjön är markerat med mörkt gul färg. Området väljs bort på grund av 

påverkan på flera värden som omfattas av det första hänsynstagandet. Det gäller bland 

annat Hovdala slott som utgör statligt byggnadsminne, föreslagna Natura 2000-områden, 

bebyggelseområden, Finjasjön samt kyrkligt kulturminne. Området utgör även riksintresse 

för friluftsliv. Utöver detta bedöms en lokalisering av den nya järnvägen i detta område 

generera en hög anläggningskostnad, då passage av sjön förutsätter förläggning av 

järnvägen på bro eller i tunnel. 

Eslövs tätort med utvecklingsområden är markerat med mörkt gul färg. Området är en del 

av första hänsynstagandet och intrång skulle ge mycket stor påverkan på befintlig och 

planerad bebyggelse/verksamheter, vilket kan påverka människor och verksamheter 

negativt.  

De områden som är markerade med ljusgul färg har valts bort då de innehåller flera 

sammanfallande värden inom det andra hänsynstagandet. Dessa värden och motiven för 

bortval av områdena sammanfattas i Tabell 10 i rapporten. 

Vidare har en genomgående samförläggning med Södra stambanan eller väg 23 valts bort. 

Den nya stambanan måste få en relativt rak sträckning för att klara kraven på hastighet. 

Befintliga järnvägar och vägar har ofta betydligt snävare kurvor. En genomgående 

samförläggning kräver därför ett stort antal planskilda passager, vilket ger höga kostnader, 

hög energiförbrukning samt stor klimatpåverkan. Det utesluter dock inte att den nya 

stambanan kan gå parallellt med befintlig infrastruktur på delsträckor där så bedöms 

funktionellt.  
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Metod stationszoner 

Stadsanalyserna för Hässleholm och Lund har bland annat beaktat tillgänglighet och stråk i 

tätorterna, rumslighet (det vill säga utrymme ovan mark), påverkan på stadsmiljö, närhet 

till befintlig infrastruktur samt analys av exploateringsmöjligheter. Utifrån dessa aspekter 

har så kallade fördjupningsområden identifierats. 

Stationszoner är områden som utifrån deras förutsättningar att uppfylla projektmålen 

bedömts som intressanta för fortsatt analys. Stationszonerna är en utveckling av 

fördjupningsområdena med hänsyn tagen till kraven på järnvägens utformning samt 

övergripande konsekvenser för stationsorten som exempelvis intrång i befintlig bebyggelse 

och grönområden. Anläggningstekniskt synnerligen komplicerade stationslokaliseringar, 

utan uppenbara fördelar, har uteslutits i ett inledande skede. Vid formandet av 

stationszoner har också viktiga frågor från de så kallade samsynsseminarierna med berörda 

kommuner beaktats.  

Det har varit en tydlig ambition att studera såväl centrala som externa stationszoner. 

Centrala och externa stationszoner har ofta olika för- och nackdelar när det gäller 

samhällsnyttor, omgivningspåverkan och anläggningskostnader. I utredningen har externa 

stationszoner i hög grad jämförts med varandra, men även med centrala stationszoner när 

så varit motiverat.  

Inom ett antal stationszoner för varje tätort studeras möjliga stationslägen. Successivt 

förfinas analysarbetet så att de rimligaste stationszonerna kvarstår. Stationszonerna väljs 

bort utifrån hur de uppfyller de olika projektmålen (funktionsmål, hänsynsmål samt 

arkitekturmål). 

Bortvalda stationszoner i Lund 

Totalt har tio stationszoner studerats i Lund, se Figur 2. Vid bortvalen har även påverkan 

från anslutande järnvägssträckning beaktats. I beskrivningen av de bortvalda 

stationszonerna anges de motiv som har varit direkt grund för bortval, men även de 

svagheter som stationszonen har. Det sistnämnda innebär att en bortvald stationszon kan ha 

samma svagheter som en zon som inte valts bort. 
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Figur 2. Studerade stationszoner i Lund. Efter bortval kvarstår stationszonerna 3 Pilsåker,  
5 Kunskapsstråket samt 7 Lund C. 

Stationszon 1 Gunnesbo 

Bortvalet av stationszon 1 Gunnesbo i Lund motiveras främst av bristande uppfyllelse av 

målområde Kapacitet och robusthet samt negativ övergripande kostnadseffektivitet. Vid ett 

markförlagt läge kan visserligen befintlig järnvägssträckning genom Lund användas, men 

Lund C medger ej genomgående trafik utan risk för stopp, det vill säga ger en sämre 

robusthet och ökad trängsel på banan. Om det ska byggas tunnel finns det bättre zoner för 

en ny station, kanske tydligast Lund C. Stationen är lika dyr som bättre stationsalternativ. 

Västkustbanans kapacitet skulle även påverkas negativt av uppehåll för fler tåg.  

Dessutom har stationszonen negativa utfall för följande målområden: 

• Stationslägen: Resenärer till/från Lund C kan få ett extra byte eller uppehåll.  

• Landskap: Lokaliseringen påverkar naturreservatet Nöbbelövs mosse.  
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• Naturresurshushållning: Det bedöms som oskäligt att ianspråkta ny jordbruksmark 

av klass 10, särskilt för de ytor som krävs för anslutning och angöring till stationen.  

• Arkitektur: Stationszonen saknar relevant koppling till befintlig eller planerad 

omgivande infrastruktur eller bebyggelse av sådan karaktär att den fungerar 

tillsammans med en så här omfattande station med tillhörande anläggningar. 

Stationszon 2 Stångby  

Bortvalet av stationszon 2 Stångby i Lund motiveras främst av bristande uppfyllelse av 

målområde Kapacitet och robusthet. Visserligen kan befintlig järnvägssträckning genom 

Lund användas, men Lund C medger ej genomgående trafik utan risk för stopp, det vill säga 

ger en sämre robusthet och ökad trängsel på banan.  

Dessutom har stationszonen negativa utfall för följande målområden: 

• Stationslägen: Resenärer till/från Lund C kan få ett extra byte eller uppehåll.   

• Landskap: Placeringen skulle förmodligen medföra en inverkan på en 

begravningsplats, Fredentorps kyrkogård. Hänsyn behöver tas till fornlämningar. 

• Naturresurshushållning: Det bedöms som oskäligt att ianspråkta ny jordbruksmark 

av klass 10, särskilt för de ytor som krävs för anslutning och angöring till stationen.   

• Arkitektur: Stationszonen saknar relevant koppling till befintlig eller planerad 

omgivande infrastruktur eller bebyggelse av sådan karaktär att den fungerar 

tillsammans med en så här omfattande station med tillhörande anläggningar. 

Stationszon 4 Västerbro 

Bortvalet av stationszon 4 Västerbro i Lund motiveras främst utifrån negativa utfall för 

övergripande kostnadseffektivitet samt målområde Landskap. Västerbro är det sämsta 

alternativet av de tre zonerna Lund C, Västerbro och Pilsåker. Det tekniska genomförandet 

är komplicerat och därför dyrt. Stationen måste läggas i tunnel för att både undvika allt för 

stora intrång samt för att beakta behovet av att korsa andra järnvägar planskilt. Läget 

medför längre tunnlar jämfört med en ny station vid Lund C. Stationszonen med anslutande 

bana påverkar områdesparker, grönområden, Höje å:s dalgång samt naturreservat 

Nöbbelövs mosse.   

Dessutom har stationszonen negativa utfall på följande målområden: 

• Stationslägen: Läget har sämre tillgänglighet än Lund C och saknar direkt koppling 

till befintlig, spårbunden trafik. 

• Arkitektur: Utrymmet ovan mark för nödvändiga anläggningar är begränsat.  
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Stationszon 6 Brunnshög 

Bortvalet av stationszon 6 Brunnshög i Lund motiveras främst av negativa utfall för 

övergripande kostnadseffektivitet samt målområde Landskap. Stationszonen bedöms ge en 

oproportionerligt lång och kostnadsdrivande tunnel. Kostnaden kan inte motiveras i 

förhållande till stationszonens nytta. Järnvägsstråket som ansluter till stationszonen ger 

negativ inverkan på Kungsmarkens norra del. Kungsmarken är ett Natura 2000-område, 

tillika naturreservat, och utgör kärnvärde i riksintresse för naturvård och kulturmiljövården. 

Det är dessutom en av platserna med högst värden av ekosystemtjänster inom hela 

utredningsområdet och är även betydelsefullt för rekreation. 

Stationszon 8 Klostergården 

Bortvalet av stationszon 8 Klostergården i Lund motiveras främst av bristande uppfyllelse av 

målområde Kapacitet och robusthet tillsammans med övergripande kostnadseffektivitet. 

Vid ett markförlagt läge kan visserligen befintlig järnvägssträckning genom Lund användas, 

men Lund C medger ej genomgående trafik utan risk för stopp, det vill säga ger en sämre 

robusthet och ökad trängsel på banan. Vid ett tunnelförlagt läge finns mer attraktiva lägen 

att förorda i Lund, kanske tydligast Lund C. 

Dessutom har stationszonen negativt utfall för följande målområde: 

• Stationslägen: Resenärer till/från Lund C kan få ett extra byte eller uppehåll.   

• Arkitektur: Vid ett markförlagt läge måste plattformar för passagerare placeras vid 

de inre spåren vilket ger en oproportionerligt stor anläggning (6 spår) med hänsyn 

till befintlig och planerad bebyggelse.  

Stationszon 9 Södra Innerstaden 

Bortvalet av stationszon 9 Södra Innerstaden i Lund motiveras främst av negativt utfall för 

målområde Landskap. Den nya stambanan skulle dras längs Hardebergaspåret, vilket skulle 

medföra intrång i Kungsmarken öster om Lund då det bedöms som osannolikt att kunna dra 

järnvägen så att Kungsmarken undviks. Kungsmarken är ett Natura 2000-område, tillika 

naturreservat, och utgör kärnvärde i riksintresse för naturvård och kulturmiljövården. Det 

är dessutom en av platserna med högst värden av ekosystemtjänster inom hela 

utredningsområdet och är även betydelsefullt för rekreation. Det finns även hög risk för att 

spåranslutningarna till stationen skulle påverka områden för kulturmiljö och fornlämningar. 

Dessutom har stationszonen negativt utfall för följande målområde: 

• Stationslägen: Stationszonen har dåliga möjligheter för angörande trafik kopplat 

till vägnätet, då utrymmet för angöringsytor och nödvändiga trafiklösningar är 

begränsat. Utrymmet för att få plats med stationen och nödvändiga anläggningar är 

begränsat.  
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Stationszon 10 Råbyholm 

Bortvalet av stationszon 10 Råbyholm i Lund motiveras främst av negativt utfall för 

övergripande kostnadseffektivitet. Oavsett stationsläge inom zonen krävs tekniskt 

komplicerade, dyra anslutningar till Södra stambanan med stor omgivningspåverkan. 

Dessutom har stationszonen negativa utfall på följande målområden: 

• Stationslägen: Ett extra byte tillkommer för resenärer till/från Lund C.  

• Landskap: Risk finns för intrång i rekreationsområdet kring Höje å. En dragning av 

järnvägen öster om Lund skapar en ny, mycket betydande barriär. 

• Naturresurshushållning: Det bedöms som oskäligt att ianspråkta ny 

jordbruksmark av klass 10, särskilt för de ytor som krävs för anslutning och 

angöring till stationen.   

• Arkitektur: Stationszonen saknar relevant koppling till befintlig eller planerad 

urban miljö.  

Bortvalda stationszoner i Hässleholm 

Totalt har åtta stationszoner studerats i Hässleholm, se Figur 3. Vid bortvalen har även 

påverkan från anslutande järnvägssträckning beaktats. I beskrivningen av de bortvalda 

stationszonerna anges de motiv som har varit direkt grund för bortval, men även de 

svagheter som stationszonen har. Det sistnämnda innebär att en bortvald stationszon kan ha 

samma svagheter som en zon som inte valts bort. 

När det gäller bedömningen av stationszoner i Hässleholm har kopplingen till övriga 

järnvägar fått större genomslag än i Lund. Det beror på att Hässleholms starka roll som 

knutpunkt i järnvägssystemet är både en viktig förutsättning för, och nytta med, en station 

för den nya stambanan.  
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Figur 3. Studerade stationszoner i Hässleholm. Efter bortval kvarstår stationszon 1. Centrum samt stationszon 8 
Finja väst (utan anslutning till Södra stambanan norrut).  

Stationszon 2 Björklunda 

Bortvalet av stationszon 2 Björklunda i Hässleholm motiveras främst utifrån negativa utfall 

för övergripande kostnadseffektivitet och målområden Kapacitet och robusthet samt 

Landskap.  

• Övergripande kostnadseffektivitet: Stationszonen innebär risk för flera komplexa 

planskildheter, tunnel genom Göingeåsen och ytkrävande anslutningar till Södra 

stambanan. Dessa tekniska lösningar är mycket kostsamma.  

• Kapacitet och robusthet: Stor risk för översvämning av den nya stambanan vid 

områdena kring Almaån och Magle våtmark.  

• Landskap: Stationszonen och anslutande järnväg ger intrång i grönområden och 

stor påverkan på ekosystemtjänster som vid Natura 2000-området vid Almaån och 

Magle våtmark. Det skulle medföra kraftig påverkan på många kärnområden för 

ädellövskog, samt skyddsvärda träd inklusive ekar. Läget skulle även medföra stora 

konsekvenser för kulturmiljön i Hässleholm då dragningen skulle påverka 

Hässleholmsgården och fornlämningar. Stationszonen med anslutande bana ger 

negativ påverkan längs Skåneledens dragning samt för Hässlegårdens golfklubb.  
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Dessutom har stationszonen negativa utfall på följande målområden: 

• Stationslägen: Stationszonen ger dåliga bytesmöjligheter med såväl Södra 

stambanan som Skånebanan. 

Stationszon 3 Röinge 

Bortvalet av stationszon 3 Röinge i Hässleholm motiveras utifrån negativa utfall på, eller 

bristande uppfyllelse av, följande målområden: 

• Stationslägen: Möjlighet för direktkoppling till Skånebanan och Södra stambanan 

saknas. Det relativt långa avståndet mellan befintlig centralstation och en ny station 

i Röinge ger långa restider. Kopplingen till befintlig kollektivtrafik är dålig. 

• Landskap: Läget tar stora ytor jungfrulig mark i anspråk. Zonen har fornlämningar 

och kan medföra intrång i begravningsplats vid Stoby. Söder om stationszonen 

finns värdekärnor för ädellövskog. 

• Naturresurshushållning: Stationszonen ligger inom vattenskyddsområdet för 

Ignaberga vattentäkt. 

• Arkitektur: Stationszonen har en lantlig omgivning och saknar potential för 

stadsbebyggelse.  

Stationszon 4 Södra Läreda 

Stationszon 4 Södra Läreda i Hässleholm väljs bort med hänsyn till Offentlighets- och 

sekretesslagen (OSL) kapitel, 15, 18 och 20. Bortvalet gäller även aktuell 

korridor/sträckning. 

Stationszon 5 Stoby 

Bortvalet av stationszon 5 Stoby i Hässleholm motiveras av negativa utfall för övergripande 

kostnadseffektivitet och flera målområden: 

• Övergripande kostnadseffektivitet: Påverkan på befintlig infrastruktur blir 

omfattande då det skulle krävas många korsningar med befintlig, högtrafikerad 

infrastruktur. 

• Stationslägen: Stationszonen saknar koppling till Skånebanan och centrala 

Hässleholm.  

• Landskap: Anläggningen skulle bli storskalig i förhållande till sin småskaliga och 

förhållandevis lantliga omgivning. Markförlagt alternativ skapar stora 

barriäreffekter mellan tätbebyggt område och omgivande natur. 

• Naturresurshushållning: Läget påverkar vattenskyddsområden kring Ignaberga. 

• Arkitektur: stationszonen har svaga förutsättningar att stödja stadsutveckling.  

Stationszon 6 Åhusfältet 

Bortvalet av stationszon 6 Åhusfältet i Hässleholm motiveras främst av negativt utfall för 

övergripande kostnadseffektivitet. Kopplingen till Södra stambanan norrut riskerar att bli 

komplicerad och kostsam. Samtliga stationslägen blir negativa för tågens hastighet samt 

anläggningskostnaden. Det finns även risk för en lång och dyr planskild korsning med 

Kärråkradepån. 
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Dessutom har stationszonen negativa utfall för flera målområden: 

• Stationslägen: Stationszonen har svaga kopplingar till centrum och befintligt 

järnvägsnät som Skånebanan. Ett extra byte tillkommer för resenärer till/från 

Hässleholm C.  

• Landskap: Lokaliseringen skulle innebära flera större intrång, bland annat vid 

Finjasjön i sydväst och vid värdefull natur kring Almaån samt på åkermark. 

• Naturresurshushållning: Lokaliseringen innebär att åkermark tas i anspråk. 

Stationszon 7 Finja Öst 

Bortvalet av stationszon 7 Finja Öst i Hässleholm motiveras av negativa utfall för 

övergripande kostnadseffektivitet samt flera målområden: 

• Övergripande kostnadseffektivitet: Stationszonen kräver många planskilda 

korsningar med befintlig högtrafikerande infrastruktur, däribland korsning med 

Skånebanan. Korridoren skulle även behöva korsa Almaån vilket skulle medföra 

behov av en eller flera höga och långa broar. 

• Stationslägen: En direkt koppling saknas till Hässleholm C vilket innebär att det 

skulle krävas byte till anslutande trafik för att nå Hässleholm. Införande av en ny 

station på Skånebanan skulle innebära att detta byte skulle underlättas, men risken 

för ineffektivt byte är mycket stor. 

• Landskap: Stationszonen innebär en ny stambana på bro, vilket utgör ett mycket 

storskaligt inslag i det öppna landskapet kring Finjasjön. Området har höga värden 

vad gäller friluftsliv, ekosystemtjänster, kultur- och naturmiljö samt är en rik 

fornlämningsmiljö. Analyserade stationslägen ligger över Hörlingeån, som är ett 

biflöde till Almaån. Stationszonen kan därmed indirekt påverka Almaån, som är 

föreslaget Natura 2000-område och hemvist för den starkt skyddade tjockskaliga 

målarmusslan. 

• Arkitektur: Läget saknar koppling till Hässleholms stadskärna samt har svaga 

förutsättningar att stödja stadsutveckling.  

Stationszon 8 Finja väst med stationsläge med anslutning mot Södra stambanan 

Stationszon 8 Finja väst i Hässleholm med stationsläge med anslutning mot Södra 

stambanan väljs bort med hänsyn till Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) kapitel, 15, 18 

och 20. Bortvalet gäller även aktuell korridor/sträckning. 

Aktuella lokaliseringsalternativ 

Efter generering och analys av sträckor för den nya stambanan enligt den redovisade 

metoden samt bortval av områden som beskrivits ovan kvarstår ett antal korridorer för 

fortsatt utredning. Samtidigt kvarstår tre stationszoner i Lund och två i Hässleholm. Det är 

dels stationszonerna vid dagens centralstationer, dels ett antal externa stationszoner. De 

centrala stationszonerna har stor potential för att ge stor samhällsnytta, men kan också 

innebära komplicerade spåranslutningar, stor påverkan på staden och/eller 

anläggningskostnader. Av de studerade externa stationszonerna bedöms de kvarvarande 

alternativen vara de bästa. De bedöms kunna ge rimlig samhällsnytta och 

omgivningspåverkan samt en hanterbar anläggningskostnad i jämförelse med de 

stationszoner som avfärdats.  
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Kvarvarande stationszoner i Lund 

• 3 Pilsåker  

• 5 Kunskapsstråket 

• 7 Lund C 

Kvarvarande stationszoner i Hässleholm 

• 1 Hässleholm C 

• 8 Finja väst, utan möjlighet till anslutning till Södra stambanan norrut  

Kvarvarande korridorer och stationslägen formar tillsammans utkast till 

lokaliseringsalternativ. Dessa kommer att studeras vidare i utredningen och framgår av 

Figur 4. 
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Figur 4. Kvarvarande lokaliseringsalternativ som kommer att utredas vidare.   
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Projekt Hässleholm-Lund omfattar cirka sju mil ny dubbelspårig järnväg för 

höghastighetståg och snabba regionaltåg mellan Hässleholm och Lund. Projektet är en 

delsträcka på en ny stambana mellan Stockholm och Malmö. Vid Lund ska järnvägen 

ansluta till befintlig Södra stambana. Norr om Hässleholm ska järnvägen kunna ansluta till 

en framtida fortsättning av nya stambanan vidare norrut mot Jönköping alternativt en 

anslutning till Södra stambanan, som ska användas till dess att nästa etapp kopplas in 

norrifrån. Station på den nya stambanan vid Hässleholm, respektive Lund, ingår i projektet. 

Utredningsområdet berör tio kommuner i Skåne län. 

Den nya järnvägen ska utföras som ett separat system med undantaget att en permanent 

anslutning mellan den nya järnvägen och Södra stambanan ska anläggas söder om 

Hässleholm. Syftet med anslutningen är att ytterligare avlasta Södra stambanan genom att 

möjliggöra effektiv trafikering med snabba regionaltåg mellan Lund och Blekinge, 

Kronobergs och Kalmar län.  

1.2. Syfte och mål 

Föreliggande PM utgör underlag för lokaliseringsutredningen med tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivning för den nya järnvägen för höghastighetståg och snabba 

regionaltåg mellan Hässleholm och Lund.  

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

lokaliseringsalternativ. Här redogörs för hur prioriteringar i funktion och hänsynstagande 

utgör en samlad grund för bortval med mål 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. PM Bortvalda alternativ 

fungerar även som en verifiering och kvalitetssäkring av lokaliseringsalternativen. 

Resultat och samlad dokumentation i denna PM utgör en sammanfattning av analyser 

genomförda i lokaliseringsutredningen med ingående miljöbedömning. PM Bortvalda 

alternativ utgör underlag för delar i rapport lokaliseringsutredning. 
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2. Omfattning 

I detta kapitel redogörs för metod, avgränsningar och hållbarhet. 

Kapitel 2.1 beskriver metoden för de stegvisa bortval som genomförs avseende den nya 

stambanans lokalisering. Kapitlet inleds med en övergripande metodbeskrivning i kapitel 

2.1.1. Därefter följer en mer detaljerad beskrivning av de tre stegen i bortvalsprocessen, 

kallade loop 1-3, i kapitel 2.1.2-2.1.4. 

Gällande avgränsningar i tid, rum och sak presenteras dessa kortfattat i kapitel 2.2.   

I kapitel 2.3 redogörs övergripande för den integrerade hållbarhetsbedömning som 

genomförs inom ramen för lokaliseringsutredningen, samt vilka globala hållbarhetsmål som 

prioriterats för uppföljning inom projektet.  

2.1. Metod 

2.1.1. Övergripande metod 

Ändamålet för den nya stambanan Hässleholm-Lund (se kapitel 3.2.1) säkerställs genom de 

projektmål som benämns funktionsmål (se kapitel 3.2.2). Dessa utgör utgångspunkt vid 

generering av korridorer och stationszoner. På så sätt styr projektet mot korridorer och 

stationszoner som har potential att utgöra delar av lokaliseringsalternativ som uppfyller 

ändamålet för projektet.  

Generering, hänsynstagande och bortval 

Under arbetet med lokaliseringsutredningen sker framtagande av alternativa korridorer och 

stationszoner (lokaliseringsalternativ). Det görs genom en process som stegvis väljer bort 

delområden inom utredningsområdet som inte är lämpliga eller möjliga för en ny stambana. 

Metoden bygger på att välja bort ytor som medför potentiella målkonflikter respektive inte 

bidrar till ett lokaliseringsalternativ som uppfyller ändamål och/eller projektmål. Bortval av 

delar av utredningsområdet innebär samtidigt ett val av kvarvarande ytor för vidare och 

fördjupande analyser i lokaliseringsutredningen.  

I ett första hänsynstagande väljs områden bort där en ny järnväg skulle medföra intrång i 

värden av mycket stor samhällsvikt eller värden med starkt lagskydd. Första 

hänsynstagandet innebär beaktande av stora värden som också till stor del täcks av 

projektmålen. På så vis kan de största målkonflikterna mellan funktionsmål och hänsynsmål 

undvikas redan i ett tidigt skede.  

I ett andra hänsynstagande väljs områden bort där intrånget av en ny järnväg skulle 

medföra stor eller måttlig negativ påverkan på värden och intressen i landskapet eller i 

staden. Ambitionen har varit att så långt möjligt välja bort områden där flera sådana värden 

sammanfaller. Det har dock inte alltid varit möjligt. Det beror i en del fall på att de aktuella 

korridorerna måste finns kvar i utredningen för att möjliggöra lokaliseringsalternativ, i en 

del fall på att utredningen ännu inte kommit tillräckligt långt för att kunna välja bort 

området. Det senare kan till exempel innebära att det fortfarande är oklart om den nya 

stambanan kan passera genom området utan att ge stor eller måttlig negativ påverkan. 
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Kvarstående områden efter det första och andra hänsynstagandet utgör slutligen grunden 

för att definiera kompletta lokaliseringsalternativ för den nya stambanan.  

Parallellt med korridorgenereringen för sträckan genereras alternativa stationszoner i 

tätorterna Lund och Hässleholm. Stationszoner skapas utifrån stadsanalyser av Hässleholm 

och Lund där bland annat tillgänglighet, stråk, rumslighet (det vill säga utrymme ovan 

mark), påverkan på stadsmiljö och exploateringsmöjligheter studerats. I stadsanalyserna 

har så kallade fördjupningsområden identifierats. Stationszonerna är en utveckling av 

fördjupningsområdena med hänsyn tagen till kraven på järnvägens utformning samt 

övergripande konsekvenser för stationsorten som exempelvis intrång i befintlig bebyggelse. 

Stationszonerna har både skapats med hjälp av projektmålen och valts bort utifrån dessa.   

Det har varit en tydlig ambition att studera såväl centrala som externa stationszoner. 

Centrala och externa stationszoner har ofta olika för- och nackdelar när det gäller 

samhällsnyttor, omgivningspåverkan och anläggningskostnader. I utredningen har externa 

stationszoner i hög grad jämförts med varandra, men även med centrala stationszoner när 

så varit motiverat.  

Inom ett antal stationszoner för varje tätort studeras möjliga lokaliseringar av stationslägen. 

Genereringen av stationslägen samverkar med korridorgenereringen i olika kombinationer, 

då stationsläget påverkar korridorernas sträckning ett antal kilometer utanför varje 

stationsläge.  Successivt förfinas analysarbetet så att de mest rimliga stationszonerna 

kvarstår.  

Inledningsvis utreds den nya stambanans sträckning, stationszoner med alternativa 

stationslägen och anslutningar/kopplingar till Södra stambanan separat, för att senare 

sättas samman till kompletta lokaliseringsalternativ.  

Bortvalsprocess och användning av projektmål 

Bortvalsprocessen omfattar tre loopar, enligt Figur 5 nedan.  

