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I samrådsredogörelsen sammanställs och sammanfattas hur samrådet bedrivits, vilka 

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

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

samrådsredogörelsen kommenterar Trafikverket de inkomna synpunkterna. 

1. Sammanfattning skede samrådsunderlag 

Samrådsunderlaget har funnits tillgängligt på Trafikverkets hemsida 3 september – 1 

november 2018. Information om samrådet publicerades i ett antal tidningar och berörda 

kommuner, Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne, Naturvårdsverket, Försvarsmakten, 

Riksantikvarieämbetet och Kollektivtrafikmyndigheten fick information om samrådet via e-

mejl och post.  

Totalt inkom 16 svar, åtta från kommuner, sju från myndigheter och organisationer, och en 

från allmänheten. Samtliga svar som berörde huruvida projektet kan anses innebära 

betydande miljöpåverkan eller inte, instämde i Trafikverket bedömning att projektet kan 

antas innebära betydande miljöpåverkan. 

Flertalet svar ser behovet av en utbyggd järnväg mellan Hässleholm och Lund för att bidra 

till utvecklingen av regionen och kommunerna (Region Skåne, Hässleholms kommun, 

Lunds kommun, LRF Skåne, Naturskyddsföreningen Skåne och Remmarlövs sockengille). 

Tre svar framför en önskan om att en utbyggnad av en ny stambana ska samlokaliseras med 

Södra stambanan för att undvika en ny barriär i landskapet och samhällena (Eslövs 

kommun, LRF Skåne och Remmarlövs sockengille). Trafikverket kommer att utreda 

möjligheten att i delar samlokalisera den nya stambanan med Södra stambanan. De båda 

banorna har dock skilda krav på plan och profil, vilket kan omöjliggöra samlokalisering. I 

samtliga lokaliseringsalternativ som kommer att studeras kommer konsekvenser av den nya 

stambanan som barriär och möjligheten att minska negativa konsekvenser av en barriär att 

studeras.  

Naturskyddsföreningen i Skåne anser att en utbyggnad bör dimensioneras för hastigheten 

250 km/tim i stället för 320 km/tim. LRF Skåne anser att det behöver utredas vad 250 

km/tim skulle ge för konsekvenser och möjligheter. Trafikverket hänvisar här till PM ”Nya 

stambanor – ny generation järnväg” daterad 2018-10-15 (det så kallade Positionspappret) 

och de avvägningar avseende hastigheter som görs där. Svalövs och Hörbys kommuner 

anser att det inte är möjligt att förlägga den nya stambanan inom aktuell del av 

kommunerna utan att orsaka stor skada på stora värden.  

De båda stationsorterna Hässleholm och Lund förordar centrala stationslägen. 

Kommunerna betonar också vikten av att lokaliseringsutredningen genomförs skyndsamt 

för att övrig utveckling inom kommunen inte ska behöva bromsas mer än nödvändigt.   

Fyra svar välkomnar att projektmålen kommer att uppdateras och framförde synpunkter på 

vad som bör ingå i målen (Region Skåne, Eslövs kommun, Höörs kommun och Hässleholms 

kommun).  

Eslövs och Höörs kommun anser att miljöbedömningen även behöver omfatta eventuella 

konsekvenser (exempelvis avseende buller och risk kopplat till farligt gods) vid ett förändrat 
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trafikeringsupplägg på Södra stambanan. I projekt Hässleholm-Lund kommer vi att utreda 

konsekvenser av Södra stambanan där de samverkar med konsekvenser av den nya 

stambanan. Resterande delar av Södra stambanan hanteras kontinuerligt inom Trafikverket 

genom exempelvis bullerkartläggningar av befintliga förhållanden.  

Tre svar poängterar vikten av att utreda konsekvenser för friluftslivet i 

lokalieringsutredningen (Region Skåne, Naturvårdsverket, Höörs kommun). Trafikverket 

delar denna syn. Tre svar (Hörby kommun, Höörs kommun och Eslövs kommun) påpekar 

att områden för riksintressen för friluftsliv saknas i underlaget. Trafikverket har beaktat 

synpunkterna och uppdaterat samrådsunderlaget med dessa områden. Höörs kommun och 

Naturskyddsföreningen Skåne vill att klimatpåverkan utreds för etappen Hässleholm-Lund. 

Trafikverket kan eventuellt komma att genomföra en sådan studie. Kävlinge och 

Hässleholms kommuner påpekar vikten av att utreda påverkan på ekosystemtjänster. 

Trafikverket avser utreda översiktlig påverkan på ekosystemtjänster inom 

lokaliseringsutredningen.  

Flertalet svar poängterar vikten av fortsatt tät samverkan. Trafikverket delar denna syn.  

Samtliga yttranden kan sökas under diarienummer 2018/88290 i Trafikverkets diarium. 

2. Sammanfattning skede lokaliseringsutredning 

Under skede lokaliseringsutredning genomförs samråd i fyra omgångar. Samrådsunderlaget 

har uppdaterats inför varje samrådsomgång och publicerats på Trafikverkets webbplats. 

Information om respektive samråd har publicerats i tidningar och ett stort antal berörda 

aktörer har informerats via e-mejl om samrådet. 

Samråd 1 pågick under perioden 16 februari – 17 mars 2020. Syftet med samråd 1 var att ge 

berörda möjlighet att delge Trafikverket kunskaper om förutsättningarna inom utrednings-

området, samt att informera om projektet och hur det kommer att planläggas och samrådas. 

Totalt har knappt 100 yttranden kommit in från myndigheter, kommuner, organisationer 

och allmänhet under samråd 1. 

Flera av de större samrådsparterna lyfter i samråd 1 fram synpunkter kopplat till 

projektmålen. Länsstyrelsen anser att projektmål om restid, hastighet, kapacitet och 

robusthet behöver förtydligas och motiveras. Lunds kommun efterfrågar en tydligare 

koppling mellan ändamål och projektmål, Eslövs kommun föreslår en justering i ett av 

projektmålen och Höörs kommun påpekar att de är svåra att överblicka. Jernhusen är 

positiva till de formulerade projektmålen. Trafikverket har tagit fram en motivbilaga för att 

tydliggöra projektmålens bakgrund och sammanhang. Projektmålen är inte föremål för 

samråd under kommande tre samråd. 

Lokalisering av den nya stambanan samt dess stationslägen var en återkommande synpunkt 

under samråd 1. Region Skåne och Lunds kommun hänvisar till överenskommelser inom 

Sverigeförhandlingen, som bland annat pekat ut centrala stationslägen i både Lund och 

Hässleholm. Kristianstads kommun förespråkar också ett centralt stationsläge i Hässleholm. 

Även ett antal organisationer instämmer i vikten av centrala stationslägen. Privatpersoner 

har föreslagit såväl centrala som externa stationslägen. Samförläggning med befintlig 
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infrastruktur förespråkas i flera yttranden, främst av hänsyn till bevarande av befintliga 

natur- och kulturmiljöer. Flera är även kritiska till den barriäreffekt som en ny stambana 

skulle ge upphov till. Trafikverket ska inom lokaliseringsutredningen identifiera och föreslå 

ett antal möjliga lokaliseringsalternativ. I arbetet ingår även särskilda fördjupningsstudier 

kring stationernas lokaliseringar. Det kommer att utredas var och om samlokalisering med 

befintlig infrastruktur kan vara möjlig. 

En mängd synpunkter har inkommit kopplat till framtagna analyser och beskrivningar. 

Vissa pekar på felaktigheter och brister i underlagen, till exempel att de är ofullständiga eller 

gamla. Det finns även önskemål om att fördjupa eller bredda genomförda analyser. Några 

parter pekar på vikten av att hålla en konsekvent nivå på analyser och beskrivningar för hela 

utredningsområdet. Andra efterfrågar ytterligare perspektiv så som exempelvis redovisning 

av magnetfätsnivåer och påverkan på åker- och betesmarker. Synpunkterna på dessa teman 

kommer från många olika samrådsparter, med viss övervikt från kommunerna och olika 

intresseorganisationer. Trafikverket kommer att kontrollera och vid behov justera 

felaktigheter och brister i underlagen. Trafikverket instämmer i vikten av att hålla en 

konsekvent nivå på beskrivningar och analyser för hela utredningsområdet. 

Bland synpunkterna finns även de som ställer sig kritiska till projektet och behovet av att 

bygga en ny stambana. Det förekommer även flertalet invändningar mot att dimensionera 

banorna för en hastighet på 320 km/tim och de konsekvenser detta medför. Dessa 

synpunkter kommer i första hand från intresseorganisationer och allmänheten. 

Trafikverkets uppdrag är att genomföra en lokaliseringsutredning för byggandet av en ny 

stambana för hastigheten 320 km/tim.  

Kävlinge och Lunds kommun påpekar att den korta samrådstiden utgör ett problem. 

Trafikverket har förståelse för kritiken mot samrådstiden, som är kort i samråd 1 och 2 men 

kommer att vara betydligt längre i samråd 3 och 4. 

Samråd 2 pågick under perioden 29 maj – 18 juni 2020. Syftet med samråd 2 var att 

stämma av förutsättningarna som ligger till grund för analys och värdering för hela det 

efterföljande utredningsarbetet. Totalt har omkring 60 yttranden kommit in från 

myndigheter, kommuner, organisationer och allmänhet under samråd 2. 

Stationslägenas placering är en viktig fråga för att maximera de nya stambanornas nytta, 

påpekar bland annat flertalet kommuner och Region Skåne i samråd 2. De allra flesta 

förordar centrala stationslägen i anslutning till befintliga stationer i Hässleholm och Lund 

och några hänvisar till Sverigeförhandlingens överenskommelser om stationslägen. 

Trafikverket kommer att studera dragning samt olika alternativ för stationslokalisering i det 

kommande arbetet. Effekter och konsekvenser av olika alternativ kommer att analyseras. 

Stationslägen kommer att studeras vidare i det kommande arbetet. 

Flertalet områden med höga natur- och kulturvärden samt tysta områden lyfts fram i 

yttranden från kommuner, intresseorganisationer och allmänheten. För att bevara såväl 

värdefulla natur- och kulturmiljöer samt undvika barriäreffekter så har det inkommit många 

förslag kopplat till den nya stambanans sträckning. Samförläggning med annan 

infrastruktur lyfts fram som ett konkret förslag. Flera ställer sig även kritiska till projektet i 

sin helhet och till dimensionering av hastighet till 320 km/tim. Banans gestaltning lyfts av 

några som en viktig fråga likväl som bro- och tunnellösningar för att undvika 

barriäreffekter. Trafikverkets uppdrag är att genomföra en lokaliseringsutredning för 

byggandet av en ny stambana för hastigheten 320 km/tim. Inom lokaliseringsutredningen 
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ska Trafikverket identifiera och föreslå ett antal möjliga lokaliseringsalternativ samt effekt- 

och konsekvensbedöma dessa. Anläggningens barriärpåverkan kommer att analyseras 

översiktligt och möjligheten till samlokalisering kommer att utredas. Detaljutformning av 

anläggningen, så som bro- och tunnellösningar, avgörs först i ett senare skede efter att ett 

lokaliseringsalternativ valts. Banans gestaltning och hänsyn till omgivningen är viktiga 

perspektiv att beakta. 

Kartläggningen av rekreation- och friluftsområden anser flera samrådsparter vara 

bristfällig. Bland annat anser Länsstyrelsen att analysen behöver fördjupas och Region 

Skåne att den bör få ett mer regionalt perspektiv. Beskrivningen av ekologiska samband 

omnämns i några yttranden som för övergripande. Länsstyrelsen delar Trafikverkets 

bedömning att de teoretiska modellerna för att bedöma ekologiska samband kan användas, 

men pekar på behov av fördjupade beskrivningar längre fram. Trafikverket kommer att se 

över det regionala perspektivet i sammanställningen om rekreation och friluftsliv, samt 

lägga till hänvisning till den sociala konsekvensanalysen där vissa perspektiv behandlas. 

Trafikverket anser att beskrivningen av ekologiska samband är på en tillräcklig nivå för det 

skede som utredningen befinner sig i. 

I yttrandena påpekar flera olika samrådsparter felaktigheter och brister i 

samrådsunderlagets olika delar som de anser behöver åtgärdas. Det handlar bland annat om 

underlag som inte tagits med, särskilda natur- och kulturvärden som inte omnämns och om 

klassificeringar av områden. Några perspektiv lyfts även fram som de anser att utredningen 

behöver fånga, exempelvis barnperspektivet. Ett flertal kommuner har synpunkter på hur 

deras översiktsplaner hanteras i underlaget. Hässleholms kommun menar att Trafikverket 

bör använda den översiktsplan som, när yttrandet skrevs, var på samråd och några 

kommuner menar att översiktsplanerna är felaktigt återgivna. Trafikverket kommer att 

kontrollera och vid behov justera felaktigheter och brister i underlagen. Trafikverket kan 

endast använda sig av antagna dokument, men har kännedom om innehållet i Hässleholms 

förslag till ny översiktsplan. En noggrann översyn kommer att göras för hur Lunds 

kommuns översiktsplan återges.  

Samråd 3 och 4 har ännu inte genomförts. 

Samtliga yttranden kan sökas under diarienummer 2018/88290 i Trafikverkets diarium. 

3. Planläggningsbeskrivning  

I planläggningsbeskrivningen klarläggs syftet med samråd, vilka samrådsformer som 

planeras, när samråd är tänkt att genomföras och vilken samrådskretsen är tänkt att vara. 

Planläggningsbeskrivningen ska användas som stöd för styrning och genomförande av 

kommunikationen som sker med både interna och externa intressenter. Syftet är att redan i 

ett tidigt skede av planläggningsprocessen tydliggöra vad arbetet innebär och vilka 

ytterligare samråds- och beslutstillfällen som är att förvänta. 

Planläggningsbeskrivningen har senast uppdaterats 2021-01-20. 
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4. Bakgrund 

Projekt Hässleholm-Lund bygger på Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie Höghastighetsjärnväg 

Jönköping-Malmö, daterad 2018-03-31, (publikationsnummer 2018:098). Arbetet med 

åtgärdsvalsstudien pågick under 2015-2018 och under den tiden hölls kontinuerliga möten 

och samråd med berörda kommuner, regioner, länsstyrelser, andra myndigheter och 

organisationer. 

Under perioden 2017-03-01 – 2017-06-20 var det möjligt att lämna synpunkter på 

förhandskopian för åtgärdsvalsstudien. Trafikverket tog emot synpunkter från 27 

organisationer, myndigheter och kommuner. Det som föranledde justering av dokumentet 

arbetades in i slutversionen av åtgärdsvalsstudien, medan det som gällde arbetet inom 

planläggningsprocessen på den av projekt Hässleholm-Lund berörda sträckan hanteras av 

projektet.  

Samtliga yttranden på åtgärdsvalsstudien kan sökas i Trafikverkets diarium under 

diarienummer TRV 2015/69383 samt TRV 2017/60604. 

Utredningsområdet är cirka 80 kilometer långt och 30 kilometer brett. Det går i en 

nordöstlig till sydvästlig riktning mellan Hässleholm och Lund.  

Förutsättningarna som styrt avgränsningen av utredningsområdet är: 

• Restid Stockholm-Malmö ska vara högst två timmar och 30 minuter med direkttåg 

• Hastighet 320 km/tim för höghastighetståg respektive 250 km/tim för snabba 

regionaltåg 

• Hässleholm och Lund är stationsorter 

5. Samrådskrets 

Samrådskretsen har utgjorts av berörd länsstyrelse, berörda kommuner, regional 

kollektivtrafikmyndighet och region, enskilda som särskilt berörs samt organisationer och 

allmänhet som kan antas bli berörda. Även utvalda statliga myndigheter har ingått i 

samrådskretsen. De enskilda som kan antas bli berörda, liksom de berörda kommunerna 

och organisationerna har definierats genom det geografiska utredningsområde som 

projektet berör, se avsnitt 4 Bakgrund. 

6. Samråd om samrådsunderlag 

6.1. Samrådsgrupp och tjänstemannagrupp 

Projekt Hässleholm-Lund har grupper för samverkan med Region Skåne, Länsstyrelsen i 

Skåne, Hässleholms, Höörs, Eslövs och Lunds kommuner. Grupperna är benämnda 

samrådsgrupp och tjänstemannagrupp. Det övergripande syftet är att utgöra forum för 
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samråd och avstämning, samt förankring av strategiska förutsättningar och förslag. 

Grupperna har inget beslutsmandat. Samrådsgruppen har både politisk och 

tjänstepersonsrepresentation, medan tjänstemannagruppen enbart har 

tjänstepersonsrepresentation. 

6.2. Digitalt samråd 

Under hösten 2018 genomfördes ett digitalt samråd inför länsstyrelses beslut om huruvida 

projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Ett samrådsunderlag publicerades 

på Trafikverkets hemsida www.trafikverket.se/hassleholm-lund. Synpunkter kunde lämnas 

mellan 2018-09-03 och 2018-11-01. 

Information om det digitala samrådet publicerades 2018-09-03 i Post och Inrikes 

Tidningar, Kristianstadsbladet, Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad, Nordvästra Skånes 

Tidning, Landskrona Posten och Skånska Dagbladet. Information om samrådet skickades 

dessutom med både e-mejl och post till följande sändlista: Länsstyrelsen i Skåne, Region 

Skåne, Eslövs kommun, Hässleholms kommun, Hörby kommun, Höörs kommun, Klippans 

kommun, Kristianstad kommun, Kävlinge kommun, Lunds kommun, Svalövs kommun, 

Försvarsmakten, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet samt 

Kollektivtrafikmyndigheten. 

6.3. Samråd med Länsstyrelsen i Skåne 

Den 25 april 2018 hölls möte mellan Trafikverket och Länsstyrelsen i Skåne då innehållet i 

samrådsunderlaget presenterades översiktligt. Länsstyrelsen preciserade vissa områden som 

krävde särskild uppmärksamhet i samrådsunderlaget. 

Minnesanteckningar finns diarieförda under diarienummer TRV 2018/88290:1. 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket beaktade synpunkterna i samrådsunderlaget. 

6.4. Samråd med Region Skåne 

Region Skåne delar Trafikverkets bedömning att projektet kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan och välkomnar att Trafikverket avser uppdatera projektmålen inför det 

fortsatta arbetet.  

Regionen anser att höghastighetsbanan tillför nödvändig kapacitet i det skånska 

järnvägssystemet för både nationella och regionala transporter. Regionen planerar att 

utveckla snabba regionaltåg som kan använda höghastighetsbanan och köra vidare till 

Kristianstad/Blekinge samt Älmhult och Växjö. Med hjälp av en utbyggd höghastighetsbana 

och en utbyggd Skånebana kan pendlingstider minskas, regionaltågstrafiken förbättras och 

arbetsmarknadsregioner byggas samman med högre sysselsättningsgrad som följd. För att 

skapa denna utveckling anser Regionen att kopplingspunkten i Hässleholm till Skånebanan i 

Kristianstad och Södra stambanan behöver vara permanent och finnas kvar även när 

resterande etapper av höghastighetsjärnvägen förverkligas. Vidare behöver Skånebanans 

dubbelspår mellan Hässleholm och Kristianstad vara färdigställt samtidigt som 

http://www.trafikverket.se/hassleholm-lund
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höghastighetsjärnvägen mellan Hässleholm och Lund. De regionala nyttorna bör ingå i 

projektmålen. Vidare bör trafikeringen ingå som en del i miljöbedömningen. 

Regionen anser att projektet borde innehålla nödvändiga åtgärder på sträckan Lund-

Malmö-Öresundsbron och att åtgärdsvalsstudier behöver inledas för att identifiera åtgärder 

för de kommande flaskhalsarna vid Lund C, Malmö C och Malmö C-Östervärn. 

Regionen förvånas över att samtliga stationslägen beskrivs likvärdigt i samrådsunderlaget 

trots att åtgärdsvalsstudien var tydlig med vilka stationslägen som borde ingå i det fortsatta 

arbetet. Regionen anser det viktigt att beskriva miljöeffekter av stationslägena i 

miljöbedömningen både på lokal, regional och nationell nivå.  

Regionen saknar en beskrivning av de värden för friluftslivet som Skåneleden utgör. 

Regionen önskar att Trafikverket tar så stor hänsyn som möjligt till Skåneledens värden och 

minimerar höghastighetsjärnvägens negativa påverkan på denna.  

Det fullständiga yttrandet kan sökas under diarienummer 2018/88290:11. 

Trafikverkets kommentar:  

I projektets omfattning ingår att utreda anläggning av kopplingspunkt för planerad trafik 

mellan den nya stambanan och Södra stambanan. Förutsättningen för kopplingspunkten är 

att den ska anläggas i anslutning till Hässleholm för trafik i riktning mot Lund/Malmö. 

Kopplingspunkten ska möjliggöra ett trafikeringsupplägg som avlastar Södra stambanan på 

sträckan.  

Avseende utbyggnad till dubbelspår på Skånebanan Hässleholm-Kristianstad så delar 

Trafikverket Region Skånes syn på att det är en för Skåne angelägen satsning. Sträckan låg 

inte med i Trafikverkets förslag till nationell transportplan 2018-2029. 

Trafikverket avser uppdatera projektmålen och tar med sig önskan om att inkorporera 

regionala nyttor i målen till detta arbete. 

Möjliga upplägg för trafikering av systemet kommer att tas fram. Trafikeringen kommer att 

utgöra förutsättningar för miljöbedömningen. 

Åtgärder på sträckan Lund-Öresundsbron, utifrån vad som identifierades i 

Sverigeförhandlingens uppdrag 60, omhändertas i Trafikverkets åtgärdsplanering.  

Att samtliga stationslägen beskrivs likvärdigt i samrådsunderlaget trots att det finns 

rekommendationer i åtgärdsvalsstudien beror av att åtgärdsvalsstudien inte är en del av den 

lagstadgade planläggningsprocessen. Detta innebär att lokaliseringsutredningen (det steg 

som följer efter samrådsunderlaget) behöver utreda samtliga möjliga förslag 

förutsättningslöst. Detta för att ge samtliga samrådsparter möjlighet att tycka till om 

förslagen. Dock tas den kunskap som framkom under arbetet med åtgärdsvalsstudien med 

in i arbetet med lokaliseringsutredningen. Åtgärdsvalsstudien (Jönköping-Malmö) gjordes 

på en mycket övergripande nivå och lokaliseringsutredningen kommer att gå in djupare på 

sträckan Hässleholm-Lund och dess förutsättningar. Miljöbedömningen kommer att 

omfatta översiktliga miljöeffekter av olika stationslägen på lokal, regional och nationell nivå 

inom de områden där effekter är möjliga och relevanta att förutse.  
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Trafikverket avser att beskriva Skåneledens värden i lokaliseringsutredningen och i den mån 

det är möjligt ta hänsyn till dessa i arbetet med framtagande, och konsekvensbeskrivning, av 

lokaliseringsalternativ. 

6.5. Samråd med berörda kommuner 

6.5.1. Eslövs kommun 

Eslövs kommun delar Trafikverkets uppfattning att projektet kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan. Eftersom utredningsområdet täcker större delen av kommunens yta, så är 

det svårt för kommunen att gå ner i detalj för att komplettera Trafikverkets samråds-

underlag, men vid en översiktlig granskning konstateras att det saknas områden i kartan för 

riksintressen för friluftsområden, områden i listan med föreslagna Natura 2000-områden 

och bland naturreservat. 

Eslövs kommun anser att en revidering av projektmålen är nödvändig och att denna 

revidering ska göras i samråd med berörda parter. 

Eslövs kommun påtalar att de inte ser att det finns utrymme för en ny barriär genom 

kommunen, utan att en ny höghastighetsjärnväg antingen måste följa existerande barriärer 

eller utformas på ett sätt som inte skapar en ny barriär. Det är viktigt att den kommande 

processen ger utrymme att tillsammans arbeta för att nå lösningar som är acceptabla för alla 

parter. 

Kommunen påtalar vikten av samarbete och samverkan i den fortsatta processen där 

kommunen vill delta som en aktiv part. Utgångspunkt är samverkansöverenskommelsen 

Samverkan Höghastighetsjärnväg Hässleholm-Lund och det är viktigt att överens-

kommelsen hålls levande, samt att samtliga berörda kommuner, oavsett storlek, beaktas i 

lika hög utsträckning. 

Kommunen saknar ett resonemang om påverkan på existerande stambana i form av 

förändrad och ökad person- och godstrafik, eftersom ett av syftena med 

höghastighetsjärnvägen är att avlasta nuvarande stambana och möjliggöra för ökad trafik 

där, och det gäller både persontrafik som godstrafik. Kommunen anser att det ska ingå i 

projektet att även göra miljöbedömning för de konsekvenser åtgärden får på resande 

generellt och på stambanans ökade och förändrade godstrafik. Man menar att det påverkar 

Eslövs kommuns möjligheter att exploatera och bebygga mark i stationsnära lägen.  

Det fullständiga yttrandet kan sökas under diarienummer 2018/88290:5. 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket har kompletterat samrådsunderlaget med de områden som kommunen 

uppmärksammat saknades. 

Det kommer att göras en genomlysning och uppdatering av projektmålen. Det arbetet 

kommer göras i samråd med berörda kommuner. 



 

Sida 14 (92) 
 

Trafikverket kommer att utreda möjligheten att i delar samlokalisera en ny stambana med 

Södra stambanan. De båda banorna har dock skilda krav på plan och profil, vilket kan 

omöjliggöra samlokalisering. I samtliga lokaliseringsalternativ som kommer att studeras 

kommer konsekvenser av den nya stambanan som barriär och möjligheten att minska 

negativa konsekvenser av en barriär att studeras.  

Trafikverket ser väldigt positivt på kommunens inställning till samverkan och samarbete. Vi 

delar fullt ut synen på att det är viktigt i den fortsatta processen. Berörda kommuner 

kommer behandlas likvärdigt och beaktas i lika hög utsträckning, oavsett storlek. 

Ett av Trafikverkets syften/ändamål med den nya stambanan är att frigöra kapacitet på 

befintlig järnväg för att möjliggöra robusta och hållbara transporter för människor och gods. 

Eslövs kommuns tolkning av ändamålet är att möjliggöra för ökad trafik på Södra 

stambanan, vilket är felaktigt. Södra stambanans kapacitetsutnyttjande är idag högt och 

frigjord kapacitet behöver därmed inte innebära ökad trafik, dock kan trafikfördelningen 

förändras. Kapaciteten behöver nyttjas för både persontrafik, godstrafik och tid för 

underhåll.  

Trafikverket kommer att genomföra miljöbedömning för den nya stambanan. För att 

förtydliga vad det innebär beskrivs här hur vi utreder buller och risk med avseende på farligt 

gods. 

Vid nybyggnad av järnväg följer Trafikverket riktlinje buller och vibrationer från trafik på 

väg och järnväg (TDOK 2014:1021 2.0). Av riktlinjen framgår ” Bullerstörningen påverkas 

om man utsätts för flera bullerkällor samtidigt. Detta ska beaktas.”. Det innebär att i de fall 

buller från den nya stambanan och annan infrastruktur, exempelvis Södra stambanan, 

skulle samverka ska den sammanlagda bullerstörningen beaktas. Buller från de delar av 

Södra stambanan som inte samverkar med den nya stambanan räknas som buller i befintlig 

miljö och hanteras utifrån den delen i riktlinje buller och vibrationer från trafik på väg och 

järnväg (TDOK 2014:1021 2.0).  

Kartläggning av bullernivåer är gjord för Södra stambanan mellan Hässleholm och Lund. 

För närvarande pågår utredning om vilka åtgärder som kan behöva genomföras för att 

reducera buller i befintlig miljö. https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-

lan/bulleratgarder-langs-vag-och-jarnvag/ 

De riskanalyser som ska utföras i samband med planering av ny järnväg jämför riskerna 

med ny järnväg mot ett nollalternativ. Riskanalyserna tar därmed hänsyn till hur risknivån 

är i dagsläget och hur risknivån blir med ny järnväg, vilket inkluderar hela riskbilden med 

befintlig och ny järnväg.  

6.5.2. Hässleholms kommun 

Hässleholms kommun står bakom Trafikverkets bedömning att projektet kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan. Kommunen är övertygad om att en ny stambana kommer att ge 

flertalet positiva effekter för samhället och för samhällsbyggandet framöver.  

Kommunen förutsätter att inlämnade synpunkter på Åtgärdsvalsstudien kommer att ligga 

till grund för Trafikverkets översyn av projektmålen.  

https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/bulleratgarder-langs-vag-och-jarnvag/
https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/bulleratgarder-langs-vag-och-jarnvag/
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Kommunen förordar ett centralt stationsläge i anslutning till befintlig järnvägsstation. 

Kommunen konstaterar att projektet kommer att medföra svåra intresseavvägningar där 

flera viktiga allmänna intressen kan ställas mot varandra och det kommer att vara svårt att 

tillgodose enskilda intressen, behov och önskemål. En omfattande och transparent dialog 

kommer därför att vara en framgångsfaktor för projektet. Kommunen påpekar att 

skadelindringshierarkin ska vara vägledande för att hitta en lösning där behovet av hållbara 

transporter kan mötas utan att det sker på bekostnad av nyttigheter av motsvarande värde.  

Kommunen lyfter vikten av att utreda eventuella förluster av ekosystemtjänster och 

kompensation av dessa. Området kring Finjasjön och Hovdala slott nämns särskilt som 

viktigt att skydda från buller och annan negativ miljöpåverkan. Även naturresursen 

jordbruksmark med koppling till att kunna säkra och öka självförsörjningsgraden nämns 

som viktig.  

Kommunen önskar att lokaliseringsutredningen sköts noggrant men skyndsamt för att inte 

lägga en död hand över den breda korridor som utgör utredningsområdet.  

Det fullständiga yttrandet kan sökas under diarienummer 2018/88290:20 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket kommer att se över samtliga synpunkter på projektmålen, det vill säga även de 

som lämnades inom arbetet med åtgärdsvalsstudien, vid uppdatering av projektmålen.  

Trafikverket noterar kommunens ståndpunkt avseende stationsläge och tar med den i det 

fortsatta arbetet.  

Trafikverket har för avsikt att ha en öppen och transparent dialog med vår omvärld under 

framtagandet av lokaliseringsutredningen. En god dialog ser vi som en förutsättning för att 

kunna genomföra lokaliseringsutredningen noggrant men skyndsamt.  

Skadelindringshierarkin (att i första hand undvika skada, i andra hand begränsa skada 

genom skyddsåtgärder och i tredje hand kompensera för kvarvarande skada om så är 

motiverat) kommer att vara vägledande i projektet. Påverkan på ekosystemtjänster, 

inklusive jordbruksmark, kommer att utredas inom arbetet med miljöbedömningen.  

6.5.3. Hörby kommun 

Hörby kommun ställer sig negativa till en dragning av höghastighetsjärnvägen inom 

kommunens gränser. I sitt yttrande tydliggör kommunen de lokala förutsättningarna och 

lyfter fram ett antal argument mot en dragning genom kommunen. Vidare pekar man på att 

en dragning genom kommunen bedöms skada stora lokala och regionala värden för 

nuvarande och kommande generationer, samt skapa kraftiga barriäreffekter.  

Kommunen uppmärksammar att det i samrådsunderlaget anges att inga riksintressen för 

yrkesfisket förekommer i utredningsområdet, vilket är felaktigt då Ringsjön är utpekat 

riksintresse. Man noterar också att det går att misstolka uppgift gällande årtal för senast 

antagen översiktsplan.  
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Det fullständiga yttrandet kan sökas under diarienummer 2018/88290:26. 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket noterar kommunens ståndpunkt avseende konsekvenserna av att dra en ny 

stambana genom kommunen och tar med den i det fortsatta arbetet. 

Trafikverket har justerat samrådsunderlaget avseende riksintresse yrkesfiske. Samma sak 

gällande antagen gällande översiktsplan. 

6.5.4. Höörs kommun 

Höörs kommun anser att miljöbedömning av de nya spåren måste ske på en systemnivå. 

Detta eftersom höghastighetsjärnvägen kommer att leda till förändrad trafikering på Södra 

stambanan och en väsentlig ombyggnad av hela transportkorridoren.  

Kommunen anser att påverkan på friluftslivet är en viktig fråga i det fortsatta arbetet och att 

frågan bör lyftas konsekvent genom samrådsunderlaget och i de fortsatta utredningarna. 

Höörs kommuns översiktsplan innehåller flera utvecklingsplaner för friluftslivet som bör 

vägas in i bedömningen. Avgränsning och beskrivning av riksintresset för friluftsliv 

Frostavallsområdet som anges i samrådsunderlaget är inaktuell och beskrivningen samt 

konsekvensbeskrivningen behöver uppdateras.  

Kommunen anser att analys av klimatpåverkan bör ske på sträckan Hässleholm-Lund, det 

vill säga inte enbart för när hela systemet Malmö-Stockholm är utbyggt.  

Kommunen understryker behovet av att välja nya projektmål som bättre (än de befintliga) 

speglar ändamålet och nödvändig miljöhänsyn inför det fortsatta utredningsarbetet. 

Kommunens översiktsplan antogs 20 juni 2018 och siffrorna avseende befolkning (som 

återges i samrådsunderlaget) har uppdaterats. Kommunen önskar också att beskrivningar 

av naturvärden, kulturvärden och friluftsliv från översiktsplanen och andra underlag 

kommer att användas i arbetet med miljöbedömningen. Vidare anser kommunen att 

beskrivningen av utredningsområdet behöver uppdateras för att bli mer relevant. Befolkning 

bör presenteras i ett eget avsnitt. Avsnittet om bullerförutsättningar nämner inte Höörs 

kommun, utan enbart Lunds och Hässleholms kommuner. Grundvattenförekomsten 

Höörsandstenen ingår i utredningsområdet. Avsnitten om ytvatten är inte 

sammanhängande och urvalet av vad som beskrivs framgår inte.  

Det fullständiga yttrandet kan sökas under diarienummer 2018/88290:16. 

Trafikverkets kommentar:  

För svar avseende miljöbedömning på systemnivå se svar till Eslövs kommun. 

Trafikverket har tagit emot informationen om den förändrade utbredningen av riksintresset 

för friluftsliv. Vi har uppdaterat samrådsunderlag så att samtliga riksintressen för friluftsliv 

framgår. Vi avser ta med information om av kommunen i översiktsplanen utpekade 

områden i det fortsatta arbetet med lokaliseringsutredningen. Det är i nuläget inte bestämt 
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vilket upplägg miljökonsekvensbeskrivningen ska ha, men frågan om friluftslivet kommer 

att hanteras tydligt och konsekvent genom processen och i dokumentet.  

Avseende klimatpåverkan är en bedömning om klimatnyttan både på systemnivå och på 

etappnivå behäftad med en stor andel osäkerheter. Om Trafikverket i det fortsatta arbetet 

anser att det ändå kan vara till nytta att göra en bedömning på etappnivå kan det komma att 

genomföras. Trafikverket avser att arbeta utifrån de tre hållbarhetsperspektiven, social, 

ekologisk och ekonomisk hållbarhet i projektet. I detta ingår klimatpåverkan som en del.  

Projektmålen kommer att uppdateras och kommunens synpunkter tas med i det arbetet. 

Synpunkter avseende överenstämmelse med översiktsplan och beskrivning av befolkning, 

befintlig bullersituation, grundvattenförekomster och ytvatten har resulterat i mindre 

justeringar av samrådsunderlaget och kommer även att hanteras i det fortsatta arbetet med 

lokaliseringsutredningen.  

6.5.5. Kristianstads kommun 

Kristianstads kommun har inga synpunkter på denna remiss.  

Det fullständiga yttrandet kan sökas under diarienummer 2018/88290:10. 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket noterar detta. 

6.5.6. Kävlinge kommun 

Kävlinge kommun anser att underlaget ger en bra övergripande bild av projektets 

förutsättningar, värden som kan påverkas och vilka effekter av höghastighetsjärnvägen som 

behöver utredas vidare. 

Kommunen vill att Trafikverket tar till sig kommunala kunskapsunderlag som finns 

tillgängliga, exempelvis har Kävlinge kommun underlag avseende ekosystemtjänster och 

grön infrastruktur. Länsstyrelsen har underlag om vatten- och klimatfrågor. 

I kommunens översiktsplan pekas flera utvecklingsområden för bostäder ut som ligger inom 

eller nära utredningsområdet. Dessa är viktiga för att kommunen ska klara sitt 

bostadsförsörjningsansvar. 

Kommunen undrar vilket underlag informationen om tysta områden i samrådsunderlaget 

baseras på samt om det finns tysta områden i den del av Kävlinge kommun som berörs? 

Kommunen redovisar information om Kävlingeån och kulturmiljöområdet Stångby-Västra 

Hoby-Krutmöllan som saknas i samrådsunderlaget. 

Det fullständiga yttrandet kan sökas under diarienummer 2018/88290:15. 
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Trafikverkets kommentar:  

Vi har för avsikt att arbeta med både ekosystemtjänster och grön infrastruktur i den 

fortsatta planeringen av den nya stambanan och tar tacksamt del av kommunens underlag 

avseende detta. Vi kommer även att hämta in information från länsstyrelsens karttjänst 

vatten och klimat. 

Hänsyn till utbyggnadsområden kommer att vara en aspekt vid framtagande och 

konsekvensbeskrivning av lokaliseringsalternativ.  

Information om tysta områden kommer från Åtgärdsvalsstudie Höghastighetsjärnväg 

Jönköping-Malmö underlagsrapport Miljöbedömning (daterad 2018-03-31). På sid 62 i 

Miljöbedömningen finns en karta som redovisar buller och tysta områden i den del av 

Kävlinge kommun som ingår i utredningsområdet. Kartan över ”tysta områden” i 

Miljöbedömningen är framtagen enligt en metod som tagits fram på uppdrag av 

Länsstyrelsen i Jönköpings län, meddelande nr 2015:01, med titeln ”Ostörda områden – 

Var finns de? En GIS-modell för identifiering av bullerfria områden.” 

Trafikverket noterar informationen om Kävlingeån och kulturmiljöområdet Stångby-Västra 

Hoby-Krutmöllan och tar med sig denna i det fortsatta arbetet.  

6.5.7. Lunds kommun 

Lunds kommun delar Trafikverkets bedömning att projektet kan antas innebära betydande 

miljöpåverkan. Kommunen välkomnar vidare en nationell satsning på höghastighetsjärnväg 

som ett sätt att frigöra kapacitet på befintlig järnväg och möjliggöra robusta och hållbara 

transporter för människor och gods. Kommunen konstaterar att projektet kommer att 

medföra svåra intresseavvägningar där flera viktiga allmänna intressen kan ställas mot 

varandra och det kommer att vara svårt att tillgodose enskilda intressen, behov och 

önskemål.  

Kommunen anser det viktigt att höghastighetsjärnvägens dragning vid Stångby inte försenar 

planerade bostäder, handel och samhällsservice som Stångby och Lund behöver.  

Kommunen är överens med Trafikverket om att Lund ska vara en stationsort på 

höghastighetsjärnvägen. Kommunen anser att det är någon variant av de fyra centrala 

stationslägena som bör väljas.  

Kommunen ifrågasätter den problembeskrivning avseende buller och tysta områden som 

finns i samrådsunderlaget. Kommunen anser att de största källorna till bullerstörning i 

Lunds kommun är befintlig infrastruktur (väg E22, Södra stambanan och Västkustbanan). 

Detta anser kommunen är ett argument för att samlokalisera höghasighetsjärnvägen med 

befintlig järnvägsinfrastruktur och att en tunnellösning torde vara det bästa alternativet för 

att uppnå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.  

Lund är en av de mest förtätade städerna i landet sett till grönyta per invånare. Behovet av 

att skydda och bevara de få stadsnära naturområden som finns kvar är därför mycket 

angeläget. Att förlägga en tågstation enligt alternativ V1 i närheten av naturreservatet 

Nöbbelövs mosse skulle därför innebära stora konsekvenser för såväl möjligheter till ostörd 

rekreation och friluftsliv.  
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Kommunen önskar avge synpunkter på det så kallade avgränsningssamrådet som enligt 

kommunen ska genomföras inför arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen. 

Det fullständiga yttrandet kan sökas under diarienummer 2018/88290:8. 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket och Lunds kommun har ett etablerat samarbetsforum där bland annat frågan 

om Stångby hanteras.  

Trafikverket noterar kommunens önskemål om central stationsplacering i det fortsatta 

arbetet.  

Trafikverket har tagit till sig kommunens synpunkter på problembeskrivning av buller i 

kommunen och genomfört revideringar av samrådsunderlaget utifrån dessa synpunkter.  

Planläggning av järnväg utgår från lagen om byggande av järnväg (1995:1649) med 

tillhörande förordning. Att en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram framgår av denna 

lag. Lagen om byggande av järnväg hänvisar då till de delar av miljöbalken som ska 

tillämpas vid framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning vid planläggning av järnväg. 

En miljökonsekvensbeskrivning för planläggning av järnväg omfattas inte av 

bestämmelserna om avgränsningssamråd i miljöbalken. I stället har lagen om byggande av 

järnväg 2 kapitlet 2§ följande lydelse: 

Om järnvägen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska 

1. samråd också ske med de övriga statliga myndigheter samt den allmänhet och de 

organisationer som kan antas bli berörda, och 

2. samrådet även avse innehåll i och utformning av sådan miljökonsekvensbeskrivning 

som ska finnas tillsammans med järnvägsplanen. 

Länsstyrelsen ska verka för att miljökonsekvensbeskrivningen får den omfattning och 

detaljeringsgrad som behövs för prövningen av järnvägsplanen. Om den som avser att 

bygga en järnväg begär det, ska länsstyrelsen redovisa sin bedömning i frågan. 

Länsstyrelsens redovisning är inte bindande. 

Trafikverket kommer därmed att samråda innehåll i, och utformning av, 

miljökonsekvensbeskrivningen. Länsstyrelsen har här en särskild roll för att 

miljökonsekvensbeskrivningen ska få den omfattning och detaljeringsgrad som behövs. 

6.5.8. Svalövs kommun 

Svalövs kommun delar Trafikverkets bedömning att projektet kan antas innebära betydande 

miljöpåverkan.  

Kommunen anser att höghastighetsjärnvägen inte kan dras inom den del av 

utredningsområdet som berör kommunen utan att stora miljö- och naturvärden går 

förlorade.  
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Kommunen påpekar vikten av att höghastighetsjärnvägen ska ingå som en del i ett regionalt 

kollektivtrafiksystem i Skåne och att rationella byten mellan olika tågsystem måste 

möjliggöras.  

Det fullständiga yttrandet kan sökas under diarienummer 2018/88290:12. 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket noterar kommunens ståndpunkt avseende konsekvenserna av att dra en ny 

stambana genom kommunen och tar med den i det fortsatta arbetet. 