 

Figur 5. Processen för bortval genomförs i tre loopar inom ramen för Lokaliseringsutredning av ny stambana 
Hässleholm – Lund inklusive stationszoner med stationslägen.  

I kapitel 2.1.2-2.1.4 nedan återfinns mer detaljerade beskrivningar av respektive loop 1-3 i 

bortvalsprocessen.  
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Under arbetet med de olika looparna används projektmålen, se Figur 6 och kapitel 3.2.2. 

Projektmålen konkretiseras i utvärderingskriterier, vilka används för effektbedömning av 

lokaliseringsalternativen och samlad bedömning i loop 3. För hänsynsmålen har 

utvärderingskriterierna mycket hög överensstämmelse med de bedömningsgrunder som 

används i miljökonsekvensbeskrivningen. Utvärderingskriterierna är dock allt för 

omfattande för att användas under Loop 1 och Loop 2. De konkretiseras därför vidare i så 

kallade bedömningsparametrar. Bedömningsparametrar kan exempelvis handla om de 

största värdena inom ett projektmål eller om en mer övergripande bedömning av ett värde 

som senare i utredningen analyseras djupare. 

 

Figur 6. Projektmålen konkretiseras i utvärderingskriterier som används i effektbedömning av 
lokaliseringsalternativen. Då kriterierna är allt för omfattande för att användas i Loop 1 och Loop 2 
konkretiseras de i sin tur till bedömningsparametrar.  

Övergripande nyttoperspektiv för korridorer 

Genom hela bortvalsprocessen, loop 1-3, ligger fokus på nyttan med den nya stambanan. 

Nyttan skapas med förkortad restid mellan stationsorterna. Restiden beror till stor del av 

banlängden samt på tågens hastighet.  

Långa banlängder ger, utöver långa restider, generellt höga kostnader. Långa banlängder 

kan därmed endast vara motiverade om särskilt viktiga värden i omgivningen skyddas eller 

främjas i stor utsträckning. 

Anläggningskostnader uppskattas med hjälp av schablonvärden för att kunna utföra 

översiktliga jämförelser mellan olika lokaliseringsalternativ i ett tidigt skede i processen. 

Järnvägens typsektion, profilläge, banlängd samt eventuellt behov av komplexa 

konstruktioner får stor påverkan på anläggningskostnaden. 

Nyttoperspektivet innebär att fokus riktas mot de centrala projektmålen, främst 

restidsmålet, tidigt i utredningen. På så sätt blir det möjligt att avfärda alternativ med dålig 

samhällsnytta och prioritera alternativ med potentiell god samhällsnytta. I och med första 

hänsynstagandet (se ovan) studeras korridorer där intrång undviks i områden med värden 

av mycket stor samhällsvikt eller värden med starkt lagskydd. 

24 
Projektmål

•7 Funktionsmål
•15 Hänsynsmål
•2 Arkitekturmål

Utvärderings-
kriterier

•Konkretiserar projektmålen
•Utvärdering av funktionsmål genom krav
•Utvärdering av hänsynsmål genom intresse/värde och effekt/påverkan
•Stora likheter med bedömningsgrunderna i miljökonsekvensbeskrivningen för hänsynsmålen

Bedömnings-
parametrar

•Konkretiserar utvärderingskriterierna med hänsyn till utredningsläget 
(till exempel 1:a hänsynstagande, 2:a hänsynstagande)
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För att järnvägssträckningar ska gå vidare i utredningen måste en lång banlängd 

kompenseras med en lägre anläggningskostnad eller att stora värden bevaras. På liknande 

sätt måste en dyrare anläggning motiveras med en avsevärt kortare restid/banlängd.  

2.1.2. Loop 1 

Syftet med Loop 1 är att i ett tidigt skede reducera utredningsområdet genom att välja bort 

områden där en ny järnväg skulle medföra intrång i värden av mycket stor samhällsvikt eller 

värden med starkt lagskydd. Samtidigt ska det övergripande nyttoperspektivet avseende 

restid och kapacitetsökning säkerställas. Såväl värden som nyttor ingår i de projektmål som 

har störst betydelse i loop 1. 

Den nya stambanans sträckning 

Det är viktigt att i detta skede av utredningen kunna avgränsa utredningsområdet. Därför 

genereras korridorer för den nya stambanan som utgör grund för bedömningar av 

delområden som sedan väljs bort.  

Projektmålet för restid och dess utvärderingskriterier får stor inledande betydelse för att 

säkerställa nyttan med den nya stambanan. De konkretiseras i bedömningsparametrar som 

banlängd och gångtid. Restiden har samtidigt stora synergier med andra projektmål 

respektive uppfyllelsen av ändamålet. En kortare restid ger en mer attraktiv tågtrafik med 

större överflyttning från mer energiintensiva och osäkra trafikslag, samtidigt som 

anläggningen sannolikt blir kortare och ger mindre klimatpåverkan vid byggandet. Vidare 

beaktas den tekniska genomförbarheten, vilken konkretiseras i anläggningskostnaden. 

Anläggningskostnaden relaterar till den övergripande inledningen till projektmålen (se 

kapitel 3.2.2), att ändamålet för den nya järnvägen Hässleholm-Lund ska nås på ett 

kostnadseffektivt sätt. 

Beräkningsverktyget Quantm används för att snabbt generera en stor mängd möjliga 

järnvägssträckningar i utredningsområdet. När järnvägssträckningar ritas i Quantm erhålls 

en beräkning av banlängd och ungefärlig anläggningskostnad för respektive sträckning. 

Quantm styrs till att endast generera järnvägssträckningar som gör det möjligt att uppfylla 

utvärderingskriteriet för gångtid, med hänsyn till kraven på järnvägens utformning som 

exempelvis kurvradier. 

Inom utredningsområdet finns ett antal identifierade områden där en ny järnväg skulle 

medföra intrång i värden av mycket stor samhällsvikt eller i värden med starkt lagskydd. 

Ambitionen är att undvika sådan påverkan. Det kan handla om exempelvis slott, skyddade 

kyrkor, gravplatser, samhällen, orter, kärnvärden i riksintressen, vattenverk och Natura 

2000-områden. Dessa värden utgör konkretiseringar och bedömningsparametrar för bland 

annat projektmålen för landskap, kulturmiljö och naturresurshushållning. Intrång i sådana 

områden riskerar att medföra mycket stora negativa effekter och konsekvenser för 

projektets måluppfyllnad och/eller är komplicerade ur juridisk synpunkt. Dessa områden 

där en ny järnväg skulle medföra intrång i värden av mycket stor samhällsvikt eller i värden 

med starkt lagskydd utgör indata till första hänsynstagandet och matas in som 

förutsättningar i Quantm. Beräkningsverktyget undviker om möjligt områdena vid 

generering av förslag på järnvägssträckningar. Det innebär inte att områdena är helt 

uteslutna för fortsatt arbete, men det krävs järnvägssträckningar i dessa områden ger 

betydande mervärden för att de ska vara aktuella. 
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I Loop 1 genererar Quantm möjliga förslag på järnvägssträckningar för den nya 

stambanan med hänsyn till: 

• Stambanans längd med avseende på gångtid. (Projektmål F1 Restid)  

• Övergripande bedömningar avseende anläggningsteknisk genomförbarhet och 

kostnader. (Inledning till projektmålen: Den nya järnvägen Hässleholm-Lund ska 

bidra till ett långsiktigt hållbart transportsystem där ändamålet uppnås på ett 

kostnadseffektivt sätt med stöd av totalt 24 projektmål inom samma åtta 

målområden som återfinns hos de övergripande målen för nya stambanor.) 

• Stambanans krav på tillräckligt stora kurvradier, det vill säga en gen sträckning. 

(Följer primärt av det övergripande programkravet att den nya järnvägen ska 

klara 320 km/tim för höghastighetståg.) 

• Identifierade områden där en ny järnväg skulle medföra intrång i värden av 

mycket stor samhällsvikt eller värden med starkt lagskydd, det vill säga indata till 

första hänsynstagandet. (Projektmål Landskap: H2, H3, H4. Projektmål Hälsa 

och säkerhet H7. Projektmål Naturresurshushållning H10, H12). 

Förslagen på järnvägssträckningar analyseras dessutom kvalitativt för att komplettera 

modellen. Det görs utifrån projektmålet om restid, kostnader i relation till nytta samt genom 

översiktliga studier av stambanans profil för olika sträckningar. Delområden som bedöms ge 

dåligt utfall på projektmål eller inte berörs av järnvägssträckningar på grund av de 

geometriska kraven, väljs bort. Bedömningsparametrar används för initiala bedömningar 

och analyser som kan utgöra grund för bortval, antingen enskilt eller sammantaget. 

Stationslägen 

Loop 1 omfattar generering av möjliga stationszoner. En stationszon rymmer generellt flera 

möjliga stationslägen. Övrig yta i stationsorterna väljs därmed bort under loop 1.  

Framtagandet av stationszoner vid Hässleholm och Lund görs med utgångspunkt i 

bedömningsparametrar som är strategiskt särskilt intressanta för lokalisering av en station. 

Bedömningsparametrarna är konkretiseringar av projektmål för Stationslägen F5-F7, 

Landskap H1-H5, Hälsa och säkerhet H8, Naturresurshushållning H11 samt Arkitektur A1, 

A2 (se 3.2.2). Dessutom betonas inledningen till projektmålen, som anger att ändamålet ska 

uppnås på ett kostnadseffektivt sätt (se vidare kapitel 3.2.4).  

Stationszonerna är en utveckling av de så kallade fördjupningsområdena från 

stadsanalyserna av Hässleholm och Lund (se kapitel 4.1.2) med hänsyn tagen till kraven på 

järnvägens utformning och andra relevanta underlag. Övergripande konsekvenser för 

stationsorten beaktats som exempelvis intrång i befintlig bebyggelse. Anläggningstekniskt 

synnerligen komplicerade stationslokaliseringar, utan uppenbara fördelar, har uteslutits i 

ett inledande skede.   

Anslutningar till Södra stambanan 

Den nya stambanan ska anslutas till Södra stambanan. Motiven för detta framgår av  

Lokaliseringsutredningen samrådshandling arbetsmaterial 20200527 kapitel 4 Den 

planerade järnvägsanläggningen. För detta ska tre anslutningar genereras. Det behövs en 
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anslutning placerad söder om Lund respektive en norr om Hässleholm. Söder om Lund 

gäller att anslutningspunktens läge är starkt beroende av stationsläget. Vad gäller 

anslutningen norr om Hässleholm kan det finnas flera alternativa anslutningspunkter för 

varje stationsläge.  

Den tredje anslutningen placeras söder om Hässleholm och benämns kopplingspunkt. 

Kopplingspunkten gör det möjligt för snabba regiontåg att nyttja den nya stambanan för 

färd till/från Helsingborg, Kristianstad och Karlskrona via Skånebanan samt till/från Växjö 

och Kalmar via Södra stambanan. 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. För kopplingspunkten kan flera alternativ vara möjliga för de olika 

sträckningarna av den nya stambanan.   

Loop 1 omfattar inte bortval av möjliga anslutningar till Södra stambanan, men arbetet med 

att identifiera möjliga lokaliseringar påbörjas i Loop 1. Framtagandet och utvärdering av 

anslutningar utgår från funktionsmål bland projektmålen, huvudsakligen Restid (F1) och 

Kapacitet och robusthet (F2-F4). Vidare beaktas övergripande kostnadseffektivitet. 

Funktionsmål och kostnadseffektivitet konkretiseras i bedömningsparametrar som 

stambanans längd, restidspåverkan, kostnad och järnvägstekniska egenskaper. Dessutom 

beaktas hänsynsmål bland projektmålen, då med fokus på de värden och intressen som 

identifieras i första hänsynstagandet.  

Utredningsläge efter loop 1 

Resultatet av Loop 1 är ett utredningsområde där vissa delområden valts bort. Bortvalda 

områden är inte aktuella för fortsatt arbete i Loop 2 och 3.   

2.1.3. Loop 2 

Syftet med Loop 2 är att ytterligare avgränsa utredningsområdet. Det görs genom att hänsyn 

tas till områden där intrånget av en ny järnväg skulle medföra stor negativ påverkan på 

andra värden och intressen i landskapet eller i staden för de kvarstående delområdena från 

Loop 1. Detta innebär att hänsynsmålen för bland annat Landskap, Hälsa och säkerhet samt 

Naturresurshushållning konkretiseras ytterligare i bedömningsparametrar, se vidare nedan. 

Samtidigt ska det övergripande nyttoperspektivet säkerställas, huvudsakligen genom 

projektmål Restid (F1) och Kapacitet och robusthet (F2-F4). Vidare beaktas kostnaden för 

att uppfylla ändamålet med den nya järnvägen genom anläggningskostnad samt 

övergripande kostnadseffektivitet (se kapitel 3.2.4).   

Ytterligare områden där intrånget av en ny järnväg skulle medföra stor negativ påverkan på 

andra värden och intressen i landskapet eller i staden har identifierats. Projektmålen har 

konkretiserats i ytterligare bedömningsparametrar som kan handla om exempelvis kyrkor, 

kluster av fornlämningar, områden med naturvärdesklass 1 och 2 samt målpunkter 

kopplade till sociala värden inklusive rekreation. Områden med sådana värden utgör indata 

till andra hänsynstagandet. Värdena i andra hänsynstagandet bedöms som måttliga enligt 

bedömningsgrunderna i miljökonsekvensbeskrivningen (se kapitel 3.2.6). I analysen ligger 

fokus på stor eller måttlig påverkan på dessa värden. Jämfört med loop 1 har projektmål H5 

om landskap, H8 om hälsa och säkerhet samt H11 om naturresurshushållning tillkommit.  
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Den nya stambanans sträckning 

Analysen av hur korridorerna förhåller sig till viktiga delar i det andra hänsynstagandet har 

fördjupats i omgångar. Flera körningar har gjorts i Quantm för att göra det möjligt att 

anpassa områden för stråk inför bedömningar och analyser i loop 2.  

I Loop 2 genererar Quantm möjliga järnvägssträckningar för den nya stambanan med 

hänsyn till: 

• Stambanans längd med avseende på gångtid. (Projektmål F1 Restid) 

• Övergripande bedömningar avseende anläggningsteknisk genomförbarhet och 

anläggningskostnader. (Inledning till projektmålen: Den nya järnvägen 

Hässleholm-Lund ska bidra till ett långsiktigt hållbart transportsystem där 

ändamålet uppnås på ett kostnadseffektivt sätt med stöd av totalt 24 projektmål 

inom samma åtta målområden som återfinns hos de övergripande målen för nya 

stambanor.) 

• Stambanans krav på tillräckligt stora kurvradier, det vill säga en gen sträckning. 

(Följer primärt av det övergripande programkravet att den nya järnvägen ska 

klara 320 km/tim för höghastighetståg.) 

• Identifierade områden där en ny järnväg skulle medföra stor negativ påverkan på 

andra värden och intressen i landskapet eller i staden för de kvarstående 

delområdena från Loop 1, det vill säga indata till andra hänsynstagandet.  

(Projektmål Landskap: H3, H4, H5. Projektmål Hälsa och säkerhet H8. 

Projektmål Naturresurshushållning H10, H11, H12). 

Resultat från andra steget i korridorgenereringen har analyserats kvalitativt. Delområden 

har definierats som gör det möjligt att formera lokaliseringsalternativ för vidare analys i 

Loop 3. Delområden som bedömdes ge dåligt utfall avseende hänsynstagandet alternativt 

dåligt utfall på projektmål med bedömningsparametrar har valts bort.  

Resultatet av Loop 2 är därmed ett mer avgränsat utredningsområde. Bortvalda områden är 

inte aktuella för fortsatt arbete med framtagning av lokaliseringsalternativ.   

Stationslägen 

Inom stationszonerna identifieras möjliga stationslägen som grund för fortsatt bortval. Ett 

stationsläge omfattas av ett plattformsläge som dels är definierat i plan och höjd, dels 

förbinds med något av stråken utanför staden.  

Stationszoner väljs bort där en station skulle medföra stor negativ påverkan på värden med 

starkt lagskydd, orimligt hög grad av komplexitet eller konflikt med planeringsprocesser 

samt andra viktiga värden och intressen. Stationszoner kan också väljas bort där nyttan är 

påtagligt lägre än för andra stationszoner med liknande utmaningar. Kvarstående 

stationszoner och korridorer mellan städerna utgör grunden för att forma 

lokaliseringsalternativ för den nya stambanan. 

Under Loop 2 förfinas analysarbetet och stationszonerna reduceras från ett större antal 

zoner per ort till ett fåtal. Respektive stationszon rymmer ett antal stationslägen. 
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Genereringen och bortvalet av stationszoner och stationslägen samverkar med 

korridorgenereringen i olika kombinationer. Det är en följd av att stationsläget påverkar den 

nya stambanans lokalisering ett antal kilometer utanför varje stationsläge. 

Stationszoner utvärderas och analyseras utifrån de projektmål och bedömningsparametrar 

som har använts vid genereringen av stationszoner, det vill säga Stationslägen F5-F7, 

Landskap H1-H5, Hälsa och säkerhet H8, Naturresurshushållning H11, H12 samt Arkitektur 

A1, A2. Dessutom betonas inledningen till projektmålen, som anger att ändamålet ska 

uppnås på ett kostnadseffektivt sätt. Detta benämns övergripande kostnadseffektivitet och 

förklaras närmare i kapitel 3.2.4. Vid bortvalsanalysen i loop 2 tillkommer projektmål och 

bedömningsparametrar för Restid F1, Kapacitet och robusthet F3, F4, Hälsa och säkerhet 

H7, H9, Naturresurshushållning H10 samt Energieffektivitet och klimatneutralitet H15.  

Stationszoner väljs bort utifrån bedömningsparametrar för de olika projektmålen. Vidare 

tillämpas det första hänsynstagandet från loop 1 för korridoren rörande områdena närmast 

tätorterna. Det blir möjligt genom en högre detaljeringsgrad i analysen. Stationszoner väljs 

också bort utifrån teknisk genomförbarhet och anläggningskostnad, vilket har en koppling 

till övergripande kostnadseffektivitet. 

Under andra delen av loop 2 fokuserar arbetet på att avgränsa stationszonerna och definiera 

gynnsamma stationslägen. Arbetsmomenten är som följer:   

1. Generering av alternativa stationslägen (alternativa stationslägen skiljer sig avsevärt 

åt avseende anläggningskostnad, nytta eller omgivningspåverkan).  

2. Bortval av stationszoner som saknar gynnsamma stationslägen. 

3. Val av alternativa stationslägen för kombination med stambanans korridor till 

fullständiga lokaliseringsalternativ. 

Anslutningar till Södra stambanan 

Framtagna alternativ avseende anslutningar till Södra stambanan från loop 1 analyseras 

vidare under loop 2.  

I samband med att vissa stationszoner väljs bort så blir konsekvensen också att en del 

alternativa anslutningspunkter söder om Lund utgår, eftersom dessa är beroende av 

stationsläget. Likaså gäller att vissa anslutningspunkter norr om Hässleholm utgår i 

samband med att stationszonerna reduceras i antal. 

Utredningsläge efter loop 2 

Resultatet av den inledande analysen är ett utredningsområde där ytterligare delområden 

valts bort. Bortvalda områden är inte aktuella för fortsatt arbete.  Kvarstående områden 

efter inledande analys utgör grunden för att definiera lokaliseringsalternativ för den nya 

stambanan. 

Avseende stationszoner med alternativa stationslägen är resultatet har flera stationszoner 

valts bort och är inte aktuella för fortsatt arbete.  
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2.1.4. Loop 3 

Syftet med Loop 3 är att identifiera lokaliseringsalternativ, beskriva effekter och 

konsekvenser av dessa samt att ta fram en samlad bedömning. Den samlade bedömningen 

återkopplas även mot projektmålen i syfte att identifiera måluppfyllelse för de olika 

lokaliseringsalternativen. Målet är att kunna ge ett underlag för rangordning av 

lokaliseringsalternativ som underlag för beslut. 

Större delen av loop 3 med effekt- och konsekvensbedömningar dokumenteras i 

lokaliseringsutredningen och miljökonsekvensbeskrivningen. I slutversionen av PM 

Bortvalda alternativ ingår att beskriva bortval eller avgränsning av delområden och 

stationslägen som bedöms få dåligt utfall på hänsynstagandet, alternativt svagt utfall på 

projektmål inom ramen för de identifierade lokaliseringsalternativen. 

2.2. Avgränsningar 

Denna PM avgränsas geografiskt, tidsmässigt och i sak till lokaliseringsutredningen för ny 

stambana mellan Hässleholm och Lund. Utredningsområdet framgår av Figur 7. 

Denna PM innehåller motiv för bortval av lokaliseringsalternativ eller delområden inom 

utredningsområdet utifrån enskilda bedömningsparametrar, utvärderingskriterier och en 

samlad bedömning av dessa. Samtliga teknikområdens grunder för bedömningar av 

eventuella bortval presenteras inte i denna PM.  
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Figur 7. Utredningsområde för lokaliseringsutredningen. 
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2.3. Hållbarhet  

Inom ramen för lokaliseringsutredningen görs en projektanpassad integrerad 

hållbarhetsbedömning. Ramverket för denna är FN:s globala mål för hållbar utveckling 

(Agenda 2030), som inrymmer 17 huvudmål, se Figur 8. De globala hållbarhetsmålen 

innefattar de tre vedertagna hållbarhetsdimensionerna; miljömässig (benämns även 

ekologisk), social och ekonomisk hållbarhet.  

 

Figur 8. Huvudmål 1-17 av FN:s globala hållbarhetsmål.  

Metoden för den integrerade hållbarhetsbedömningen bygger på att globala hållbarhetsmål 

som bedöms bli alternativskiljande mellan lokaliseringsalternativen (så kallade prioriterade 

globala hållbarhetsmål) omfattas av minst ett projektmål. Via projektmålen med tillhörande 

utvärderingskriterier bedöms sedan hur lokaliseringsalternativen skiljer sig i möjligheten att 

bidra till de prioriterade globala hållbarhetsmålen.  

Nio av de globala hållbarhetsmålen har bedömts vara prioriterade att följa upp inom 

lokaliseringsutredningen för den nya stambanan (se även Figur 9): 

• 3 God hälsa och välbefinnande  

• 6 Rent vatten och sanitet för alla  

• 7 Hållbar energi för alla 

• 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur  

• 10 Minskad ojämlikhet 

• 11 Hållbara städer och samhällen  

• 12 Hållbar konsumtion och produktion 

• 13 Bekämpa klimatförändringarna 

• 15 Ekosystem och biologisk mångfald 
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I metoden för integrerad hållbarhetsbedömning ligger att hållbarhetsmålen följs upp genom 

uppföljning av projektmålen. 

 

Figur 9. Prioriterade globala hållbarhetsmål i lokaliseringsutredningen. Hållbarhetsmålen är i figuren 

grupperade enligt de tre hållbarhetsdimensionerna, i form av en ”tårta” (FN-förbundet UNA Sweden, 2018). 
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3. Förutsättningar och krav 

I detta kapitel redogörs för relevanta förutsättningar och krav som gäller för denna PM. En 

viktig utgångspunkt är de krav som ställs på den nya stambanan. I kapitel 3.1. finns en tydlig 

hänvisning till var i Lokaliseringsutredningen dessa krav beskrivs.  

Målstrukturen för projekt Hässleholm-Lund presenteras i kapitel 3.2. Här återfinns 

projektets ändamål i kapitel 3.2.1 samt projektmålen i kapitel 3.2.2. Projektmålen 

konkretiseras i utvärderingskriterier och bedömningsparametrar, vilket beskrivs i kapitel 

3.2.3. 

I kapitel 3.2.4 beskrivs hur Övergripande kostnadseffektivitet tillämpas i utredningen. 

I kapitel 3.2.5 beskrivs hur funktionsmålen bedöms och i kapitel 3.2.6 anges den 

bedömningsskala som används vid miljöbedömning inom miljökonsekvensbeskrivningen 

för lokaliseringsutredningen. 

Kapitel 3.3 beskriver ett antal övergripande bortval som gjorts tidigt i utredningen och 

därmed är en förutsättning för vidare utredning. 

3.1. Den planerade järnvägsanläggningen 

Det finns ett antal krav på den nya stambanan och dess utformning som exempelvis att den 

ska byggas planskilt från annan infrastruktur och att den ska ha kopplingar till Södra 

stambanan. Dessa krav beskrivs inte närmare i PM Bortvalda alternativ utan läsaren 

hänvisas till Lokaliseringsutredningen samrådshandling arbetsmaterial 20200527  

kapitel 4 Den planerade järnvägsanläggningen.  

3.2. Målstruktur 

Projektmålen för ny stambana Hässleholm – Lund bygger på en målstruktur, se Figur 10. 

Med systemnivå avses det nya stambanesystemet mellan Stockholm och Göteborg 

respektive Malmö. Här ingår syfte och övergripande mål. Med projektnivå avses de olika 

delsträckorna i de nya stambanorna. Hässleholm-Lund utgör följaktligen ett projekt med 

ändamål och projektmål. 
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Figur 10. Målstruktur för nya stambanor (systemnivå) och projektet Hässleholm – Lund (projektnivå).   

3.2.1. Projektets ändamål 

De lokaliseringsalternativ som genereras avseende stråk och stationslägen måste uppfylla 

projektets ändamål.  

Ändamålen för projektet innebär att ny stambana mellan Hässleholm och Lund ska: 

• vara del av nya stambanor mellan Stockholm och Göteborg/Malmö 

• tillföra och frigöra betydande kapacitet och öka robustheten i det sydsvenska 

järnvägssystemet 

• möjliggöra avlastning av Södra stambanan genom effektiv trafikering med snabba 

regionaltåg mellan Lund och Blekinge, Kronobergs och Kalmar län 

• bidra till väsentligt kortare restider med tåg och därmed skapa goda förutsättningar 

för starka arbetsmarknadsregioner och hållbar regional utveckling 
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• med stationsorterna Hässleholm och Lund möjliggöra hög tillgänglighet och ge stöd 

för ett betydande resande med tåg 

• främja hållbara och punktliga resor och transporter för människor och näringsliv. 

3.2.2. Projektmål 

Projektmålen preciserar vilka kvaliteter och funktioner som ska eftersträvas för att 

tillgodose ändamålet med den nya järnvägen Hässleholm-Lund.  

Projektmålen utgörs av funktionsmål (F1-F7), hänsynsmål (H1-H15) samt arkitekturmål 

(A1-A2), se Tabell 1. Den övergripande formuleringen i början av Tabell 1 pekar på 

genomgående värden som hållbarhet och kostnadseffektivitet. 

Tabell 1. Projektmål för ny stambana Hässleholm – Lund. 

Den nya järnvägen Hässleholm-Lund ska bidra till ett långsiktigt hållbart transportsystem där 
ändamålet uppnås på ett kostnadseffektivt sätt med stöd av totalt 24 projektmål inom samma åtta 
målområden som återfinns hos de övergripande målen för nya stambanor. 