Den nya stambanans del i, och samverkan med det övriga kollektivtrafiksystemet i regionen 

kommer att ingå som en del i lokaliseringsutredningen. Där beaktas även möjlighet till byte 

mellan, och inom, trafikslag. 

6.6. Samråd med de enskilda som kan bli särskilt berörda 

På grund av utredningsområdets storlek har det inte varit möjligt att i detta skede identifiera 

vilka enskilda som kan bli särskilt berörda. Vi har därför valt att nå denna grupp genom 

annons i tidning samt på webben, se avsnitt 6.2 Digitalt samråd. Detta tillvägagångssätt är 

förankrat med Länsstyrelsen i Skåne län på möte den 25 april 2018. 

6.7. Samråd med övriga berörda myndigheter 

6.7.1. Försvarsmakten 

Försvarsmakten erinrar att projektet riskerar att medföra påtaglig skada på riksintressen för 

totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § andra stycket miljöbalken som omfattas av 

sekretess enligt 15 kap- 2 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400). 

Försvarsmakten bedömer att ett fördjupat samråd med Trafikverket eventuellt kan 

förhindra skada på riksintressen, beroende på hur de föreslagna sträckningarna slutligen 

fastställs. Trafikverket bör således kontakta Försvarsmakten i god tid innan arbetet med 

möjliga sträckningar inom den aktuella korridoren inleds. 

Det fullständiga yttrandet kan sökas under diarienummer 2018/88290:24. 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket avser att samråda med Försvarsmakten i god tid och kontinuerligt under 

fortsatt arbete.  

6.7.2. Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket anser att samrådsunderlag lyfter många av de viktiga frågor som behöver 

utredas närmare i det fortsatta arbetet. Utöver de frågor som lyfts vill Naturvårdsverket även 

lyfta friluftslivsfrågorna.  

I den kommande miljökonsekvensbeskrivningen är det viktigt att det transparent går att 

utläsa vilka avvägningar som ligger bakom de alternativ till lokalisering och utformning som 

kommer att föreslås. I rimlig omfattning behöver även beskrivning av bortvalda alternativa 
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lokaliseringar och utformningar framgå av redovisningen av alternativ i 

miljökonsekvensbeskrivningen.  

Det fullständiga yttrandet kan sökas under diarienummer 2018/88290:25. 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket delar Naturvårdsverkets bedömning att friluftslivsfrågorna kommer att vara 

viktiga i arbetet med lokaliseringsutredningen.  

Miljökonsekvensbeskrivningen kommer i rimlig omfattning att redovisa motiv till både 

valda och bortvalda lokaliseringar och utformningar. 

6.8. Samråd med organisationer 

6.8.1. Borlundabygdens vänner 

Borlundabygdens vänner är en ideell intresseförening som verkar i trakten söder om Eslöv. 

Föreningen uttrycker sina farhågor om att en höghastighetsjärnväg förlagd i närområdet 

skulle ge irreparabla skador på de värden föreningen värnar och förvaltar för kommande 

generationer. De beskriver exempel på dessa värden.  

Det fullständiga yttrandet kan sökas under diarienummer 2018/88290:13. 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket noterar föreningens ståndpunkt, samt tackar för information om lokala värden.  

6.8.2. Lantbrukarnas riksförbund Skåne, LRF Skåne 

LRF Skåne är positiv till förslag som ger en förbättrad tågtrafik i Skåne. De ställer sig bakom 

en kapacitetsförstärkning mellan Hässleholm och Lund under förutsättning av ytterligare 

spår byggs intill den befintliga sträckningen av Södra stambanan.  

LRF Skåne anser att en konsekvensanalys för olika hastigheter (250 km/tim och 320 

km/tim) behöver genomföras och de ifrågasätter Trafikverkets prioritering vad gäller 

hastigheten på höghastighetsbanan Hässleholm-Lund (320 km/tim). 

LRF Skåne lyfter den nationella och regionala livsmedelsstrategin med koppling till ingrepp 

i åker- och betesmarker. Vidare framförs önskemål om att undvika inlösen av fastigheter för 

boende och verksamheter samt minimera markintrång, både permanent, och tillfälligt 

under byggtiden.  

Organisationen lyfter skada av markpackning och efterfrågar praktiska lösningar för 

återställning av mark, ersättning till markägare/arrendatorer för intrång under byggtiden 

samt för hur skördenedsättningar ska regleras efter byggtiden. Vidare lyfts konsekvenser av 

snedvinkling av fält samt vikten av att tillgodose behovet av att kunna korsa 

höghastighetsjärnvägen. Påverkan av att träd behöver tas ner och risk för stormskador och 

barkborreangrepp på kvarstående skog behöver beaktas och värderas i en 

miljökonsekvensanalys. Även påverkan på grundvatten lyfts.  



 

Sida 22 (92) 
 

LRF Skåne vill att Trafikverket ser över arronderingen när höghastighetsbanans exakta 

dragning är fastställd. Enligt organisationen kan då inlösen av mark ske med full ersättning 

för marknadsvärde samt extra påslag enligt expropriationslagen.  

LRF Skåne undrar när berörda markägare kan ges juridisk konsultation som betalas av 

Trafikverket. Organisationen anser att detta bör ske efter samrådet och att LRF Skåne och 

berörda kommungrupper inom LRF Skåne kan utse ett ombud som företräder de markägare 

som berörs.  

LRF Skåne anför en omfattande punktlista med saker som de anser att Trafikverket ska 

beakta i samrådsunderlaget. Punktlistan omfattar bland annat fysiska intrång, buller, 

vibrationer, grundvatten, elektriska störningar, tillgänglighet, korsningspunkter, 

anslutningsvägar, vilt och jakt, vattenbruk, dikningsföretag, masshantering, vindbruk, 

servitut, nyttjanderättsavtal och andra rättigheter.  

Det fullständiga yttrandet kan sökas under diarienummer 2018/88290:19. 

Trafikverkets kommentar:  

Avseende samlokalisering se svar till Eslövs kommun.  

I PM ”Nya stambanor – ny generation järnväg” daterad 2018-10-15 och beslutad av 

Trafikverkets generaldirektör (det så kallade Positionspappret), tydliggörs att projekt 

Hässleholm-Lund ska dimensioneras för hastighetsstandard 320 km/tim. Inriktningen ska 

användas i fortsatt planering och projektering av projektet.  

Trafikverket kommer att ta livsmedelsstrategierna i beaktande i det fortsatta arbetet. 

Gällande tillfälligt nyttjande, beroende på hur de olika områdena för tillfälligt nyttjande 

används under byggtiden så uppkommer olika nivåer av skada på marken. Ersättningen 

bedöms utifrån uppkommen skada. Trafikverket kommer i samråd arbeta för att återställa 

tillfälligt nyttjade områden till ursprunglig funktion i de fall detta är möjligt. 

Gällande barriärer och försvårat brukande, ersättningen bedöms utifrån jordbruksnormen 

som Trafikverket och Lantbrukarnas riksförbund är överens om. Trafikverket är medvetna 

om järnvägens påverkan på det aktiva jordbruket och kommer i samråd med berörda parter 

arbeta med frågan i kommande processer för att nå bästa möjliga lösning. 

Gällande arrondering, Trafikverket kommer ersätta fastighetsägarna enligt gällande 

lagstiftning. Trafikverket avser att i samråd med påverkade fastighetsägare arbeta 

tillsammans för att hitta en lämplig arrondering. 

Risk för stormskador och barkborreangrepp på kvarstående skog kommer att beaktas i 

miljökonsekvensbeskrivningen. Eventuella skador på skog utanför järnvägsområdet 

hanteras i skogsnormen. 

Projektet kommer att ha kontakt med berörda fastighetsägare i enlighet med 

planläggningsprocessen och då kan fastighetsägarna meddela om de kommer anlita ombud 

för ersättningsförhandlingarna. Projektet kommer sedan i varje enskilt fall ta ställning till 

ombudsfrågan, och bedöma detta i enlighet med riktlinjerna för ombudskostnader. 
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Projektet är idag i ett tidigt skede, ersättningsförhandlingarna är aktuella tidigast under 

senare delen av ”framtagning av planförslag samt miljökonsekvensbeskrivning” det är först 

då vi kan säga hur enskilda fastigheter kommer att påverkas, se Trafikverkets hemsida för 

information om planläggningsprocessen https://www.trafikverket.se/for-dig-i-

branschen/Planera-och-utreda/planlaggningsprocessen/ 

Avseende den punktlista med saker som LRF vill ska beaktas i samrådsunderlaget så avser vi 

inte hantera dessa punkter i samrådsunderlaget. Detta eftersom samrådsunderlaget 

genomförs i ett tidigt skede när kunskapen om exempelvis markinlösen inte finns framme. 

Dock avser vi hantera de punkter som tas upp, antingen i lokaliseringsutredningen, eller i 

efterföljande järnvägsplan beroende av på vilken nivå frågorna behöver utredas.  

6.8.3. Naturskyddsföreningen Skåne 

Naturskyddsföreningen Skåne delar Trafikverkets bedömning att projektet innebär 

betydande miljöpåverkan. Föreningen anser att transportkapaciteten på järnväg i Skåne 

behöver öka och att ett nytt dubbelspår mellan Hässleholm och Lund utgör en väsentlig del i 

att tillgodose behovet. Föreningen anser att det inte finns skäl att dimensionera 

höghastighetsbanan för högra hastigheter än 250 km/tim. Vidare vill föreningen att det ska 

vara möjligt att köra godstrafik på höghastighetsbanan.  

Föreningen förordar centrala stationslägen. 

Föreningen vill att miljökonsekvenser utreds och redovisas noggrant i en 

miljökonsekvensbeskrivning. Utsläpp av växthusgaser som följer av anläggandet av 

höghastighetsjärnvägen ska vägas mot relevanta antaganden om minskade utsläpp när 

delen Hässleholm-Lund har tagits i drift.  

Det fullständiga yttrandet kan sökas under diarienummer 2018/88290:17. 

Trafikverkets kommentar:  

Avseende dimensionerande hastighet, se kommentar på synpunkt från LRF. 

Godståg framförs i regel i en avsevärt lägre hastighet än persontåg. Att i ett och samma 

system ha både tåg som kör långsamt och tåg som kör fort innebär att antalet tåg som kan 

framföras på banan under exempelvis en timme blir avsevärt lägre. Ett system som inte 

tillåter trafik med vitt skilda hastigheter kan därmed utnyttjas mycket effektivare. Det är 

utifrån bland annat denna bakgrund som den nya stambanan enbart byggs för persontrafik. 

Godståg är också tyngre än persontåg och ställer krav på att järnvägen lutar mindre, jämfört 

med en järnväg där enbart persontåg ska framföras. Det skulle alltså finnas mindre 

möjlighet att i höjdled kunna anpassa den nya stambanan till terrängen om banan skulle 

dimensioneras för godståg.  

Trafikverket noterar föreningens ståndpunkt vad avser stationslägen i det fortsatta arbetet.  

Avseende klimatpåverkan hänvisas till svar på Höörs kommuns synpunkter. 

 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/planlaggningsprocessen/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/planlaggningsprocessen/
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6.8.4. Remmarlövs sockengille 

Remmarlövs sockengille anser att en sträckning genom det bördiga och öppna landskapet 

väster om Eslöv medför en oacceptabel miljöpåverkan. Man är dock positiva till en ökad 

kapacitet och driftsäkerhet på Södra stambanan, men anser att detta bäst uppnås med en 

utbyggnad i befintlig sträckning.  

Vidare beskriver man värdet av den bördiga jordbruksmarken och i det sammanhanget den 

nationella livsmedelsstrategin. Man ser att det innebär en ny barriär i landskapet som 

kommer hindra rörlighet, påverka nya områden, samt risker för påverkan på grundvatten.  

Det fullständiga yttrandet kan sökas under diarienummer 2018/88290:14. 

Trafikverkets kommentar:  

För svar om utbyggnad av en ny stambana i anslutning till Södra stambanan och 

barriärverkan, se svar till Eslövs kommuns synpunkter.  

För svar om jordbruksmarken och livsmedelsstrategi, se svar till LRF. 

6.9. Samråd med allmänheten 

Samråd med allmänheten har genomförts digitalt, se avsnitt 6.2 Digitalt samråd.  

En (1) synpunkt har inkommit från allmänheten. Synpunkten avser förslag att den nya 

stationen ska vara i tunnel (förslag c2b från Åtgärdsvalsstudien) samt förslag om att förlägga 

järnvägen på pelare från Lund C och norrut med tillhörande station i området kring 

Nöbbelöv. 

Det fullständiga yttrandet kan sökas under diarienummer 2018/88290:4 

Trafikverkets kommentar:  

Synpunkterna kommer att tas med i arbetet med lokaliseringsutredningen. Järnvägens 

utformning inom valt lokaliseringsalternativ bestäms i nästa skede av 

planläggningsprocessen, det vill säga efter att lokalieringsutredningen färdigställts. 

6.10. Samråd om utökat utredningsområde 

6.10.1. Bakgrund till utökningen 

Länsstyrelsen tog den 24 januari 2019 beslut om att projektet kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan. Trafikverket har under våren 2020 kommit fram till att det behövs en 

utökning av utredningsområdet i norr och i söder för att kunna utreda alternativa 

anslutningar av den nya järnvägen med befintlig Södra stambana. Därför har ett 

kompletterande samrådsunderlag som beskriver förhållandena i det utökade 

utredningsområdet tagits fram. Detta samrådsunderlag gick ut i samråd 2 som hölls mellan 

den 29 maj och den 18 juni 2020. Trafikverket önskade få in yttranden om aspekter och 

intressen för det utökade utredningsområdet som kan tänkas vara viktiga i det fortsatta 

utredningsarbetet.  
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6.10.2. Inkomna synpunkter 

Under tiden för samråd 2 kom yttranden från 10 synpunktslämnare som berör det utökade 

utredningsområdet. Ett av dessa yttrande inkom från privatperson.  

Resterande yttranden som inkom i samråd 2 samt de delar av dessa yttranden som inte 

berör utökningen kommer hanteras senare i samrådsredogörelsen under avsnitt 8 Samråd 

om lokaliseringsutredning – Samråd 2.  

6.10.2.1. Samråd med Länsstyrelsen i Skåne 

Länsstyrelsen i Skåne lämnade synpunkter på det utökade utredningsområdet genom ett 

yttrande samt under ett möte som hölls om samråd 2 den 9 juni 2020. Länsstyrelsen i Skåne 

informerar om att de i juni 2020 föreslagit till Riksantikvarieämbetet att Sankt Lars sjukhus, 

som idag ingår i riksintresse Lund [M87] ska utgöra ett riksintresse i sin egen rätt samt att 

gränsdragningen justeras. Länsstyrelsen påpekar att begravningsplatsen vid Sankt Lars även 

omfattas av 4 kapitlet kulturmiljölagen.  

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för synpunkten och tar med sig informationen vidare i processen.  

6.10.2.2. Samråd med berörda kommuner 

Hässleholms kommun 

Hässleholms kommun informerade i sitt yttrande om att de utfört naturvärdesinventeringar 

i kommunen som även täcker det utökade utökningsområdet norr om Hässleholm. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för yttrandet och kommer ha en fortsatt dialog med kommunen om 

hanteringen av de naturvärdesinventeringar de bifogat. 

Lunds kommun 

Lunds kommun informerar om att länsstyrelsen arbetar med en översyn av riksintresset för 

kulturmiljö söder om Lund, där Sankt Lars historiska mentalsjukhus ingår. Den 

begravningsplats som finns i området innefattas inte i den geografiskt avgränsade ytan men 

har synnerligen stor betydelse för förståelsen av Sankt Lars, menar kommunen. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för synpunkten och tar med sig informationen vidare i processen.  

6.10.2.3. Samråd med övriga berörda myndigheter 

Försvarsmakten 

Det har även inkommit ett yttrande från Försvarsmakten som ser att projektet riskerar 

medföra påtaglig skada för riksintressen för totalförsvarets militära del. Försvarsmakten 
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önskar ett fortsatt samarbete med Trafikverket om projektet samt påpekar språkliga 

felaktigheter i texterna som behöver förtydligas.  

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för yttrandet och tar informationen med sig vidare in i processen. Vad 

gäller samverkan ser Trafikverket att den kommer fortgå. Berörda texter som yttrandet 

lyfter ses över och justeras i enlighet med yttrandet. 

Statens fastighetsverk, SFV 

Statens fastighetsverk meddelar att det inte har några berörda fastigheter inom det utökade 

området. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för upplysningen.  

6.10.2.4. Samråd med organisationer 

Fyra organisationers yttranden rörde det utökade utredningsområdet.  

Förutsättningar inom det utökade utredningsområdet 

Två av synpunktslämnarna vill informera om förutsättningar inom det utökade 

utredningsområdet.  

Skånes ornitologiska förening (SkOF), påtalar fågelvärden inom både befintligt och utökat 

utredningsområde.  

VA Syd, informerar om pågående utredning om överföring av avloppsvatten mellan Malmö 

och Lund.  

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för dessa yttranden och tar med sig informationen vidare i utredningen.  

Synpunkter på fortsatt arbete 

Två av yttrandena rör specifikt utökningen söder om Lund.  

Lunds naturskyddsförening, anser att utökningen i söder möjliggör en placering av nya 

stambanan öster om Lund med ett externt stationsläge. De anser att det är ett dåligt 

alternativ som bör undvikas.  

Föreningen Gamla Lund kräver att rivning av kulturhistoriskt intressant bebyggelse längs 

befintliga spår norr och söder om centrala Lund undviks. De förutsätter även att skador på 

Sankt Lars historiska sjukhusområde med begravningsplats och park ska undvikas.  
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Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för yttrandena och tar det med sig in i det fortsatta arbetet. I nuläget är 

det inte bestämt hur järnvägens dragning kommer se ut, det är något som kommer utformas 

i det kommande arbetet och på samma sätt kommer olika alternativ för stationslokalisering 

att utvecklas. 

6.10.2.5. Samråd med allmänheten 

En privatperson har meddelat att de bor inom det utökade utredningsområdet och önskar 

bli kontaktade i den fortsatta processen.  

Trafikverkets kommentar: 

Enskilda fastigheter är något som berörs längre fram i planläggningsprocessen och inte i 

nuläget då utredningen är på en övergripande nivå i detta tidiga skede. Därför sker inga 

personliga inbjudningar till enskilda personer eller fastighetsägare, mer än vid vissa 

tillfällen då bredare utskick görs via hushållsutskick till boende i det utökade 

utredningsområdet. När enskilda fastighetsägare identifierats som berörda kommer 

Trafikverket ta direktkontakt med dem i god tid. Detta kommer ske först längre fram i 

processen.  
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7. Samråd om lokaliseringsutredning – Samråd 1 

7.1. Inbjudan till samråd 

Under skede lokaliseringsutredning genomförs samråd i fyra omgångar. Syftet med samråd 

1 var att ge berörda möjlighet att delge Trafikverket kunskaper om förutsättningarna inom 

utredningsområdet, samt att informera om projektet och hur det kommer att planläggas och 

samrådas. 

Inför samråd 1 annonserades samrådet den 18 februari i Kristianstadsbladet, Sydsvenskan, 

Skånska Dagbladet och Norra Skåne, samt den 29 februari i Lokaltidningen Mellanskåne, 

Lokaltidningen Kristianstad och Lokaltidningen Hässleholm.  

Information om samrådet samt underlag för samrådet hölls tillgängligt på Trafikverkets 

webbplats under hela samrådsperioden 16 februari – 17 mars 2020. Underlaget fanns även 

tillgängligt i utskriven form på Trafikverkets kontor i Kristianstad och Malmö under 

samrådsperioden. Information om öppna hus har även delgetts allmänheten via kommunala 

webbsidor för Hässleholm, Höör, Eslöv och Lund samt via information i Pågatågen. Det 

öppna huset i Eslöv fick ställas in med kort varsel efter regeringens rekommendation om 

begränsning av sammankomster på grund av Coronaviruset och risk för smittspridning. 

Ett hushållsskick har distribuerats till hushåll i Hässleholm, Höör, Eslöv, Lund, Perstorp, 

Klippan, Svalöv, Kävlinge, Kristianstad och Hörby. Totalt delades ca 112 000 exemplar ut. 

Därutöver har 27 myndigheter samt statliga och regionala bolag, 13 kommuner i Skåne och 

drygt 60 föreningar via e-mejl informerats om samrådet och möjligheten att lämna 

synpunkter. Brevet med sändlista finns tillgängligt under diarienummer 2018/88290. 

Totalt har knappt 100 yttranden kommit in från myndigheter, kommuner, organisationer 

och allmänhet under samråd 1. Ett yttrande är belagt med sekretess och dessa synpunkter 

har beaktats i utredningen. 

7.2. Samrådsgrupp och tjänstemannagrupp 

Projekt Hässleholm-Lund har grupper för samverkan med Region Skåne, Länsstyrelsen i 

Skåne, Hässleholms, Höörs, Eslövs och Lunds kommuner, samt vid vissa tillfällen även med 

medverkan av Kävlinge, Hörby och Kristianstads kommuner. Grupperna är benämnda 

samrådsgrupp och tjänstemannagrupp. Det övergripande syftet är att utgöra forum för 

samråd och avstämning, samt förankring av strategiska förutsättningar och förslag. 

Grupperna har inget beslutsmandat. Samrådsgruppen har både politisk och 

tjänstepersonsrepresentation, medan tjänstemannagruppen enbart har 

tjänstepersonsrepresentation.  

Möten har genomförts löpande för att informera om utredningsarbetet och inhämta 

synpunkter. 

Möten med samrådsgruppen har hållits ungefär två gånger per år, medan möten med 

tjänstemannagruppen genomförts varje månad. Det upplägget planeras fortsätta under 

lokaliseringsutredningen. 
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7.3. Samråd med Länsstyrelsen i Skåne 

Möten har genomförts löpande, med en ungefärlig frekvens av ett möte varannan månad, 

för att informera om utredningsarbetet och inhämta synpunkter. Länsstyrelsen har 

muntligen lämnat synpunkter till Trafikverket vid möte 5 mars 2020 och kompletterat med 

ett yttrande avseende projektmålen.  

Länsstyrelsen redogör för lagstiftningen kring ändamål och för vad som beskrivs kring 

projektmål i ”planläggning av vägar och järnvägar version 1.0”. Utifrån detta vill 

länsstyrelsen ha en förklaring till varför restider är ett projektmål.  

Länsstyrelsen anser att Trafikverket trots projektmål om restid behöver redogöra för val av 

hastighet för projektet. Detta för att miljökonsekvensbeskrivningen ska kunna redovisa 

alternativa sätt att nå samma syfte. 

Länsstyrelsen anser vidare att projektmålen för kapacitet och robusthet behöver förtydligas 

så att det framgår på vilket sätt dessa projektmål styr anläggningens utformning och 

lokalisering. Länsstyrelsen vill även se en annan formulering av en av punkterna under 

projektmålet för landskap. 

Slutligen anser Länsstyrelsen att texten på sidan 9 i PM Läsanvisning Samråd 1 kan tolkas 

som att länsstyrelsen ställt sig bakom ändamål och projektmål, vilket de inte gjort.  

Minnesanteckningar från möte 2020-03-05 finns under diarienummer 2018/88290. Det 

fullständiga yttrandet finns under diarienummer 2018/88290:148. 

Trafikverkets kommentar: 

Ändamål och projektmål utgör en helhet som beskriver nyttan med den nya järnvägen och 

hur hänsyn ska tas till värden som exempelvis livs- och boendemiljöer, miljö, landskap, 

natur och kulturmiljö. Projektmålen beaktar även transportpolitiska mål och andra 

samhällsmål såsom FN:s globala hållbarhetsmål samt regionala och kommunala 

utvecklingsmål.  

Trafikverket har tagit fram en utvecklad motivering varför restid är ett projektmål även om 

dimensionerande hastighet finns. Motiveringen återges i beslutsdokument med motivbilaga 

för projektmål: ”Projektmålet med tillhörande gångtidskriterier krävs, trots det 

övergripande kravet om att anläggningen ska kunna trafikeras i 320 km/tim, för att 

säkerställa att tidsbudgeten för delsträckan hålls och därmed nyttan av investeringen på 

systemnivå. Det finns med andra ord korridorer och linjedragningar som klarar de 

övergripande kraven men inte projektmålet och kriterierna och därmed ger en sämre 

funktionalitet och nytta.”  

För att kunna uppfylla övergripande syfte och mål, som formulerats avseende restider på 

systemnivå, behöver sträckan Hässleholm-Lund dimensioneras för 320 km/tim för att 

skapa relevanta restidsnyttor i längre resrelationer, som exempelvis Stockholm-Malmö. 

Redogörelse för val av hastighet kommer att göras i arbetet med lokaliseringsutredning.  

Projektmålen för kapacitet och robusthet förtydligas i utvärderingskriterierna och 

konsekvenser för utformning och lokalisering redovisas i utredningen. De två viktigaste 
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konsekvenserna är att den nya stambanan byggs med två spår och trafikeras exklusivt med 

höghastighetståg och storregionala tåg. Dessutom kan kopplingspunkten mot Södra 

stambanan påverka restid, kapacitet och punktlighet, vilket kommer att utvärderas.  

Länsstyrelsen har gett förslag att förändra mål 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".  

Målformuleringen avseende mål H4 kvarstår oförändrad. Tydliggörandet att det handlar om 

befintliga arter och livsmiljöer får anses underförstådd. Projektmålet har en direkt koppling 

till de övergripande målen för de nya stambanorna. 

Slutligen noterar Trafikverket länsstyrelsens tydliggörande avseende ställningstagande till 

projektmålen vilket kan tydliggöras bättre med formuleringen ”Projekt Hässleholm-Lund, 

en del av nya stambanor har en nära dialog med kommuner, Region Skåne och 

Länsstyrelsen i Skåne för att säkerställa att projektmålen beaktar viktiga värden och 

funktioner i området. Projektmålen beslutas dock av Trafikverket.” 

7.4. Samråd med Region Skåne 

Region Skåne ingår i samrådsgrupp och tjänstemannagrupp och har fått löpande 

information under utredningsarbetet. Region Skåne har genom Regionala 

Utvecklingsnämnden inkommit med ett yttrande. 

Region Skåne lyfter fram behovet av ökad kapacitet och robusthet för utvecklad regional 

tågtrafik.  

Sverigeförhandlingen har tillsammans med Lunds kommun, Hässleholms kommun och 

Region Skåne ingått ett avtal om att järnväg för höghastighetståg i 320 km/tim ska byggas 

mellan Lund och Hässleholm. Avtalet inkluderar även byggandet av centrala stationer i 

respektive ort, inklusive en permanent kopplingspunkt med Södra stambanan och 

Skånebanan i Hässleholm. Detta lyfter Region Skåne fram i sitt yttrande som viktiga 

planeringsförutsättningar. Kopplingspunkten ger möjligheter att trafikera höghastighets-

banan och köra vidare på det befintliga nätet på Skånebanan och Södra stambanan via 

Hässleholm vilket Region Skåne beskriver är viktigt för Sydsveriges regionala utveckling. På 

så sätt kan både Skåne och Storköpenhamn kopplas samman med Småland och Blekinge.  

I Region Skånes kommande tågstrategi 2050 beskrivs en snabb ny Södra stambana med en 

central kopplingspunkt och central station i Hässleholm samt centralt belägen station i 

Lund. Tågstrategins utbyggda regionala och lokala tågtrafik förutsätter en sådan utbyggnad. 

Slutligen menar Region Skåne att regional persontågstrafik måste ha fortsatt goda 

möjligheter att utvecklas. Det behöver säkerställas att negativa undanträngningseffekter av 

regionaltrafik inte uppstår utan tvärt om att regionaltrafiken kan utvecklas. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för yttrandet. Arbetet med lokaliseringsutredningen fortgår och kommer 

framledes att omfatta studier av stationsplaceringar samt kopplingspunkt. De regionala 
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aspekterna på möjligheten till framtida trafikering och utveckling av tågtrafiken blir en del i 

underlaget till fortsatt utredningarbete.  

De avtal som togs fram i Sverigeförhandlingen träder i kraft när de har undertecknats och 

godkänts av samtliga parter (regeringen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige) och 

beslut vunnit laga kraft. I dagsläget är inte avtalen undertecknade av regeringen. De 

lösningar som beskrivs i avtalen speglar ett förhandlingsutfall och en målbild mellan 

Sverigeförhandlingen och respektive annan avtalspart.  

Med sträckan Hässleholm-Lund utbyggd frigörs kapacitet i hela järnvägssystemet vilket 

möjliggör en annorlunda trafikering än i nuläget. 

7.5. Samråd med berörda kommuner 

7.5.1. Eslövs kommun 

Eslövs kommun ingår i samrådsgrupp och tjänstemannagrupp och har fått löpande 

information under utredningsarbetet. Eslövs kommun har genom kommunledningskontoret 

inkommit med ett yttrande.  

Eslövs kommun anser att det underlag om utredningsområdets ekologiska perspektiv och 

användande som kommunen lämnat till Trafikverket har hanterats på ett korrekt sätt. Dock 

saknar Eslövs kommun underlag som berör rekreation och friluftsliv, som endast inhämtats 

från länsstyrelsen. Kommunen anser att underlag från Region Skåne bör ingå, då regionens 

arbete är mer aktuellt och även omfattar cykling för rekreation. 

Eslövs kommun lämnar vidare synpunkter på projektmålen. Kommunen vill ha en 

skärpning i projektmålet om jordbruksmark genom att stryka formuleringen så lång som 

möjligt så att målet blir formulerat Den nya järnvägen ska /…/ upprätthålla eller stärka 

förutsättningarna för etablerade markbruk, samband, rörelsemönster, karaktärer och 

funktioner. 

Slutligen lyfter kommunen betydelsen av att informationen om lokaliseringsutredningen 

kommer Eslövsborna till del, eftersom det planerade öppna huset fick ställas in. 

Det fullständiga yttrandet finns under diarienummer 2018/88290:191. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för yttrandet och noterar de synpunkter kommunen delgivit 

Trafikverket.  

De påpekanden som Eslövs kommun gör om bristande underlag kommer att kontrolleras 

och vid behov korrigeras i utredningsmaterialet. 

Trafikverket noterar synpunkten avseende formuleringen av projektmålen. Formuleringen 

kvarstår utan åtgärd. Samtliga tre första landskapsmål (H1-H3) har samma inledande 

formulering: ”Den nya järnvägen ska så långt som möjligt:” Formuleringen syftar till att få 
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rimliga åtgärder med beaktande av såväl kostnad som nytta. Formuleringen används också i 

Trafikverkets Övergripande mål för de nya stambanorna.  

För att säkerställa att projektmålen beaktar viktiga värden och funktioner i området har 

Projekt Hässleholm-Lund, en del av nya stambanor, etablerat en nära dialog med 

kommuner, Region Skåne och Länsstyrelsen i Skåne. Projektmålen beslutas dock av 

Trafikverket. 

Trafikverket delar kommunens syn på betydelsen av att informationen når ut till allmänhet 

och berörda. Planeringen för de fyra öppna husen startade innan Coronapandemin 

drabbade Sverige. Trafikverket följde Folkhälsomyndighetens och regeringens 

rekommendationer, som vid den tidpunkten gällde förbud mot sammankomster eller 

evenemang med upp till 500 personer. Rekommendationen skärptes till att gälla förbud mot 

sammankomster eller evenemang med upp till 50 personer, vilket innebar att öppna huset i 

Eslöv fick ställas in med en dags varsel. Den information som skulle presenterats i Eslöv 

finns inspelad att ta del av i efterhand på Trafikverkets hemsida. 

Samrådsprocessen fortsätter och berörda markägare och boende kommer att inbjudas bland 

annat via annonsering. Information offentliggörs på Trafikverkets webbplats och dokument 

finns för nedladdning på https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-

forbattrar/hassleholm-lund-en-del-av-nya-stambanor/dokument/ 

7.5.2. Hässleholms kommun 

Hässleholms kommun ingår i samrådsgrupp och tjänstemannagrupp och har fått löpande 

information under utredningsarbetet. För Hässleholm pågår även ett separat 

utredningsarbete angående stationens lokalisering benämnt stadsanalys. Kommunens 

representanter har varit engagerade även i det utredningsarbetet. Representanter från 

Hässleholms kommun deltog vid öppet hus i Hässleholm. 

Hässleholms kommun har inte inkommit med ett yttrande i samråd 1.  

7.5.3. Hörby kommun 

Möte med Hörby kommun har genomförts i november 2019 och i januari 2020. 

Minnesanteckningar från dessa möten finns under diarienummer 2018/88290. 

Representanter för Hörby kommun har även deltagit vid tjänstemannagruppsmöten efter 

november 2019. Representanter från Hörby kommun deltog vid öppet hus i Höör. 

Hörby kommun har genom dess samhällsbyggnadsförvaltning inkommit med ett yttrande 

som hanterar lokaliseringen av ny stambana. Hörby kommun ser negativt på en dragning 

inom kommunens gränser. Området inom Hörby kommun omfattar flera större 

sammanhängande riksintresseområden, höga naturvärden samt är delvis utpekat som 

bullerfritt område i kommunens översiktsplan. Dessutom berörs flertalet detaljplaner och 

utvecklingsområden, främst i anslutning till Ludvigsborg och Osbyholm. 

Kommunen anser också att avsaknaden av ett stationsläge i Hörby kommer att innebära att 

den nya stambanan endast riskerar att upplevas som en barriär i landskapet. 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/hassleholm-lund-en-del-av-nya-stambanor/dokument/
https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/hassleholm-lund-en-del-av-nya-stambanor/dokument/
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Kommunens bedömning är att det inte är möjligt att undvika intrång på befintliga värden 

om stambanan lokaliseras inom kommunen. Tjänsteskrivelsen är godkänd av 

kommunstyrelsens ordförande. 

Det fullständiga yttrandet finns under diarienummer 2018/88290:187. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för yttrandet och noterar de synpunkter kommunen delgivit 

Trafikverket. Informationen om värdefulla och opåverkade områden är kända för 

lokaliseringsutredningen och utgör en av många aspekter att ta hänsyn till vid framtagande 

av lokaliseringsalternativ. 

7.5.4. Höörs kommun 

Höörs kommun ingår i samrådsgrupp och tjänstemannagrupp och har fått löpande 

information under utredningsarbetet.  

Höörs kommun har genom dess samhällsbyggnadssektor inkommit med synpunkter som 

behandlar planeringsunderlaget, främst de kartor som redovisats under samrådet.  

Höörs kommun konstaterar att underlaget bygger på information från de berörda 

kommunerna, och att detta ger ett spretigt underlag. Kartorna måste därför bearbetas 

ytterligare och informationen analyseras, värderas och karaktäriseras ur ett regionalt 

perspektiv för att få en jämförbarhet inom utredningsområdet. Som exempel nämns kartor 

som visar tysta, bullerfria eller opåverkade områden. Dessa områden bygger på information 

från respektive kommun, och de innebär inte samma sak. Höörs kommun uppmanar 

Trafikverket att ta fram en samlad kartering av bullerfria områden för hela 

utredningsområdet. 

Natur och friluftsliv är Höörs kommuns kärnvärden. Därför är det viktigt, anser kommunen, 

att planeringsunderlaget avseende rekreation och friluftsliv ger en trovärdig bild av 

förutsättningarna. Höörs kommun anser att det är felaktigt att endast Fulltofta är utpekat 

som strövområde i kartmaterialet. Även Frostavallen är ett strövområde och ska markeras 

ut, liksom Hovdala i Hässleholms kommun. 

Höörs kommun anser vidare att kartorna över kulturmiljö behöver kompletteras med de 

kulturmiljöunderlag som kommunen lämnat in till Trafikverket. Även beträffande 

kulturmiljön vill kommunen uppmana Trafikverket att eftersträva en värdering och 

karaktärisering som gör det samlade kulturmiljöunderlaget jämförbart inom 

utredningsområdet. 

Höörs kommun vill att kartan över areella näringar kompletteras så att bonitet för 

skogsmark redovisas för hela utredningsområdet. Kartorna för ytvatten avseende fisket 

ifrågasätts och kartan över värdefulla vatten är felaktig: Vaxsjön och Dagstorpssjön är två 

olika sjöar. 

Höörs kommun ställer sig frågande till den integrerade landskapsanalysen i en så 

övergripande skala. De olika karaktärsområdena rymmer i sig flera olika karaktärsområden. 

Kommunen anser att den integrerade landskapsanalysen bör fortsätta med fokus på 
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landskapets ekologi och landskapets användning som en resurs för människor. Detta måste 

dock göras i en annan skala. I en mer inzoomad skala blir det möjligt att göra en relevant 

analys bland annat av landskapets känslighet. 

Höörs kommun anser slutligen att det är positivt att projektmålen reviderats, men anser det 

svårt att överblicka projektmålens innebörd utan förklarande text och utvärderingskriterier. 

Det fullständiga yttrandet finns under diarienummer 2018/88290:144. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för yttrandet och beaktar det på följande sätt.  

Trafikverket anser inte att det i detta skede (lokaliseringsutredning) är bra att göra en egen 

analys av tysta/bullerfria områden. I ÅVS gav det ett mervärde att för ett så stort område 

som Jönköping-Malmö kunna ha en enhetlig bedömning av vad som idag kan klassas som 

tyst. När vi nu är på en annan nivå är det rimligare att utgå från kommunernas 

bedömningar. Miljöbalken 3 kap 2§ anger "Stora mark- och vattenområden som inte alls 

eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön 

skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär." 

Det är med detta stöd kommuner kan peka ut områden i sina översiktsplaner. Vissa 

kommuner har valt att peka ut "tysta områden" medan andra kommuner har pekat ut "stora 

opåverkade områden". Det som är viktigt för Trafikverket när vi planerar är att vi på ett 

adekvat sätt tar hänsyn till kommunernas översiktsplanering. Om Trafikverket skulle 

konstatera att ett område är tyst, men kommunen inte har intresse av att bevara det 

området, dvs. det är inte utpekat av kommunens översiktsplan, så kan Trafikverkets 

undvikande av denna plats senare bli omintetgjord när kommunen väljer att exploatera 

området. Därför är det adekvatare ur ett planeringsperspektiv att ta hänsyn till det som 

kommunerna själva avser att ta hänsyn till. Det är inte heller enbart tysta miljöer som är 

intressanta utan även det som kommunen har ansett vara "stort opåverkat område". Dessa 

miljöer skulle Trafikverket eventuellt inte fånga upp i en egen kartering om de utpekade 

miljöerna inte också är tysta. Trafikverket tänker därför inte göra en egen analys av tysta 

områden utan avser utgå från det som de aktuella kommunerna pekat ut i sina 

översiktsplaner.  

Höörs kommun påpekar ett behov av rättelser och förtydliganden i delar av kartunderlaget. 

Information om rekreationsområden, klassificerad mark och karaktärsområden kontrolleras 

och eventuella felaktigheter korrigeras i underlaget. I materialet om ytvatten och fiske läggs 

Höörsån och Östra Ringsjön till avseende förekomst av ål och öring. Sjöarna som benämns 

”Vax- och Dagtorpssjön” i lagren över de nationellt värdefulla vattnen tydliggörs i 

underlaget enligt synpunkt. 

Kommunernas material avseende kulturmiljöprogram redovisas inte på karta men utgör 

underlag i det fortsatta utredningsarbetet. En kontroll genomförs av att värdena för 

kulturmiljö och den integrerade landskapsanalysen omfattas till den nivå som behövs för 

lokaliseringsutredningen och nuvarande skede. När lokaliseringsutredningen identifierat 

lokaliseringsalternativ kommer förutsättningarna redovisade i den integrerade 

landskapskaraktärsanalysen studeras utifrån förutsättningar inom det berörda området.  
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För att säkerställa att projektmålen beaktar viktiga värden och funktioner i området har 

Projekt Hässleholm-Lund, en del av nya stambanor, etablerat en nära dialog med 

kommuner, Region Skåne och Länsstyrelsen i Skåne. Projektmålen beslutas dock av 

Trafikverket.  

Trafikverket har tagit fram ett beslutsdokument med motivbilaga för att tydliggöra 

projektmålens bakgrund och sammanhang.  

Trafikverket kommer inte att samråda projektmålen vid fler samråd, de ingår däremot som 

en bakgrund till kommande samrådsmaterial. 

7.5.5. Klippans kommun  

Möte med Klippans kommun skedde i november 2019. Minnesanteckningar från detta möte 

finns under diarienummer 2018/88290. Representanter från Klippans kommun deltog vid 

öppet hus i Hässleholm. 

Klippans kommun har inte inkommit med ett yttrande i samråd 1. 

7.5.6. Kristianstads kommun 

Möte med Kristianstads kommun har genomförts i november 2019. Minnesanteckningar 

från detta möte finns under diarienummer 2018/88290. Representanter från Kristianstads 

kommun deltog vid öppet hus i Hässleholm.  

Kristianstads kommun har genom sitt kommunledningskontor lämnat ett yttrande. 

Kommunen har inga synpunkter på det underlag med förutsättningar som Trafikverket 

hittills har tagit fram. Kristianstads kommun påpekar betydelsen av att stationsläget i 

Hässleholm hamnar vid nuvarande station. Hässleholm är en viktig bytespunkt för 

tågtrafiken i Sverige och från ett resenärsperspektiv är det viktigt att tågen är samlade i 

samman punkt.  

Det fullständiga yttrandet finns under diarienummer 2018/88290:112. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket noterar yttrandet. 

7.5.7. Kävlinge kommun 

Möte med Kävlinge kommun har genomförts i november 2019. Minnesanteckningar från 

detta möte finns under diarienummer 2018/88290. Kävlinge kommun har även deltagit vid 

tjänstemannagruppsmöten efter november 2019. Representanter från Kävlinge kommun 

deltog vid öppet hus i Lund. 

Kävlinge kommun har genom sin strategiska enhet lämnat ett skriftligt yttrande. Generellt 

anses skalan på de redovisade kartorna vara för utzoomat för att kommunen ska kunna 

relatera till sitt eget lokala underlag. Kommunen vill ha mer tid för att analysera materialet 

eller ges möjlighet att på ett organiserat sätt löpande lämna underlag. 
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Kommunen saknar flera skyddsformer i underlaget över skyddade områden, exempelvis 

biotopskydd och strandskydd samt lokaler utan lagstadgat skydd men med skyddade arter. 

Skyddszoner utmed vattendrag är betydelsefulla för rekreation och friluftsliv i ett storskaligt 

åkerlandskap, men redovisas bristfälligt. Kommunen saknar information om ekologisk 

status eller kemisk status för ytvattenförekomsterna. 

Kommunen saknar vidare de fyra tematiska studierna som ett redovisat underlag för 

indelningen i karaktärsområden och tycker att Kävlingeån som eget karaktärsområde 

saknas. Kommunen saknar en lokal koppling till karteringen av ekologiska samband och 

anser att analyserna grundas på för få urvalsparametrar. Spridningsanalyser bör även göras. 