Målområde Nr Projektmål 

Restider F1 Den nya järnvägen ska möjliggöra en restid mellan Hässleholm och Lund 
på 19 minuter. 

Kapacitet 
och 
robusthet 

F2 Den nya järnvägen Hässleholm-Lund ska tillföra kapacitet i det 
sydsvenska järnvägssystemet genom att möjliggöra minst sex avgångar 
per timme under högtrafik i vardera riktningen Lund – Hässleholm, 
varav minst tre avgångar med höghastighetståg. 

F3 Den nya järnvägen Hässleholm-Lund ska frigöra kapacitet i det 
sydsvenska järnvägssystemet. 

F4 Den nya järnvägen Hässleholm-Lund ska nå en punktlighet om minst  
98 % och möjliggöra en robust trafikering mellan orterna. 

Stationslägen F5 Stationslägena och stationernas utformning ska vara attraktiva ur ett 
hela-resan-perspektiv och möjliggöra effektiva byten mellan tåg eller till 
andra trafikslag. 

F6 Stationslägena och stationernas utformning ska möta ett stort 
resandeunderlag och möjliggöra tillgänglighet för alla. 

F7 Stationslägena och stationernas utformning ska stödja ett stort 
upptagningsområde och skapa goda möjligheter att nå viktiga 
målpunkter. 

Landskap H1 Den nya järnvägen ska så långt som möjligt anpassas till landskapets 
förutsättningar och utveckling och därmed upprätthålla eller stärka en 
positiv upplevelse av landskapet.  

H2 Den nya järnvägen ska så långt som möjligt upprätthålla eller stärka 
förutsättningarna för etablerade markbruk, samband, rörelsemönster, 
karaktärer och funktioner. 
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H3 Den nya järnvägen ska så långt som möjligt upprätthålla en mångfald av 
kulturhistoriska miljöer, samband och karaktärsdrag samt stärka 
möjligheten att läsa och uppleva dem i landskapet. 

H4 Den nya järnvägen ska bidra till att upprätthålla eller utveckla 
förutsättningarna för ekosystem med en mångfald av arter och 
livsmiljöer såväl invid järnvägen som i ett större omland.  

H5 Den nya järnvägen ska bidra till att upprätthålla eller utveckla 
förutsättningarna för rekreation och friluftsliv. 

Hälsa och 
säkerhet 

H6 Den nya järnvägen ska bidra till att ingen människa dödas eller skadas 
allvarligt i trafiken.  

H7 Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att ingen människa 
utsätts för skadligt buller eller skadliga vibrationer från järnvägen.  

H8 Den nya järnvägen ska bidra till att upprätthålla eller utveckla 
förutsättningarna för goda livsmiljöer samt strukturer viktiga för den 
sociala sammanhållningen.  

H9 Den nya järnvägen ska bidra till att farliga ämnen inte sprids till 
omgivande luft, mark- eller vattenområden. 

Naturresurs-
hushållning 

H10 Den nya järnvägen ska bidra till ett långsiktigt hållbart nyttjande av 
vatten.  

H11 Den nya järnvägen ska bidra till ett långsiktigt hållbart 
resursanvändande av mark samt jordbruk, skogsbruk och 
vattennäringar. 

H12 Den nya järnvägen ska bidra till ett hållbart användande av materiella 
tillgångar, värdefulla ämnen och material.  

H13 Den nya järnvägen ska så långt som möjligt anpassas med hänsyn till 
tysta områden. 

Energi-
effektivitet 
och klimat-
neutralitet 

H14 Den nya järnvägen lokaliseras och utformas för att bidra till att begränsa 
utsläpp av växthusgaser genom att anläggningsdelar som färdigställs 
efter år 2030 ska uppnå minst 50 % reduktion och anläggningsdelar som 
färdigställs efter år 2035 ska uppnå minst 80 % reduktion (jmf 2015).  

H15 Den nya järnvägen lokaliseras och utformas för att bidra till en effektiv 
energianvändning under anläggningens livscykel. 

Arkitektur A1 Den nya järnvägen och dess stationer ska med hög arkitektonisk kvalitet 
bidra till attraktivt och medvetet gestaltade miljöer med plats för 
banbrytande arkitektur där det är motiverat. 

A2 Den nya järnvägen och dess stationers arkitektur ska kännetecknas av en 
övergripande ordning samt bidra till en god användbarhet och 
funktionalitet utifrån platsens förutsättningar. 

3.2.3. Utvärderingskriterier 

Projektmålen har brutits ner och specificerats i utvärderingskriterier, vilka används i sin 

helhet när de slutliga lokaliseringsalternativen ska bedömas mot projektmålen. Samtliga 

utvärderingskriterier återfinns i Bilaga 1.   
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Då utvärderingskriterierna är omfattande måste de i sin tur konkretiseras i 

bedömningsparametrar. Bedömningsparametrarna används som grund för bortval av 

alternativ eller delområden inom utredningsområdet i Loop 1 och 2. Bedömningsparametrar 

kan exempelvis vara de största värdena inom ett projektmål eller en mer översiktlig 

bedömning av ett värde som analyseras djupare längre fram i utredningen.   

3.2.4. Övergripande kostnadseffektivitet 

Det övergripande nyttoperspektivet (se kapitel 2.1.1) innebär att fokus riktas mot de centrala 

funktionsmålen, främst restidsmålet. Därmed blir det möjligt att tidigt avfärda alternativ 

med dålig samhällsnytta och prioritera utredningsarbetet mot mer attraktiva alternativ.  

Nyttoperspektivet konkretiseras i övergripande kostnadseffektivitet. Begreppet tar fasta på 

inledningen till projektmålen, som anger att ändamålet med projektet ska uppnås på ett 

kostnadseffektivt sätt (se Tabell 1).  

Övergripande kostnadseffektivitet är en sammanvägning av nyttor och kostnader. Nyttor 

utgörs av hög uppfyllelse av funktionsmålen (se kapitel 3.2.5). Kostnader utgörs dels av 

anläggningskostnader, dels av negativ påverkan på omgivningen, det vill säga negativ 

uppfyllelse av hänsynsmål (se kapitel 3.2.6). Anläggningskostnader bedöms översiktligt för 

att göra det möjligt att jämföra olika lokaliseringsalternativ. Järnvägens typsektion, 

profilläge, banlängd samt behov av komplexa konstruktioner som tunnlar och broar får stor 

påverkan på kostnaden.  

Bortval kan ske genom att nyttorna är för låga eller att kostnaderna är för höga. Bortval kan 

också ske för att en stationszon eller ett delområde har betydligt lägre kostnadseffektivitet 

än andra stationszoner respektive områden. Antag att två stationszoner kräver omfattande 

tunneldragning. Om den första stationszonen då har kraftigt lägre nyttor än den andra 

zonen väljs den första bort. Negativ eller svag kostnadseffektivitet är ett vanligt (del-)motiv 

för bortval. 

3.2.5. Bedömning av funktionsmål  

Funktionsmålen används i utredningen för att styra bortval. Det görs dels med tydliga 

gränsvärden, dels med övergripande bedömningar av potentialen för måluppfyllande. I 

utredningens tidiga skeden (loop 1 och 2) är både bedömningsparametrar och skalan för 

dessa av en mer övergripande karaktär med större skalsteg. I kommande effekt- och 

konsekvensbedömning tillkommer mer detaljerade utvärderingskriterier och mer 

preciserade skalor. 

Under arbetet med att generera sträckningar har utvärderingskriteriet gångtid mellan Lund 

och Hässleholm på 16 minuter utgjort målnivå. Gångtiden avser tiden det tar för ett 

höghastighetståg att färdas mellan Hässleholm och Lund utan att stanna vid de båda 

stationerna. Gångtiden är nära besläktad med restiden, som utgör projektmålet (se kapitel 

3.2.2). Restiden avser tiden det tar för tåget att färdas mellan Hässleholm och Lund 

inklusive att stanna vid de båda stationerna och inkluderar därmed acceleration och 

inbromsning. Anledningen att gångtid har utgjort målnivån vid generering av sträckningar 

är det starka sambandet mellan projektets ändamål och en kort restid. För att inte för tidigt 

avgränsa bort sträckningar som kan vara gynnsamma utifrån värden och intressen i 

korridoren har gångtider upp till 17 minuter accepterats. 
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Restidsmålet konkretiseras i en gen sträckning som ger en relativt kort anläggning. Det har 

potential att ge en lägre anläggningskostnad och reducerade kostnader för drift och 

underhåll av banan. Vidare finns det fördelar vad gäller målområdet energieffektivitet och 

klimatneutralitet. Dock måste behovet av konstbyggnader som tunnlar och broar värderas 

mot genheten i sträckning. Konstbyggnader är typiskt kostsamma och innebär ofta högre 

energiförbrukning och klimatpåverkan i byggskedet.  Anläggningskostnader uppskattas med 

hjälp av schablonvärden för att kunna utföra översiktliga jämförelser mellan olika 

lokaliseringsalternativ i ett tidigt skede i processen. Detta skapar grund för en övergripande 

kostnadseffektivitet (se kapitel 3.2.4) i anläggningen. 

Avseende funktionsmål som kapacitet och robusthet samt punktlighet har dessa säkerställts 

genom översiktliga bedömningar och beräkningar. Funktionsmålen för stationslägena har 

bedömts med hjälp av övergripande bedömningsparametrar. Bortval av stationszoner har 

gjorts utifrån en tydligt sämre potential för uppfyllande av exempelvis en hög tillgänglighet. 

3.2.6. Bedömning av hänsynsmål 

Bedömningsskalan för hänsynsmålen används i den miljöbedömning som görs inom 

miljökonsekvensbeskrivningen för lokaliseringsutredningen, se Tabell 2. Värderingsskalan 

för hänsynsmål får sju steg som sträcker sig från positiva till stora negativa konsekvenser. 

Tabell 2. Skala för bedömning av konsekvenser och måluppfyllelse för hänsynsmål. 

 Positiva Neutrala Små 

negativa 

Små-

måttliga 

negativa 

Måttliga 

negativa 

Måttliga-

stora 

negativa 

Stora 

negativa 

Värdering av 

konsekvens för 

hänsynsmål 

       

 

Grundläggande för bedömningen är intressets värde eller känslighet respektive hur stor 

effekten blir. Värde/känslighet delas in i tre nivåer, från högt till måttligt och litet. Effekten 

delas in i fem nivåer, från stor negativ till måttlig negativ, liten negativ, neutral samt positiv 

effekt. Det ger en bedömningsmatris med elva möjliga utfall, se Tabell 3. De elva utfallen 

grupperas därefter till den 7-gradiga värderingsskalan.  

Bedömningsmatrisen används under utredningsarbetet. I loop 1 är målet att undvika 

påverkan på stora värden. I loop 2 är målet att undvika stor eller måttlig påverkan på så 

kallade måttliga värden. Dessa målsättningar har fungerat väl för många värden i 

utredningsområdet, men inte för alla. Det är svårt att helt undvika intrång i en del 

geografiskt stora områden. För andra värden kan skillnaderna mellan sträckningar inom 

samma korridor vara större än mellan korridorer. Därför kan en del värden inte behandlas 

förrän i loop 3.  
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Tabell 3. Intressets värde/känslighet och effekten delas in i tre respektive fem nivåer som kombineras till elva 
utfall, vilka sedan konsolideras till sju nivåer av värdering. 

 

Intressets 

värde eller 

känslighet 

Effekt 

Stort 

negativ 

Måttlig 

negativ 

Liten 

negativ 

Neutral Positiv 

Stort Stor negativ 

konsekvens 

Måttlig-stor 

negativ 

konsekvens 

Måttlig 

negativ 

konsekvens 

Neutral 

konsekvens 

Positiv 

konsekvens 

Måttligt Måttlig-stor 

negativ 

konsekvens 

Måttlig 

negativ 

konsekvens 

Små-måttliga 

negativa 

konsekvenser 

Neutral 

konsekvens 

Positiv 

konsekvens 

Litet Måttlig 

negativ 

konsekvens 

Små-måttliga 

negativa 

konsekvenser 

Små negativa 

konsekvenser 

Neutral 

konsekvens 

Positiv 

konsekvens 

3.3. Övergripande bortval som förutsättning för vidare utredning 

Det finns principiella utformningar av den nya järnvägen och dess stationszoner som inte är 

realistiska med hänsyn till trafikering och spårutformning. Nyttan är för liten i relation till 

exempelvis kostnader, omgivningspåverkan, störningar för befintlig trafik respektive klimat- 

och energieffektivitet.  

De utformningar som avfärdas tidigt i utredningen benämns övergripande bortval och är en 

förutsättning för vidare utredning. Detta avsnitt beskriver de övergripande bortvalen 

avseende olika stationslösningar (se 3.3.1) samt anslutningar till Södra stambanan söder om 

Lund (se 3.3.2). 

Vidare har en genomgående samförläggning av den nya järnvägen med Södra stambanan 

studerats och avfärdats (se 3.3.3). Möjligheten att samförlägga i specifika punkter/avsnitt 

kvarstår och återfinns i den fortsatta lokaliseringsutredningen. 

3.3.1. Avfärdade systemalternativ för stationer 

I detta avsnitt presenteras de systemalternativ för stationer som utifrån trafikering och 

spårutformning inte bedöms vara realistiska att studera vidare. Det är viktigt att 

understryka att det finns kvar såväl centrala som externa stationslägen i både Hässleholm 

och Lund även efter bortvalen nedan. För de centrala placeringarna är det enbart specifika 

utformningar som valts bort.  

Alternativen som avfärdats är följande och beskrivs nedan: 

• Hässleholm – central placering, integrerad station 

• Hässleholm - central placering, angöring med bibana 

• Hässleholm - nordlig placering vid Södra stambanan 

• Lund - central placering, angöring med bibana 

• Lund - nordlig placering vid Södra stambanan 

• Lund - sydlig placering vid Södra stambanan 
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De nya stationerna vid Hässleholm och Lund utformas antingen separerade eller 

integrerade med befintlig station. En separerad station har ingen växelkoppling till befintlig 

station, vilket innebär att den nya stambanan måste ha egna plattformsspår och plattformar. 

Den integrerade stationen har en växelkoppling till befintlig station, vilket innebär att ny 

och befintlig järnväg kan dela samma plattformsspår och plattformar.  

Hässleholm – central placering, integrerad station 

En central placering innebär fördelar för resenärerna som får lätt att byta till 

höghastighetståg. Detta avfärdande avser enbart en variant med en integrerad station. 

Figur 11 visar ett scenario med integrerad station där den nya stambanans station antingen 

förläggs väster om eller öster om befintlig Hässleholm C. Södra stambanan visas med lila 

linje och följaktligen är den befintliga stationen på Södra stambanan också lila. Den nya 

stambanan markeras med svart linje och den nya stationen med samma färg. Detta gäller 

genomgående för kommande figurer i detta avsnitt.  

De gröna strecken mellan de båda banorna avser anlsutningen som gör att tågen kan 

använda samma spår och plattformar. Själva integrationen av stationen markeras med den 

gemensamma svart/lila ytan mellan den nya och befintliga stationen. 

  

Figur 11. Hässleholm - central placering, integrerad station. 
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Motiv till avfärdande 

Hässleholm är en viktig knutpunkt för järnvägssystemet i södra Sverige. Här möts Södra 

stambanan, Skånebanan, Markarydsbanan och den nya stambanan. Den nya stambanan ska 

byggas som ett separerat system från befintliga banor (utom eventuellt i stationsorterna), se 

kapitel 3.1. För att uppnå en fungerande stationslösning skulle det behövas planskildheter 

för Södra stambanan mot Skånebanan alternativt Södra stambanan mot Markarydsbanan 

och depån för Öresundståg utanför Hässleholm. Detta skulle sannolikt även kräva 

omdragning av befintliga banor. De nya planskildheterna bedöms bli spårgeometriskt 

komplicerade, bland annat för att uppnå krav på lutningar. 

Systemalternativet har valts bort med motivet att kostnaden för nya planskildheter och 

omdragning av befintliga banor bedöms bli orimligt hög. Påverkan på befintlig trafik under 

byggskedet riskerar att bli omfattande. De stora anläggningsarbetena är såväl 

energiförbrukande som klimatpåverkande. 

Det kan förtydligas att det har bedömts som ett betydligt bättre alternativ att bygga ett 

centralt stationsläge som inte är järnvägstekniskt integrerat men som har samma funktion 

som en integrerad station för passagerarna.   

Hässleholm - central placering, angöring med bibana 

I detta systemalternativ är det tänkt att de tåg som inte ska stanna i Hässleholm kör utanför 

orten på huvudbanan. De tåg som ska stanna når ett centralt stationsläge via en bibana. 

Bibana innebär fördelar genom att det blir möjligt att uppnå bättre tidtabellsflexibilitet och 

att körtiden för passerande tåg kan bli kortare med en rakare bana. Figur 12 visar hur 

bibanan ansluter den nya stambanan till den nya stationen centralt i Hässleholm. Både 

bibanan och den nya stambanan är markerade med svarta linjer. Till vänster i figuren 

ansluter bibanan från en västlig sträckning om Hässleholm. Till höger i figuren ansluter 

bibanan från en sträckning öster om Hässleholm. Som framgår av figuren är en bibana inte 

samma sak som den anslutning som ska finnas mellan den nya stambanan och Södra 

stambanan, vilken är markerad med gröna streck i figuren.   
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Figur 12. Hässleholm - central placering, angöring med bibana. 

 

Motiv till avfärdande 

Bibana ger alltså kortare körtid för passerande tåg. För de tåg som ska stanna i Hässleholm, 

vilka är betydligt fler, blir dock körtiden längre på grund av en längre sträcka med lägre 

hastighet. Som framgår vid en jämförelse mellan exempelvis Figur 12 och Figur 11 innebär 

en bibana fler kopplingspunkter, det vill säga fler växlar. Ju fler växlar, desto större risk för 

störningar och sämre systemstabilitet. Lösningen med en bibana innebär också en längre 

järnväg med fler planskildheter än en dragning utan bibana. Dessa konstruktioner byggs 

enbart för att ett tåg i högtrafiktimmen, eller totalt åtta tåg per dag, ska kunna passera förbi 

Hässleholm. Det betyder att en stor anläggning byggs med begränsad nytta. 

Systemalternativet har valts bort med motivet att kostnaden för flera planskildheter och 

längre separat järnväg bedöms bli orimligt hög. Kostnaden ska sättas i relation till dels 

negativa konsekvenser för trafiken i form av längre körtid och högre risk för 

trafikstörningar, dels den begränsade nyttan med endast ett tåg i högtrafiktimmen på 

huvudspåret. 

Hässleholm - nordlig placering vid Södra stambanan 

I detta systemalternativ placeras stationen för ny stambana norr om nuvarande station. Där 

anläggs även en ny station på Södra stambanan. Det möjliggör alltså ett visst resandeutbyte 

mellan den nya stambanan och Södra stambanan också utan att ha en centralt placerad 

station för den nya stambanan i Hässleholm. Detta systemalternativ är följaktligen endast 

aktuellt om den nya järnvägen går utanför Hässleholm. Om så inte är fallet täcks det av 

systemalternativet central placering, dock utan en integrerad station respektive anslutning 

med bibana, vilka avfärdats ovan. Figur 13 visar hur en ny station för den nya stambanan 

och en ny station för Södra stambanan anläggs norr om Hässleholm. Till vänster i figuren 

går den nya stambanan väster om Hässleholm och till höger går den i östlig sträckning.  
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 Figur 13. Hässleholm - nordlig placering vid Södra stambanan. 

 

Motiv till avfärdande 

Alternativet kräver att ytterligare en station anläggs på Södra stambanan. Stationen placeras 

av spårgeometriska skäl som närmast cirka fyra kilometer norr om Hässleholm. Fördelen, 

att ett visst resandeutbyte möjliggörs mellan den nya stambanan och Södra stambanan, är 

liten i relation till att kopplingen till övriga resenärsströmmar försvagas. Kopplingen mot 

Skånebanan, med stora resenärsmängder, försvagas kraftigt eftersom dessa nås via befintlig 

station i Hässleholm. Resenärer som kommer österifrån på Skånebanan och från 

Markarydsbanan kommer att behöva byta tåg en extra gång. Behovet av tågbyte kan uppstå 

även för resenärer som åker med vissa tåg från Lund och som antingen har slutstation i 

Hässleholm eller ska fortsätta österut på Skånebanan. Även de som reser från centrala delar 

i Hässleholm måste göra ett extra byte för att komma till den nya stationen.  

Alternativet innebär att antalet norrgående tåg med anslutning till den nya stambanan 

minskar jämfört med ett centralt läge. Det beror på att många tåg viker av från Hässleholm 

C mot Skånebanan och Markarydsbanan. Körtiden blir längre för vissa tåg på Södra 

stambanan på grund av ytterligare ett uppehåll vid den nya stationen. Det extra uppehållet 

gör även att det kan bli en negativ påverkan på kapaciteten på Södra stambanan. 

Systemalternativet har valts bort med motivet att projektmålet för restid mellan Hässleholm 

och Lund blir svårt att uppnå och innan den nya stambanan byggts norrut blir stationsläget 

icke-funktionellt. Den samhällsekonomiska nyttan blir allvarligt lidande. Ytterligare en 

station på Södra stambanan kan påverka kapaciteten negativt och körtiden förlängs. Nyttan 

är liten i relation till att förutsättningarna att dra nytta av Hässleholms roll som knutpunkt i 

järnvägssystemet blir så mycket sämre. Flertalet resenärer kommer att behöva byta tåg en 

extra gång. För att undvika ett extra byte skulle det krävas nya spåranslutningar, så kallade 

triangelspår, för Skånebanan och Markarydsbanan, vilket bedöms medföra en orimligt hög 

kostnad och intrång.  
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Lund - central placering, angöring med bibana 

I detta systemalternativ är det tänkt att de tåg som inte ska stanna i Lund kör utanför orten 

på huvudbanan. De tåg som ska stanna når ett centralt stationsläge via en en bibana. Bibana 

innebär fördelar genom att det blir möjligt att uppnå bättre tidtabellsflexibilitet och att 

körtiden för passerande tåg kan bli kortare med en rakare bana. Figur 14 visar hur bibanan 

ansluter den nya stambanan till den nya stationen centralt i Lund. Både bibanan och den 

nya stambanan är markerade med svarta linjer. Till vänster i figuren ansluter bibanan från 

en västlig sträckning om Lund. Till höger i figuren ansluter bibanan från en sträckning öster 

om Lund. Huvudspåren på den nya stambanan går en bit söder om Lund innan de kopplas 

samman med Södra stambanan.  

 

Figur 14. Lund - central placering, angöring med bibana. 

Motiv till avfärdande 

Anslutningen till Södra stambanans fyrspår i Lund blir tekniskt komplicerad och restiden 

för de som ska stanna i Lund blir längre på grund av en längre sträcka. Jämfört med andra 

systemalternativ innebär en bibana fler kopplingspunkter, det vill säga fler växlar. Ju fler 

växlar, desto större risk för störningar och sämre systemstabilitet. Lösningen med en bibana 

innebär också en längre järnväg med fler planskildheter än en dragning utan bibana. Dessa 

konstruktioner byggs enbart för att ett tåg i högtrafiktimmen, totalt åtta tåg per dag, ska 

kunna passera förbi Lund. Det betyder att en stor anläggning byggs med begränsad nytta.  

Systemalternativet har valts bort med motivet att kostnaden för anslutning mot Södra 

stambanans fyrspår, fler planskildheter än andra systemalternativ och längre separat 

järnväg bedöms bli orimligt hög. Kostnaden ska sättas i relation till dels negativa 

konsekvenser för trafiken i form av längre körtid och högre risk för trafikstörningar, dels 

den begränsade nyttan med endast ett tåg i högtrafiktimmen på huvudspåret. 
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Lund - nordlig placering vid Södra stambanan 

I detta systemalternativ anläggs en ny station för ny stambana i anslutning till Södra 

stambanan norr om Lund. För detta alternativ behövs en ny station på Södra stambanan. 

Det möjliggör ett visst resandeutbyte mellan den nya stambanan och Södra stambanan även 

utan att ha en centralt placerad station för den nya stambanan. Detta systemalternativ är 

följaktligen endast aktuellt om den nya järnvägen går utanför Lund. Om så inte är fallet 

täcks det av systemalternativet central placering, dock utan anslutning med bibana, vilket 

avfärdats ovan. Utformningen återges schematiskt i Figur 15. Till vänster i figuren visas ett 

läge där den nya stambanan går väster om Lund. Till höger i figuren visas den nya stationen 

med banan i en östlig sträckning.   

 

Figur 15. Lund – nordlig placering vid Södra stambanan. 

Motiv till avfärdande 

Alternativet kräver att ytterligare en station uppförs på Södra stambanan. Anslutningen till 

fyrspåret söder om Lund blir tekniskt komplicerad. Delar av den nya stambanan behöver 

förläggas i tunnel söder om Lund, vilket kommer att leda till stora intrång och behov av 

omfattande ombyggnad av fyrspåret söder om Lund. (Detta gäller även för en del andra 

stationslägen, vilket behandlas senare i dokumentet.) Körtiden för vissa tåg på Södra 

stambanan blir längre eftersom det tillkommer ett extra uppehåll. Det leder i sin tur till en 

negativ kapacitetspåverkan på Södra stambanan. Beroende på trafikeringsupplägg kan det 

också uppstå behov av ett extra byte för resenärer från Västkustbanan. Även de som reser 

från centrala Lund kan behöva göra ett extra byte för att komma till den nya stationen.  

Systemalternativet har valts bort med motivet att kostnaden för anslutning mot Södra 

stambanans fyrspår, inklusive byggnation av tunnel och ombyggnation av fyrspåret, bedöms 

bli orimligt hög, samtidigt som alternativet inte tillför någon nämnvärd nytta. Det är svårt 

att motivera byggnation av en bana runt Lund utan en station i närheten av Lund eftersom 

Lund är en relativt stor stad med en stor mängd resenärer. Alternativet motverkar 
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projektmålet att frigöra kapacitet i det sydsvenska järnvägssystemet, eftersom det 

tillkommer ett extra uppehåll på Södra stambanan som påverkar kapaciteten negativt. 

Lund - sydlig placering vid Södra stambanan 

I detta systemalternativ anläggs en ny station för ny stambana i anslutning till Södra 

stambanan söder om Lund. För detta alternativ behövs en ny station på Södra stambanan. 

Det möjliggör alltså ett visst resandeutbyte mellan den nya stambanan och Södra stambanan 

även utan att ha en centralt placerad station för den nya stambanan i Lund. Detta 

systemalternativ är följaktligen endast aktuellt om den nya järnvägen går utanför Lund. Om 

så inte är fallet täcks det av systemalternativet central placering, dock utan anslutning med 

bibana, vilket avfärdats ovan. Utformningen återges schematiskt i Figur 16. Till vänster i 

figuren visas ett läge där den nya stambanan går väster om Lund. Till höger i figuren visas 

den nya stationen med banan i en östlig sträckning.   

 

Figur 16. Lund – sydlig placering vid Södra stambanan. 

Motiv till avfärdande 

Alternativet kräver att ytterligare en station uppförs på Södra stambanan. Anslutningen till 

fyrspåret söder om Lund blir tekniskt komplicerad. Delar av den nya stambanan behöver 

förläggas i tunnel såvida den nya stationen inte förläggs ännu längre söderut, i höjd med 

Hjärup cirka fem kilometer söder om Lund. I båda fallen blir det stora intrång och behov av 

omfattande ombyggnation av fyrspåret. (Även andra stationslägen har liknande nackdelar, 

vilket behandlas i kapitel 4.2.2.) Körtiden för vissa tåg på Södra stambanan blir längre 

eftersom det tillkommer ett extra uppehåll. Det leder i sin tur till en negativ 

kapacitetspåverkan på Södra stambanan. Beroende på trafikeringsupplägg kan det också 

uppstå behov av ett extra byte för resenärer från Västkustbanan. Även de som reser från 

centrala Lund behöver göra ett extra byte för att komma till den nya stationen.  



 

Sida 48 (124) 

Systemalternativet har valts bort med motivet att kostnaden för anslutning mot Södra 

stambanans fyrspår, inklusive byggnation av tunnel och ombyggnation av fyrspåret, bedöms 

bli orimligt hög, samtidigt som alternativet inte tillför någon nämnvärd nytta. Det är svårt 

att motivera byggnation av en bana runt Lund utan en station i närheten av Lund eftersom 

Lund är en relativt stor stad med en stor mängd resenärer. Alternativet motverkar 

projektmålet att frigöra kapacitet i det sydsvenska järnvägssystemet, eftersom det 

tillkommer ett extra uppehåll på Södra stambanan som påverkar kapaciteten negativt. 

3.3.2. Avfärdande av anslutningar till Södra stambanan vid Lund  

Detta avsnitt beskriver anslutningar till Södra stambanan och vilka som har avfärdats. Det 

är endast i Lund som avfärdande av anslutningar har skett tidigt i utredningen.  

I projektet Fyrspår Lund-Arlöv sker en utbyggnad av Södra stambanan, från två till fyra 

spår i bredd. De inre spåren i fyrspåret är avsedda för tåg med högre hastigheter eller tåg 

som inte ska stanna på någon av de mellanliggande stationerna. Tågen som trafikerar den 

nya stambanan ska inte stanna på de mellanliggande stationerna. Tågen följer de inre 

spåren innan de avviker från fyrspåren i planskildhet.  

Den planskilda konstruktionen för anslutning till fyrspåret kräver ett stort utrymme i både 

längs- och sidled. För att den nya stambanan ska kunna passera Södra stambanan planskilt 

behöver den nya stambanan ta upp nivåskillnader mot Södra stambanan på en längre 

sträcka. Breddningen behövs för de extra två spåren och för att få plats med nödvändiga 

konstruktioner mellan den nya järnvägen och Södra stambanan.  

Utifrån längdförutsättningen och med hänsyn till olika nivåer av påverkan på de 

trågkonstruktioner som ska byggas i Åkarp och Hjärup i projektet Fyrspår Lund-Arlöv har 

möjliga placeringar av anslutningspunkten (där fyrspåret börjar breddas) studerats.  

Anslutningspunkter söder om Hjärup kräver omfattande ombyggnationer av större 

konstbyggnader, som exempelvis tunnel eller tråg. I såväl Hjärup som Åkarp går fyrspåret 

nedsänkt i tråg för att minska barriäreffekterna. Vid anslutningspunkter söder om Hjärup 

leder breddningen av själva trågen till höga kostnader. Att korsa fyrspåret, som redan är 

nedsänkt, planskilt i tunnel för den nya järnvägen blir komplicerat i byggskedet. Det ger 

långa tunnlar och en mycket lång sträcka i skärning innan den nya järnvägen är uppe i 

marknivå igen. Att istället korsa fyrspåret planskilt på bro för den nya järnvägen skulle 

förstöra syftet med att sänka järnvägen för fyrspåret i just Åkarp och Hjärup, det vill säga att 

reducera bullerpåverkan och olika barriäreffekter i samhällena. Dessutom medför 

ombyggnader av den storleken stora störningar på tågtrafiken och kan kräva 

totalavstängningar eller omfattande provisorier. Av dessa anledningar avfärdas 

anslutningspunkter söder om Hjärup.  

Effekterna av kvarvarande anslutningspunkter norr om Hjärup behöver analyseras vidare 

inom ramen för lokaliseringsutredningen. Samtliga anslutningspunkter ger påverkan på den 

kommande fyrspårsanläggningen och medför ombyggnader som kommer att generera 

påtagliga störningar på trafiken under byggnation av den nya stambanan. 
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3.3.3. Avfärdande av genomgående samförläggning utefter Södra stambanan  

Södra stambanan mellan Hässleholm och Lund utgör en barriär och intrång i landskapet. En 

tänkbar möjlighet är att samförlägga den nya järnvägen med Södra stambanan, det vill säga 

att öka storleken på befintlig barriär och intrång snarare än att skapa ytterligare en barriär.  

Den nya stambanan har krav på största tillåtna hastighet (STH) 320 km/tim, vilket skiljer 

sig markant från Södra stambanan som har en generell STH på 160/200 km/tim. Den nya 

järnvägens STH-krav räknas om till krav på järnvägens delar som exempelvis kurvor. Den 

nya stambanans delar är på grund av hastighetsskillnaden. mycket större och längre än för 

Södra Stambanan. Den nya stambanan blir betydligt styvare än Södra stambanan, som mer 

slingrar sig fram med hänsyn till landskapet.  

Möjligheterna att samförlägga den nya stambanan med Södra stambanan har studerats 

översiktligt. Fokus har varit att studera om samförläggning är möjlig med hänsyn till kraven 

på den nya stambanans utformning. Två olika alternativ har tagits fram för att utreda 

effekterna. Båda följer Södra stambanan, men det ena alternativet går genom samhällena 

utefter sträckan och det andra går utanför samhällena.  

Resultatet skiljer sig något för de olika alternativen: 

• För banan som går genom samhällena fungerar samförläggningen generellt sett dåligt, på 

grund av skillnaden i styvhet i de olika banorna. På kortare delsträckor kan banorna gå 

parallellt, men då är det inte fråga om någon genomgående samförläggning. 

• För banan som går utanför samhällena fungerar samförläggningen mycket dåligt. När 

den nya stambanan leds runt en ort är det inte möjligt att åter ansluta sträckningen till 

Södra stambanan innan den måste ledas utanför nästa samhälle. 

Utöver detta uppstår en del konsekvenser för båda alternativen: 

• Det uppstår ett flertal korsningspunkter mellan banorna, då den nya stambanan är 

styvare än Södra stambanan. Dessa korsningar är skilda i plan och blir väsentligt fler 

jämfört med om samförläggning inte hade eftersträvats. Det leder i sin tur till höga 

kostnader, stor klimatpåverkan och hög energiförbrukning.  

• En konsekvens som inte är närmare studerad vad gäller omfattning är att det vid 

samförläggning uppstår långa kilformade ytor mellan de två banorna. Dessa ytor kan bli 

svårtillgängliga och svåra att använda. De långa kilformade ytorna ger även en bredare 

barriär alternativt två barriärer när avståndet ökar mellan de två banorna. 

• En ytterligare konsekvens som inte är närmare studerad vad gäller omfattning är 

förändringen av barriärerna vid respektive i dagens samhällen som finns utefter Södra 

stambanan. Antingen blir det ytterligare en bana inne i samhället, det vill säga en 

förstärkt barriär, eller så blir det en ny bana i samhällets utkant, det vill säga en 

tillkommande barriär.  

  



 

Sida 50 (124) 

Motiv för avfärdande 

Resultatet visar sammantaget att det inte är aktuellt att arbeta vidare med en genomgående 

samförläggning mellan Södra stambanan och den nya stambanan i sin helhet. 

Samförläggningen kan inte genomföras på ett bra sätt, vilket innebär att de möjliga 

fördelarna som minskade markanspråk och reducerade barriärer inte realiseras. Det skapas 

ett flertal korsningspunkter mellan banorna som inte behövs utan samförläggning. 

Korsningarna leder till höga kostnader och har betydande påverkan på omgivning samt 

klimatpåverkan och energiförbrukning. De båda banorna kan däremot gå parallellt på 

kortare delsträckor, vilket studeras vidare inom ramen för lokaliseringsutredningen.  
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4. Inledande analys 

I detta kapitel presenteras den inledande analysen, vilken omfattar loop 1 och loop 2 i 

processen för bortval av lokaliseringsalternativ och delområden inom utredningsområdet.  

I kapitel 4.1 redogörs för loop 1 och i kapitel 4.2 för loop 2. Kapitlen inleds med en repetition 

av syftet med respektive loop. Därefter följer avsnitt som berör den nya stambanans 

sträckning och stationszoner med stationslägen. Varje avsnitt inleds med vilka mål och 

bedömningsparametrar som varit styrande för analys av bortval. Avsnitten innehåller också 

en redogörelse för de inriktningsbeslut om bortval som tagits.  

För kommande process avseende bortval i loop 3, se kapitel 2.1.4.  

4.1. Loop 1  

Syfte 

Syftet med Loop 1 är att i ett tidigt skede avgränsa utredningsområdet genom att välja 

bort områden där en ny järnväg skulle medföra intrång i värden av mycket stor 

samhällsvikt eller värden med starkt lagskydd, samtidigt som det övergripande 

nyttoperspektiv avseende restid och kapacitetsökning säkerställs. Såväl värden som 

nyttor ingår i de projektmål som har störst betydelse i loop 1. 

4.1.1. Nya stambanans sträckning 

Arbetet med den nya stambanans sträckning i loop 1 baseras på Quantm-generering av 

möjliga järnvägssträckningar utifrån hänsyn till: 

• Stambanans längd med avseende på gångtid.  

• Övergripande bedömningar avseende anläggningsteknisk genomförbarhet och 

anläggningskostnader.  

• Stambanans krav på tillräckligt stora kurvradier, det vill säga en gen sträckning.  

• Identifierade områden där en ny järnväg skulle medföra intrång i värden av mycket 

stor samhällsvikt eller värden med starkt lagskydd, det vill säga indata till första 

hänsynstagandet.  

Styrande mål och bedömningsparametrar  

I loop 1 styrs alternativgenerering och bortval avseende stambanans sträckning av 

ändamålet, övergripande kostnadseffektivitet, funktionsmål F1 om restid samt hänsynsmål 

H2, H3 och H4 om landskap, H7 om hälsa och säkerhet och H10 och H12 om 

naturresurshushållning. Se vidare Tabell 4 nedan. 
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Tabell 4. Styrande mål och bedömningsparametrar vid alternativgenerering och bortval gällande stambanans 
sträckning i loop 1. 

Typ av mål eller 
målområde 

Projektmål Bedömningsparametrar 

Ändamål för ny 
stambana 

- På övergripande nyttonivå har 
ändamålet en stark koppling till 
restidsmålet F1 (se längre ner i 
tabellen) 
 

Övergripande 
kostnadseffektivitet 

- Motiverar fokus på: 

• järnvägsteknisk genomförbarhet  

• anläggningskostnad 
 

Funktionsmål Restider (F1) Utvärderingskriterium gångtid + 1 min 
 

Hänsynsmål Landskap (H2, H3, H4) 1:a hänsynstagandet 
 

Hälsa och säkerhet (H7) 1:a hänsynstagandet 
 

Naturresurshushållning 
(H10, H12) 

1:a hänsynstagandet 
 

 

Enligt projektmålet för Restid (F1) ska den nya järnvägen möjliggöra en restid mellan 

Hässleholm och Lund på 19 minuter. Detta är styrande vid alternativgenerering och bortval i 

Loop 1. Restidsmålet (F1) omfattar även det kritiska utvärderingskriteriet gångtid, det vill 

säga tiden det tar att köra mellan Hässleholm-Lund utan att stanna på någon av stationerna. 

Gångtiden är styrande för valet av järnvägssträckning eftersom det är avgörande för att 

klara det övergripande restidsmålet Stockholm-Malmö. Utvärderingskriteriet gångtid är 

maximalt 16 minuter för södergående tåg och 16 minuter 20 sekunder för norrgående tåg. 

För att sortera bort de sämsta järnvägssträckningarna sattes en kvalificeringsgräns. Denna 

innebar att gångtiden om 16 minuter för södergående tåg inte skulle överstigas med mer än 

en minut, vilket motsvarar cirka 5 500 meter banlängd.  

En strikt gångtidsgräns kan motiveras med att en längre gångtid ger en ökad banlängd. Det 

är i detta skede direkt kopplade till ökade kostnader. Samtidigt behövs en viss marginal, 

vilken alltså är satt till en minut. Gångtiderna som tagits fram är utan lutningar, vilket 

innebär att de i realiteten är längre. Dessutom behövs marginaler för att kunna anpassa 

utformningen, bland annat för att ta hänsyn till värden som kan påverka 

järnvägssträckningen och ge längre gångtid.  

Andra kritiska kriterier har varit banans geometri, det vill säga kurvigheten hos järnvägen, 

samt vad som kan anses vara rimliga utfall vad gäller tunnel- och brolängder under/över 

första hänsynstaganden, kostnadsutfall i Quantm samt längd för anslutning till Södra 

Stambanan söder om Hässleholm. Vad som har avgjort rimligheten varierar mellan 

kriterierna, men den primära anledningen är det övergripande nyttoperspektivet (se kapitel 

2.1.1). I det perspektivet spelar kostnaden stor roll tillsammans med om det har funnits 

andra möjligheter som har varit minst lika bra utifrån såväl funktions- som hänsynsmål. 

Funktionsmålen för stationslägen (F5-F7) är inte alternativskiljande i loop 1. De har dock 

påverkat sträckorna genom att de har gett en övergripande riktning för möjliga korridorer 

med schematiska utgångspunkter för stationslägen. Stationslägen har placerats västligt, 

centralt och östligt i både Hässleholm och Lund.  
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Hänsynsmål H2, H3 och H4 om landskap, H7 om hälsa och säkerhet och H10 och H12 om 

naturresurshushållning hanteras genom första hänsynstagandet, se ”Indata till första 

hänsynstagandet” nedan.  

Indata första hänsynstagandet 

Områden där en ny järnväg skulle medföra intrång i värden av mycket stor samhällsvikt 

eller värden med starkt lagskydd har identifierats och analyserats. Många av värdena 

omfattas av juridiskt skydd.  

För att möjliggöra framtagande av alternativa korridorer har i en del fall enbart kärnvärden i 

riksintressen utgjort indata till första hänsynstagandet i Quantm. Det gäller exempelvis 

riksintresset för naturvård. Anledningen är att en del riksintresseområden är så stora att det 

skulle begränsa framtagandet av alternativa korridorer för mycket om analysen inte 

fokuserade på kärnvärdet.   

Riksintresse för friluftsliv ingår inte i första hänsynstagandet, då det är svårt att definiera 

geografiskt avgränsade kärnvärden. Som konstaterats ovan kan en del riksintressen som 

bland annat friluftsliv också ha en stor utbredning, vilket kraftigt kan begränsa möjliga 

korridorer. Ett annat exempel på objekt som inte används avgränsande i analysen är 

dalgångar med vattendrag. Dessa har i flertalet fall stor utbredning i utredningsområdet 

alternativt måste korsas av ett framtida järnvägsstråk och kan därmed inte undvikas helt.  

När det gäller mer geografiskt avgränsade värden som exempelvis byggnadsminnen har 

värdet buffrats, vilket innebär att det i modellen Quantm omges med ett minsta 

skyddsavstånd om exempelvis 100 meter. 

I Tabell 5 nedan listas indata till det första hänsynstagandet, vilka speglar 

utredningsområdets viktigaste värden och konkretiserar hänsynsmål H2, H3, och H4 om 

landskap, H7 om hälsa och säkerhet och H10 och H12 om naturresurshushållning. Indata 

utgör därmed bedömningsparametrar till hänsynsmålen i loop 1. 
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Tabell 5. Redovisning av indata till första hänsynstagandet med tillhörande motiv, sorterade under de 
projektmål som hänsynstagandena konkretiserar.  

Indata första 
hänsynstagandet 

Motiv till hänsynstagande/ hänvisning 
till lagtext 

Huvudprodukt 
(teknikområde) 
 

H2. Den nya järnvägen ska så långt som möjligt upprätthålla eller stärka förutsättningarna för 
etablerade markbruk, samband, rörelsemönster, karaktärer och funktioner.  
 
Samt 
 
H3. Den nya järnvägen ska så långt som möjligt upprätthålla en mångfald av kulturhistoriska miljöer, 
samband och karaktärsdrag samt stärka möjligheten att läsa och uppleva dem i landskapet.  
 
Riksintresse för 
kulturmiljövården (kärnvärden) 

3 kapitlet 6 § miljöbalken 
Område av riksintresse för kulturmiljövården 
ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
skada kulturmiljön. 
 

MKB 
(Kulturmiljö) 

Byggnadsminne, statligt 
(buffras 100 m) 

Kulturmiljölagen (1988:950)  MKB 
(Kulturmiljö) 

Byggnadsminne KML (buffras 
100 m) 

Kulturmiljölagen (1988:950), 3 kap. MKB 
(Kulturmiljö) 

Kyrkligt kulturminne KML 
(buffras 100 m) 

Kulturmiljölagen (1988:950), 4 kap.  MKB 
(Kulturmiljö) 

Begravningsplats KML Kulturmiljölagen (1988:950), 4 kap. 13 §   
Omfattar begravningsplatser som tillkommit 
före 1939 och som det krävs tillstånd från 
länsstyrelsen för ändringar inom.  

MKB 
(Kulturmiljö) 

Fornlämning (buffras 100 m) Kulturmiljölagen (1988:950), 2 kap. Urval av 
fornlämningar som Länsstyrelsen sannolikt 
inte kommer ge tillstånd till att ta bort. 
 

MKB 
(Kulturmiljö) 

H2: Den nya järnvägen ska så långt som möjligt upprätthålla eller stärka förutsättningarna för 
etablerade markbruk, samband, rörelsemönster, karaktärer och funktioner.  
 
Samt 
 
H7: Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att ingen människa utsätts för skadligt buller 
eller skadliga vibrationer från järnvägen. 
Bebyggelseområden (ur 
Geografiska Sverige Data-
vägkartan, aktualitet mindre 
eller lika med 3 år) 

Intrång i befintliga och planerade 
bebyggelseområden är kostsamma och riskerar 
att påverka många människor och 
verksamheter.  
 

LU 
(Fysisk planering) 

H4: Den nya järnvägen ska bidra till att upprätthålla eller utveckla förutsättningarna för ekosystem 
med en mångfald av arter och livsmiljöer såväl invid järnvägen som i ett större omland. 
Befintliga Natura 2000-
områden samt av Länsstyrelsen 
föreslagna nya Natura 2000-
områden. 
 

7 kap 28 § miljöbalken  
Tillstånd krävs för att bedriva verksamheter 
eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt 
kan påverka miljön i Natura 2000-områden. 

MKB (Naturmiljö) 

Riksintresse för naturvården 
(kärnvärden) 
 

3 kap 6 § miljöbalken  
Områden av riksintresse för naturvården ska 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada 
naturmiljön. 
 

MKB (Naturmiljö) 

Naturreservat 7 kap 4 § miljöbalken  
 

MKB (Naturmiljö) 

Artskydd Artskyddsförordning 2007:845  
Häckningsplats. Med hänvisning till sekretess 
presenteras inte detta objekt i figur 17.  
 
 
 
 
 

MKB (Naturmiljö) 
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Indata första 
hänsynstagandet 

Motiv till hänsynstagande/ hänvisning 
till lagtext 

Huvudprodukt 
(teknikområde) 
 

H10: Den nya järnvägen ska bidra till ett långsiktigt hållbart nyttjande av vatten. 
Riksintresse för 
vattenförsörjningen – 
Ringsjöverket 

3 kap 8 § miljöbalken  
Riksintresseförklaringen för Ringsjöverket 
innebär att verket ska skyddas mot åtgärder 
som kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet 
av anläggningen. 

MKB (Ytvatten) 

Sjöar större än 500 000 m2 Större sjöar undviks med anledning av till 
exempel kostnader, byggbarhet och 
miljöpåverkan. 

LU (Byggbarhet) 

H12: Den nya järnvägen ska bidra till ett hållbart användande av materiella tillgångar, värdefulla 
ämnen och material. 
Riksintresse för värdefulla 
ämnen eller material 

3 kapitlet 7 § miljöbalken  
Mark- och vattenområden som innehåller 
värdefulla ämnen eller material ska skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 
utvinningen av dessa.  

MKB 
(Naturresurser) 

Ej direkt definierat i projektmålen. 
Riksintresse för totalförsvarets 
militära del – övrigt 
influensområde 

3 kapitlet 9 § miljöbalken  
Områdena ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan försvåra tillkomsten eller 
utnyttjandet av anläggningarna. 

MKB 
(Riksintressen) 

Område kring ESS och MAX IV Utpekat i översiktsplan. Anläggningar av 
betydande intresse för internationell forskning.  

LU  
(Fysisk planering) 

 

I Figur 17 visas samtliga områden som ingår i första hänsynstagandet på en karta över 

utredningsområdet. 
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Figur 17. Samlad bild första hänsynstagandet. 
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Struktur för analys av järnvägssträckningar 

Som utgångspunkt för analysen av järnvägssträckningar finns dels krav kopplat till 

gångtiden, dels första hänsynstagandet i form av stora och/eller lagskyddade värden. 

Strävan är att undvika påverkan på värdena i det första hänsynstagandet. Denna ambition 

innebär att risken för allvarliga målkonflikter reduceras, även om de inte helt kan undvikas. 

Ambitionen illustreras i Figur 18. 

 

Figur 18. Loop 1 fokuserar på ett undvika negativ påverkan på stora värden. Det markeras i figuren över 
bedömningsskalan för miljökonsekvensbeskrivningen. 

I inledande Quantm-körningar genererades i första hand möjliga lokaliseringar av järnvägen 

utan tunnlar och där områden för första hänsynstagandet undveks.  

I Quantms modellering testas start-/slutpunkt för centrala respektive västliga och östliga 

stationslägen i Lund och Hässleholm.  

Resultatet av Quantms inledande modellering av möjliga järnvägssträckningar i loop 1 

framgår av Figur 19. Modelleringen har omfattat sträckningar i följande scenarier: 

• Stambana från västligt stationsläge i Hässleholm till västligt stationsläge i Lund  

• Stambana från centralt stationsläge i Hässleholm till centralt stationsläge i Lund  

• Stambana från östligt stationsläge i Hässleholm till östligt stationsläge i Lund  

Efter den första genereringen kördes en reviderad körning i Quantm där en del sträckningar 

gallrades bort, bland annat på grund av överlappning av korridorer samt borttagande av en 

del orimliga förslag. 

För att ge ett mer komplett resultat som grund för analysen styrdes Quantm sedan genom 

att tunnlar och/eller broar tilläts. Dessutom styrdes modellen att generera 

järnvägssträckningar i några specifika korridorer i östra delen av utredningsområdet. 
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Det finns potentiella fördelar med att förlägga den nya stambanan längs med Södra 

stambanan. Det skulle bland annat kunna minska barriäreffekter samt medföra möjlighet 

till samförläggande av korsningspunkter med övrig infrastruktur, minska påverkan på 

landskapsbilden samt till viss del minimera ianspråktagandet av mark. Därför har 

möjligheterna att lokalisera den nya stambanan parallellt med delsträckor av den befintliga 

Södra stambanan utretts. En genomgående samförläggning av de två banorna har dock 

avfärdats tidigare i utredningen, se kapitel 3.3.3. 

Det undersöks även om det kan vara möjligt att låta den nya stambanan följa övrig 

infrastruktur som E22 och andra större vägar. Skälen är liknande för de som nämns ovan för 

samförläggning med Södra stambanan.  

Resultat från modellering i Quantm 

Vid den inledande modelleringen i loop 1, som presenteras i Figur 19, genereras endast 

stambana utan tunnlar, vilket motiveras med en lägre anläggningskostnad. En lägre 

anläggningskostnad bidrar till att uppfylla ändamålet med den nya järnvägen på ett 

kostnadseffektivt sätt. Det utesluter inte att tunnlar kan bli aktuella på vissa delar för att 

optimera en korridor utifrån projektmålen för såväl funktion som hänsynstaganden. 
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Figur 19. Resultatet av Quantms inledande modelleringen i loop 1, för alternativ utan tunnlar. 

Flera järnvägssträckningar i Figur 19 undviker inte alla områden i första hänsynstagandet. 

Efter den första genereringen kördes därför en reviderad körning i Quantm där en del 

järnvägssträckningar gallrades bort. Det nya resultatet enligt Figur 20 ser ungefär likadant 
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ut i de övergripande stråken, men exempelvis försvann flera alternativ som annars kommit i 

konflikt med första hänsynstaganden.  

Samtliga genererade järnvägssträckningar enligt Figur 20 uppfyller följaktligen 

gångtidmålet samt undviker områden som identifierats i första hänsynstagandet. 

Sträckningarna kan kombineras på olika sätt, exempelvis från ett västligt läge i Hässleholm 

till ett centralt läge i Lund. 
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Figur 20. Resultatet av Quantms reviderade modellering i loop 1, efter bortgallring. 

Vid modelleringen erhålls en beräknad kostnadsfaktor för järnvägssträckningarna. 

Kostnadsfaktorn anger ungefärligt hur översiktliga anläggningskostnader för olika alternativ 

förhåller sig mot varandra, men ingen exakt kostnad beräknas. Faktorn bygger på det minst 

kostsamma alternativet i vart och ett av scenarierna. 
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Modelleringen i loop 1 gav inte upphov till några korridorer i östra delen av 

utredningsområdet. Det beror på att sådana korridorer förutsätter tunnlar och/eller broar 

på delar av sträckan, vilket ger upphov till en dyrare anläggning. För att ge en mer komplett 

grund för analysen styrdes Quantm därför så att tunnlar och/eller broar tilläts. Dessutom 

styrdes modellen att generera järnvägssträckningar i några specifika korridorer: 

• Öster om Ringsjöarna (förutsätter tunnlar) 

• Mellan Ringsjöarna (förutsätter tunnlar och broar) 

Vid en sådan styrd modellering erhölls järnvägssträckningar öster om Ringsjön samt mellan 

Ringsjöarna, se Figur 21. Krav på längd och geometri uppfylls även i dessa alternativ. 
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Figur 21. Styrda stråk i östra delen av utredningsområdet, vilka förutsätter tunnlar och/eller broar på delar av 
sträckan.  
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Anslutningar Södra stambanan 

För samtliga korridorer studeras anslutningar till Södra stambanan. Anslutningarna blir 

olika omfattande beroende på den nya stambanans avstånd till Södra stambanan i de olika 

stråken.  