Kommunen saknar slutligen flera naturområden av klass 2 och 3 samt viktiga fågellokaler 

längs Kävlingeån. 

Det fullständiga yttrandet finns under diarienummer 2018/88290:165. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för yttrandet.  

Biotopskyddsområden, ekologisk och kemisk status för ytvattenförekomster samt 

strandskydd kommer redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen i samråd 2.  

Hur skyddade arter har tagits hänsyn till i materialet framgår av PM Naturmiljö som 

kommer redovisas i samråd 2.  

Den integrerade landskapsanalysen var vid tidpunkten för samråd 1 ännu inte klart som 

dokument. De tematiska studierna redovisas i sin helhet i den integrerade 

landskapsanalysen som visas i samråd 2. Kävlingeån är en del i karaktärsområdet 

”Kävlingeåns dalgång”.  

Utredningen om ekologiska samband redogörs för i sin helhet i samråd 2. Trafikverket anser 

att karteringen är gjord på den nivå som är lämplig för en lokaliseringsutredning. 

Trafikverket har tagit med naturområden från kommunens naturvårdsprogram 2002. 

Trafikverket har efter att samråd 1 färdigställdes fått en ny inventering tillsänd sig från 

Kävlinge kommun. Trafikverket tittar nu på möjligheten att komplettera materialet. 

Häckfågelsinventeringar kommer att genomföras mellan 15 maj och 15 juni 2020. Om 

kommunen har kännedom om rödlistade fågelarter längs Kävlingeån så behöver de 

rapportera in de fynden i artportalen.  

7.5.8. Lunds kommun 

Lunds kommun ingår i samrådsgrupp och tjänstemannagrupp och har fått löpande 

information under utredningsarbetet. För Lund pågår även ett separat utredningsarbete 

angående stationens lokalisering benämnt stadsanalys. Kommunens representanter har 

varit engagerade även i det utredningsarbetet. Lunds kommun deltog vid öppet hus i Lund.  

Lunds kommun har genom kommunstyrelsens arbetsutskott inkommit med ett yttrande. 

Lund ser den nya stambanan som en framtidsfråga för Sverige och betonar att 

höghastighetsjärnvägen behöver ett stort resandeunderlag för att en överflyttning från andra 
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trafikslag ska ske. Kommunen ser ett centralt stationsläge som nödvändigt för att få positiva 

effekter på lokal, regional, nationell och internationell nivå.  

Lunds kommun återkommer till önskemålet att gods ska hanteras inom ramen för 

lokaliseringsutredningen. Godstrafiken genom Lund påverkar staden negativt. 

Ett centralt läge är ingen förhandlingsfråga, hävdar Lunds kommun, och hänvisar till 

Sverigeförhandlingen där det beslutats att Lund ska ha en central station. Kommunens 

stadsplanering utgår och har utgått från detta. Endast ett centralt läge kan ge det 

resandeunderlag som behövs. Ett centralt läge krävs för att möjliggöra effektiva byten 

mellan tåg och andra trafikslag. 

Lunds kommun framför vidare kritik mot samrådsprocessen, som beskrivs sakna utrymme 

för politisk förankring. 

Lunds kommun lämnar också synpunkter på projektmålen. Kommunen tycker att 

kopplingen mellan ändamål och projektmål inte framgår tillräckligt tydligt, och att 

kommunen därför ännu inte kan ta ställning till föreslagna mål. Kommunen vill att det ska 

finnas restidsmål för sträckan Hässleholm-Lund, därutöver anser Lunds kommun att 

hållbarhetsperspektivet saknas och att hållbarhet ska avspeglas i samtliga målområden. 

Energieffektivitet och klimatneutralitet ska inte enbart gälla själva anläggningen och även 

transporterna. Slutligen efterlyser kommunen att projektmålet om arkitektur bör inkludera 

passage genom stadsbebyggelse. 

Lunds kommun lämnar även synpunkter på kartunderlaget, som handlar om felaktigheter 

(Stångby mosse) och för gammalt samt saknat underlag på kartor tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivning (naturmiljö, ekologiska samband, rekreation och friluftsliv, 

markmiljö och kulturmiljö). 

Det fullständiga yttrandet finns under diarienummer 2018/88290:188. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för yttrandet.  

Inom lokaliseringsutredningen ingår inte att studera förutsättningarna för godstrafik.  

Trafikverket noterar synpunkten om centralt stationsläge. 

Kritiken mot samrådsprocessen har Trafikverket förståelse för då tidsramen för yttranden i 

samråd 1 och 2 är kort. Dock kommer tiden för att lämna yttranden i samråd 3 och 4 vara 

betydligt längre än vid dessa två tidiga samråd. 

Gällande projektmålen anser Trafikverket att de synpunkter Lunds kommun framför 

kommer tydliggöras i motivbilaga till projektmålen samt utvärderingskriterier.  

De globala hållbarhetsmålen fångas av projektmålen. Detta har också säkerställts genom 

den tydliga kopplingen till de övergripande målen för nya stambanor och har bekräftats i 

kvalitetssäkringen. Kopplingen till hållbart resande tydliggörs även i 

utvärderingskriterierna. 
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Koppling mellan ändamål och projektmål framgår i lokaliseringsutredning. 

Trafikverket har tagit fram ett beslutsdokument med motivbilaga för att tydliggöra 

projektmålens bakgrund och sammanhang. 

Lunds kommuns påpekande avseende Riktning och ramverk – hållbarhetsperspektivet 

saknas besvaras med följande: 

Inom ramen för lokaliseringsutredningen för ny stambana Hässleholm – Lund görs en 

integrerad hållbarhetsbedömning. Syftet med den integrerade hållbarhetsbedömningen är 

att bidra med vägledning vid generering, utvärdering, jämförelse och rangordning av 

lokaliseringsalternativ. Projektet har fattat beslut att inte arbeta med separata 

hållbarhetsmål mot bakgrund av den integrerade hållbarhetsbedömningen. Först har de 

globala hållbarhetsmål som är prioriterade för uppföljning inom ramen för 

lokaliseringsutredningen identifierats. Därefter har de prioriterade globala 

hållbarhetsmålen integrerats i projektmålen, så att samtliga prioriterade globala 

hållbarhetsmål i någon mån omfattas av minst ett projektmål. Trafikverket anser därmed 

inte att hållbarhetsperspektivet saknas i projektmålen.  

Lunds kommuns påpekande avseende Restider – Hässleholm-Lund ska vara utgångspunkt 

besvaras med åtgärd och förtydligande enligt följande: 

Projektmål för restid: ”Den nya järnvägen ska möjliggöra en restid mellan Hässleholm och 

Lund på 19 minuter.” 

Från kommande beslutsdokument med motivbilaga för projektmål:  

”Den kortare restiden ska ge samhällsekonomisk nytta och stärka tågets konkurrenskraft 

relativt andra trafikslag. Målet tar fasta på restiden, då det är det mest relevanta måttet för 

en bredare målgrupp och tydligt beskriver en viktig nytta av projektet. Restidsvinsten är 

sannolikt också den största nyttoposten i den samhällsekonomiska kalkylen. Målet 19 

minuter är framtaget i samarbete med Trafikverkets kapacitetscentrum och är oberoende av 

stationslägena i Lund och Hässleholm. Det är framräknat som delsträckans restidsmål med 

hänsyn till andra restidsmål på systemnivå för de nya stambanorna. För snabba regionaltåg 

är utvärderingskriteriet en restid på 23 minuter, vilket beror på dels en lägre hastighet, dels 

att regionaltågen eventuellt angör de centrala stationerna i Hässleholm och Lund medan 

höghastighetstågen kan komma att stanna vid externa stationslägen.  

Det krav som är styrande för valet av linjesträckning är dock den så kallade gångtiden 

mellan Hässleholm och Lund, vilket innebär att tåget inte stannar vid de båda stationerna. 

Gångtiden om 16 minuter (nord-sydlig riktning) och 16 minuter 20 sekunder (syd-nordlig) 

är avgörande för att klara det övergripande restidsmålet Stockholm-Malmö på 2 timmar 30 

minuter med direktgående höghastighetståg. Gångtiderna återfinns i 

utvärderingskriterierna.” 

Lunds kommuns påpekande avseende Stationslägen – viktigt att maximera 

resandeunderlaget besvaras med följande: 

Från preciseringen i Övergripande mål: ”Stationslägen ska vara attraktiva ur ett hela-resan-

perspektiv och möjliggöra effektiva byten mellan tåg eller till andra trafikslag.”  
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Stationslägena som studeras i lokaliseringsutredningen kommer att utvärderas utifrån 

möjlighet till effektiva byten såväl mellan tåg som till andra trafikslag. Utvärderingen 

kommer att visa på olika projektmålsuppfyllnad beroende på graden av effektivitet i byten.  

Från beslutsdokument med motivbilaga för projektmål:  

”Projektmålet tar i lokaliseringsskedet fasta på att stationerna måste kunna ta emot ett stort 

antal resenärer och även att tillgängligheten för grupper med olika behov och 

förutsättningar, exempelvis socioekonomiska, ska underlättas. Det sistnämnda innebär 

bland annat att tillgänglighet med kollektivtrafik (som kan nyttjas av en bredare publik) ska 

beaktas särskilt relativt tillgänglighet med bil (som utesluter grupper i samhället utan 

tillgång till bil).” 

Lunds kommuns påpekande avseende Energieffektivitet och klimatneutralitet – även för 

transporterna besvaras med följande: 

Hela syftet med projekt Hässleholm-Lund, del av nya stambanor, är att främja energi- och 

klimateffektiva transporter. Detta nås genom en överflyttning av transporter från väg och 

flyg till järnväg. Hur omfattande den överflyttningen blir är en konsekvens av flera 

projektmål och målområden, i synnerhet restid, kapacitet och robusthet och stationslägen. 

Lunds kommuns påpekande avseende Arkitektur – passage genom stadsbebyggelse 

avgörande fråga besvaras med följande: 

Nuvarande projektmål fångar denna ambition. Ambitionen kompletteras också av 

målområde Landskap, som avser såväl landskap som stadsbild. 

De påpekanden som Lunds kommun gör om felaktigheter i kartunderlaget kommer att 

kontrolleras och vid behov korrigeras i utredningsmaterialet. 

Materialet som redovisas på karta i samråd 1 är (bland andra) kulturvärden som skyddas av 

Plan- och bygglagen. Kulturvärden som skyddas av plan- och bygglagen är information som 

kommer från länsstyrelsens geografiska informationssystem (GIS), skikt ”Kulturskyddad 

bebyggelse” men innehåller både byggnader, fornlämningar, miljöer, växtlighet och murar 

med mera. Gemensamt är att det är kulturvärden som har någon typ av skydd i plan. 

Informationen i länsstyrelsens GIS uppdaterades år 2014. I underlaget till PM 

Kulturarvsanalys 1(2) - Förutsättningar ingår material från kommunerna i tillämpliga delar. 

Kommunernas material, däribland kulturmiljöprogram, redovisas dock inte på karta. För 

Lunds kommun kommer tillämpliga delar av material från år 2017 utgöra underlag. 

En kontroll genomförs av att värdena för kulturmiljö och den integrerade landskapsanalysen 

omfattas till den nivå som behövs för lokaliseringsutredningen och nuvarande skede. 

7.5.9. Svalövs kommun 

Möte med Svalövs kommun har genomförts i november 2019. Minnesanteckningar från 

detta möte finns under diarienummer 2018/88290. 

Svalövs kommun har genom plan- och exploateringskontoret inkommit med ett yttrande. 

Kommunen vill uppmärksamma Trafikverket på de värden avseende natur, rekreation och 
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kultur som finns inom utredningsområdet som omfattar Svalövs kommun. Här är särskilt 

områdena kring Söderåsens nationalpark, Röstånga och Trolleholm viktiga.  

Kommunen anser att ädellövskogen kring Röstånga bör beaktas som en förlängning av den 

stora sammanhängande ädellövskogen på Söderåsen strax väster om utredningsområdet. 

Även i Svalöv finns bullerfria och ostörda områden, framför allt i och omkring Söderåsens 

nationalpark. Kommunen anser att tillkomsten av en stambana genom detta område kan 

komma att påverka Söderåsen och dess omgivningar som rekreativt besöksmål. Området är 

känsligt för visuell påverkan, buller, barriärer och fragmentering. 

Området kring Trolleholm är riksobjekt för kulturmiljö. Även här finns ett 

sammanhängande område med värdefull ädellövskog samt skyddsvärda ekar i öppet 

landskap 

Svalövs kommun påpekar därutöver att planeringen av höghastighetsjärnvägen måste ske så 

den ingår i ett välfungerande regionalt kollektivtrafiksystem i Skåne, med reella byten 

mellan olika tågsystem. 

Det fullständiga yttrandet finns under diarienummer 2018/88290:192. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för yttrandet och noterar de synpunkter kommunen delgivit 

Trafikverket. Informationen om de värden man beskriver är en del av förutsättningarna för 

lokaliseringsutredningen. 

7.6. Samråd med övriga berörda myndigheter 

7.6.1. Försvarsmakten 

Trafikverket och Försvarsmakten har löpande möten flertalet gånger per år för att samråda 

olika frågor föranledda av lokaliseringsutredningen.  

Försvarsmakten har inkommit med ett yttrande i vilket uttrycker att man bedömer att 

projektet riskerar att medfölja påtaglig skada på riksintressen för totalförsvarets militära 

del, och vill därför se ett fördjupat samråd med Trafikverket för att förhindra att så sker. 

Försvarsmakten anser att beskrivningen 2.2.9.2 Områden för riksintressen för försvaret bör 

omformuleras, liksom att det tillhörande kartmaterialet bör revideras. Beskrivning av 

riksintresseanspråken bör vara samma som Försvarsmakten använder för att materialet ska 

bli tydligt. Förslag på ändringar återfinns i handlingen.  

Det fullständiga yttrandet kan sökas under diarienummer 2018/88290:181. 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket avser att fortsätta samråda med Försvarsmakten kontinuerligt under fortsatt 

arbete. Beskrivning av riksintresseanspråken ändras i utredningsmaterialet till samma 

beskrivning som Försvarsmakten använder och förtydligas i miljökonsekvensbeskrivningen. 
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7.6.2. Skogsstyrelsen 

Skogsstyrelsen konstaterar att den planerade järnvägen skulle kunna påverka skogsbruket 

på intilliggande fastigheter i viss mån. Då utredningen är i ett så pass tidigt skede kan 

Skogsstyrelsen inte ge synpunkter på rubricerat ärende ännu. Skogsstyrelsen kommer att 

lämna ett yttrande när förslag på sträckningar presenteras.  

Skogsstyrelsen informerar om att det under framtagningen av sträckningen går att hitta 

information om skyddade skogsområden såsom biotopskydd, naturvårdsavtal och 

nyckelbiotoper på www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor. Informationen på webbplatsen 

uppdateras löpande.  

Det fullständiga yttrandet kan sökas under diarienummer 2018/88290:143. 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket tackar för Skogsstyrelsens information och inväntar framtida yttrande. 

7.6.3. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI 

SMHI ställer sig positivt till att järnvägen byggs då det troligtvis leder till att färre väljer 

bilen, och utsläppen av koldioxid och bilavgaser då kan minska. SMHI påtalar att hänsyn 

bör tas till det framtida klimatet. Exempelvis förväntas lufttemperaturen att stiga, risken för 

skyfall öka och flödena i vattendragen förändras med ändrade nederbördsförhållanden och 

snötillgångar. SMHI bifogar en länksamling angående klimat och skyfall.  

Ur bullersynpunkt är det en fördel om den nya sträckningen går utmed en redan befintlig 

väg eller järnväg, så att inte nya områden störs. Gällande bullernormer måste säkerställas 

för boende i området.  

Sträckningar nära sjöar, vattendrag och våtmarker bör utformas omsorgsfullt för att inte 

påverka hydrologiska förhållanden. Passager över vattendrag behöver ta hänsyn till 

översvämningsrisker. 

Det fullständiga yttrandet kan sökas under diarienummer 2018/88290:119. 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket tackar för informationen om klimat och skyfall. Hållbarhetsfrågor är viktiga i 

detta uppdrag, inte minst klimatrelaterade frågor. Dessa aspekter, liksom 

klimatanpassningsåtgärder, kommer att redovisas inom ramen för 

lokaliseringsutredningen. 

7.6.4. Statens fastighetsverk, SFV 

Statens fastighetsverk anser att det är av yttersta vikt att fastigheterna Hovdala 1:3 och 

Hovdala 1:4 (Hovdala slott) överhuvudtaget inte berörs av stambanans anläggning. Hovdala 

slott med tillhörande mark utgör en välbevarad helhet och det viktigaste allmänvärdet är att 

ingen större bebyggelse finns i anläggningens närhet. Det är av yttersta vikt att värna om att 

upplevelser och utblickar ges när besökare närmar sig anläggningen och när de vistas i den.  
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Utöver Hovdala slott listar SFV fler objekt som bör skyddas och lämna ostörda. Här finns 

Vätteröds gravfält och en rad fastigheter inom Lund som förvaltas av SFV, varav flera är 

statliga byggnadsminnen, se handling för fullständig lista. SFV kan bidra med underlag vad 

gäller de statliga byggnadsminnena som listas i yttrandet. 

SFV förordar ett centralt placerat stationsläge i Lund, gärna förlagt i tunnel, i omedelbar 

anslutning till befintligt stationsläge.  

Det fullständiga yttrandet kan sökas under diarienummer 2018/88290:147. 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket noterar yttrandet. Information om Hovdala är redan känt i 

utredningsmaterialet, däremot kan information om byggnadsminnena i Lund behöva 

adderas. En kontroll genomförs av att värdena för kulturmiljö omfattas till den nivån som 

behövs för lokaliseringsutredningen och nuvarande skede. Eventuella kompletteringar förs 

in i PM Kulturarvsanalys 1(2) - Förutsättningar.  

I PM Kulturarvsanalys 1(2) - Förutsättningar kommer, bland annat, alla Statliga 

byggnadsminnen och alla Byggnadsminnen presenteras och beskrivas. 

7.6.5. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM 

Strålsäkerhetsmyndigheten anser att magnetfältsnivåer bör redovisas för bostäder och 

andra platser där barn vistas varaktigt och förhöjda fält kan förväntas på grund av 

exempelvis kraftledningar. Detta då det finns en vetenskapligt grundad misstanke om 

förhöjd risk för barnleukemi för barn som exponeras varaktigt för lågfrekventa magnetfält. 

Miljöbalken ska beaktas när det görs en bedömning av olika alternativ och om 

exponeringsbegränsade åtgärder bör vidtas. Yttrandet innehåller även allmän information 

om elektromagnetiska fält från järnväg. 

Det fullständiga yttrandet kan sökas under diarienummer 2018/88290:115. 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket noterar yttrandet och tackar för informationen om elektromagnetiska fält. 

Frågan om magnetfältsnivåer och behov av eventuella exponeringsbegränsande åtgärder 

kommer att aktualiseras vid flera tillfällen, dels då lokaliseringsalternativ tas fram, dels då 

konsekvenserna av lokaliseringsalternativen beskrivs.  

7.6.6. Sveriges geologiska undersökning, SGU 

Till stöd för ansökningar angående olika typer av infrastrukturprojekt har SGU 

sammanställt vad lagen säger, och vilka SGU:s generella ställningstagande är. Detta är 

sammanfattat i checklistor för infrastrukturprojekt: 

https://www.sgu.se/samhallsplanering/planering-och-

markanvandning/infrastrukturprojekt/ 

Denna information ersätter generellt SGU:s yttrande i samrådsfasen. SGU lämnar endast i 

undantagsfall platsspecifika synpunkter. 

https://www.sgu.se/samhallsplanering/planering-och-markanvandning/infrastrukturprojekt/
https://www.sgu.se/samhallsplanering/planering-och-markanvandning/infrastrukturprojekt/


 

  Sida 43 (92) 
 

Det fullständiga yttrandet kan sökas under diarienummer 2018/88290:95. 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket noterar yttrandet. 

7.6.7. Övriga myndigheter 

Följande myndigheter har lämnat korta svar: 

• Folkhälsomyndigheten, lämnar samrådet utan åtgärd 

• Havs- och vattenmyndigheten, tar inte ställning till sakfrågan men avstår från 

yttrande 

• Jordbruksverket, avstår från yttrande 

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, avstår från yttrande 

• Naturvårdsverket, har inga synpunkter på underlagsmaterialet och vill bli inbjudet 

till kommande samråd 

• Svenska kraftnät, inga synpunkter i detta skede 

7.7. Samråd med organisationer 

7.7.1. Dagtorpssjöns fiskevårdsområdesförening  

Dagstorpssjöns fiskevårdsområdesförening anser att det olämpligt att förlägga järnvägen så 

att Dagtorpssjön påverkas av buller. Höörs kommun har ett bullerfritt område från 

Dagstorpssjön och norrut. Tidigare har en vindkraftspark stoppats i området. Dagtorpssjön 

har ett stort antal besökare sommartid. 

Det fullständiga yttrandet finns under diarienummer 2018/88290:130. 

Trafikverkets kommentar: 

Information om att Dagstorpssjön ligger inom ett större opåverkat område är känt för 

lokaliseringsutredningen och utgör en av många aspekter att ta hänsyn till vid framtagande 

av lokaliseringsalternativ. 