Olika alternativ för anslutningspunkter placerade söder om Lund respektive norr om 

Hässleholm har genererats, samt alternativ för en kopplingspunkt placerad söder om 

Hässleholm.  

Bland möjliga anslutningspunkter söder om Lund har de söder om Hjärup valts bort enligt 

beskrivning i avsnitt 3.3.2. 

Anslutningen söder om Hässleholm kan utformas på olika sätt beroende på hur den nya 

stambanan förhåller sig till Södra stambanan. Den nya järnvägen kan till exempel löpa 

parallellt med Södra stambanan eller korsa den i olika vinklar. 

Inga ytterligare alternativ för lokalisering av anslutningar till Södra stambanan söder om 

Hässleholm har valts bort i loop 1 (för tidigare bortval se kapitel 3.3.2). Dock innebär de 

genererade stationszonerna vissa möjliga kopplingspunkter.  

Anslutningar till Södra stambanan söder om Hässleholm analyseras tillsammans med 

stråken i det fortsatta arbetet. Framtagandet och utvärdering av anslutningarna utgår från 

funktionsmål bland projektmålen, huvudsakligen Restid (F1) och Kapacitet och robusthet 

(F2-F4). Vidare beaktas övergripande kostnadseffektivitet, se kapitel 3.2.4. Funktionsmål 

och kostnadseffektivitet konkretiseras i bedömningsparametrar som stambanans längd, 

restidspåverkan, kostnad och järnvägstekniska egenskaper. Dessutom beaktas hänsynsmål 

bland projektmålen, då med fokus på de värden och intressen som ingår i första och andra 

hänsynstagandet och hur de påverkas av den nya järnvägen. 

Analys  

Genererade stråk analyseras med avseende på banlängd och kostnad, spårgeometri, behov 

av dyra och komplexa konstruktioner samt påverkan på områden som undviks i första 

hänsynstagandet. En samlad bedömning av dessa parametrar utgör grunden till beslut om 

bortval. Det övergripande nyttoperspektiv avseende restid och kapacitetsökning ska 

säkerställas. 

Stationsplaceringen har stor påverkan vad gäller järnvägens sträckning närmast 

stationsorterna. Exempelvis innebär ett västligt stationsläge att korridoren delvis förläggs i 

västra delen av utredningsområdet. 

Det finns möjlighet att generera tunnelalternativ i de västra delarna av utredningsområdet. 

Detta är dock svårt att motivera ur ett kostnads- och nyttoperspektiv eftersom det finns flera 

markförlagda alternativ i de västra delarna till lägre kostnad och som undviker första 

hänsynstaganden. 

De styrda modelleringarna i den östra delen av utredningsområdet, då tunnel och/eller bro 

tilläts på delar av sträckan, gav upphov till stråk med högre kostnadsfaktor:  
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• Tunnel under första hänsynstaganden / bro över Ringsjöarna: Ca 3–3,5 gånger 

dyrare än de minst kostsamma sträckningarna i västra delen av utredningsområdet.  

• Öster om Ringsjöarna: Ca 3–4,5 gånger dyrare än de minst kostsamma 

sträckningarna i västra delen av utredningsområdet. 

Genom analysen har följande områden identifierats som mindre gynnsamma än övriga delar 

av utredningsområdet: 

Område vid Röstånga 

Den västra delen av utredningsområdet vid Röstånga bedöms inte som lämplig för dragning 

av ny stambana då där finns riksintresse för värdefulla ämnen och material samt Natura 

2000-område tillika naturreservat. Det är också svårt att komma dit spårgeometriskt. 

Östra delen av utredningsområdet 

De styrda järnvägssträckningarna i den östra delen av utredningsområdet innefattar både 

alternativ med tunnel under områden utpekade som första hänsynstaganden och bro över 

Ringsjöarna, samt sträckning öster om Ringsjöarna, se ljusblå korridorer i Figur 21. 

Alternativen vore intressanta om de var väsentligt billigare än de andra alternativen i västra 

delen av utredningsområdet, men kostnadsfaktorn blir tvärtom orimligt hög. Trots tunnlar 

finns konflikter med värden som ingår i första hänsynstagandet, däribland riksintressen för 

totalförsvarets militära del, naturreservat, Natura 2000, riksintresse för naturvården, 

riksintresse för kulturmiljövården samt vissa bebyggelseområden. Det konstaterades även 

att banlängden blir orimligt lång för ett östligt stråkalternativ med stationszoner i centrala 

Lund till östliga eller centrala Hässleholm. 

Det saknas bergtäckning på del av tunnelsträckningarna, framförallt kring Ringsjöarna. Det 

skulle medföra att alternativen skulle bli väsentligt dyrare eller svårare att genomförbara 

jämfört med sträckningar i de västra delarna.  

Bro över Västra Ringsjön medför svårigheter eftersom det finns en risk för inverkan på sjön 

som är dricksvattenreserv. Det skulle även medföra ett komplicerat tekniskt genomförande 

med bland annat förorenings- och grumlingsrisker. Det finns också svårigheter med att byta 

mellan bro och tunnel vid Ringsjöarna. Järnvägen skulle behöva gå på bro över Ringsjöarna 

och därefter gå i tunnel för att undvika områden från första hänsynstagandet, vilket skulle 

vara svårt att genomföra ur järnvägsteknisk synpunkt.  

Område vid Tyringe 

Ny stambana genom området vid Tyringe medför spårgeometriska svårigheter och för långa 

gångtider. Alternativet skulle innebära en lång anslutning till Södra stambanan söder om 

Hässleholm. Även norr om Hässleholm är det svårt att få en bra koppling till Södra 

stambanan. Tyringe tätort kan komma att påverkas negativt av den nya stambanan.  

Lokalisering parallellt med befintlig infrastruktur 

För att den nya stambanan ska medge dimensionerande hastighet, och därmed korta 

restider, krävs stora kurvradier, det vill säga relativt rak sträckning av järnvägen. Befintlig 

infrastruktur, såväl vägar som järnvägar, har ofta snävare kurvor. Det medför att det på 

många ställen är svårt att följa till exempel Södra stambanan med den nya järnvägen. En 

genomgående samförläggning med Södra stambanan ingår därför bland de övergripande 

bortvalen, vilket beskrivs i avsnitt 3.3.3.  
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Detta avsnitt behandlar partiell samförläggning med Södra stambanan respektive med väg 

23. Väg 23 är mindre rak än Södra stambanan, vilket gör nämnda utmaningar ännu 

tydligare. Analysen av stråkförslag längs Södra stambanan och väg 23 visar ett antal 

negativa aspekter: 

• Samförläggning längs väg 23 alternativt längs befintlig stambana är ej möjlig mer än 

möjligen från södra Sösdala och norrut. Därmed reduceras ingreppen i landskapet 

inte i någon högre grad.  

• Det skapas många korsningar med befintlig infrastruktur, vilket ger stort intrång i 

landskapet och ökade kostnader. Strax norr om Höör och strax norr om Tjörnarp 

korsas både väg 23 och befintlig stambana.  

• Det skapas många otillgängliga och svåranvända ytor mellan den nya stambanan 

och väg 23. 

• En samförläggning tangerar västra Ringsjöns västra kant, invid mossen där befintlig 

stambana korsas. Detta ger stora ingrepp i kulturlandskapet. 

• Eftersom det inte är möjligt att följa Södra stambanan från Stehag och norrut med 

den nya stambanan, krävs en sträckning nära Frostavallen/Skånes Djurpark vilket 

skulle skapa en stor barriär mot sambandet med Höörs centralort.  

Det finns flera 1:a och 2:a hänsynstaganden som måste beaktas. Avseende riksintresse för 

naturvård finns det kärnvärden i två områden, Rönne ås dalgång och Aberöds mosse. 

Naturreservat finns i Ekastiga. Det finns riksintresse för kulturmiljövården i form av 

Sjöholmen nordväst om Västra Ringsjön. Dessutom finns det en samling av 

fornminneshögar med stort bevarandevärde norr om Höör. Dessa sammanfaller med 

riksintresse Frostavallen för rekreation och friluftsliv. Med stor sannolikhet påverkas 

ekosystemtjänster i Dagstorpssjön med omgivningar. Korridoren tangerar 

vattenskyddsområde Sösdala. En passage av Frostavallen ovan mark ger stor påverkan på 

landskapsbilden och området. Tunnel ger å andra sidan ökade kostnader och komplex 

byggnation. Det finns riksintresse för dricksvatten nordväst om Västra Ringsjön och 

dessutom är delar av området översvämningskänsligt. 

Trots ovanstående analys och resultat har det identifierats ett fåtal platser där den nya 

järnvägen eventuellt skulle kunna gå parallellt med Södra stambanan: 

• I Sösdala bedöms att passage kan vara möjlig genom samhället rent 

spårgeometriskt, det vill säga med hänsyn till järnvägens utformning. 

• I Stehag bedöms att passage kan vara möjlig genom samhället spårgeometriskt. Den 

övergripande riktningen leder eventuellt till konflikt med kärnvärdena i 

riksintressen för kulturmiljövård norr om Stehag.  

• I Örtofta bedöms att passage kan vara möjlig genom samhället spårgeometriskt. 

Alternativet ger dock flera korsningspunkter med Södra stambanan. Den 

övergripande riktningen gör även att konflikt sannolikt uppstår med kärnvärden i 

riksintresse för naturvården samt riksintresse för vattenförsörjning norr om Eslöv. 
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• Om det är möjligt att passera genom Stångby samhälle styrs av stationsplaceringen i 

Lund. Det bedöms svårt att passera i plan med hänsyn till banans och omgivningens 

lutningar. 

Inriktningsbeslut om bortval 

Mot bakgrund av ovanstående analys har följande inriktningsbeslut tagits om bortval av 

delar av utredningsområdet efter loop 1: 

• Område vid Röstånga (1) 

• Östra delen av utredningsområdet (2) 

• Område vid Tyringe (3) 

• Möjlighet att gå jämsides med Södra stambanan vid Eslöv och Örtofta har studerats 

och bedömts som olämpligt.  

Bortvalda områden (1, 2, 3) syns i Figur 22 och är inte aktuella för fortsatt analys i Loop 2. 

Figur 23 redovisar även vilka korridorer som kvarstår i utredningen efter bortval i Loop 1. 
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Figur 22. Delområden som valts bort i Loop 1. 
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Figur 23. Delområden som valts bort Loop 1 samt kvarvarande korridorer. 
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4.1.2. Stationszoner 

Stadsanalyserna för Hässleholm och Lund har bland annat beaktat tillgänglighet och stråk i 

tätorterna, rumslighet (det vill säga utrymme ovan mark), påverkan på stadsmiljö, närhet 

till befintlig infrastruktur samt analys av exploateringsmöjligheter. Utifrån dessa aspekter 

har så kallade fördjupningsområden identifierats. 

Stationszoner är områden som utifrån deras förutsättningar att uppfylla projektmålen 

bedömts som intressanta för fortsatt analys. Stationszonerna är en utveckling av 

fördjupningsområdena med hänsyn tagen till kraven på järnvägens utformning och andra 

relevanta underlag. Järnvägens utformning har handlat om teknisk genomförbarhet som 

exempelvis kurvradier och lutningar för att klara anslutningar till befintliga järnvägar. 

Likaså har övergripande konsekvenser för stationsorten beaktats som exempelvis intrång i 

befintlig bebyggelse och grönområden. Anläggningstekniskt synnerligen komplicerade 

stationslokaliseringar, utan uppenbara fördelar, har uteslutits i ett inledande skede.   

Vid formandet av stationszonerna har också viktiga frågor från de så kallade 

samsynsseminarierna med berörda kommuner beaktats.  

Styrande mål och bedömningsparametrar 

Styrande projektmål vid generering av stationszoner listas i Tabell 6. Det bör poängteras att 

bedömningen av varje genererad stationszon varit översiktlig. Det innebär att 

bedömningsparametrar som använts vid genereringen kan ligga till grund för senare bortval 

när analysen fördjupats och kunskapen om stationszonen ökat. 

Tabell 6. Styrande projektmål vid generering av stationszoner.  

Målområde Projektmål 
 

Bedömningsparametrar 

Övergripande 
kostnadseffektivitet 

"... ändamålet uppnås på ett kostnadseffektivt 
sätt…" 

• Spårgeometriska 
förutsättningar  

• Anläggningsteknisk 
genomförbarhet 

Kapacitet och 
robusthet 

Den nya järnvägen Hässleholm-Lund ska 

• frigöra kapacitet i det sydsvenska 
järnvägssystemet (F3) 

• nå en punktlighet om minst 98% och 
möjliggöra en robust trafikering mellan 
orterna (F4) 

• Spårgeometriska 
förutsättningar 
avseende kurvradier, 
profil 

Stationslägen Stationslägena och stati0nernas utformning 
ska 

• vara attraktiva ur ett hela-resan-
perspektiv och möjliggöra effektiva byten 
mellan tåg eller till andra trafikslag (F5). 

• stödja ett stort upptagningsområde och 
skapa goda möjligheter att nå viktiga 
målpunkter (F7). 

• Översiktlig analys av 
tillgänglighet och 
upptagningsområde för 
respektive zon 

• Närhet till befintlig 
infrastruktur  

• Analys av potentiell 
exploateringsmöjlighet  
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Målområde Projektmål 
 

Bedömningsparametrar 

Landskap Den nya järnvägen ska så långt som möjligt 

• anpassas till landskapets förutsättningar 
och utveckling och därmed upprätthålla 
eller stärka en positiv upplevelse av 
landskapet (H1). 

• upprätthålla eller stärka 
förutsättningarna för etablerade 
markbruk, samband, rörelsemönster, 
karaktärer och funktioner (H2). 

• upprätthålla en mångfald av 
kulturhistoriska miljöer, samband och 
karaktärsdrag samt stärka möjligheten att 
läsa och uppleva dem i landskapet (H3). 

 
Den nya järnvägen ska bidra till att 
upprätthålla eller utveckla förutsättningarna 
för 

• ekosystem med en mångfald av arter och 
livsmiljöer såväl invid järnvägen som i ett 
större omland (H4).  

• rekreation och friluftsliv (H5). 
 

• Rörelsemönster/stråk i 
tätorterna 

• Analys möjlig 
lokalisering 
(rumslighet) 

• Potentiell påverkan 
befintlig bebyggelse 

• Analys av potentiell 
exploateringsmöjlighet 

• Känsliga natur- och 
kulturmiljöer 

• Känsliga områden för 
rekreation och 
friluftsliv 

Hälsa och säkerhet Den nya järnvägen ska bidra till att 
upprätthålla eller utveckla förutsättningarna 
för goda livsmiljöer samt strukturer viktiga för 
den sociala sammanhållningen (H8). 

• Rörelsemönster/stråk i 
tätorterna 

• Potentiell påverkan 
befintlig bebyggelse 

 
Naturresurs-
hushållning 

Den nya järnvägen ska bidra till ett långsiktigt 
hållbart resursanvändande av mark samt 
jordbruk, skogsbruk och vattennäringar (H11). 

• Omfattande 
markanspråk i 
järnvägens sträckning 
 

Arkitektur Den nya järnvägen och dess stationer ska med 
hög arkitektonisk kvalitet bidra till attraktivt 
och medvetet gestaltade miljöer med plats för 
banbrytande arkitektur där det är motiverat 
(A1).   
 
Den nya järnvägen och dess stationers 
arkitektur ska kännetecknas av en 
övergripande ordning samt bidra till en god 
användbarhet och funktionalitet utifrån 
platsens förutsättningar (A2). 
 

• Potentiell påverkan 
befintlig bebyggelse 

• Analys av potentiell 
exploateringsmöjlighet 

• Rörelsemönster/stråk i 
tätorterna 

• Analys möjlig 
lokalisering 
(rumslighet) 

Resultat framtagande av stationszoner 

Totalt genererades tio möjliga stationszoner i Lund, se Figur 24, samt åtta stationszoner i 

Hässleholm, se Figur 25. Bortval av stationszoner görs först i Loop 2.   
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Figur 24. Stationszoner i Lund. 
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Figur 25. Stationszoner i Hässleholm. 

Analys 

De genererade stationszonerna vid Hässleholm och Lund bedöms ha potential att uppfylla 

de viktiga projektmålen som listas i Tabell 6. De kan därmed bidra till att uppfylla 

ändamålet med den nya järnvägen Hässleholm-Lund utan att ha allt för stor negativ 

påverkan på de aktuella hänsynsmålen. Det kan understrykas att analysen av påverkan i 

detta skede endast är översiktlig. 

Inriktningsbeslut om bortval 

Stadsanalyserna mynnade ut i framtagande av stationszoner. Från loop 1 tas de genererade 

stationszonerna vid Hässleholm och Lund vidare i stationsarbetet. Inga fler potentiella 

zoner utreds och övriga ytor i stationsorterna väljs därmed indirekt bort.  
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4.2. Loop 2 

Syfte 

Syftet med Loop 2 är att ytterligare avgränsa utredningsområdet. Det görs genom att 

hänsyn tas till områden där intrånget av en ny järnväg skulle medföra stor eller måttlig 

negativ påverkan på andra värden och intressen i landskapet eller i staden för de 

kvarstående delområdena från Loop 1. Samtidigt ska det övergripande nyttoperspektivet 

avseende restid och kapacitetsökning säkerställas. 

4.2.1. Nya stambanans sträckning 

Arbetet med den nya stambanans sträckning i loop 2 baseras på Quantm-generering av 

möjliga järnvägssträckningar utifrån hänsyn till: 

• Stambanans längd med avseende på gångtid.  

• Övergripande bedömningar avseende anläggningsteknisk genomförbarhet och 

anläggningskostnader.  

• Stambanans krav på tillräckligt stora kurvradier, det vill säga en gen sträckning.   

• Områden där en ny järnväg skulle medföra stor eller måttlig negativ påverkan på 

andra värden och intressen i landskapet eller i städer och orter för de kvarstående 

delområdena från Loop 1, det vill säga indata till andra hänsynstagandet.   

Styrande mål och bedömningsparametrar 

I loop 2 styrs alternativgenerering av stambanans sträckning av ändamålet, övergripande 

kostnadseffektivitet, funktionsmål F1 om restid samt hänsynsmål H1, H2, H3, H4 och H5 

om landskap, H7 och H8 om hälsa och säkerhet och H10, H11, H12 och H13 om 

naturresurshushållning. Se vidare Tabell 7. 

Jämfört med loop 1 har därmed projektmål H1 och H5 (Landskap), H8 (Hälsa och säkerhet) 

och H11 och H13 (Naturresurshushållning) tillkommit till de styrande målen.  
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Tabell 7. Styrande mål och bedömningsparametrar vid alternativgenerering gällande stambanans sträckning i 
loop 2.  

Typ av mål eller 
målområde 

Projektmål Bedömningsparametrar 

Ändamål för ny stambana - På övergripande nyttonivå har 
ändamålet en stark koppling till 
restidsmålet F1, se längre ner i 
tabellen. 
 

Övergripande 
kostnadseffektivitet 

- Motiverar fokus på: 

• järnvägsteknisk genomförbarhet  

• anläggningskostnad 
 

Funktionsmål Restider (F1) Utvärderingskriterium gångtid + 1 
min 
 

Hänsynsmål Landskap (H1, H2, H3, H4, 
H5) 

1:a och 2:a hänsynstagandet 

Hälsa och säkerhet (H7, H8) 1:a och 2:a hänsynstagandet 
 

Naturresurshushållning 
(H10, H11, H12, H13) 

1:a och 2:a hänsynstagandet 
 

Indata andra hänsynstagande 

Ytterligare områden har identifierats, utöver första hänsynstagandet, där intrång av en ny 

järnväg skulle medföra stor negativ påverkan på värden och intressen i landskapet, städer 

och orter. Projektmålen konkretiseras i bedömningsparametrar som exempelvis värdefulla 

kyrkor, kluster av fornlämningar, områden med naturvärdesklass 1 och 2 samt målpunkter 

kopplade till sociala värden inklusive rekreation. Dessa värden utgör indata till andra 

hänsynstagandet.  

Indata till det andra hänsynstagandet utgörs av andra värden och intressen inom 

utredningsområdet än det första hänsynstagandet. Därmed konkretiseras hänsynsmål H1, 

H3, H4 och H5 om landskap, H7 om hälsa och säkerhet och H10 och H13 om 

naturresurshushållning. Indata utgör därmed bedömningsparametrar till hänsynsmålen i 

loop 2. Se Tabell 8. Notera att den endast är de bedömningsparametrar som utgör grund för 

bortval som visas i tabellen. 

Tabell 8 Styrande mål och bedömningsparametrar för bortval av områden gällande stambanans sträckning i 
loop 2. Observera att styrande mål och bedömningsparametrar från första hänsynstagandet fortsatt gäller för 
bortval i loop 2. 

Målområde Projektmål 
 

Bedömningsparameter andra hänsynstagandet  

Landskap H1 Bevarandevärd landskapsbild 
 

Landskap H1 Landskapsbildsskydd 
 

Landskap 
 

H3 
 

Värdefullt samband som inte bör brytas  

Landskap H3 
 

Kärnvärde regionalt kulturmiljöprogram 

Landskap H3 
 

Riksintresseområde för kulturmiljövården 

Landskap H3 Värdefull kulturmiljö 
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Målområde Projektmål 
 

Bedömningsparameter andra hänsynstagandet  

Landskap H4 
 

Landskapsavsnitt med hög biologisk mångfald 

Landskap H4 Natura 2000 
 

Landskap H4 Naturreservat 
 

Landskap H4 Områden med rikt fågelliv och viktiga rastlokaler för fågel 
Landskap 
 

H4 
 

Områden med höga naturvärden (till exempel grova 

ädellövträd, betesmarker, gräsmarker med lång kontinuitet, 

med flera.) 
 

Landskap H4 Nationellt särskilt värdefulla respektive värdefulla vatten.  
Landskap H4 Förekomst av tjockskalig målarmussla 
Landskap H4 

 
Riksintresseområde för naturvården 

Landskap H4 Ekosystemtjänster 
 

Landskap H5 Riksintresseområde för friluftsliv och rekreation 
Landskap H5 Områden av regionalt intresse för friluftsliv och rekreation 
Landskap H5 Viktiga/populära/utpekade besöksmål 
Hälsa och 
säkerhet 

H7 Fysisk planering tätbebyggda områden 

Naturresurs-
hushållning 
 

H10 Nationellt särskilt värdefulla respektive värdefulla vatten 

Naturresurs-
hushållning 

H13 
 

Stora tysta/opåverkade områden 

Struktur för analys av järnvägssträckningar 

Som utgångspunkt för analysen av järnvägssträckningar finns dels krav kopplat till 

gångtiden, dels andra hänsynstagandet enligt ovan. Strävan är att undvika stort eller måttlig 

negativ påverkan på värdena i det andra hänsynstagandet. Denna ambition innebär att 

risken för allvarliga målkonflikter reduceras, även om de inte helt kan undvikas. Ambitionen 

illustreras i Figur 26, där även ambitionen från loop 1 framgår. 

 

Figur 26. Loop 2 fokuserar på att undvika negativ påverkan på stora och måttliga värden, vilket markeras i 
ovanstående figur över bedömningsskalan för miljökonsekvensbeskrivningen. 
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I analysen av järnvägssträckningar i loop 2 har det första hänsynstagandet tillämpats 

närmare tätorterna än i loop 1. Det har påverkat dragningen av korridorerna.  

I Hässleholm och Lund har även anslutningarna till stationszonerna studerats tillsammans 

med första hänsynstagandet.  

Det har också utförts en optimering genom en analys av restiden för snabba regionaltåg som 

dimensionerat längden för anslutningen till Södra Stambanan söder om Hässleholm. 

Slutligen har vissa korsningar av dalgångar anpassats för att undvika långa bansträckningar 

parallellt med dalgångar. 

Analysen har baserats på en generell bredd på utkast av lokaliseringsalternativ om maximalt 

ca 2 500 meter och som minimum ca 500 meter. Den faktiska korridorsbredden i olika 

avsnitt har dock avgränsats utifrån förutsättningarna för spårgeometri tillsammans med 

intressen/värden inom ett geografiskt område.   

Utredningsarbetet har drivits vidare som en sammanvägd analys i lokaliseringsutredningen 

och miljöbedömningen för att ge grund till ytterligare bortval utifrån det viktigaste i andra 

hänsynstagandet. På grund av omfattningen har det andra hänsynstagandet delats upp i två 

delar. Den första delen ger input till bortval av delområden i loop 2. Den andra delen 

hanteras inom effekt- och konsekvensbedömningen av lokaliseringsalternativen i loop 3. I 

loop 2 har bortval gjorts vid flera tillfällen. Det finns dock inte någon rangordning mellan 

bortvalen beroende på när i processen besluten togs inom loop 2.   

Anslutningar Södra stambanan 

I denna del av utredningsarbetet har inga ytterligare bortval av anslutningar till Södra 

stambanan beslutats.  

Loop 2A: Analys och inriktningsbeslut om bortval  

Bortval har gjorts utifrån: 

• ytterligare tillämpning av första hänsynstagande kring tätorterna exempelvis i 

gränssnitt mot stationszoner och dess effekt på spårgeometrin.  

• optimerad stråkanalys i Quantm. 

• optimerad korsning av dalgångar i första hänsynstagandet. 

Denna analys medför bortval enligt Figur 27. I figuren är bortvalda delområden från loop 1 

markerade som tre grå områden och från loop 2A som fem mörkt gula områden. Motiv till 

bortval av områdena i loop 2A kan läsas nedan i Tabell 9. 
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Figur 27. Delområden som valts bort i Loop 1 (gråa områden) och Loop 2A (mörkt gula områden 1-5).  

1 

2 

3 

4 

5 
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Tabell 9. Bortvalda delområden i Loop 2A. Bedömningsparametrar från 1:a hänsynstagandet tillämpas åter 
tillsammans med tillkommande bedömningsparametrar från 2:a hänsynstagandet. 

Nr Områdets 

namn 

Bedömningsparametrar 

 

Motiv till bortval 

1 Området 

sydväst om 

Tyringe 

1:a hänsyn (loop 2): 

• Järnvägsteknisk 
genomförbarhet  

• Anläggningskostnad 

• Utvärderingskriterium 
gångtid + 1 min 

Lokalisering av den nya järnvägen i området sydväst 

om Tyringe medför järnvägstekniska svårigheter. De 

kurvradier och den banlängd som en lokalisering av 

järnvägen i detta område skulle medföra innebär att 

målen avseende gång- och restid inte uppfylls.  

2 Området 

kring 

Finjasjön 

1:a hänsyn (loop 2): 

• Natura 2000-område 

• Bebyggelseområden 

• Stor sjö 

• Kyrkligt kulturminne 

• Byggnadsminne 

• Övergripande 
kostnadseffektivitet 
 

2:a hänsyn: 

• Riksintresse friluftsliv 

Lokalisering av den nya järnvägen i området kring 

Finjasjön bedöms medföra intrång som riskerar att 

påverka flera värden som omfattas av det första 

hänsynstagandet. Det gäller bland annat Hovdala 

slott som utgör statligt byggnadsminne, föreslagna 

Natura 2000-områden, bebyggelseområden, 

Finjasjön samt kyrkligt kulturminne. Området utgör 

även riksintresse för friluftsliv.  

Vidare bedöms en lokalisering av den nya järnvägen 

i detta område generera en hög anläggningskostnad, 

då passage av sjön kräver järnväg på bro eller i 

tunnel. 

Området har avgränsats i norr och söder utifrån 

möjliga anslutningar till Södra stambanan söder om 

Hässleholm. 

3 Del av Rönne 

å:s dalgång 

vid Röstånga 

1:a hänsyn (loop 2): 

• Riksintresse naturvård 
 

2:a hänsyn: 

• Nationellt särskilt 
värdefullt vatten 
avseende naturmiljö 

• Riksintresse friluftsliv 

Rönne å:s dalgång är relativt lång, vilket medför att 

den nya stambanan troligen kommer att behöva 

korsa dalgången på något ställe. För att medföra ett 

så litet intrång som möjligt i dalgången bör den nya 

järnvägen om möjligt korsa dalgången vinkelrätt. 

Det är mycket angeläget att undvika en längre 

dragning av järnvägen längs med dalgången för att 

undvika konflikter med stora värden. Vid Rönne å:s 

dalgång finns områden som är utpekade som första 

hänsynstagande avseende riksintresse för naturvård 

samt riksintresse för friluftsliv. Rönne å utgör ett 

nationellt särskilt värdefullt vatten avseende 

naturmiljö (andra hänsyn).  

Ovanstående innebär att en korsning längs med den 

del av dalgången vid Röstånga där Rönne å rinner i 

riktning från sydväst mot nordost bör väljas bort för 

att istället inrikta fortsatt utredningarbete mot en 

optimerad korsning av dalgången. Det bidrar också 

till att hålla nere kostnaden för passagen. 
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Nr Områdets 

namn 

Bedömningsparametrar 

 

Motiv till bortval 

4 Eslövs tätort 

med 

utvecklings-

områden 

1:a hänsyn (loop 2): 

• Bebyggelseområden 
Eslövs tätort med utvecklingsområden är en del av 

första hänsynstagandet för fysisk planering. Intrång i 

dessa områden skulle ge mycket stor påverkan på 

befintlig och planerad bebyggelse/verksamheter.  

5 Kungsmarken 

nordost om 

Lund 

1:a hänsyn (loop 2): 

• Natura 2000-område 

• Riksintresse naturvård 
(kärnvärde) 

• Naturreservat 

• Riksintresse 
kulturmiljövård 
(kärnvärden) 

 
2:a hänsyn: 

• Ekosystemtjänster 
• Värdefullt för 

rekreation 

Ianspråktagande av Kungsmarken nordost om Lund 

skulle medföra väldigt stora intrång i ett stort 

naturvärde som utgör första hänsynstagande. 

Området är ett Natura 2000-område tillika 

naturreservat och utgör kärnvärde i riksintresse för 

naturvård och kulturmiljövården.  Det är dessutom en 

av platserna med högst värden av ekosystemtjänster 

inom hela utredningsområdet och är även 

betydelsefullt för rekreation. 

Loop 2B: Analys och inriktningsbeslut om bortval 

Utöver de bortval som gjordes i Loop 2A görs vidare analys i Loop 2B som grund för 

ytterligare bortval av delområden.  

Denna analys medför bortval enligt Figur 28. I figuren är bortvalda delområden från loop 1 

markerade som tre grå områden, från loop 2A som fem mörkt gula områden samt från loop 

2B som ett antal ljusgula områden. Numreringen av de ljusgula områdena kommer från 

analysprocessen. Motiv till bortval av områdena i Loop 2B framgår av Tabell 10 nedan. 
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Figur 28. Delområden som valts bort i Loop 1 (gråa områden) och Loop 2A (mörkt gula områden) samt Loop 2B 
(numrering utgår från analysprocessen). 
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Tabell 10. Bortvalda delområden i Loop 2B. 

Nr Områdets 

namn 

Bedömningsparametrar  Motiv till bortval  

(2:a hänsynstagande, 

sammanfallande värden) 

1 Trolleholm • Riksintresseområde för 

kulturmiljövården 

• Bevarandevärd 

landskapsbild 

• Områden av regionalt 

intresse för friluftsliv och 

rekreation 

• Viktiga/populära/utpekade 

besöksmål 

• Landskapsavsnitt med hög 

biologisk mångfald 

 

• Riksintresseområde för 

kulturmiljövården, nära 1:a 

hänsynstagande. 

• Landskapsbild känslig för intrång.  

• Värden för rekreation och 

friluftsliv. 

• Trolleholm utpekat som viktigt 

besöksmål.  

• Landskapsavsnitt med hög 

biologisk mångfald. 

3 Örtofta slott 

och Bråån 

• Riksintresseområde för 

kulturmiljövården 

• Riksintresseområde för 

naturvården 

• Bevarandevärd 

landskapsbild 

• Riksintresseområde för 

friluftsliv och rekreation 

• Nationellt särskilt 

värdefulla respektive 

värdefulla vatten. 

• Förekomst av tjockskalig 

målarmussla 

• Riksintresseområde för 

kulturmiljövården, nära 1:a 

hänsynstagande. 

• Område av riksintresse för 

naturvården, nära 1:a 

hänsynstagande. 

• Landskapsbild känslig för intrång.  

• Område av riksintresse för 

friluftsliv och rekreation. 

• Braån - nationellt särskilt 

värdefullt vatten för fisk och 

nationellt värdefullt vatten för 

naturmiljö.  

• Bråån hyser bestånd av tjockskalig 

målarmussla i anslutning till 

Örtofta. 

 

4 Kyrkbyn 

Västra Hoby 

och 

Krutmöllan 

• Riksintresseområde för 

kulturmiljövården 

• Bevarandevärd 

landskapsbild 

• Riksintresseområde för 

kulturmiljövården, nära 1:a 

hänsynstagande. 

• Landskapsbild - sambandet 

mellan Västra Hoby och 

Krutmöllan bevarandevärt. 
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Nr Områdets 

namn 

Bedömningsparametrar  Motiv till bortval  

(2:a hänsynstagande, 

sammanfallande värden) 

9  Området 

mellan 

Trollenäs och 

Trolleholm 

• Riksintresseområde för 

kulturmiljövården 

• Bevarandevärd 

landskapsbild 

• Landskapsbildsskydd 

• Värdefull kulturmiljö 

• Områden av regionalt 

intresse för friluftsliv och 

rekreation 

• Viktiga/populära/utpekade 

besöksmål 

• Stora tysta/opåverkade 

områden 

• Nationellt särskilt 

värdefulla respektive 

värdefulla vatten.  

• Förekomst av tjockskalig 

målarmussla  

• Områden med höga 

naturvärden  

• Ekosystemtjänster 

• Området Västra Strö - Trollenäs 

är av riksintresse för 

kulturmiljövården. 

• Bevarandevärd landskapsbild 

Västra Strö-Trollenäs. 

• Värde för rekreation och 

friluftsliv. 

• Trollenäs slott - populärt 

besöksmål. 

• Utpekade tysta/opåverkade 

områden mellan Trolleholm slott 

och Trollenäs slott.  

• Saxån - särskilt värdefullt vatten 

med förekomst av tjockskalig 

målarmussla. 

• Naturvärden - grova ädellövträd, 

betesmarker, gräsmarker med 

lång kontinuitet. 

• Ekosystemtjänster. 

10 Remmarlöv 

(Remmarlövs 

kyrka) 

• Bevarandevärd 

landskapsbild 

• Värdefull kulturmiljö 

 

• Landskapsbild - kulturhistoriskt 

samband mellan Remmarlövs 

kyrka (1:a hänsyn) och bytomter.  

• Nära 1:a hänsynstagande i form av 

Remmalövs kyrka. 

11 Hallaröd 1:a hänsyn (loop 2): 

• Naturreservat 

2:a hänsyn: 

• Bevarandevärd 

landskapsbild 

• Värdefull kulturmiljö 

• Områden med höga 

naturvärden  

• Viktiga/populära/utpekade 

besöksmål 

 

• Närliggande naturreservat  

• Landskapsbild - kulturhistoriskt 

sammanhang mellan kyrka och 

kyrkby. 

• Nära 1:a hänsynstagande i form av 

Hallaröd kyrka. 

• Utpekat besöksmål med 

hänvisning till värdefull 

kulturmiljö. 

• Närhet till skyddsvärda träd. 
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Nr Områdets 

namn 

Bedömningsparametrar  Motiv till bortval  

(2:a hänsynstagande, 

sammanfallande värden) 

12 Frostavallen 1:a hänsyn (loop 2): 

• Natura 2000 

• Naturreservat 

2:a hänsyn 

• Riksintresseområde för 

naturvården 

• Landskapsavsnitt med hög 

biologisk mångfald 

• Områden med höga 

naturvärden  

• Ekosystemtjänster 

• Riksintresseområde för 

friluftsliv och rekreation 

• Områden av regionalt 

intresse för friluftsliv och 

rekreation 

• Viktiga/populära/utpekade 

besöksmål 

• Stora tysta/opåverkade 

områden 

• Nationellt särskilt 

värdefulla respektive 

värdefulla vatten.  

 

• Natura 2000-områden i 

närområdet. 

• Naturreservat. 

• Riksintresseområde för 

naturvården. 

• Landskapsavsnitt med hög 

biologisk mångfald  

• Ekosystemtjänster.  

• Riksintresseområde för friluftsliv 

och rekreation. 

• Mycket välbesökt av alla 

åldersgrupper. 

• Stort opåverkat eller tyst område. 

• Vaxsjön och Dagstorpssjön - 

nationellt värdefulla vatten. 

14a, 

14b 

Område 

Stockamöllan 

och Billinge, 

västra 

korsningen 

med Rönne å 

(avgränsning) 

• Riksintresseområde för 

kulturmiljövården 

• Landskapsbildsskydd 

• Riksintresseområde för 

friluftsliv och rekreation 

• Områden av regionalt 

intresse för friluftsliv och 

rekreation 

• Riksintresseområde för 

naturvården 

• Landskapsavsnitt med hög 

biologisk mångfald 

• Ekosystemtjänster 

• Nationellt särskilt 

värdefulla respektive 

värdefulla vatten.  

 

• Nära Billinge kyrka, 1:a 

hänsynstagande. 

• Landskapsbildskydd. 

• Riksintresseområde för rekreation 

och friluftsliv. 

• Utpekat som mycket värdefullt för 

rekreation och friluftsliv. 

• Riksintresseområde för 

naturvården. 

• Landskapsavsnitt med hög 

biologisk mångfald. 

• Ekosystemtjänster. 

• Rönneå - nationellt särskilt 

värdefullt vatten. 

15 Stångby mosse  

 

1:a hänsyn (loop 2): 

• Natura 2000-område 

• Naturreservat 

• Natura 2000 

• Naturreservat 
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Nr Områdets 

namn 

Bedömningsparametrar  Motiv till bortval  

(2:a hänsynstagande, 

sammanfallande värden) 

20 Maglö gods 1:a hänsyn (loop 2): 

• Natura 2000-område 

• Naturreservat 

2:a hänsyn 

• Bevarandevärd 

landskapsbild 

• Kärnvärde regionalt 

kulturmiljöprogram 

• Områden med höga 

naturvärden  

• Områden av regionalt 

intresse för friluftsliv och 

rekreation 

 

• Närliggande naturreservat tillika 

Natura 2000-område med värden 

för friluftslivet.  

• Bevarandevärd landskapsbild  

• Maglö gods utgör kärnvärde 

regionalt kulturmiljöprogram  

• Närliggande landskap hyser 

skyddsvärda ekar som ekologiskt 

hänger ihop med Maglö ekhagar. 

23 Svenstorp-

Igelösa 

• Bevarandevärd 

landskapsbild 

 

• Landskapsbild - samband mellan 

två första hänsyn (Svenstops slott 

och Igelösa kyrka i Igelösa) som 

inte bör brytas. 

 

I Figur 29 redovisas bortvalda områden. Dessutom redovisas områden som ej valts bort, 

men som utretts särskilt i Loop 2B på grund av flera sammanfallande värden. Områdena 

behöver finnas kvar i lokaliseringsutredningen tills vidare för att möjliggöra rimliga 

korridorbredder för fortsatta studier av lokaliseringsalternativ. Områdena listas nedan i 

Tabell 11 och kan komma att väljas bort senare i utredningen. 
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Figur 29. Delområden som valts bort i Loop 1, Loop 2A och Loop 2B, samt områden som särskilt utretts i Loop 2B 
på grund av flera sammanfallande värden, men ej valts bort. 
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Tabell 11. Områden som utretts i Loop 2B på grund av flera sammanfallande värden, men inte valts bort. 

Nr Områdets namn 

 

Områdets sammanfallande värden (2:a hänsynstaganden) 

5 Snärjet • Stor betydelse för närrekreation för skolor/barn. 

• Viktigt regionalt intresse för friluftslivet. 

• Ekosystemtjänster. 

• Delar av skogen utgörs av ädellövskog med inslag av särskilt 

skyddsvärda träd. 

• Stort opåverkat/tyst område finns söder om Snärjet. 

 

6 Nordväst Finjasjön 

(Finja) 

• Riksintresseområde för rekreation och friluftsliv.  

• Karaktärsområde Odlingslandskap väster om Finja med höga 

natur-, kultur- och rekreativa värden som är känsligt för 

intrång, särskilt mellan Finja och Finjasjön. 

• Ekosystemtjänster. 

• Grundvattentäkt Mjölkalånga. 

 

7 Sydost Finjasjön 

(omgivningar till 

Hovdala slott) 

• Riksintresseområde för friluftsliv och rekreation. 

• Landskapsbilden känslig för intrång. 

• Statligt byggnadsminne, Hovdala.  

• Omgivningar runt om samt själva Hovdala slott utgör viktigt 

besöksmål.  

• Landskapsavsnitt med hög biologisk mångfald. 

• Närliggande föreslaget Natura 2000-område. 

• Ekosystemtjänster. 

 

8 Örtofta bruk och 

sockerbruksdammar 

• Besöksmål för bland annat fågelskådning. 

• Våtmarker/dammar med betydelse för fågellivet (rastande och 

häckande fåglar).  

• Örtofta bruk är Sveriges enda kvarvarande betsockerbruk. 

 

21 Tyringe • Nära kyrkligt kulturminne (1:a hänsynstagande). 

• Ekosystemtjänster. 

• Tätortsnära skogar med biologiska värden. 

• Riksintresseområde för friluftsliv och rekreation. 

 

 

För att möjliggöra rimliga korridorbredder och korsningsmöjlighet av Rönne å har den östra 

passagen av ån särskilt studerats. Som en följd av utredningen har passagen breddats, vilket 

medför intrång i område som utgörs av 1:a hänsynstagande inom kulturmiljö, se Tabell 12.  
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Tabell 12. Utredda områden för breddning av korridorer. 

Nr Områdets namn Områdets värden (1:a hänsynstaganden) 

 

24 Rönne å, östlig 

passage 

Lokaliseringsalternativ som korsar Rönne å vid utredd östlig 

passage har breddats något åt öster för att möjliggöra rimlig 

korridorsbredd. Breddningen medför sannolikt intrång i höga 

kulturmiljövärden enligt det första hänsynstagandet 

(stenåldersboplats). 

4.2.2. Stationszoner och stationslägen 

I loop 2 har stationszoner valts bort i tre omgångar, första, andra respektive tredje bortvalet. 

Mellan respektive bortval har analysen av stationszonerna både breddats och fördjupats. 

Breddningen illustreras med att fler projektmål tillkommit, medan fördjupningen resulterat 

i fler bedömningsparametrar per projektmål. Samma bedömningsparameter kan ha 

koppling till flera projektmål. 

Bedömningen av hänsynsmål har primärt skett utifrån stora värden/intressen och 

betydande negativ effekt. Funktionsmålen har värderats utifrån bedömningsparametrar som 

visar på potentiell nytta. Stationszoner med tydligt sämre potentiell nytta har fått negativ 

värdering.  

I utredningen har försiktighet tillämpats genom att stationszoner med osäkra eller 

divergerande bedömningar inte har valts bort förrän analysen kompletterats. En stationszon 

har hellre utretts vidare än valts bort om det funnits någon osäkerhet. 

Det har varit en tydlig ambition att studera både centrala stationszoner och mer externa 

sådana. Centrala och externa stationszoner har ofta olika för- och nackdelar när det gäller 

samhällsnyttor, omgivningspåverkan och anläggningskostnader. I utredningen har externa 

stationszoner i hög grad jämförts med varandra, men även med centrala stationszoner när 

så varit motiverat. 

Styrande mål och bedömningsparametrar  

Stationszonerna har beskrivits utifrån deras styrkor och deras svagheter.  Analysen har 

också kompletterats med en bedömning av potentiella mervärden i jämförelse med andra 

stationszoner. Det innebär exempelvis att om tre stationszoner uppvisar likvärdiga fördelar 

medan en av dem har en betydande nackdel, kan den sistnämnda zonen väljas bort. Motiven 

för bortval tar dock fasta på stationszonernas allvarliga nackdelar. 

Styrande för första bortvalet av stationszoner har varit inledningen till projektmålen, det vill 

säga att projektet ska genomföras på ett kostnadseffektivt sätt, funktionsmål F3-F7, 

hänsynsmål H1-H5, H11 samt arkitekturmål A2. 

I det andra bortvalet av stationszoner har analysen kommit längre. Utöver de projektmål 

som var styrande i det första bortvalet av stationszoner har funktionsmål F1 tillkommit. I 

andra bortvalet har det även tillkommit bedömningsparametrar för vissa av de projektmål 

som var aktuella redan i första bortvalet. Motiven för generering av stationszoner har åter 

använts som grund för bortval, fast i denna del av analysen med ökad detaljeringsgrad.  
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I Tabell 13 listas styrande och bortvalsgrundande projektmål och bedömningsparametrar 

vid första respektive andra bortvalet av stationszoner. Det ska betonas att stationszonerna 

har analyserats utifrån många fler bedömningsparametrar. De som redovisas i Tabell 13 är 

endast de som har legat till grund för något bortval. 

När det gäller bedömningen av stationszoner i Hässleholm har kopplingen till övriga 

järnvägar fått större genomslag än i Lund. Det beror på Hässleholms starka roll som 

knutpunkt i järnvägssystemet. Rollen som knutpunkt är både en viktig förutsättning för, och 

nytta med, en station för den nya stambanan. 

I det tredje bortvalet av stationszoner har analyserna fördjupats utifrån potentiella 

stationslägen. Dock har inga styrande projektmål eller bedömningsparametrar tillkommit. 

Tabell 13. Styrande projektmål och bortvalsgrundande bedömningsparametrar vid första, andra och tredje 
bortvalet av stationszoner. Projektmål och bedömningsparametrar som var styrande och bortvalsgrundande i 
första bortvalet är fortsatt aktuella även i andra bortvalet, men en del projektmål och bedömningsparametrar 
har tillkommit.  

Målområde Projektmål Bortvalsgrundande 
bedömningsparametrar 
 

Övergripande 
kostnadseffektivitet 

"... ändamålet uppnås på ett 
kostnadseffektivt sätt…" 

1:a bortval: 

• Spårgeometriska förutsättningar  

• Anläggningsteknisk genomförbarhet 
 

2:a bortval: 

• Övergripande kostnadseffektivitet 
 

Restid Den nya järnvägen ska 
möjliggöra en restid mellan 
Hässleholm och Lund på 19 
minuter (F1). 

2:a bortval:  

• Spårteknisk genomförbarhet för 
anslutningar Södra stambanan med 
påverkan på kapacitet och restid 
 

Kapacitet och 
robusthet 

Den nya järnvägen 
Hässleholm-Lund ska 
frigöra kapacitet i det 
sydsvenska 
järnvägssystemet (F3) 

1:a bortval: 

• Kapacitetspåverkan befintliga banor 
 

Den nya järnvägen 
Hässleholm-Lund ska nå en 
punktlighet om minst 98% 
och möjliggöra en robust 
trafikering mellan orterna 
(F4) 

1:a bortval: 

• Punktlighet 

• Robusthet 

• Effektivitet i anslutning Södra stambanan 
söder om Hässleholm 

 
2:a bortval:  

• Påverkan höga ytvattenvärden samt 
översvämningsrisk  
 

Stationslägen Samtliga projektmål F5, F6, 
F7 
 

1:a bortval: 

• Övergripande kostnadseffektivitet för 
ändamålets uppfyllande (se kapitel 3.2.4) 

 
Beskrivning: Om stationszonen kräver tunnel 
och samtidigt är betydligt sämre än andra 
zoner rekommenderas bortval. 
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Målområde Projektmål Bortvalsgrundande 
bedömningsparametrar 
 

Stationslägen Stationslägena och 
stati0nernas utformning 
ska vara attraktiva ur ett 
hela-resan-perspektiv och 
möjliggöra effektiva byten 
mellan tåg eller till andra 
trafikslag (F5). 

1:a bortval: 

• Effektiva byten och stort 
upptagningsområde 

 
Beskrivning: Behov av byte mellan befintlig 
centralstation och ny station. 
 
2:a bortval: 

• Tillgång till befintlig kollektivtrafik i 
närheten. 

• Mängden möjliga anslutande linjer och 
riktningar. 

• Anslutande kollektivtrafik i form av tåg, 
spårvagns- och/eller busstrafik. 
 

Stationslägena och 
stati0nernas utformning 
ska stödja ett stort 
upptagningsområde och 
skapa goda möjligheter att 
nå viktiga målpunkter (F7). 
 

1:a bortval: 

• Befintlig och potentiell bebyggelse 
 
Beskrivning: Primärt fokus på stationens 
integration i staden och stadsmiljön. 

Landskap Den nya järnvägen ska så 
långt som möjligt anpassas 
till landskapets 
förutsättningar och 
utveckling och därmed 
upprätthålla eller stärka en 
positiv upplevelse av 
landskapet (H1). 
 

1:a bortval: 

• 1:a hänsynstagande naturmiljö 
 
2:a bortval: 

• 1:a hänsynstagande naturmiljö anslutning 
till stationszon (fördjupad analys)  

 
Beskrivning: Se avsnitt 4.1.1 

Den nya järnvägen ska så 
långt som möjligt 
upprätthålla eller stärka 
förutsättningarna för 
etablerade markbruk, 
samband, rörelsemönster, 
karaktärer och funktioner 
(H2). 
 

1:a bortval: 

• Befintlig och potentiell bebyggelse 
 
Beskrivning: Primärt fokus på stationens 
integration i staden och stadsmiljön. 

Den nya järnvägen ska så 
långt som möjligt 
upprätthålla en mångfald av 
kulturhistoriska miljöer, 
samband och karaktärsdrag 
samt stärka möjligheten att 
läsa och uppleva dem i 
landskapet (H3). 
 

1:a bortval: 

• 1:a hänsynstagande kulturmiljö 
 
Beskrivning: Se avsnitt 4.1.1. 

Den nya järnvägen ska 
bidra till att upprätthålla 
eller utveckla 
förutsättningarna för 
ekosystem med en mångfald 
av arter och livsmiljöer 
såväl invid järnvägen som i 
ett större omland (H4).  
 

1:a bortval: 

• 1:a hänsynstagande naturmiljö 
 
2:a bortval: 

• 1:a hänsynstagande naturmiljö anslutning 
till stationszon (fördjupad analys)  

• Påverkan på ekosystemtjänster  

Den nya järnvägen ska 
bidra till att upprätthålla 
eller utveckla 
förutsättningarna för  
rekreation och friluftsliv 
(H5). 

1:a bortval: 

• 1:a hänsynstagande naturmiljö 

• Stor påverkan på rekreationsområden 
 
2:a bortval: 

• Påverkan rekreations- och friluftsområden  
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Målområde Projektmål Bortvalsgrundande 
bedömningsparametrar 
 

Naturresurs-
hushållning 

Den nya järnvägen ska 
bidra till ett långsiktigt 
hållbart nyttjande av vatten 
(H10). 
 

2:a bortval 

• Påverkan på grundvattenförekomster 

Den nya järnvägen ska 
bidra till ett långsiktigt 
hållbart resursanvändande 
av mark samt jordbruk, 
skogsbruk och 
vattennäringar (H11). 
 

1:a bortval: 

• Påverkan högklassig åkermark 
 

 

Arkitektur Den nya järnvägen och dess 
stationers arkitektur ska 
kännetecknas av en 
övergripande ordning samt 
bidra till en god 
användbarhet och 
funktionalitet utifrån 
platsens förutsättningar 
(A2). 

1:a bortval: 

• Potentiell och befintlig bebyggelse 
 
2:a bortval: 

• Möjlighet till värdeskapande 
stadsutveckling 

 
Beskrivning: Primärt fokus på stationens 
integration i staden och stadsmiljön. 

Analys av stationszoner i ett första bortval  

I ett första steg valdes de stationszoner som beskrivs nedan bort utifrån en översiktlig 

bedömning. Bedömningsparametrar för denna analys redovisas i Tabell 13 ovan. Resultatet 

från de översiktliga bedömningarna redovisas nedan. 

Beslut avseende det första bortvalet 

 

Inriktningsbeslut togs att välja bort fyra stationszoner i Lund: 

• Stationszon 1 Gunnesbo 

• Stationszon 2 Stångby  

• Stationszon 8 Klostergården  

• Stationszon 10 Råbyholm  

Inriktningsbeslut togs att välja bort en zon i Hässleholm: 

• Stationszon 6 Åhusfältet  

Stationszon 1 Gunnesbo i Lund  

Stationszonen i Gunnesbo ger en station i ett perifert läge, se Figur 30.  
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Figur 30. Stationszon 1 Gunnesbo i Lund. 

Det finns tre alternativ att ansluta till Gunnesbo: 

• Nyttja befintlig järnväg genom Lund. Bebyggelsen är trängre då man kommer in 

mot stan. 

• Ansluta med tunnel. 

• Dra spår runt Lund på västra sidan. Spåren skulle då hamna utanför 

utredningsområdet och kan inte ansluta rimligt till fyrspåret söder om Lund. 

Vid ett markförlagt läge skulle visserligen befintlig järnvägssträckning kunna användas 

genom Lund, men Lund C medger ej genomgående trafik utan risk för stopp. 

Västkustbanans kapacitet skulle även påverkas negativt av uppehåll för fler tåg. En ny 

station i Gunnesbo skulle medföra att ett extra byte tillkommer för resenärer som kommer 

från Lund C och ska till stationen för ny stambana. 

Stationszonen saknar relevant koppling till befintlig eller planerad omgivande infrastruktur 

eller bebyggelse av sådan karaktär att den fungerar tillsammans med en så här omfattande 

station med tillhörande anläggningar. 