7.7.2. Föreningen Gamla Lund 

Föreningen Gamla Lund anser att ett grundligt underlag har tagits fram gällande natur- och 

kulturmiljön. Föreningen vill att järnväg på bro studeras med samma noggrannhet som 

järnväg på mark, detta för att järnväg på bro minskar barriäreffekten i landskapet för 

människor och djur. Föreningen vill även se en tydlig redovisning av hur den nya stambanan 

förhåller sig till och kan ansluta till befintlig järnväg i Lund. Föreningen förutsätter att 

Armaturfabriken och bebyggelsen mellan Nygatan och järnvägen bevaras eftersom denna 

miljö är en viktig och omistlig del av stadskärnans karaktär. 
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Det fullständiga yttrandet finns under diarienummer 2018/88290:125. 

Trafikverkets kommentar: 

Utformningen av järnvägen, det vill säga på bro, marknivå eller i tunnel kommer i detalj 

studeras längre fram i arbetet med järnvägsplan och inte i detta skede. Eftersom projektet 

planläggs med inriktning att det ska tillåtlighetsprövas kommer Trafikverket gå djupare i 

vissa frågor för att kunna säkerställa att det är möjligt att bygga järnvägen med hänsyn till 

miljöbalkens regler. Vid tillåtlighetsprövning av järnvägar är det praxis att tunnel-, bro- eller 

markläge redovisas om det har betydelse för den frågan.  

Anslutningar mellan den nya stambanan och befintlig järnväg kommer att redovisas längre 

fram i utredningen. Hur anslutningarna utformas är avhängigt var den nya stationen 

lokaliseras. Ett särskilt utredningsarbete pågår för stationen i Lund, där kommunen ingår 

som en viktig samarbetspart. Värdefull kulturmiljö är en viktig aspekt i det arbetet.  

7.7.3. Göingebygdens biologiska förening  

Organisationen har goda kunskaper om värdefulla naturområden inom Hässleholms 

kommun, och har arbetat under 70 år med olika inventeringar av flora och fauna. 

Föreningen har gett ut Naturguide Hässleholm - 52 pärlor, som bifogas yttrandet. 

Föreningen trycker speciellt på Hovdalaområdet, som är ett viktigt tyst område och därför 

betydelsefullt både avseende friluftslivet och för skydd av den biologiska mångfalden.  

Det fullständiga yttrandet finns under diarienummer 2018/88290:114. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för informationen. Hovdalaområdets betydelse är känt och beskrivs i 

underlagsmaterialet. 

7.7.4. Lantbrukarnas riksförbund Skåne, LRF Skåne 

LRF Skåne och berörda kommungrupper har lämnat ett gemensamt yttrande. LRF 

framhåller att det finns både en nationell och regional livsmedelsstrategi som har antagits 

med målsättning att öka den svenska livsmedelsproduktionen. Därför krävs det att 

infrastruktursatsningar anläggs med minimal påverkan på åker- och betesmarker. Nya 

barriärer skapar problem för jordbruket. LRF föreslår att Trafikverket undersöker 

bansträckning för höghastighetståg längs nuvarande stambana med en högsta hastighet på 

250 km/tim med hänsyn till jordbruket. Ur hållbarhets- och klimatsynpunkt borde det vara 

den bästa lösningen, anser LRF.  

Det fullständiga yttrandet finns under diarienummer 2018/88290:118. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverkets uppdrag är att genomföra en lokaliseringsutredning för byggandet av en ny 

stambana för hastigheten 320 km/tim. Lokaliseringsutredningen ska identifiera och föreslå 

ett antal möjliga lokaliseringsalternativ för denna nya stambana. Förutsättningarna för en 

samlokalisering med befintlig infrastruktur kommer att utredas. 
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7.7.5. Lantbrukarnas riksförbund, LRF:s kommungrupp i Eslöv 

LRF:s kommungrupp i Eslöv har lämnat ett yttrande, som instämmer i LRF Skånes yttrande 

med några kompletteringar. Järnvägsutbyggnad innebär, oavsett var den sker, en negativ 

påverkan på berörda fastigheter och de areella näringarna. Kommungruppen ser inga 

fördelar med en separat höghastighetsjärnväg och har svårt att se att den blygsamma 

tidsvinsten på sträckan Lund-Hässleholm skulle väga upp kostnader och 

produktionsbortfall kopplade till intrång och barriäreffekter. Kommungruppen vill att: 

• Eventuellt behov av utbyggnad ska ske genom anläggande av ytterligare spår i 

direkt anslutning till befintlig stambana  

• Ägare och brukare av berörda fastigheter bemöts med stor lyhördhet och deras 

önskemål och synpunkter i största möjliga mån beaktas 

• De berördas ombudskostnader ska betalas av Trafikverket inom ramen för 

projektet 

Det fullständiga yttrandet finns under diarienummer 2018/88290:136. 

Trafikverkets kommentar: 

Lokaliseringsutredningen ska identifiera och föreslå ett antal möjliga lokaliseringsalternativ 

för en ny stambana. Samlokalisering med befintlig infrastruktur kommer utredas i de fall 

det är möjligt. Förutsättningarna för olika lokaliseringsalternativ kommer utredas i 

pågående lokaliseringsutredning. Trafikverket kommer att bedriva ett löpande samråd med 

berörda fastighetsägare när arbetet kommit så långt att dessa identifierats. 

Ombudskostnader är sannolikt inte aktuellt i skede lokaliseringsutredning. 

7.7.6. Lunds naturskyddsförening 

Lunds naturskyddsförening vill att de resurser som finns för att förstärka järnvägsnätet i 

första hand ska satsas på ett stabilt och pålitligt nät för lokal och regional trafik. Ett nytt 

dubbelspår som frigör kapacitet på den befintliga stambanan är välkommet, men inte till 

priset av stora intrång i värdefull natur, kulturmiljöer och bebyggelse.  

Lund naturskyddsförening ifrågasätter om större arbetsmarknadsregioner skapar större 

välmående åt regioner. Föreningen konstaterar att Trafikverkets underlag visar att det är 

mycket svårt att bygga utanför befintlig korridor utan stora negativa konsekvenser för natur, 

miljö och kulturarv. Lunds naturskyddsförening vill att en samförläggning av nya spår med 

gamla stambanan utreds ordentligt. Föreningen anser att en dimensionering för tåg i 250 

km/tim är en lämplig avvägning mellan framkomlighet, miljö- och naturhänsyn.  

Föreningen vill även se en miljökonsekvensbeskrivning som tydligt redovisar kostnaderna i 

form av växthusgasutsläpp för anläggandet av järnvägen och förslag på hur dessa ska bidra 

till de svenska klimatmålen. Utsläppen måste redovisas för båda alternativen med spår för 

320 km/tim och 250 km/tim. Tidsaspekten måste också beaktas.  

Det fullständiga yttrandet finns under diarienummer 2018/88290:166. 
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Trafikverkets kommentar: 

Trafikverkets uppdrag är att genomföra en lokaliseringsutredning för byggandet av en ny 

stambana för hastigheten 320 km/tim. Lokaliseringsutredningen ska identifiera och föreslå 

ett antal möjliga lokaliseringsalternativ för denna nya stambana. Det kommer att utredas 

var och om samlokalisering med befintlig infrastruktur kan vara möjlig. I 

lokaliseringsutredningen ingår en särskild hållbarhetsutredning. 

7.7.7. Naturskyddsföreningen Skåne 

Naturskyddsföreningen Skåne konstaterar att järnvägen i Skåne behöver öka och att ett nytt 

dubbelspår på sträckan utgör en väsentlig del i att tillgodose behoven. Att genomföra 

projektet kommer dock att medföra betydande miljöpåverkan. Naturskyddsföreningen 

Skåne anser att det inte finns skäl att dimensionera för 320 km/tim i stället för 250 km/tim 

då det viktigaste syftet är att förstärka kapaciteten för lokal och regional trafik. 

Naturskyddsföreningen Skåne anser att det är ett grundläggande fel att sätta en viss restid 

som en styrande förutsättning. Varje uppehåll förlänger restiden men gör samtidigt tågen 

mer tillgängliga för boende längs banan. Naturskyddsföreningen avvisar förslaget att bygga 

banan för 320 km/tim. Föreningen anser att en dimensionering för snabbtåg i 250 km/tim 

är en lämplig avvägning mellan framkomlighet, miljö och naturhänsyn. Det skapar större 

flexibilitet att förlägga banan så att allvarliga intrång i värdefulla miljöer undviks. 

Föreningen vill även ha en flexibel järnväg där det är möjligt att köra godståg. 

Byggandet av ny järnväg medför stora utsläpp av växthusgaser. Föreningen vill se en 

miljökonsekvensbeskrivning som tydligt redovisar växthusgasutsläppen under anläggandet 

av banan, och förslag på hur dessa ska bidra till de svenska klimatmålen. Utsläppen måste 

redovisas för både 320 km/tim och 250 km/tim. Naturskyddsföreningen Skåne är kritisk till 

att tidsaspekten inte beaktas i planeringen. Det dröjer flera decennier efter trafikeringsstart 

innan klimatpåverkan från bygget har kompenserats genom minskade utsläpp. 

Naturskyddsföreningen Skåne anser vidare att centrala stationslägen både i Lund och 

Hässleholm är att föredra eftersom tillgängligheten blir större.  

Föreningen kräver att Trafikverket tar del av underlag från inventeringar av fladdermöss 

och mossor då dessa ofta inte rapporteras på artportalen.  

Det fullständiga yttrandet finns under diarienummer 2018/88290:157. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverkets uppdrag är att genomföra en lokaliseringsutredning för byggandet av en ny 

stambana för hastigheten 320 km/tim. Lokaliseringsutredningen ska identifiera och föreslå 

ett antal möjliga lokaliseringsalternativ för denna nya stambana. Projektmålen för kapacitet 

och robusthet förtydligas i utvärderingskriterierna och konsekvenser för utformning och 

lokalisering redovisas i utredningen. Det kommer att utredas om samlokalisering med 

befintlig infrastruktur kan vara möjlig. I lokaliseringsutredningen ingår en särskild 

hållbarhetsutredning. Trafikverket noterar synpunkten om centrala stationslägen. 

Trafikverket tittar inte på mossor eller andra artgrupper som enskilda förekomster i detta 

tidiga utredningsskede. Ett antal artgrupper med starkt skydd i artskyddsförordningen 



 

  Sida 47 (92) 
 

kommer dock att tas med som underlag. Erfarenheter från liknande sammanställningar är 

att de flesta arter ligger inom de värdekärnor som vi har klassat i arbetet med PM 

Naturvärdesinventering och PM Ekologiska samband.  

Vad avser fladdermöss önskar Trafikverket att Naturskyddsföreningen skyndsamt sänder 

dessa inventeringar till oss för att möjliggöra hänsynstagande till dessa arter om de inte 

finns rapporterade i de officiella databaserna men ser helst att dessa rapporteras till 

Artportalen. 

7.7.8. Norra Frosta älgskötselområde 

Norra Frosta älgskötselområde är en sammanslutning av ett 50-tal jaktlag från Ringsjön 

norrut till Matterödstrakten. Föreningen konstaterar att viltet i Skåne redan i dag är 

instängt i en västlig och en östlig del på grund av den befintliga stambanan och riksväg 23. 

Instängsling av banor och höga hastigheter gör att begräsningen för viltets rörelser blir 

värre. Med en ytterligare stambana som medger 320 km/tim blir konsekvenserna för viltets 

förflyttning förödande, anser föreningen. Norra Frosta älgskötselområdet kräver en grundlig 

kartläggning av var och hur viltet rör sig i anslutning till kommunikationslederna, under 

hela året och i samband med brunsttider. Föreningen anser vidare att det måste säkerställas 

en tydlig och konsekvent kommunikation med berörda mark- och jakträttshavare samt med 

de älgskötselområden som berörs, för att det ska säkerställas att tillräckligt många 

viltövergångar och ekodukter byggs i samband med den nya stambanan.  

Det fullständiga yttrandet finns under diarienummer 2018/88290:183. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket kommer att bedriva ett löpande samråd med bland andra mark- och 

jakträttshavare under hela lokaliseringsutredningen. Frågan om viltets rörelsemönster 

kommer att aktualiseras längre fram, när förslag på lokaliseringsalternativ tas fram.  

7.7.9. Remmarlövs sockengille 

Remmarlövs sockengille motsätter sig en nyanlagd höghastighetsjärnväg i separat 

sträckning, de den miljöpåverkan en sådan skulle medföra inte vägs upp av den tidsvinst 

som det skulle ge. Sockengillet motsätter sig inte satsningar på ökad kapacitet och förbättrad 

driftsäkerhet på Södra stambanan, men anser att detta bäst uppnås genom en utbyggnad till 

fyra spår i befintlig sträckning. Remmarlövs sockengille anser att flera av projektmålen 

direkt motverkar en utbyggnad i ny sträckning.  

Sockengillet konstaterar att det bördigaste åkerlandskapet finns i södra delen av 

utredningsområdet. Därför anser föreningen att ett västra alternativ är det sämsta 

alternativet. En sträckning genom landskapet söder och väster om Eslöv medför en 

oacceptabel miljöpåverkan.  

Mark som tas i anspråk tillfälligt under byggtiden kommer bli svår att återställa till 

högavkastande åker. Brukandet av åkermark kommer att försvåras om fastigheter och fält 

fragmenteras. En höghastighetsjärnväg innebär en stor barriär som hindrar rörligheten 

både hos människor och djur. 
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Det fullständiga yttrandet finns under diarienummer 2018/88290:135. 

Trafikverkets kommentar: 

I lokaliseringsutredningen kommer det att utredas var och om samlokalisering med befintlig 

infrastruktur kan vara möjlig. Vid framtagande av lokaliseringsalternativ görs en 

sammanvägning av en stor mängd betydelsefulla faktorer, bland annat areella näringar, 

barriäreffekter, rekreation och friluftsliv. 

7.7.10. Stehags intresseförening 

Stehags intresseförening är kritiskt till en höghastighetsjärnväg, som beskrivs som en ”lång 

och bred livskvalitetsänkande zon”. Stehags intresseförening förordar att järnvägen inte 

dras i närheten av Stehags by. Intresseföreningen beskriver att majoriteten av de boende i 

Stehag valt orten på grund av närheten till natur och kulturmiljö. Värdefulla miljöer är 

Kärrstorp och Gyaskogen. Stehag är en by för människor i alla åldrar. I skrivande stund 

pågår omfattande utbyggnad av förskolor och det diskuteras även att bygga ut befintlig skola 

för årskurs 1-6 skola till en skola för årskurs 1-9. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv blir 

utbyggnaden av skolan och barnomsorgen bortkastad om banan dras i byns närhet, anser 

intresseföreningen, exempelvis om byn blir inklämd mellan stambanan och 

höghastighetsbanan vilket skulle minska ortens attraktivitet drastiskt. 

Stehags beskrivs redan vara utsatt för tågbuller då Södra stambanan går förbi orten. För de 

boende är den befintliga Pågatågsstationen av mycket stort värde. Intresseföreningen 

bedömer att den nya järnvägen inte gynnar de lokala pendlingsmöjligheterna med tåg. 

Föreningen är också tveksam till hastigheten 320 km/tim. Buller, koldioxidutsläpp och 

kostnaderna ökar med den höga hastigheten, medan tidsvinsten är liten. 

Det fullständiga yttrandet finns under diarienummer 2018/88290:155. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverkets uppdrag är att genomföra en lokaliseringsutredning för byggandet av en ny 

stambana för hastigheten 320 km/tim. Lokaliseringsutredningen ska identifiera och föreslå 

ett antal möjliga lokaliseringsalternativ för denna nya stambana. Informationen om Stehags 

sociala värden samt natur- och kulturvärden utgör en del av underlaget.  

7.7.11. Svenska kyrkan genom Lunds pastorat, Sankt Peters Klosters 

församling  

Församlingen har lämnat en synpunkt angående Sankt Peters Klosters kyrka som ligger 

granne med Lunds befintliga järnväg. Kyrkan från 1300-talet är kulturminnesmärkt och 

används för kyrkoaktivitet. Kyrkogården är från 1600-talet. Redan i dagsläget påverkas 

kyrkan av tågtrafiken genom skakningar i marken och buller. Om tågtrafiken skulle öka och 

komma närmare kyrkan, skulle det vara svårt att upprätthålla en värdig verksamhet kyrkan 

riskerar att skadas. Därför efterfrågas ett förslag på sträckning genom Lund som inte 

innebär en breddning av järnvägen ovan jord på ett sådant sätt att det påverkar närheten till 

kyrkan och dess kyrkogård. 

Det fullständiga yttrandet finns under diarienummer 2018/88290:122. 
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Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för yttrandet och förstår betydelsen av Sankt Peters Klosters kyrka och 

kyrkogård, som ligger omedelbart söder om Lunds C. Hänsyn måste tas till Klosterkyrkan 

och kyrkogården, vilket blir aktuellt vid en central stationslokalisering. Lokalisering av 

stationen i Lund är inte beslutad vid detta samråds tidpunkt.  

7.7.12. Torns ryttarförening 

Torns ryttarförening beskriver sin verksamhet som ett nav för ridsporten i Vallkärra och 

Lund. Föreningen har 472 medlemmar och ridskoleverksamhet med 150 elever per vecka. 

Verksamheten bedrivs i en fyrlängad gård från 1800-talet. Föreningen vill inte att 

verksamheten ska behöva flytta på grund av ny stambana.  

Det fullständiga yttrandet finns under diarienummer 2018/88290:134. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för yttrandet, som ingår i underlaget och beaktas i den händelse ett 

lokaliseringsalternativ föreslås som kan påverka Vallkärra och ryttarföreningen. 

7.7.13. Vallkärra byalag 

Valkärra byalag är särskilt intresserade av utredningsområdet närmast Lund. Den sociala 

interaktionen och det inbördes beroendet mellan Vallkärra och Stångby är hög och 

historiskt förankrat. Många funktioner nyttjas av boende i båda samhällena. En förläggning 

av järnvägen mellan samhällena skulle få negativa konsekvenser på de sociala 

förhållandena, anser byalaget, som vill att de sociala konsekvenserna tillmäts stor vikt i 

kommande utredningsarbete.  

Byalaget vill även att den höga bördigheten på åkermarken i området vägs in. Åkermarken 

kring Vallkärra och Stångby har synnerligt hög bördighet (klass 10). Byalaget anser att det 

måste finnas väldigt unga skäl för att ödelägga en sådan viktig produktionsresurs för 

livsmedel. 

Det fullständiga yttrandet finns under diarienummer 2018/88290:158. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för yttrandet, som ingår i underlaget och beaktas i den händelse ett 

lokaliseringsalternativ föreslås som kan påverka Vallkärra och ryttarföreningen. 

7.7.14. Äsphults byagille 

Äsphults byagille har varit aktivt i cirka 30 år och arbetar för byarna Äsphult, Rickarum, 

Brostorp, Djurröd och Nävlinge samt landsbygden däremellan. Byagillet anser att det är 

viktigt att byarna inte delas då de är beroende av varandra som en geografisk enhet. 

Områdets gemenskap är viktig inte minst för många äldre som behöver vardagsservice på 

relativt nära håll.  
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Byagillet beskriver att området idag är relativt oexploaterat och väl bevarat med 

naturreservat, populära sevärdheter och promenadstråk. Linderödsåsen är känd för sina 

många spektakulära stengärden från början av 1800-talet efter skiftet. I området finns 

många fornlämningar. Den vackra naturen används dagligen året om. Djur- och fågellivet är 

rikt. Bosarpasjön är en populär mötesplats på sommaren.  

Det fullständiga yttrandet finns under diarienummer 2018/88290:145. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för yttrandet, som ingår i underlaget och beaktas i den händelse ett 

lokaliseringsalternativ föreslås som kan påverka den beskrivna delen av Kristianstads 

kommun. 

7.8. Samråd med de enskilda som kan bli särskilt berörda 

Järnvägsplanen med lokaliseringsutredning befinner sig ännu inte i ett skede där det går att 

identifiera enskilda som kan bli särskilt berörda, vid sidan av Jernhusen i egenskap av 

fastighetsägare för de befintliga stationerna i Lund och Hässleholm. Utredningsområdet är 

stort och utredningen har ännu inte tagit fram något lokaliseringsalternativ. Boende inom 

utredningsområdet har bjudits in till öppna hus via annonser i tidningar, sociala medier, 

Trafikverkets hemsida och utskick i brevlådor. 

7.8.1. Jernhusen 

Trafikverket och Jernhusen har löpande möten ca två gånger per år för att samråda olika 

frågor föranledda av lokaliseringsutredningen.  

Jernhusen har inkommit med yttrande där det uttrycks att man är positiv till en ny 

stambana på sträckan samt de ändamål och projektmål som redovisas. Jernhusen är också 

positiv till att den viktiga kopplingen mellan infrastruktur och stad finns med i underlaget, 

och att denna koppling utvecklas väl. Jernhusen ser fram emot en god dialog med 

Trafikverket för att nå en så god helhet som möjligt. Jernhusens yttrande tar fasta på 

befintliga stationsområden med många passagerare och besökare, samt utveckling av den 

stationsnära staden. 

Jernhusen lyfter också underhåll av infrastruktur och fordon som en viktig del i 

planeringen. Det finns ett behov av att tidigt planera för var fordon som trafikerar 

stambanan och fordon för infrastrukturunderhåll med mera ska lokaliseras. Även här vill 

Jernhusen ha en dialog med Trafikverket för att se om det finns samordningsfördelar för 

underhållsanläggningar. 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket tackar för synpunkterna. En fortsatt god dialog är en förutsättning för att skapa 

en bra helhetslösning. Trafikverket vill samtidigt betona att stationernas lokalisering i 

Hässleholm respektive Lund i detta skede av processen inte är beslutad. 