Trots att befintliga spår kan nyttjas bedöms det som fördelaktigare med en station för ny 

stambana vid Lund C än mer perifert i Gunnesbo. Om det ska byggas tunnel finns det bättre 

ställen att anlägga en ny station på, även om det i detta fall är möjligt spårgeometriskt. 

Det bedöms som oskäligt att ianspråkta ny jordbruksmark av klass 10 för 

stationsangöringar. Lokaliseringen skulle dessutom medföra påverkan på Naturreservat 

Nöbbelövs mosse. 

Bortvalet av Stationszon 1 Gunnesbo i Lund motiveras främst av bristande uppfyllelse av 

projektmål F3 och F4 (målområde Kapacitet och robusthet) samt negativ övergripande 

kostnadseffektivitet.  

Dessutom har stationszonen negativa utfall på projektmålen F5, F6 och F7 (målområde 

Stationslägen), H2 och H4 (Landskap), H11 (Naturresurshushållning) samt A2 (Arkitektur). 
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Stationszon 2 Stångby i Lund  

Stationszonen i Stångby ger en station i ett perifert läge, se Figur 31. Läget skulle möjliggöra 

en framtida sammankoppling av Stångby till Lund. Befintlig järnvägssträckning skulle 

visserligen kunna användas genom Lund, men Lund C medger ej genomgående trafik utan 

risk för stopp. 

 

Figur 31. Stationszon 2 Stångby i Lund. 

Att ha en station i Stångby och sen gå runt Lund med spår avfärdades tidigt då det inte är ett 

rimligt trafikeringsalternativ. Det skulle inte heller vara gångbart att ha en station på Södra 

stambanan norr om Lund då Södra stambanans kapacitet skulle påverkas negativt av 

uppehåll för fler tåg. 

Stationszonen saknar relevant koppling till befintlig eller planerad omgivande infrastruktur 

eller bebyggelse av sådan karaktär att den fungerar tillsammans med en så här omfattande 

station med tillhörande anläggningar. 

Det bedöms som oskäligt att ianspråkta ny jordbruksmark av klass 10 för 

stationsangöringar. Placeringen skulle förmodligen medföra en inverkan på en 

begravningsplats, Fredentorps kyrkogård. Hänsyn behöver även tas till registrerade 

fornlämningar. 

En ny station i Stångby skulle medföra att ett extra byte tillkommer för resenärer som 

kommer från Lund C och ska till stationen för ny stambana, något som dock gäller för fler 

stationszoner.  

Bortvalet av Stationszon 2 Stångby i Lund motiveras främst av bristande uppfyllelse av 

projektmål F3 och F4 (målområde Kapacitet och robusthet).  

Dessutom har stationszonen negativa utfall på övergripande kostnadseffektivitet och 

projektmålen F5, F6 och F7 (målområde Stationslägen), H2 och H3 (Landskap), H11 

(Naturresurshushållning) samt A2 (Arkitektur). 
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Stationszon 8 Klostergården i Lund 

  

Stationszonen på Klostergården ger en station i ett halvperifert läge, med behov av koppling 

till Lund C, se Figur 32. Det finns möjlighet till ny etablering och stadsutveckling vid 

framtida expansion med planerad utbyggnad av nya stadsdelen Källby. Läget skulle 

möjliggöra en utveckling av sydvästra Lund. Möjligtvis skulle stationen genom ny 

infrastruktur kunna kopplas till väg 108.  

 

Figur 32. Stationszon 8 Klostergården i Lund. 

Vid ett markförlagt läge måste plattformar placeras vid de inre spåren vilket ger en 

oproportionerligt stor anläggning (6 spår) med hänsyn till befintlig och planerad bebyggelse. 

Befintlig järnvägssträckning skulle visserligen kunna användas genom Lund, men Lund C 

medger inte genomgående trafik utan risk för stopp. Vid ett tunnelförlagt läge finns mer 

attraktiva lägen att förorda i Lund.  

Bortvalet av Stationszon 8 Klostergården i Lund motiveras främst av bristande uppfyllelse 

av projektmål F3 och F4 (målområde Kapacitet och robusthet).  

Dessutom har stationszonen negativa utfall på övergripande kostnadseffektivitet och 

projektmålen F5 (Stationslägen) samt A2 (Arkitektur). 

Stationszon 10 Råbyholm i Lund 

En stationszon vid Råbyholm ger station i ett perifert läge med behov av att koppla 

stationszonen till befintlig Lund C, se Figur 33. Det finns möjlighet till ny etablering och 

stadsutveckling vid framtida expansion med Staffanstorps kommun. Läget skulle möjliggöra 

en utveckling av Gastelyckan och Råbyholm. Möjligtvis skulle stationen genom ny 

infrastruktur kunna kopplas till E22 och väg 108.  

 

Figur 33. Stationszon 10 Råbyholm i Lund. 

Då zonen är relativt stor har dess olika delar något olika förutsättningar. En ny station i den 

södra delen av zonen skulle medföra en tekniskt komplicerad anslutning till fyrspåret söder 

om Lund via tunnel, bland annat under S:t Lars, Höje å och E22. Detta skulle sannolikt även 

medföra intrång i rekreationsområdet kring Höje å.  
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En ny station vid delen längs E22 skulle medföra en tekniskt komplicerad anslutning till 

fyrspåret söder om Lund via tunnel. En sträckning av den nya stambanan längs E22:an 

skulle också medföra behov av många nya och ombyggda planskildheter, samt medföra stor 

påverkan i omgivningen då befintlig profil på E22 inte kan följas av den nya stambanan.  

Samlad bedömning av zonen är att den saknar relevant koppling till befintlig eller planerad 

urban miljö. Det bedöms även som oskäligt att ianspråkta ny åkermark i förhållande till 

stationszonens fördelar. Markförläggning av en ny järnväg på östra sidan Lund skulle även 

skapa en ny barriär.  

Bortvalet av Stationszon 10 Råbyholm i Lund motiveras främst av negativt utfall för 

övergripande kostnadseffektivitet.  

Dessutom har stationszonen negativa utfall på projektmålen F7 (målområde Stationslägen), 

H2 (Landskap), H11 (Naturresurshushållning) samt A2 (Arkitektur). 

Stationszon 6 Åhusfältet i Hässleholm  

En stationszon vid Åhusfältet ger en station i ett perifert läge, se Figur 34. Läget skulle 

innebära en dålig koppling till befintligt järnvägsnät och Hässleholm C. En ny station på 

Åhusfältet skulle medföra att ett extra byte tillkommer för resenärer som kommer från 

Hässleholm C och ska till stationen för ny stambana. Lokaliseringen skulle även innebära en 

förlorad koppling till Skånebanan och dess resenärsflöde. De västra delarna av zonen har 

mycket svag koppling till centrala Hässleholm och nuvarande Hässleholm C. I de östra 

delarna krävs utveckling av koppling via Vankivavägen/Markarydsbanan. 

 

Figur 34. Stationszon 6 Åhusfältet i Hässleholm. 

Det finns risk för att kopplingen till Södra stambanan norrut blir komplicerad och kostsam. 

Det gäller framförallt om plattformarna hamnar i östligt läge, då det begränsar 

spårgeometrin norrut. Påverkan varierar något beroende på var inom zonen stationen 

placeras, men inget alternativ blir speciellt gynnsamt för hastighet och anläggningskostnad. 

Det finns även risk för en lång och dyr planskild korsning med Kärråkradepån.  

Lokaliseringen skulle innebära flera större olämpliga intrång. Sannolikt skulle 

lokaliseringen medföra intrång kring Finjasjön i sydväst, vid värdefull natur kring Almaån 

samt på åkermark. 
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Bortvalet av Stationszon 6 Åhusfältet i Hässleholm motiveras främst av negativt utfall för 

övergripande kostnadseffektivitet.  

Dessutom har stationszonen negativa utfall på projektmålen F5 (målområde Stationslägen), 

H4 (Landskap) samt H11 (Naturresurshushållning).   

Analys av stationszoner i ett andra bortval  

I ett andra steg gjordes en genomgående bedömning för samtliga kvarvarande stationszoner. 

Analysen har breddats och fördjupats och bedömningsparametrar framgår av Tabell 13. 

En viktig aspekt är att stationszonerna har analyserats för att säkerställa att de inkluderar 

genomförbara stationslägen. Bortvalda stationszoner samt motiven för bortvalen redovisas 

nedan. 

Beslut avseende det andra bortvalet 

Inriktningsbeslut togs att välja bort två stationszoner i Lund: 

• Stationszon 4 Västerbro  

• Stationszon 9 Södra innerstaden  

Inriktningsbeslut togs att välja bort två stationszoner i Hässleholm: 

• Stationszon 2 Björklunda 

• Stationszon 3 Röinge  

Stationszon 4 Västerbro i Lund 

 

En stationszon vid Västerbro ger en station i ett relativt centralt läge, se Figur 35, dock med 

behov av att skapa kopplingar till Lund C. Stationen måste läggas i tunnel för att både 

undvika allt för stora intrång samt för att beakta behovet av att korsa andra järnvägar 

planskilt. Det finns möjlighet till ny etablering och stadsutveckling vid framtida expansion 

med planerad utbyggnad av nya stadsdelen Källby. Läget skulle möjliggöra en vitalisering av 

sydvästra Lund. Det finns även möjlighet att skapa flerkärniga centrala delar av staden. 

Möjligtvis skulle stationen genom ny infrastruktur kunna kopplas till väg 108.  

 

Figur 35. Stationszon 4 Västerbro i Lund. 

Den sammantagna bedömningen av de tre zonerna Lund C, Västerbro och Pilsåker är att 

Västerbro är det sämsta alternativet. Läget har sämre tillgänglighet än Lund C och 
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kompenserar inte detta med en lägre kostnad eller mindre omgivningspåverkan. 

Stationszonen har inte heller någon direkt koppling till befintlig, spårbunden trafik. 

Utrymmet ovan mark för station och nödvändiga anläggningar är begränsat. Stationszonen 

med anslutande järnvägssträcka påverkar närliggande områdesparker, grönområden samt 

Höje å:s dalgång.  

Spårgeometrin för att komma till stationsläget skulle bli komplicerad och läget medför 

längre tunnlar jämfört med en ny station vid Lund C. Sannolikt skulle 

tunnelmynningen/bron göra intrång på Höje ås dalgång, vilket framförallt är negativt med 

avseende på biologisk mångfalt samt riksintresse för rekreation. Järnvägen kan även 

påverka första hänsynstagande i form av naturreservat norr om Lund (Nöbbelövs mosse).   

Sammantaget skulle det bli komplext och dyrt att nå ett stationsläge vid Västerbro. Det finns 

dessutom möjlighet att utveckla detta område även om det den nya stationen inte hamnar 

där, utan istället exempelvis vid Pilsåker eller Lund C. 

Bortvalet av Stationszon 4 Västerbro i Lund motiveras främst utifrån negativa utfall för 

övergripande kostnadseffektivitet (zonen är tydligt sämre än andra stationszoner utan att 

erbjuda en lägre kostnad) samt projektmål H4 och H5 (målområde Landskap).  

Dessutom har stationszonen bristande uppfyllelse av projektmålen F7 (målområde 

Stationslägen) och A2 (Arkitektur).   

Stationszon 9 Södra innerstaden i Lund 

En stationszon vid Södra innerstaden skulle ge en station i relativt centralt läge, se Figur 36, 

dock med behov av att skapa kopplingar till Lund C. Stationen skulle behöva förläggas i 

tunnel för att undvika allt för stora intrång i stadsbebyggelsen. Det finns möjlighet till ny 

etablering och stadsutveckling vid framtida expansion med planerad utbyggnad av nya 

stadsdelen Källby. Läget skulle möjliggöra en utveckling av sydvästra Lund. Det finns även 

möjlighet att skapa flerkärniga centrala delar av staden. Möjligtvis skulle stationen genom 

ny infrastruktur kunna kopplas till väg 108.  

 

Figur 36. Stationszon 9 Södra Innerstaden i Lund. 

Stationszonen har dåliga möjligheter för angörande trafik kopplat till vägnätet, då utrymmet 

för angöringsytor och nödvändiga trafiklösningar är begränsat. Utrymmet för att få plats 

med stationen och nödvändiga anläggningar är begränsat. Den nya stambanan skulle dras 

längs Hardebergaspåret, vilket skulle medföra intrång i Kungsmarken öster om Lund då det 

bedöms som osannolikt att kunna dra järnvägen så att Kungsmarken undviks. Kungsmarken 

är ett Natura 2000-område, tillika naturreservat, och utgör kärnvärde i riksintresse för 

naturvård och kulturmiljövården. Det är dessutom en av platserna med högst värden av 

ekosystemtjänster inom hela utredningsområdet och är även betydelsefullt för rekreation. 
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Det finns även hög risk för att anslutningarna skulle påverka områden för kulturmiljö och 

fornlämningar.  

Bortvalet av Stationszon 9 Södra Innerstaden i Lund motiveras främst av negativa utfall för 

projektmålen H3, H4 och H5 (målområde Landskap).  

Dessutom har stationszonen bristande uppfyllelse av projektmål F6 (målområde 

Stationslägen).  

Stationszon 2 Björklunda i Hässleholm 

En ny station vid Björklunda skulle bli en markförlagd station i ett semicentralt läge, se 

Figur 37. Läget skulle hamna i nära anslutning till det nya utvecklingsområdet Björklunda. 

Läget har relativt dåliga möjligheter för angörande trafik kopplat till vägnätet. 

 

Figur 37. Stationszon 2 Björklunda i Hässleholm. 

Det finns risk för att den anslutande järnvägen kräver en komplex planskildhet med 

Kärråkradepån. Det skulle kunna bli ytkrävande anslutningar till Södra stambanan norr och 

söder om Hässleholm. Anslutningen norr om Hässleholm kan inte samförläggas med 

framtida spår mot Jönköping. Spåren skulle även behöva passera både Södra stambanan 

och Skånebanan planskilt. Spåren skulle förmodligen även behöva dras med tunnel genom 

Göingeåsen, vilket skulle bli tekniskt komplicerat. 

Läget skulle medföra intrång i utpekade grönområden och därmed stor påverkan på 

ekosystemtjänster, som vid Natura 2000-området vid Almaån och Magle våtmark. Det 

skulle medföra kraftig påverkan på många kärnområden för ädellövskog, samt skyddsvärda 

träd inklusive ekar (värdenätverk för ädellöv och ek, värdekärnor av bokskog). Dessutom 

finns stor risk för översvämning kring dessa områden. Den nya stambanan skulle även 

medföra negativ påverkan på rekreation på Hässlegårdens golfklubb samt längs 

Skåneledens dragning. 

Läget skulle även medföra stora konsekvenser för kulturmiljön i Hässleholm då dragningen 

skulle påverka Hässleholmsgården. Dragningen kan även påverka fornlämningar.  

Stationszonen ger dåliga bytesmöjligheter med såväl Södra stambanan som Skånebanan. 
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Bortvalet av Stationszon 2 Björklunda i Hässleholm motiveras främst utifrån negativa utfall 

för övergripande kostnadseffektivitet och bristande uppfyllelse av, eller negativa utfall på, 

projektmålen F4 (målområde Kapacitet och robusthet), H3, H4 och H5 (Landskap). 

Dessutom har stationszonen negativt utfall på projektmål F5 (Målområde stationslägen). 

Stationszon 3 Röinge i Hässleholm 

En stationszon vid Röinge ger en station i ett perifert läge, se Figur 38. Omgivningen är 

lantlig och saknar helt möjligheter att utnyttja potential för stadsbebyggelse då det inte finns 

några utpekade utvecklingsområden i närområdet. Läget skulle även innebära att stora ytor 

jungfrulig mark skulle behöva tas i anspråk. 

 

Figur 38. Stationszon 3 Röinge i Hässleholm. 

Möjlighet för direktkoppling till Skånebanan och Södra stambanan saknas, vilket leder till 

extra byten. Det är ett stort minus för detta alternativ eftersom ett av de stora motiven till att 

Hässleholm är med som stationsort är på grund av möjligheten att kunna ansluta till 

befintliga järnvägar. 

Det relativt långa avståndet mellan befintlig centralstation och en ny station i Röinge skulle 

medföra längre restider. Kopplingen till befintlig kollektivtrafik är dålig, vilket tillsammans 

med avståndet medför att det skulle bli dyrt och relativt otillgängligt att 

kollektivtrafikförsörja en ny station vid Röinge. 

Söder om stationszonen finns värdekärnor för ädellövskog. Den södra anslutningen kan 

därför vara problematisk. Stationszonen innehåller därtill fornlämningar och medför 

eventuellt även intrång i begravningsplats vid Stoby. 

Stationszonen ligger i sin helhet inom vattenskyddsområdet för Ignaberga vattentäkt, som 

är en av Hässleholms kommuns huvudvattentäkter. Dessutom ligger stationszonen relativt 

nära skyddsområdets inre skyddszon.  

Bortvalet av Stationszon 3 Röinge i Hässleholm motiveras främst av bristande uppfyllelse 

av, eller negativa utfall för, projektmålen F5 (målområde Stationslägen), H2, H3 och H4 

(målområde Landskap), H10 (Naturresurshushållning) samt A2 (Arkitektur). 
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Analys av alternativa stationslägen i ett tredje bortval 

I ett tredje bortval har analyserna av stationszonerna fördjupats ytterligare bland annat 

genom att principiella stationslägen har analyserats inom respektive zon.   

Inom de kvarvarande stationszonerna har det genererats ett eller flera alternativa 

stationslägen som är definierat i plan och höjd och kopplar mot olika korridorer. 

Stationslägena är principiella sammansättningar av stationslägen med en tillhörande 

korridor och representerar en helhet som ska kunna ingå i delar av olika 

lokaliseringsalternativ. Lokaliseringsutredningen studerar alltså realistiska alternativ 

kopplat till det övergripande nyttoperspektivet, som beskrivs i kapitel 2.1.1 och 

konkretiseras i 3.2.4.  

Åtta stationslägen i Lund och nio lägen i Hässleholm har identifierats och analyserats 

utifrån deras känslighet samt potential att uppfylla projektmålen.  

Identifierade stationslägen i Lund för vidare utredning är följande: 

• Pilsåker - i tråg med bro över Höje å. 

• Pilsåker - i tråg med tunnel under Höje å. 

• Pilsåker - markläge med bro över Höje å. 

• Pilsåker - på bro med bro över Höje å 

• Lund C - markläge 

• Lund C - tunnelläge 

• Kunskapsstråket - tunnelläge 

• Brunnshög - tunnelläge eller i tråg 

Identifierade stationslägen i Hässleholm för vidare utredning är följande: 

• Centrum, i tunnelläge 

• Centrum, på bro över Hässleholm C 

• Södra Läreda, markläge 

• Södra Läreda, på bro 

• Stoby - markläge 

• Stoby - på bro 

• Finja öst - på bro 

• Finja väst - stationsläge med anslutning mot Södra stambanan  

• Finja väst - stationsläge utan möjlighet till anslutning mot Södra stambanan 

 

Bedömningsparametrar för denna analys redovisas i Tabell 13. Motiven för bortval av 

stationszoner från de genomgående bedömningarna, samt analys av alternativa 

stationslägen som särskilt utretts men inte valts bort redovisas nedan.  
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Beslut avseende det tredje bortvalet 

Inriktningsbeslut togs att välja bort en stationszon i Lund: 

• Stationszon 6 Brunnshög 

Inriktningsbeslut togs att välja bort tre stationszoner samt ett stationsläge i Hässleholm: 

• Stationszon 4 Södra Läreda  

• Stationszon 5 Stoby  

• Stationszon 7 Finja Öst  

• Stationszon 8 Finja väst – stationsläge med anslutning mot Södra stambanan 

Analys av bortvalda stationszoner i det tredje bortvalet 

Stationszon 6 Brunnshög i Lund 

Det har identifierats ett stationsläge i Brunnshögsområdet, med järnvägen belägen i tunnel 

eller tråg, se Figur 39. Anslutande korridor från öster innebär att den nya stambanan 

huvudsakligen placeras i markförlagt läge. Korridoren förutsätts sedan gå under E22 i 

tunnel. Placering av tunnelmynning i söder med anslutning till fyrspåret söder om Lund 

sker norr eller söder om Höje å, med möjlig inverkan på bebyggelsemiljöerna Klostergården 

och Rådmansvången.  
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Figur 39. Möjlig korridor för stationsläge Brunnshög - tunnelläge eller i tråg. 

Stationszonen bedöms ge följande särskilda effekter och påverkan: 

• En oproportionerligt lång och kostnadsdrivande tunnel genom planerad bebyggelse 

skapas när anläggningen förutsätts gå ner med tunnel på östra sidan om motorväg 

E22. Den stora kostnaden kan inte motiveras i förhållande till stationszonens nytta.  

• Goda möjligheter till integrering av station i befintlig och planerad bebyggelse, men 

läget ger en negativ inverkan på planerad park och redan pågående eller planerad 

nybyggnation.  

• Kungsmarken är ett Natura 2000-område, tillika naturreservat, och utgör 

kärnvärde i riksintresse för naturvård och kulturmiljövården. Det är dessutom en av 

platserna med högst värden av ekosystemtjänster inom hela utredningsområdet och 

är även betydelsefullt för rekreation. En extern placering kräver en stor anläggning 

och trafiknärvaro vilket i Brunnshög kan innebära en negativ inverkan på 
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Kungsmarkens norra del och en påverkan på områdets landskapsbild, attraktivitet 

och i förlängningen hur området upplevs och används.   

• Det finns risk för ineffektivt byte för att nå andra tåg eftersom läget inte har någon 

direkt bytesmöjlighet till Södra stambanan. 

Bortvalet av Stationszon 6 Brunnshög i Lund motiveras främst av negativa utfall för 

övergripande kostnadseffektivitet samt projektmålen H2, H3, H4 och H5 (målområde 

Landskap). 

Dessutom har stationszonen bristande uppfyllelse av projektmål F5 (Stationslägen). 

Stationszon 4 Södra Läreda i Hässleholm  

Med hänsyn till Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) kapitel, 15, 18 och 20 väljs denna 

korridor/sträckning bort. 

Stationszon 5 Stoby i Hässleholm 

I stationszon Stoby har två alternativa stationslägen identifierats (Bro respektive Mark), 

vilka beskrivs nedan.  

Det har identifierats ett stationsläge för Stoby på bro, se Figur 40. Huvudsaklig orientering i 

nordöstra Hässleholm, mellan verksamhetsområdet Södra Läreda och bostadsområdet 

Stoby. Möjliga plattformslägen har identifierats i anslutning till Stobyvägen och trafikplats 

Stoby. Korridoren söderut korsar till stora delar glest exploaterad industrimark med inslag 

av blandskog och norrut korsar korridoren främst infrastruktur och tätare skogar. 

Anslutning till den befintliga Södra Stambanan sker i norr.  
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Figur 40. Möjlig korridor för stationsläge Stoby-Bro. 

Det har även identifierats ett stationsläge vid Stoby på mark, se Figur 41. Huvudsaklig 

orientering är i nordöstra Hässleholm, mellan verksamhetsområdet Södra Läreda och 

bostadsområdet Stoby. Möjliga plattformslägen i anslutning till Stobyvägen och trafikplats 

Stoby. Korridoren söderut korsar till stora delar glest exploaterad industrimark med inslag 

av blandskog och norrut korsar korridoren främst infrastruktur och tätare skogar. 

Anslutning till den befintliga Södra Stambanan sker i norr.  
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Figur 41. Möjlig korridor för stationsläge Stoby - mark. 

Stationszonen bedöms ge följande särskilda effekter och påverkan: 

• Läget saknar koppling till Skånebanan och Hässleholms stadskärna och har svaga 

förutsättningar att stödja en storskalig stadsutveckling. Stationszonen blir en extern 

etablering som saknar kraft att växa ihop med övriga staden på ett bra sätt. 

• Läget saknar en bra koppling till centrala Hässleholm. Det är hög risk för ineffektivt 

byte med lång bytes- och restid för att nå andra tåg då byte till anslutande trafik 

krävs för att nå Hässleholm C. 

• En ny stambana på bro skulle utgöra ett mycket storskaligt inslag i det öppna 

landskapet i östra Hässleholm. Bron skulle skapa en omfattande visuell barriär och 

stor visuell påverkan på landskapet kring Stoby.  
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• Markförlagt alternativ riskerar att skapa stora barriäreffekter mellan tätbebyggt 

område och omgivande natur. 

• Intrång och påverkan på vattenskyddsområden kring Ignaberga. 

• Påverkan på befintlig infrastruktur blir omfattande då det skulle krävas många 

korsningar med befintlig högtrafikerande infrastruktur, däribland korsning med 

Skånebanan. Korridoren skulle även behöva korsa Almaån vilket skulle medföra 

behov av en eller flera höga och långa broar. 

Bortvalet av Stationszon 5 Stoby i Hässleholm motiveras av negativa utfall för övergripande 

kostnadseffektivitet samt projektmålen F5 (målområde Stationslägen), H1 och H2 

(Landskap), H10 (Naturresurshushållning) samt A1 och A2 (Arkitektur). 

Stationszon 7 Finja Öst i Hässleholm  

Det har identifierats ett stationsläge i perifert läge vid Finja Öst på bro, beläget med 

huvudsaklig orientering i utkanten av bebyggelsemiljöer kring Hässleholms västra infart, se 

Figur 42. Den förmodade placeringen av järnvägen är på bro. Den nordligt anslutande 

korridoren utgörs huvudsakligen av skogsmark och öppet landskap. Den sydligt anslutande 

korridoren löper genom glest bebyggda miljöer kring Finja kyrkby och landskap kring 

Finjasjön.  
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Figur 42. Möjlig korridor för stationsläge Finja Öst - bro. 

Stationszonen bedöms ge följande särskilda effekter och påverkan: 

• En ny stambana på bro skulle utgöra ett mycket storskaligt inslag i det öppna 

landskapet kring Finjasjön. Bron skulle skapa en omfattande visuell barriär med 

stor olämplig kontrastverkan i förhållande till den glesa småskaliga bebyggelsen 

kring Finja kyrkby. 

• Området har höga värden vad gäller friluftsliv, ekosystemtjänster, kultur- och 

naturmiljö samt är en rik fornlämningsmiljö.  Det finns risk för störning av 

friluftsliv i anslutning till Almaån och Åhusfältet samt värden runt Finjasjön och 

riksintresset för friluftslivet som ligger här. Detta påverkar attraktiva livsmiljöer. 
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• Analyserade stationslägen ligger över Hörlingeån, som är ett biflöde till Almaån. 

Stationszonen kan därmed indirekt påverka Almaån, som är föreslaget Natura 

2000-område och hemvist för den starkt skyddade tjockskaliga målarmusslan. 

• Påverkan på befintlig infrastruktur blir omfattande då det skulle krävas många 

korsningar med befintlig högtrafikerande infrastruktur, däribland korsning med 

Skånebanan. Korridoren skulle även behöva korsa Almaån vilket skulle medföra 

behov av en eller flera höga och långa broar. 

• Läget saknar koppling till Hässleholms stadskärna samt har svaga förutsättningar 

att stödja en storskalig stadsutveckling. Det externa läget har troligen (sett till 

avstånd, läge och planerad utveckling) under överskådlig tid svårt att bidra till en 

vidare stadsutveckling med fokus inifrån och ut. Stationszonen saknar kraft att växa 

ihop med övriga staden på ett bra sätt. 

• En direkt koppling saknas till Hässleholm C vilket innebär att det skulle krävas byte 

till anslutande trafik för att nå Hässleholm från denna station. Införande av en ny 

station på Skånebanan skulle innebära att detta byte skulle underlättas, men risk 

finns för ineffektivt byte. 

Bortvalet av Stationszon 7 Finja öst i Hässleholm motiveras av negativa utfall för 

övergripande kostnadseffektivitet samt projektmålen H1, H2, H4 och H5 (målområde 

Landskap), H10 (Naturresurshushållning) samt A1 och A2 (Arkitektur). 

Stationszon 8 Finja väst i Hässleholm – stationsläge med anslutning mot Södra 

stambanan 

Med hänsyn till Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) kapitel, 15, 18 och 20 väljs denna 

korridor/sträckning bort. 

Aktuella lokaliseringsalternativ 

Efter generering och analys av sträckor för den nya stambanan enligt den redovisade 

metoden samt bortval av områden som beskrivits ovan kvarstår ett antal korridorer för 

fortsatt utredning. Samtidigt kvarstår tre stationszoner i Lund och två i Hässleholm. Det är 

dels stationszonerna vid dagens centralstationer, dels ett antal externa stationszoner. De 

centrala stationszonerna har stor potential för att ge stor samhällsnytta, men kan också 

innebära komplicerade spåranslutningar, stor påverkan på staden och/eller 

anläggningskostnader. Av de studerade externa stationszonerna bedöms de kvarvarande 

alternativen vara de bästa. De bedöms kunna ge rimlig samhällsnytta och 

omgivningspåverkan samt en hanterbar anläggningskostnad i jämförelse med de 

stationszoner som avfärdats.  
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Kvarvarande stationszoner i Lund 

• 3 Pilsåker  

• 5 Kunskapsstråket 

• 7 Lund C 

Kvarvarande stationszoner i Hässleholm 

• 1 Hässleholm C 

• 8 Finja väst, utan möjlighet till anslutning till Södra stambanan norrut  

Kvarvarande korridorer och stationslägen formar tillsammans utkast till 

lokaliseringsalternativ. Dessa kommer att studeras vidare i utredningen och framgår av 

Figur 43. 
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Figur 43. Kvarvarande lokaliseringsalternativ som kommer att utredas vidare. 
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5. Identifiering av lokaliseringsalternativ 

I kommande versioner av PM Bortvalda alternativ kommer detta kapitel att utvecklas med 

dokumentation av identifierade lokaliseringsalternativ. Till samråd 3 finns de identifierade 

lokaliseringsalternativen redovisade i separata samrådskartor. En översiktlig bild av utkast 

till lokaliseringsalternativ finns i Figur 4. Dessa kommer att studeras vidare i utredningen. 
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Definitioner och begrepp 

Anslutningspunkt: Avser de punkter där den nya stambanan ansluter till Södra 

stambanan norr om Hässleholm respektive söder om Lund. 

BEST: Ett samlingsnamn för teknikområdena Bana, El, Signal och Tele. 

Bedömningsparametrar: Konkretiserar utvärderingskriterierna med hänsyn till en viss 

tidpunkt i lokaliseringsutredningens process, till exempel i 1:a hänsynstagandet och 2:a 

hänsynstagandet. Bedömningsparametrarna är mer övergripande än 

utvärderingskriterierna för att kunna användas tidigare i utredningen då alternativen är 

många och viss detaljkunskap saknas.  

Bedömningsgrund: De grunder utifrån vilka projektets miljöeffekter värderas. Syftet är 

att analysera projektets miljökonsekvenser. Förutom för konsekvensbeskrivningar av 

respektive miljöaspekt används bedömningsgrunden för att utvärdera bidrag till 

måluppfyllelse (projektmål och delmål). 

Bibana: Sidobana till en järnvägs huvudspår. Kan anläggas för att möjliggöra ett 

stationsläge i ett annat läge än huvudbanan. 

Fördjupningsområde: Område som i stadsanalyserna för Hässleholm och Lund 

identifierats som möjlig stationszon. 

Gångtid: Tid för trafikering av sträcka mellan stationsläge i Lund respektive i Hässleholm 

utan stopp vid någon av stationerna. 

Konstbyggnader: Särskilda byggnadsverk som exempelvis broar och tunnlar. 

Kopplingspunkt: En punkt som kopplar ihop två linjer av järnväg. I det här projektet 

avses en anslutning mellan den nya stambanan och det konventionella järnvägsnätet söder 

om Hässleholm. 

Korridor: 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. 

Lokaliseringsalternativ: I denna utredning - 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. 

Lokaliseringsutredning: En omfattande utredning i ett tidigt skede av 

planläggningsprocessen som syftar till att identifiera och föreslå lokaliseringar av 

järnvägsanläggningar. I utredningen analyseras och redovisas möjliga 

lokaliseringsalternativ, dess effekter, konsekvenser och måluppfyllelse. 
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Miljöbedömning: Omfattar processen som beskriver och bedömer potentiella 

miljöeffekter och miljökonsekvenser. Regleras av miljöbalken 6 kap. samt lagen om 

byggande av järnväg. Syftet är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så 

att en hållbar utveckling främjas. 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB): Ett dokument, vars innehåll regleras i 

miljöbalken, särskilt avsett att utgöra beslutsunderlag och vars innehåll grundas på 

miljöbedömningen där verksamhetsutövaren inhämtar, utvecklar, förmedlar och tillvaratar 

kunskap om projektets miljöeffekter, i den mening begreppet används i 6 kap 2 § 

miljöbalken. 

Nollalternativ: Beskrivning av hur det blir i framtiden med en utveckling utan att 

projektet genomförs. 

Planskildhet/planskild korsning: Två järnvägar eller en järnväg och en väg som korsar 

varandra i olika nivåer så att korsande rörelser kan ske samtidigt utan att påverka varandra. 

Projektmål preciserar vilka kvaliteter och funktioner som ska eftersträvas för att tillgodose 

ändamålet med den nya järnvägen. Projektmålen täcker många, men inte alla, lagkrav och 

värden. Projektmålen omfattar funktionsmål, hänsynsmål och arkitekturmål.  

Restid: Tid för trafikering av sträckan mellan stationsläge i Lund respektive i Hässleholm 

med stopp vid båda stationerna. 

Station: Den plats där tåg stannar vid plattform för att släppa av eller ta ombord resenärer. 

Stationen omfattar alla publika utrymmen såsom plattform, mellanplan, förbindelsegångar, 

biljetthallar och andra servicefunktioner för resenärer. 

Stationszon: En stationszon är ett större område vid Hässleholm och Lund inom vilken 

möjliga placeringar av stationslägen utreds. 

Stationsläge: Ett stationsläge omfattas av ett plattformsläge som är definierat i plan och 

höjd med möjlighet att koppla till ett eller flera stråk utanför Hässleholm och Lund. 

Utvärderingskriterier konkretiserar projektmålen och används för att bedöma hur väl 

projektmålen uppnås. Utvärdering av funktionsmål sker genom krav medan utvärdering av 

hänsynsmål sker genom intresse/värde och effekt/påverkan. Utvärderingskriterierna för 

hänsynsmålen har stora likheter med bedömningsgrunderna i 

miljökonsekvensbeskrivningen.  

Ändamål: Vad som ska uppnås med projektet med avseende på vilka behov som ska 

tillgodoses och vilka problem som ska lösas. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Utvärderingskriterier 

Projektmålen har konkretiserats genom utvärderingskriterier. Utvärderingskriterierna har 

utvecklats successivt under arbetet med lokaliseringsutredningen. 

För funktionsmålen (F1-F7) har specifika utvärderingskriterier arbetats fram för varje 

projektmål, se Tabell 14 nedan.  

Tabell 14. Utvärderingskriterier för funktionsmål F1-F7.  

Utvärderingskriterier för funktionsmål F1-F7 

F1: Den nya järnvägen ska möjliggöra en restid mellan Hässleholm och Lund på 24 minuter. 

Den nya järnvägen ska möjliggöra  

• en restid mellan Hässleholm och Lund på 19 minuter för höghastighetståg. 

• en restid mellan Hässleholm och Lund på 23 minuter för snabba regionaltåg. 

• en restid mellan Stockholm och Malmö på 02:30 timmar med direkttåg. 

o en gångtid mellan Hässleholm och Lund på 16 minuter för höghastighetståg. 

o en gångtid mellan Lund och Hässleholm på 16 minuter och 20 sekunder för 

höghastighetståg. 

 

F2: Den nya järnvägen Hässleholm-Lund ska tillföra kapacitet i det sydsvenska järnvägssystemet 

genom att möjliggöra minst sex avgångar per timme under högtrafik i vardera riktningen Lund - 

Hässleholm, varav minst tre avgångar med höghastighetståg. 

Tillföra kapacitet  

• Möjliggöra minst 6 avgångar per timme, varav tre höghastighetståg. 

o Antal avgångar Stockholm C - Malmö C med höghastighetståg: minst 3 st per timme 

under högtrafik. 

o Antal avgångar Stockholm C – Köpenhamn (med stopp i Malmö) med 

höghastighetståg: minst 2 st per timme under högtrafik. 

o Antal avgångar Malmö – Hässleholm med snabba regionatåg: Minst 3 st per timme 

under högtrafik. 

• Den praktiska kapaciteten på den nya stambanan ska minst vara 10-12 tåg 

per timme och riktning.1 

• Effektivt resandeutbyte med höghastighetståg ska möjliggöras i Hässleholm, 

Lund och Malmö. 

 

F3: Den nya järnvägen Hässleholm-Lund ska frigöra kapacitet i det sydsvenska järnvägssystemet. 

Frigöra kapacitet 

• Kapacitetsutnyttjande – Analys gods- & lokal/regionaltrafik Södra stambanan. 

• Bedömning möjligheter till omledning mellan ny järnväg och Södra stambanan. 

• Bedömning effektivitet kopplingspunkter med Södra stambanan. 

 

 

 
1 Den praktiska kapaciteten beror på fördelningen av tåg, deras uppehållsbild och hastighet. 
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F4: Den nya järnvägen Hässleholm-Lund ska nå en punktlighet om minst 98 % och möjliggöra en 

robust trafikering mellan orterna. 

Punktlighet och robusthet 

• Nå en punktlighet om minst 98 % (simuleras i Railsys) och möjliggöra en robust 

trafikering mellan orterna. 

 

F5: Stationslägena och stationernas utformning ska vara attraktiva ur ett hela-resan-perspektiv och 

möjliggöra effektiva byten mellan tåg eller till andra trafikslag. 

 

F6: Stationslägena och stationernas utformning ska möta ett stort resandeunderlag och möjliggöra 

tillgänglighet för alla. 

 

F7: Stationslägena och stationernas utformning ska stödja ett stort upptagningsområde och skapa 

goda möjligheter att nå viktiga målpunkter. 

Bedömning attraktivitet - "Hela-resan-perspektiv" (F5-F7) 

• Analys av bytestid mellan ny järnväg och befintliga järnvägars stationer. 

• Analys av tillgänglighet till övrig kollektivtrafik. 

• Analys av tillgänglighet för gång och cykel. 

• Restidsbedömning till funktionellt prioriterat vägnät, exv. E22 och väg 23. 

• Möjligheter att skapa självinstruerande layout för station och stationsområde samt goda 

kopplingar till befintliga strukturer i staden och omlandet (se även kriterier för 

Tillgänglighet – regional utveckling nedan).  

• Möjligheter att tillgodose behoven av ytor för stationsområden för att säkerställa god 

rumslighet inklusive offentliga utrymmen, faktisk och upplevd trygghet, god hälsa och 

arbetsmiljö. 

• Analys av robusthet i volym- och lägesstudier av stationen.  

 

Tillgänglighet - Regional utveckling (F6, F7) 

• Kvalitativ bedömning av stationsområdets förutsättningar att ta emot människor med 

olika behov och förutsättningar, exempelvis socioekonomiska eller fysiska. 

• Analys av stationslägets närhet till specifika arbetsplatser och målpunkter i regionen. 

• Analys av antal arbetsplatser och viktiga målpunkter inom 1–2 km från stationsläget.  

• Resandeunderlagsanalys: Analys av antal människor (natt- och dagbefolkning) inom olika 

avstånd till stationsläget med varierande färdmedel.  

o fotgängare 1-2 km,  

o cykel 5 km + 10 km,  

o räckvidd i det regionala kollektivtrafiksystemet exv. med buss i 

tiominutersintervall 10-60 min, 

o bil i tiominutersintervall 10-60 min. 

• Bedömning av stationslägen i förhållande till befintlig och planerad bebyggelse samt hur 

de stödjer utveckling av bostäder och verksamhetslokaler.  

 

 

För hänsynsmålen utgörs bedömningskriterierna i vissa fall (H6, H7, H8, H9, H14, H15) av 

specifika utvärderingskriterier för respektive mål.  

I flera fall (H1, H2, H3, H4, H5, H10, H11, H12, H13) tillämpas dock en stegvis 

bedömning enligt följande: 
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• Bedömning av intressets värde eller känslighet. 

• Bedömning av effekt/påverkan från korridor (exempelvis intrång, barriäreffekt, 

fragmentering, bullerstörning eller annan påverkan). 

• Möjlighet att undvika intresset genom anpassningsåtgärder (exempelvis annan 

järnvägssträckning i korridoren), upprätthålla intresset genom skyddsåtgärder 

(exempelvis bullerskydd) respektive stärka intresset (exempelvis genom att 

förbättra tillgängligheten till intresset). 

Bedömningarna görs sedan med hjälp av framtagna bedömningsgrunder i MKB.  

I Tabell 15 nedan listas specifika utvärderingskriterier, alternativt anges att stegvis 

bedömning görs, varpå viktiga intressen respektive effekter listas. 

Tabell 15. Utvärderingskriterier för hänsynsmål H1-H15. 

Utvärderingskriterier för hänsynsmål H1-H15 

H1: Den nya järnvägen ska så långt som möjligt anpassas till landskapets förutsättningar och 

utveckling och därmed upprätthålla eller stärka en positiv upplevelse av landskapet. 

 

H2: Den nya järnvägen ska så långt som möjligt upprätthålla eller stärka förutsättningarna för 

etablerade markbruk, samband, rörelsemönster, karaktärer och funktioner. 

 

H3: Den nya järnvägen ska så långt som möjligt upprätthålla en mångfald av kulturhistoriska 

miljöer, samband och karaktärsdrag samt stärka möjligheten att läsa och uppleva dem i 

landskapet. 

Stegvis bedömning enligt ovan. 

 

Landskap (H1-H3) 

För projektmål H1-H3 kommer bland annat följande intressen att beaktas: 

• landskap/stadslandskap med värden som exempelvis visuella utblickar, 

upplevelsevärden, bruksvärde, läsbarhet, orienterbarhet och sammanhang. 

Bedömningen tar hänsyn till känsliga landskapsrum i olika 

landskapskaraktärsområden. (H1) 

• tydliga strukturer i topografin. (H1, H2) 

• funktionella samband inklusive ekonomiska sådana (arbetsmarknad, näringsliv som 

exempelvis handel och besöksnäring), rörelsemönster och invanda stråk, karaktärer 

och funktioner. (H2) 

• markanvändning. (H2, H3) 

• historiska samband och läsbarheten av dessa i landskapet. (H3) 

• kulturmiljö med exempelvis historisk läsbarhet samt miljöer och objekt som är särskilt 

betydelsebärande för ett förlopp eller en tid. (H3) 

Bland annat kommer följande typer av effekter/påverkan att ingå i miljöbedömningen: 

• visuella och fysiska barriäreffekter. (H1-H3) 

• fragmentering. (H1-H3) 

• intrång. (H1-H3) 

• förluster. (H1-H3) 

• kontraster. (H1, H3) 
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H4: Den nya järnvägen ska bidra till att upprätthålla eller utveckla förutsättningarna för 

ekosystem med en mångfald av arter och livsmiljöer såväl invid järnvägen som i ett större 

omland. 

Stegvis bedömning enligt ovan. 

 

Ekosystem 

För projektmål H4 kommer bland annat följande intressen att beaktas: 

• naturmiljö med bland annat Natura 2000-områden samt områden med 

naturvärdesklassning och nödvändiga skyddsavstånd till dessa. 

• ekologiska samband och strukturer. 

• ekosystemtjänster. 

• (rödlistade) arter och artskyddsfrågor på övergripande nivå. 

 

Bland annat kommer följande typer av effekter/påverkan att ingå i miljöbedömningen: 

• fysiska barriäreffekter. 

• intrång. 

• förluster. 

• fragmentering. 

• störningar i form av exempelvis buller. 

 

H5: Den nya järnvägen ska bidra till att upprätthålla eller utveckla förutsättningarna för 

rekreation och friluftsliv. 

Stegvis bedömning enligt ovan. 

 

Rekreation och friluftsliv 

För projektmål H5 kommer bland annat följande intressen att beaktas: 

• rekreations- och friluftsområden och möjligheten att uppleva dessa genom exempelvis 

leder och spår för vandring. 

• ytor i och nära staden som är viktiga för rekreation, till exempel lekplatser, torg och 

gågator, med särskilt beaktande av barnperspektivet. 

• sociala värden som exempelvis idrottsnoder (särskilt betydelsefulla för barn), 

områden för hästverksamhet och ridslingor, miljöer som skolor använder för 

utomhuspedagogik, platser för fågelskådning, sjöar och åar för bad, paddling och 

andra aktiviteter. 

 

Bland annat kommer följande typer av effekter/påverkan att ingå i miljöbedömningen: 

• visuella och fysiska barriäreffekter. 

• intrång. 

• förluster. 

• fragmentering. 

• störningar i form av exempelvis buller. 
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H6: Den nya järnvägen ska bidra till att ingen människa dödas eller skadas allvarligt i trafiken. 

Trafiksäkerhet 

• Kvalitativ bedömning av trafiksäkerhetseffekter som en följd av lokaliseringen av 

järnvägen och de nya stationslägena.2  

 

H7: Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att ingen människa utsätts för skadligt 

buller eller skadliga vibrationer från järnvägen. 

Buller och vibrationer  

Bedömningarna görs med hjälp av framtagna bedömningsgrunder i MKB. Bedömningen görs 

utifrån en representativ järnvägssträckning (plan och profil) i respektive lokaliseringsalternativ 

där järnvägens läge i topografin beaktas (bank/skärning/bro). 

• Kvalitativ analys av lokaliseringsalternativens olika bullerpåverkan på omgivningen 

som grund för bedömning av måluppfyllelse. Utvärderingen följer Trafikverkets 

riktlinjer för lokal-/områdestyper och sammanställs utifrån påverkan över 

riktvärdena. Områden värderas utifrån graden av tät bostadsbebyggelse, mängden 

boende samt förekomsten av vårdlokaler, skolor, förskolor och annan känslig 

verksamhet. 

• Kvalitativ analys av lokaliseringsalternativens olika vibrationspåverkan på 

omgivningen som grund för bedömning av måluppfyllelse. Bedömning görs av hur 

vibrationsnivåer inom olika intervall påverkar områden. Områden värderas utifrån 

graden av tät bostadsbebyggelse, mängden boende samt förekomsten av vårdlokaler, 

skolor, förskolor och annan känslig verksamhet. 

 

H8: Den nya järnvägen ska bidra till att upprätthålla eller utveckla förutsättningarna för goda 

livsmiljöer samt strukturer viktiga för den sociala sammanhållningen. 

Strukturer viktiga för social sammanhållning  

• Kvalitativ bedömning av sociala konsekvenser och fysisk planering samt möjligheter 

till att upprätthålla eller utveckla värdet. Bedömningen omfattar exempelvis 

barriäreffekter, påverkan på rörelsemönster, avskärmningseffekter av orter och 

områden, påverkan på goda livsmiljöer och förutsättningar för en god hälsa samt 

interaktionsmöjligheter stad/landsbygd. Ekonomiska samband och strukturer beaktas 

då dessa ofta utgör drivkrafter för social sammanhållning. Bedömningen görs för 

människor med olika förutsättningar och behov. 

 

  

 
2 Överflyttning av trafik från väg till den nya järnvägen, vilket ger den största positiva 

trafiksäkerhetseffekten, modelleras i den samhällsekonomiska bedömningen. 
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H9: Den nya järnvägen ska bidra till att farliga ämnen inte sprids till omgivande luft, mark- 

eller vattenområden. 

Bedömningarna görs med hjälp av framtagna bedömningsgrunder i MKB. 

• Kvalitativ bedömning av risk för spridning av farliga ämnen till markmiljö, luftmiljö, 

yt- och grundvatten. Beaktande av förorenad mark och hänsynstagande till exempelvis 

yt- och grundvattentäkter, områden med högt naturvärde samt direkt påverkan på 

människors hälsa. Negativ påverkan som beaktas är bland annat exponerings- och 

spridningsrisker för föroreningar på platsen och i omgivningen genom att starkt 

förorenade jordmassor, grundvatten och ytvatten sprids till områden som inte varit 

förorenade tidigare.  

 

H10: Den nya järnvägen ska bidra till ett långsiktigt hållbart nyttjande av vatten. 

 

H11: Den nya järnvägen ska bidra till ett långsiktigt hållbart resursanvändande av mark samt 

jordbruk, skogsbruk och vattennäringar. 

 

H12: Den nya järnvägen ska bidra till ett hållbart användande av materiella tillgångar, 

värdefulla ämnen och material. 

 

H13: Den nya järnvägen ska så långt som möjligt anpassas med hänsyn till tysta områden. 

Stegvis bedömning enligt ovan. 

 

För projektmål H10-H13 kommer bland annat följande intressen att beaktas: 

• dricksvattenförsörjning yt-/grundvatten och Bolmentunneln. (H10) 

• ytvatten och grundvatten med beaktande av påverkan av såväl färdig anläggning som 

under byggfasen. (H10) 

• åker- och betesmark, skog. (H11)  

• jord- & skogsbruk, vattennäringar. (H11) 

• materiella tillgångar, värdefulla ämnen och material som exempelvis täkter och 

fyndigheter med mycket goda förutsättningar för brukande. (H12) 

• tysta områden inklusive både påverkan på ljudnivåer (riktvärdet 40 dBA för 

friluftsområden) och tillgänglighet till dem. (H13) 

 

Bland annat kommer följande typer av effekter/påverkan att ingå i miljöbedömningen: 

• fysiska barriäreffekter. 

• intrång. 

• fragmentering inklusive hänsyn till brukbarhet efter delning av område. 

• förluster. 

• förbrukning, inklusive användning av byggmaterial, masshantering och 

återanvändning av massor samt avfallshantering. 

• påverkan på kvalitet och kvantitet som exempelvis kemisk eller ekologisk 

ytvattenstatus över ett långt tidsperspektiv. 

• försörjning, exempelvis från vattendrag eller avrinningsområde. 

• bullerstörningar. 

• andra effekter på möjligheterna att bruka resurser. 
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H14: Den nya järnvägen lokaliseras och utformas för att bidra till att begränsa utsläpp av 

växthusgaser genom att anläggningsdelar som färdigställs efter år 2030 ska uppnå minst 50 % 

reduktion och anläggningsdelar som färdigställs efter år 2035 ska uppnå minst 80 % reduktion 

(jmf 2015). 

Begränsa utsläpp av växthusgaser 

• Klimatkalkyl och reducerad klimatpåverkan utgör del av bedömning av 

måluppfyllelse, dock har tidigare lokaliseringsutredningar visat att skillnaderna 

mellan olika alternativ inom samma korridor kan vara större än skillnaderna mellan 

korridorer. Därmed kan kriteriet sannolikt bli mer aktuellt i senare planeringsskeden.  

• Kvalitativ bedömning av påverkan under byggfas genom att jämföra de olika 

lokaliseringsalternativens längd samt omfattning på komplexa anläggningsdelar och 

konstruktioner. Vidare beaktas energi- och klimatpåverkande faktorer som 

masshantering och behov av grundförstärkning.  

• Känslighetsanalys av faktorer som driver klimatpåverkan från anläggningen utifrån ett 

livscykelperspektiv. Belastning av CO2-ekvivalenter relativt ett referensalternativ med 

lägst belastning. 

• Möjligheter till strategi för optimerad och hållbar masshantering. Potential till 

massbalans i projektet och i landskapet.   

 

H15: Den nya järnvägen lokaliseras och utformas för att bidra till en effektiv energianvändning 

under anläggningens livscykel. 

Begränsa energianvändning 

• Kvalitativ bedömning utifrån utfall från klimatkalkyl ska utgöra del av beslutsunderlag 

för en bedömning av måluppfyllelse och eventuell efterföljande relativ rangordning av 

valda lokaliseringsalternativ.  

 

 

För arkitekturmålen (A1-A2) har specifika utvärderingskriterier arbetats fram för respektive 

projektmål, se Tabell 16 nedan.  

Tabell 16. Utvärderingskriterier för arkitekturmål A1-A2. 

Utvärderingskriterier för arkitekturmål A1-A2 

 

A1: Den nya järnvägen och dess stationer ska med hög arkitektonisk kvalitet bidra till attraktivt och 

medvetet gestaltade miljöer med plats för banbrytande arkitektur där det är motiverat. 

Bedömning av arkitekturens kvalitet samt möjlighet till grad av banbrytande utifrån platsens 

förutsättningar.  

• Attraktiva och mänskliga rumskvaliteter med beaktande av exempelvis skala i omgivningen 

samt upplevelsevärden och positiv identitet. 

• Möjligheter för banbrytande arkitektur.  

• Överensstämmelse eller konflikter med gestaltningskrav i gällande planer (primärt 

översiktsplaner) som grund för en dialog kring möjligheter och utmaningar rörande 

gestaltningen. 
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A2: Den nya järnvägen och dess stationers arkitektur ska kännetecknas av en övergripande ordning 

samt bidra till en god användbarhet och funktionalitet utifrån platsens förutsättningar. 

Kvalitativ bedömning av möjlighet till värdeskapande stadsutveckling, god användbarhet och tydlig 

orienterbarhet.  

• En lugn, övergripande och balanserad ordning skall eftersträvas i förhållandet mellan 

anläggning och omgivning med beaktande av  

o funktionalitet med hänsyn till bland annat ytbehov,  

o användbarhet med sömlöst hela-resan-perspektiv,  

o integrering i, och stärkande av, strukturer och nätverk,  

o stationsortens och -områdets karaktär, 

o en hälsosam och attraktiv livsmiljö. 
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