 

  Sida 51 (92) 
 

7.9. Samråd med allmänheten 

61 yttranden har inkommit från privatpersoner. Samtliga yttranden kan sökas under 

diarienummer 2018/88290. Nedan redovisas synpunkterna grupperade efter olika teman. 

Samlokalisering 

Samlokalisering med annan infrastruktur återkommer i ett 15-tal av privatpersonernas 

yttranden. Samlokalisering ses som en möjlighet att begränsa den negativa inverkan på 

landskapet och boendemiljöerna, och skapar vinster då det redan finns infrastruktur för 

bland annat kraftförsörjning. I majoriteten av dessa yttranden föreslås samlokalisering med 

den befintliga Södra stambanan, medan andra yttranden nämner samlokalisering med 

riksväg 23 eller väg E22. I ett yttrande föreslås samlokalisering med en befintlig 

kraftledning. 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket noterar önskemålen om samlokalisering av den nya stambanan. Arbetet med 

att hitta lämpliga lokaliseringsalternativ för järnvägen pågår och i detta arbete utreds 

möjligheter till samlokalisering. De förslag på lokaliseringsalternativ som utredningen ska 

resultera i, har att ta hänsyn till en stor mängd faktorer.  

Stationernas lokalisering 

Stationernas lokalisering tas upp i ett antal yttranden. I två yttranden förespråkas ett 

centralt stationsläge i Lund medan ytterligare två yttranden ser ett östligt stationsläge, med 

koppling till spårvägen, som ett bra alternativ. Tre yttranden lyfter ett centralt läge för 

stationen i Hässleholm medan ett yttrande kan tänka sig ett östligt stationsläge i 

Hässleholm.  

Flera yttranden innehåller frågor om anslutningar till befintliga järnvägslinjer och önskemål 

om att inte negativt påverka befintliga byggnader, bland annat Armaturfabriken och 

bostäderna längs Nygatan i Lund. 

Trafikverkets kommentar:  

I arbetet med lokaliseringsutredningen för ny stambana ingår särskilda fördjupningsstudier 

kring stationernas lokaliseringar. Detta arbete sker i samarbete med Hässleholms och Lunds 

kommuner. Trafikverket delar uppfattningen att stationernas lokaliseringar ska ske i lägen 

som kopplar till befintlig kollektivtrafik och som inte omöjliggör effektiva byten. 

Lokalisering och utformning av järnvägen 

Några yttranden innehåller förslag på lokalisering i ett västligt eller ett östligt läge, ej 

närmare specificerat. Utgångspunkterna i dessa yttranden har varit att skydda det egna 

närområdet, då det har höga sociala världen, naturvärden och/eller kulturvärden.  

I sex yttranden lyfts att en järnväg på bro (på pelare) bör utredas grundligt. Lösningen ses 

som en möjlighet att minska intrången i landskapet. 
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Ett yttrande undrar hur växling till högertrafik för vidare färd mot Danmark ska ske. 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket noterar önskemålen om lokalisering av den nya stambanan. Arbetet med att 

hitta lämpliga lokaliseringsalternativ pågår, och i detta arbete kommer hänsyn att tas till 

bland annat värdefulla områden utifrån natur, kultur, areella näringar, rekreation, friluftsliv 

samt sociala aspekter och byggbarhet. 

Detaljutformning av anläggningen avgörs först efter att ett lokaliseringsalternativ valts, och 

projektering av anläggningen går in i en mer detaljerad fas. Vald lösning ska vara tekniskt 

möjlig och ekonomiskt realistisk samt anpassas till de yttre förutsättningarna. 

Växlar för fortsatt trafik till Danmark ligger utanför utredningsområdet och hanteras 

därmed inte inom ramen för lokaliseringsutredningen. 

Kostnad, hastighet, tidplan och vem som gynnas 

I ett tiotal yttranden tas kostnaderna upp. Flera anser att projektet inte är 

samhällsekonomiskt lönsamt och ett slöseri med skattepengar. Kostnaderna lyfts ofta i 

relation till hastigheten, där personerna är kritiska till hastigheten 320 km/tim. Den högre 

hastigheten medför högre kostnader och större ingrepp i landskapet. I flera av dessa 

yttranden, samt i ett par andra yttranden, lyfts även frågan vem som gynnas av det nya 

järnvägssystemet. Ett par yttranden beklagar att tidplanen innebär färdigställande långt 

fram i tiden och önskar en snabbare utbyggnad. Skribenterna anser att systemet inte gynnar 

de boende lokalt och regionalt, och att satsningar på lokala och regionala tågresor är bättre. 

I andra yttranden tolkas den nya stambanan som endast en vinst för pendlare som bor i 

Hässleholm, på bekostnad av boende i Höör och Eslöv. Ett yttrande vill att biljettpriser och 

beräkningar av passagerarunderlag redovisas i underlaget. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket har i uppdrag att genomföra infrastrukturprojekt som beslutats av regeringen i 

den nationella transportinfrastrukturplanen. I uppdraget som berör den nya stambanan och 

specifikt sektionen Hässleholm-Lund har Trafikverket fått en tidplan med specifika 

hållpunkter att förhålla sig till. Kraven för de nya stambanorna är ett robust järnvägssystem 

med dubbelspår och möjlig hastighet upp till 320 km/tim, vilket möjliggör kortare restid 

mellan Stockholm och Malmö samt mellan Stockholm och Göteborg. Resandeprognoser 

kommer att genomföras i det kommande arbetet. 

Påverkan på egen fastighet 

I tio yttranden lyfter privatpersoner farhågor om påverkan på den egna fastigheten. Flera 

efterlyser besked om var järnvägen kommer att dras, och de känner sig pressade över att 

inte veta. Några frågar också om regler för inlösen och ersättningar. 

Trafikverkets kommentar:  

Den pågående lokaliseringsutredningen ska resultera i ett antal förslag på 

lokaliseringsalternativ för järnvägen. Trafikverket kommer sedan att ta ställning och förorda 
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ett av lokaliseringsalternativen. Därefter ska regeringen pröva frågan och ge ett 

tillåtlighetsbeslut för ett lokaliseringsalternativ. Det innebär att den nya stambanan endast 

får byggas inom det lokaliseringsalternativ som regeringens beslut gäller. Trafikverket kan 

inte föregå lokaliseringsutredningen och därför kan inga besked om lokaliseringsalternativ 

eller sträckningar lämnas i detta tidiga skede av planeringsprocessen. 

Sociala, ekologiska, ekonomiska och rekreativa värden i landskapet 

Drygt 20 yttranden tar upp olika värden inom utredningsområdet, värden som skribenterna 

vill bevara och därför uppmärksamma Trafikverket på. Många av dessa yttranden lyfter 

fram ekologiska värden i landskapet och tystnad som en viktig tillgång. Tysta områden bör 

bevaras som tysta och inte förstöras av järnvägsbuller. Tysta områden behövs för 

människors rekreation, återhämtning och friluftsliv. Även namngivna och beskrivna 

natursköna områden lyfts fram som mycket betydelsefulla för människors hälsa och även val 

av bostadsort. 

Bland de sociala värden som nämns i yttrandena återfinns kopplingar mellan befintliga 

byar, som man önskar bevara, och barn- och ungdomsverksamhet där särskilt ridning lyfts 

fram. 

Fragmentering av landskapet och fler barriärer är en annan återkommande synpunkt. Skåne 

behöver inte fler barriärer. I stället ska viltstråk, promenadstigar, motionsspår och ridvägar 

bevaras så långt möjligt, för att främja djurs och människors möjlighet till rörlighet i 

landskapet. 

En skribent anser att intrång i jordbruksmarken bör uppmärksammas mer. Intrång sker 

utöver själva järnvägen även för byggandet av nya vägar som anläggningen genererar. 

Intrång på egna fastigheter påverkar jordbruket och skogsbruket ekonomiskt. 

Trafikverkets kommentar:  

Utredningsområdet innefattar många värdefulla miljöer och ett varierat landskap. När 

utredningen fortskrider och förslag på lokaliseringsalternativ tas fram, kommer dessa att 

belysas djupare ur många aspekter. Ekologiska, kulturella, rekreativa och sociala värden 

inom de lokaliseringsalternativ som identifieras, kommer att kompletteras med information 

från samråden. 

Gods på järnväg 

Två yttranden berör godstågstrafik. I det ena framförs önskemål om att godståg måste gå 

utanför Lunds centrum, och i det andra önskas att den nya stambanan även borde trafikeras 

med godståg för att avleda godstrafik från Höör och Eslöv. 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverkets uppdrag är att genomföra en lokaliseringsutredning för byggandet av en ny 

stambana för hastigheten 320 km/tim. Lokaliseringsutredningen ska identifiera och föreslå 

ett antal möjliga lokaliseringsalternativ för denna nya stambana. I förutsättningarna för 

lokaliseringsutredningen ingår att den nya stambanan inte ska trafikeras av godståg. 
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Fel och brister i underlagsmaterialet 

I tre yttranden framförs att ett nytt naturreservat för Klingstorpabäcken i närheten av 

Ljungbyhed, har bildats i november 2019. Detta naturreservat saknas i underlaget. 

Två yttranden berör ett område vid Hallaröd och Norra Rörum, där marken är klassad som 

åkermark med låg bördighet. I båda yttrandena lyfts att det borde vara skog med hög 

bonitet. I ett yttrande påpekas att området mellan Höör och Norra Rörum är klassat som 

åkermark, men att det ska vara skog. 

I båda dessa yttranden framförs frågor om inventering av fladdermöss och skyddsvärda 

ekar. Båda yttrandena beskriver ett område rikt på fladdermöss, men konstaterar att ingen 

inventering gjorts vid Hallaröd/Norra Rörum. 

Karaktärsområdet mellan Norra Rörum och Färingtofta beskrivs i PM Integrerad 

landskapskaraktärsanalys som mosaiklandskap, en skribent anser att det borde vara 

skogslandskap. 

Ett yttrande handlar om klassningen av Ringsjöarna och strandremsan runt om, som 

beskrivs ha mycket höga biotopvärden. Det finns flera områden med plats för häckning för 

rödlistade fåglar vid västra Ringsjön och Rönneholms mosse, enligt yttrandet. 

Synpunktslämnaren noterar även att det underlaget som framtagits gällande arter för 

klassificeringen av Gyaskogen kan vara bristfälligt. Även i detta yttrande ifrågasätts varför 

fladdermössinventering i Hallaröd inte skett, då kyrkan i Hallaröd inte nämns trots att det 

är en av Skånes bästa fladdermuslokaler. 

I ett yttrande påpekas att HLM Hässlegårdens golfklubb inte är markerat som riksintresse, 

vilket det är enligt skribenten. 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket tackar för informationen. Information om det nya naturreservatet 

Klingstorpabäcken kontrolleras och adderas till underlaget. Felaktigt klassificerad mark 

liksom felaktighet i karaktärsområden kontrolleras och korrigeras i underlaget.  

För sen inbjudan till samråd och inställt samrådsmöte 

Några synpunkter gäller den formella inbjudan, vilka som fått inbjudan och vilka som inte 

fått den. Det finns påpekanden om att hushållsutskicket inte distribuerats förrän efter att 

det öppna huset genomförts. Ett par synpunkter gäller det inställda öppna huset i Eslöv. 

Någon undrar hur information till markägare kommer att ges inför kommande samråd. 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket beklagar att vissa hushållsutskick inte har delats ut i tid för de öppna husen. 

Inbjudningar till samrådet har även skett via annonsering i dagspress och via Trafikverkets 

och kommunernas webbplatser.  

Planeringen för de fyra öppna husen startade innan Coronapandemin drabbade Sverige. 

Trafikverket följde Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer, som vid 
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den tidpunkten gällde förbud mot sammankomster eller evenemang med upp till 500 

personer. Rekommendationens införande innebar att öppna huset i Eslöv fick ställas in med 

en dags varsel. Den information som skulle presenterats i Eslöv finns inspelad att ta del av i 

efterhand på Trafikverkets hemsida.  

Samrådsprocessen fortsätter och berörda markägare och boende kommer att inbjudas bland 

annat via annonsering. Information offentliggörs på Trafikverkets webbplats och dokument 

finns för nedladdning på https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-

forbattrar/hassleholm-lund-en-del-av-nya-stambanor/dokument/. 

 

  

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


 

Sida 56 (92) 
 

8. Samråd om lokaliseringsutredning – Samråd 2 

8.1. Inbjudan till samråd 

Under skede lokaliseringsutredning genomförs samråd i fyra omgångar. Syftet med samråd 

2 var att stämma av förutsättningarna som ligger till grund för analys och värdering för hela 

det efterföljande utredningsarbetet. 

Inför samråd 2 annonserades samrådet den 28 maj i Helsingborgs dagblad, 

Kristianstadsbladet, Landskronaposten, Nordvästra Skånes tidningar, Norra Skåne, Skånska 

dagbladet och Sydsvenskan. 

Information om samrådet samt underlag för samrådet hölls tillgängligt på Trafikverkets 

webbplats under hela samrådsperioden 29 maj – 18 juni 2020. Underlaget fanns även 

tillgängligt i utskriven form på Trafikverkets kontor i Kristianstad och Malmö under 

samrådsperioden. Samråd 2 var ett så kallat webbsamråd vilket innebär att inga fysiska 

möten genomförs. 

Därutöver har 29 myndigheter samt statliga och regionala bolag, 13 kommuner i Skåne och 

uppemot 100 föreningar via e-mejl informerats om samrådet och möjligheten att lämna 

synpunkter. Brevet med sändlista finns tillgängligt under diarienummer 2018/88290. 

Totalt har omkring 60 yttranden kommit in från myndigheter, kommuner, organisationer 

och allmänhet under samråd 2. Ett yttrande är belagt med sekretess och dessa synpunkter 

har beaktats i utredningen. 

8.2. Samrådsgrupp och tjänstemannagrupp 

Projekt Hässleholm-Lund har grupper för samverkan som under våren 2020 bestått av 

deltagare från Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne, Hässleholm, Höör, Eslöv, Kävlinge och 

Lunds kommuner, samt vid vissa tillfällen medverkan av Hörby och Svalövs kommuner. 

Grupperna är benämnda samrådsgrupp och tjänstemannagrupp. Det övergripande syftet är 

att utgöra forum för samråd och avstämning, samt förankring av strategiska förutsättningar 

och förslag. Grupperna har inget beslutsmandat. Samrådsgruppen har både politisk och 

tjänstepersonsrepresentation, medan tjänstemannagruppen enbart har 

tjänstepersonsrepresentation. 

Möten har genomförts löpande för att informera om utredningsarbetet och inhämta 

information och synpunkter. Möten med samrådsgruppen har hållits ungefär två gånger per 

år, medan möten med tjänstemannagruppen genomförts varje månad. Det upplägget 

planeras fortsätta under lokaliseringsutredningen. 
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8.3. Samråd med Länsstyrelsen i Skåne 

Länsstyrelsen ingår i samråds- och tjänstemannagruppen där möten har genomförts 

löpande. Trafikverket har därutöver genomfört enskilda möten med Länsstyrelsen i Skåne 

inför och under samråd 2. Minnesanteckningar från dessa möten finns under diarienummer 

2018/88290. Länsstyrelsen har inkommit med ett yttrande som beskrivs nedan. 

Då materialet är omfattande har länsstyrelsen valt att i stort inkomma med övergripande 

synpunkter på underlagen. Länsstyrelsen är positiv till att kulturvärden har fått en 

framträdande roll i underlaget och att det finns ett tydligt landskapsperspektiv. 

Länsstyrelsen saknar beskrivningar av värdena i de större orterna som inte berörs av 

stationsläge, så som Eslöv och Höör, inklusive en analys av hur en korridorsdragning genom 

tätorterna skulle påverka stadslandskapet. 

Länsstyrelsen saknar en redovisning av Trafikverkets beslut ”Nya stambanor – ny 

generation järnväg” daterat 2018-10-05 avseende bland annat dimensionerande hastighet 

för sträckan Hässleholm – Lund och skälen för detta val med hänsyn till miljöeffekter. En 

redogörelse av skillnaden i miljöeffekter mellan 320 km/tim och 250 km/tim behöver finnas 

med i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n). En beskrivning av upptagningsområdena för 

stationerna utifrån ett hållbart resande saknar länsstyrelsen i underlaget. 

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) bör kompletteras med en kort text om skydd av 

kulturmiljö i detaljplan, som till skillnad från kommunala kulturmiljöprogram är juridiskt 

bindande. Länsstyrelsen anser att det är inkonsekvent att i MKB:n (s 77) nämna de statliga 

byggnadsminnena vid namn medan privatägda byggnadsminnen inte listas. Det kan ge 

intrycket av att de statliga har ett starkare skydd eller ett högre kulturvärde. Länsstyrelsen är 

mycket positiv till att de kulturella värdena av ekosystemtjänster redovisas, men upplever 

att det är oklart vilket material skiktet kulturarv och identitet baserar sig på. Länsstyrelsen 

saknar risk för översvämning och även klimatanpassningsperspektivet under kapitlet om 

hälsa och säkerhet men menar att underlaget visar den information som finns tillgänglig 

vad gäller översvämning. 

I kulturmiljöanalysen redovisas de globala hållbarhetsmålen som bedöms relevanta. 

Länsstyrelsen menar att det globala målet om minskad ojämlikhet, nummer 10, bör ingå.  

Beskrivningen av den äldre järnåldern i kulturarvsanalysen bör fördjupas och Uppåkras 

etablering omnämnas. I beskrivningen av krigen mellan Danmark och Sverige under 1600- 

och 1700-talen saknar länsstyrelsen en beskrivning av de sociala dimensionerna av krigen 

och försvenskningen. Länsstyrelsen är medvetna om att forn- och kulturlämningar inom 

Lund kommer att fördjupas i kommande arbeten men vill understryka digniteten för 

stadslagret från det historiska Lund, som är en av Skånes mest komplexa fornlämningar. I 

yttrandet lyfts ett antal specifika synpunkter kopplat till detta. 

Länsstyrelsen efterfrågar översiktskartor över stationslägen i PM Stadsanalys för Lund och 

Hässleholm. I texterna om Lund bör det framgå att staden etablerades runt år 1000. Det kan 

därtill övervägas om även Universitetsbyggnaden bör pekas ut som landmärke i 

kartmaterialet. Lunds identitet som stifts- och universitetsstad motiverar stadens 

riksintresseanspråk. 



 

Sida 58 (92) 
 

I den integrerade landskapskaraktärsanalysen önskar länsstyrelsen att beskrivningen av 

områdets förhistoria fokuserade mer på människans påverkan och interaktion med 

landskapet. 

I PM för risk och säkerhet pekas ett antal möjliga olycksfall ut, bland annat brand. Med 

hänsyn till att järnvägen kan lokaliseras inom miljökänsliga områden eller i anslutning till 

dricksvattenkällor, framstår det vara väsentligt att släckvattensfrågan hanteras närmare än 

vad som framgår i nuvarande underlag. Om lokaliseringen av nya järnvägen kan placeras så 

att släckvatten ej kan nå känsliga områden så är detta givetvis att föredra, menar 

länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen önskar att ett arbete genomförs som visar påverkningsgraden av 

räddningsinsatser (och annan blåljusverksamhet) så att inte orimliga insatstider uppstår på 

grund av lokaliseringsalternativ samt vilka åtgärder som behöver vidtas.  

Länsstyrelsen menar att det är positivt att sevesoverksamheter och tillståndspliktiga 

anläggningar inom utredningsområdet för höghastighetsjärnvägen pekas ut i en karta i 

avsnittet om risk och säkerhet. Utifrån ett säkerhetsperspektiv är dessa av vikt att känna till 

bland annat om det skulle inträffa en olycka vid en sådan anläggning. Slutsatsen att inga 

framtida järnvägsdragningar helt kan undvika riskområden låter rimlig i sammanhanget. En 

viktig slutsats är också att linjedragningen inte påverkas då säkerhetsavstånd kan 

upprätthållas. Att flytta verksamheter förs även fram som alternativ men är förknippad med 

en rad svårigheter, påpekar länsstyrelsen. 

I PM Markmiljöinventering anser länsstyrelsen att underlagsmaterialet som behandlats, de 

avgränsningar som gjorts, den metodik som använts och de slutsatser som dras ger en 

tillfredsställande kartläggning av föroreningssituationen och därmed utgör ett bra underlag 

för det fortsatta arbetet. Länsstyrelsen vill belysa att det inte kan uteslutas att det finns fler 

förorenade områden inom utredningsområdet, utöver de som framkommer i underlaget. 

Detta givet att den information som finns att tillgå inte är heltäckande. Urvalet av tillstånds-

pliktiga miljöfarliga verksamheter samt bedömda buffertzoner ser länsstyrelsen som 

rimliga. 

Länsstyrelsen påminner att projektets användning av naturresurser med tillhörande 

masshantering kommer att vara en väsentlig fråga under projektet i sin helhet. Mest 

betydelsefullt är att i ett tidigt skede förbereda för en hållbar och cirkulär masshantering. 

Länsstyrelsen har tidigare lyft en risk för att hälsoskadliga ämnen frigörs kopplat till 

geologin inom utredningsområdet och menar att miljökonsekvensbeskrivningen behöver 

redogöra bland annat för förekomsten av alunskiffer. 

Länsstyrelsen begär att det framgår att Almaån är ett föreslaget Natura 2000-område även i 

PM Ytvatten, och inte endast i PM Naturvärdesinventering, då det kan vara alternativ-

skiljande. Inom utredningsområdet har vattenförekomsternas parametrar som föreligger i 

den sämsta klassen kartlagts. Såsom länsstyrelsen tidigare har framfört är det viktigt att inte 

ensidigt fokusera på de kvalitetsfaktorer som har sämst klassificering. En otillåten 

försämring av ekologisk status gäller på kvalitetsfaktornivå och innebär att vattenkvaliteten 

inte får försämras med en klass, menar länsstyrelsen. De hänvisar även till Miljösamverkan 

Sveriges information om otillåten försämring av vattenstatus och äventyrande av 

miljökvalitetsnorm. 
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De beskrivna förutsättningarna ur naturvårdssynpunkt uppfattas stämma överens med 

länsstyrelsens kännedom om omständigheterna på den landskapsnivå som projektet i detta 

skede har som avsikt att analysera. Länsstyrelsen ser positivt på att underlagsmaterialet 

redovisar kända felkällor och dess konsekvenser samt på de generaliseringar som gjorts. För 

friluftslivet finner länsstyrelsen kunskapsluckor samt brist på dokumentation i hur 

landskapet nyttjas, vilket riskerar att undervärdera denna aspekt av landskapets värde. 

Trafikverket behöver redogöra för hur detta hanteras. 

Analyserna rörande bland annat ekologiska samband och täthetsanalyserna utgör en 

teoretisk och förenklad bild av verkligheten. Länsstyrelsen delar bedömningen att dessa 

teoretiska modeller kan användas. Framtida inventeringar och analyser kan genomföras 

mer kostnadseffektivt och på ett meningsfullt sätt när utredningsområdet begränsas. Även 

om det tydligt anges att en spridningsanalys utgör en förenkling av verkligheten så säger de 

teoretiska beskrivningarna av hur områden hänger samman inte något om arters 

bevarandestatus eller långsiktiga överlevnad inom dessa områden. Projektet bör räkna med 

risken för utdöende skuld /ökad risk för utdöende av lokala populationer vilket gör 

skadelindringshierarkins arbetssätt än viktigare, anser länsstyrelsen. Med nuvarande 

detaljeringsgrad finns det en risk att de kvarvarande naturmiljöerna i det uppodlade 

landskapet undervärderas. Detta är viktigt att fånga upp i den fortsatta utredningen när 

detaljeringsgraden ökas enligt länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen anser att det i materialet framgår tydligt att Natura 2000-områden har ett 

mycket starkt skydd. Deras bedömning är att det troligen är svårt att passera nära ett Natura 

2000-område utan risk för påverkan oaktat mängden värdekärnor i anslutning till objektet. 

Detta behöver utredas detaljerat i kommande arbete med korridoralternativ. Länsstyrelsen 

saknar även den beskrivning av värden och naturtyper i de föreslagna Natura 2000-

områden som de tidigare skickat in. 

I lokaliseringsutredningen menar länsstyrelsen att beskrivningarna av uppfyllelse mot olika 

mål bör ses över kopplat till förutsättningarna för rekreation och friluftsliv. Redovisningen 

av gång- och cykelvägnätet behöver även beskrivas bättre och inkludera cykling för 

rekreation och motion. 

I miljökonsekvensbeskrivningens avsnitt om rekreation och friluftsliv efterlyser 

länsstyrelsen en mer utförlig beskrivning än vad som finns i dagsläget. I framtida analyser 

av områden förutsätter länsstyrelsen att det beskrivs hur människor använder områden för 

friluftsliv på en mer lokal nivå. Länsstyrelsen föreslår även ett antal olika material som bör 

kunna utgöra underlag för avgränsning av olika ekosystemtjänster. Avsaknaden av 

digitaliserade underlag inom vissa områden anser länsstyrelsen medför en risk som kan 

hanteras genom egna inventeringar. 

I PM Ekosystemtjänsters avsnitt om biologisk mångfald anser länsstyrelsen att den 

genetiska variationen behöver lyftas och hänsyn tas till ett regionalt bevarandeperspektiv 

samt att det behöver beskrivas om arter befinner sig i utkanten eller centrum av sitt 

utbredningsområde. Det skulle även vara önskvärt att ett arbete med artpoolsanalyser 

används som en del av bedömningen rörande biologisk mångfald. Länsstyrelsen har även 

specifika förslag kopplat till avsnitten om kunskap och inspiration samt samlad bedömning. 

I kommande skede ser länsstyrelsen behov av en analys av verksamheter som har tillstånd 

till att använda vatten för olika ändamål och som riskerar att påverkas av järnvägen. 
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Beskrivning av betydelsen av vattnet för fisket och kultur saknas i redovisningen av GIS-

underlag i beskrivningen av ekosystemtjänster. 

I övrigt vill länsstyrelsen flagga för att området i triangeln Höör-Klippan-Hässleholm är 

underinventerat rörande skyddsvärda träd, vilket måste inventeras och undersökas i 

kommande arbete. Detta gäller även ett område inom Eslövs kommun. I den sociala 

konsekvensanalysen pekar länsstyrelsen på avsaknaden av digitaliserade underlag avseende 

friluftsliv. När utredningsområdet smalnas av behöver dessa områden identifieras. 

Länsstyrelsen har även lämnat synpunkter kopplat till det utökade utredningsområdet, 

vilket hanteras i avsnitt 6.10 Samråd om utökat utredningsområde. 

Det fullständiga yttrandet kan sökas under diarienummer 2018/88290:270. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för yttrandet och tar informationen med sig in i det kommande arbetet. 

Beslut ”Nya stambanor – ny generation järnväg” kommer redovisas i Lokaliserings-

utredningen del 1.4 Tidigare utredningar och beslut. Länsstyrelsen önskar redogörelse på 

övergripande nivå av skillnaden i miljöeffekt mellan 320 km/tim och 250 km/tim. 

Trafikverket anser inte att det ingår i uppdraget att belysa denna skillnad i miljöeffekt i 

Miljökonsekvensbeskrivningen eftersom uppdraget är att utreda en järnväg för 320 km/tim. 

Trafikverket kommer ta fram underlag för att redovisa skillnad i spridning av buller mellan 

250 km/tim och 320 km/tim. Skillnaden i banprofil mellan en ny stambana för 250 

respektive 320 km/tim beskrivs därtill översiktligt. 

Lokaliseringsutredningen kommer att kompletteras med en beskrivning av olika 

stationslägens potential till upptagning med gång, cykel och kollektivtrafik. En förutsättning 

i arbetet har varit att tätorter utan station på den nya stambanan undviks vid lokalisering av 

järnvägen. Detta på grund av de stora negativa konsekvenser sådana passager skulle få. 

Därför har det inte har ingått i arbetet med Integrerad lanskapskaraktärsanalys och 

kulturarvsanalys att beskriva förutsättningar i dessa tätorter. 

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) kompletteras med en kort text om skydd av 

kulturmiljö i detaljplan. Diskrepansen mellan att benämna statliga byggnadsminnen med 

namn men inte privata byggnadsminnen hanteras med att benämningen med namn på 

statliga byggnadsminnen utgår ur MKB:n. Länets kulturmiljöprogram används i tjänsten 

Kulturarv och identitet. Kulturminnen/ fornminnen i landskapet har dock inte bedömts vara 

ekosystemtjänster då de inte kommer från levande ekosystem, de hanteras av 

teknikområde Kulturmiljö vilket förtydligas genom hänvisning i PM 

Ekosystemtjänster. MKB:n kommer att kompletteras för att beskriva klimatanpassning och 

risk för översvämning. 

I kulturarvsanalysen redovisas de globala hållbarhetsmålen som bedöms relevanta. 

Trafikverket kompletterar enligt länsstyrelsens synpunkt att det globala målet om minskad 

ojämlikhet, nummer 10, bör ingå. 

Texten i kulturarvsanalysen fördjupas något vad gäller äldre järnåldern och Uppåkra. 

Uppåkra tas även upp och beskrivs i kapitlet om den yngre järnåldern. Texten kompletteras 
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något vad gäller krigen under 1600- och 1700-talen och de sociala dimensionerna av krigen 

och försvenskningen. Texten kompletteras och nyanseras vad gäller Lunds stadslager, antal 

kyrkor samt antal byar/bytomter. Angående krigen under 1600- och 1700-talen kan PM 

Kulturarvsanalys inte utveckla texten för mycket, då detta inte är rätt forum för en 

långtgående analys av detta enskilda ämne. 

Länsstyrelsen saknar en översiktskarta över föreslagna fördjupningsområden för 

stationslägen, vilket skulle ge en bättre orientering och förståelse för sambanden. 

Trafikverket ser över möjligheterna att ta fram en översiktskarta över föreslagna 

fördjupningsområden för stationslägen, att därtill åtgärda och förtydliga vad kategorin 

byggnad/landmärke baserar sig på samt att se över texterna som beskriver Lund enligt 

länsstyrelsens yttrande avseende PM Stadsanalys Lund.  

Avseende länsstyrelsens synpunkt på beskrivningen av områdets förhistoria i PM Integrerad 

landskapskaraktärsanalys (ILKA:n) så förtydligas beskrivningen med att meningen 

"Människans påverkan på landskapet var ringa under äldre stenålder" lyfts in i texten. 

När det gäller brand och förorening med släckvatten anses det vara av så låg sannolikhet att 

det inte är alternativskiljande. Trafikverket ser inte att denna aspekt behöver tas hänsyn till 

vid lokalisering. PM för risk och säkerhet kommer att förtydligas med detta antagande om 

brand. I nästa skede, då lokaliseringsalternativ valts och plan tas fram, kommer Trafikverket 

att genomföra en workshop med berörda räddningstjänster för att säkerställa deras åtkomst 

till områden utefter banan. Trafikverket ser inte detta krav som alternativskiljande utan 

möjligheter till åtkomst kommer att kunna tillgodoses i samtliga alternativ. Trafikverket är 

medveten om problematiken i att flytta tillståndspliktiga verksamheter. Det kommer endast 

i undantagsfall vara aktuellt att verksamheter behöver flyttas eller upphöra. Detta utreds i 

järnvägsplaneskedet. 

Trafikverket håller med länsstyrelsen i fråga om masshantering, att det är viktigt att i ett 

tidigt skede förbereda för en hållbar och cirkulär masshantering. Miljökonsekvens-

beskrivningen kompletteras med övergripande information om förekomst av alunskiffer 

inom utredningsområdet. 

Länsstyrelsen påpekar att det är viktigt vid kartläggning av vattenkvalitet i PM Ytvatten att 

inte ensidigt fokusera på de kvalitetsfaktorer som har sämst klassificering. Trafikverkets 

avsikt är att arbetet bedrivs i enlighet med synpunkten från länsstyrelsen och den citerade 

meningen kommer att ses över för att undvika misstolkning. Ett förtydligande görs i PM 

Ytvatten om att Almaån är föreslaget som Natura 2000-område. 

Vad gäller hantering av beskrivna förutsättningar för friluftsliv beskrivs brister i underlaget 

under Osäkerheter i PM Friluftsliv och rekreation. Ytterligare digitalt material från Region 

Skåne har kommit efter samrådet avseende regionala intressen för friluftslivet vilket läggs 

till under förutsättningar som friluftsliv av regionalt intresse. Även hänvisning till den 

sociala konsekvensanalysen läggs till i PM Friluftsliv och rekreation då det lokala 

perspektivet till viss del behandlas där. Inga nya intervjuer eller kartläggningar inom PM 

Friluftsliv och rekreation kommer att göras, utan lokaliseringsutredningen utgår ifrån det 

material som finns. Trafikverket anser att den nivå på kunskap som presenteras inom PM 

Friluftsliv och rekreation är tillräcklig för en lokaliseringsutredning. 
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Avseende länsstyrelsens synpunkter på risk för utdöende skulder/ökat risk för utdöende så 

har det inte varit fokus på enskilda arters bevarandestatus i utredningens nuvarande skede 

(vissa fördjupningar finns dock till exempel fåglar/rovfågel och fladdermöss). Arbetet har 

haft fokus på alternativskiljande underlag. Avseende arbetssättet för 

skadelindringshierarkin så har arbetet bedrivits utifrån ett första och andra hänsynstagande 

med fokus på att undvika stora naturområden med höga naturvärden och vissa arter med 

starkt skydd. Trafikverket kommer inte att göra några mer detaljerade analyser av 

naturmiljöer inom ramen för lokaliseringsutredningen. När järnvägsplan tas fram kommer 

inventeringar med annan detaljeringsgrad genomföras. 

Arbetet med Natura 2000-områden kommer att fördjupas. En första preliminär analys är 

utförd. Trafikverket önskar samråda med länsstyrelsen om rätt nivå angående "risk för 

påverkan" och "påtaglig skada" avseende Natura 2000 i förhållande till projektets fas-

Lokaliseringsutredning. Länsstyrelsens fastställda bevarandeplaner behövs. Trafikverket 

avser att komplettera med texter om värdena och naturtyperna i de föreslagna Natura 2000-

områdena samt för de befintliga Natura 2000-områden där denna information saknades. 

Friluftslivsmålens och folkhälsomålens koppling till de mål som beskrivs i Lokaliserings-

utredningen kommer att förtydligas. Cykling för rekreation och motion ingår och detta 

kommer att förtydligas i texten. Lokaliseringsutredningen kommer att kompletteras med ett 

kapitel om rekreation och friluftsliv, från miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n).  

I MKB:n kommer de kända felkällor/risken för undervärdering av hur/i vilken grad 

landskapet nyttjas för friluftsliv att beskrivas översiktligt. Allemansrättsligt tillgänglig mark 

kan analyseras på översiktligt nivå och beskrivas inom ramarna för effekt-och 

konsekvensbedömning.  

I PM Ekosystemtjänsters avsnitt om biologisk mångfald anser länsstyrelsen att den 

genetiska variationen behöver lyftas i det fortsatta arbetet samt att det behöver beskrivas om 

arter befinner sig i utkanten eller centrum av sitt utbredningsområde. Vad gäller genetisk 

variation råder en avsaknad av publicerat och komplett underlag vilket därmed inte har 

inhämtats eller inarbetats. Det regionala bevarandeperspektivet och arternas utbredning 

hanteras inte i detta skede. Trafikverket anser att detaljeringsnivån som uppnås i och med 

den genomförda naturvärdesinventeringen bedöms vara tillräcklig för 

lokaliseringsutredningen, således genomförs inte något kompletterande arbete med 

artpoolsanalyser. 

Länsstyrelsen har även specifika förslag kopplat till avsnitten om kunskap och inspiration 

samt samlad bedömning. Underlagen som nämns handlar om fornminnen och delar av 

kulturmiljöprogrammet vilka delvis ingår i tjänsten Kulturarv och identitet.  

PM Ekosystemtjänster hanterar även det underlag som tas fram i arbetet med PM Ytvatten 

där ytvatten även beskrivs som en resurs, exempelvis för bevattning. Senare i projektet 

undersöks förekomstens storlek och eventuell påverkan på vattentillgången. En analys av 

vilka som har tillstånd för uttag inom utredningsområdet kommer inte göras. 

Länsstyrelsen pekar på att en beskrivning av betydelsen av vattnet för fisket och kultur 

saknas i redovisningen av GIS-underlag i beskrivningen av ekosystemtjänster. Havs- och 

Vattenmyndighetens underlag från Naturvårdsverket och Fiskeriverket ingår som underlag 
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till utredningarbetet men inte underlag från Riksantikvarieämbetet. Områden viktiga för 

fiske kan tydliggöras i effekt- och konsekvensanalysen. 

Trafikverket tar med sig länsstyrelsens påpekande om att vissa trakter är underinventerade 

när det gäller eklandskap. Utmaningen ligger i arbetet att få med detta i analyserna utan 

kända punkter eller polygoner. Trafikverket tar med kunskapen kring detta till PM 

Ekologiska samband och i det fortsatta arbetet med lokaliseringsalternativen. 

PM Social konsekvensanalys och PM Friluftsliv och rekreation kompletterar varandra. 

Trafikverket delar uppfattningen om att det är en utmaning med skiftande kvalitet i 

underlagsmaterialet. I lokaliseringsutredningen görs analyser inom PM Friluftsliv och 

rekreation utifrån befintligt material. 

8.4. Samråd med Region Skåne 

Region Skåne ingår i samråds- och tjänstemannagruppen där möten har genomförts 

löpande. Region Skåne har genom den regionala utvecklingsnämnden inkommit med ett 

yttrande som beskrivs nedan. 

Region Skåne menar att lokaliseringsutredningen ska ta avstamp i och beakta det som är 

överenskommet inom Sverigeförhandlingen, bland annat järnväg för höghastighetståg i 320 

km/tim och centrala stationslägen vid Lund C och Hässleholm C. För att på bästa sätt 

utnyttja stationernas funktion som kopplingspunkt till övrig kollektivtrafik ska 

höghastighetsbanan ha stationer centralt i Lund och Hässleholm, menar Region Skåne. 

Även de nytto- och effektanalyser som tagits fram inom ramen för Sverigeförhandlingen 

behöver beaktas i lokaliseringsutredningen. 

Region Skåne har synpunkter på lokaliseringsutredningens avgränsning i såväl geografi som 

tid. Det geografiska området som analyseras måste vidgas i de delar som beskriver effekter 

som påverkar resenärer och trafikering inom det som kommer att utgöra dess influens-

område. Den tidsmässiga avgränsningen för effekter och konsekvenser är satt till år 2040, 

vilket framstår som mycket kort tid för en anläggning med en förväntad livslängd på över 

100 år. 

Möjligheter att trafikera höghastighetsbanan och köra vidare på det befintliga nätet på 

Skånebanan och Södra stambanan via Hässleholm är viktigt för Sydsveriges regionala 

utveckling. Region Skåne vill påpeka att det är av yttersta vikt att kopplingspunkter och 

stationslägen säkerställer utvecklingen av den regionala persontågstrafiken i enlighet med 

regionens tågstrategi. Konkurrenskraftiga restider på Skånebanan och en ny fast 

järnvägsförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör omnämns i sammanhanget som 

viktiga satsningar att beakta. 

I valet av lokaliseringsalternativ måste hänsyn tas till regionala och lokala kostnader och 

effekter, menar Region Skåne. Lokaliseringsutredningen behöver kompletteras med en 

analys av effekter och konsekvenser ur ett tillgänglighetsperspektiv för kommuner längs 

med stråket. Resenärsnyttan behöver ges mycket stor vikt för att uppnå syftena med en ny 

stambana. Stationernas effekter på det regionala trafiksystemet måste redovisas och 

beaktas. 
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Region Skåne vill att sammanställningen av rekreation och friluftsliv ska bearbetas så att 

den blir jämförbar för hela utredningsområdet och får ett regionalt perspektiv. 

Kommunernas översiktsplaner bör användas som konkretisering av riksintresse för 

friluftsliv. 

Godstågstrafiken genom Lund, Eslöv, Höör och Hässleholm behöver beaktas i utredningen. 

Att kapacitet frigörs för mer gods på befintlig stambana kommer inte att ske utan negativa 

effekter. Järnvägssystemet som helhet måste beaktas enligt Region Skåne. 

Alternativ som medför nya stationslägen behöver beskrivas utifrån funktion och nytta för 

såväl resenärer som tågoperatörer. Påverkan på trafikering och restid måste värderas i alla 

lokaliseringslägen, eftersom den faktiska nyttan och funktionen blir väldigt olika. 

Ett av flera syften med en ny järnväg är att kunna koppla storregionala tåg från Hässleholm 

mot Kristianstad, Karlskrona, Kalmar och Växjö. Lokaliseringsutredningen utgår ifrån 

dagens trafikupplägg, vilka inte enkom kan vara modell för den regionala trafikeringen år 

2040 och senare. 

Kopplingspunkten till Södra stambanan behöver förläggas norr om Hässleholm för att 

frigöra kapacitet på Hässleholm C. Lokaliseringsutredningen utgår därtill från en fullt 

utbyggd stambana mellan Stockholm och Malmö, där utbyggnaden genom Småland ännu 

inte är beslutad. Region Skåne ser det som viktigt att Lund-Hässleholm kan fungera och 

skapa samhällsnytta med fungerande trafikupplägg, även innan hela den nya stambanan är 

fullt utbyggd. 

Lokaliseringsutredningen saknar en analys av för- och nackdelar mellan att bygga spår på 

viadukt eller i markplan utifrån landskapets och omgivningens funktion, inklusive påverkan 

på utformningen av centrala stationslägen i Lund och Hässleholm. Utredningen bör i 

utformningen av eventuella tågtunnlar beakta att det kommer medföra krav på trycksäkrade 

tåg. 

Region Skåne saknar en beskrivning av hur den nya anläggningen ska kunna leva upp till de 

uppsatta projektmålen. 

Det fullständiga yttrandet kan sökas under diarienummer 2018/88290:267. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för yttrandet och tar informationen med sig in i det kommande arbetet. 

Sverigeförhandlingens överenskommelser med respektive kommun avseende stationslägen 

och stationsutformning ska beaktas, men är inte styrande i planläggningsprocessen. I 

nuläget är det inte bestämt hur järnvägens dragning kommer se ut. I det kommande arbetet 

kommer Trafikverket att studera dragning samt olika alternativ för stationslokalisering. 

I utredningen är fokus avseende tågsystemet och trafikering inte endast på själva sträckan 

utan även på hur detta system hänger ihop med övriga system. Att använda år 2040 som 

tidsmässig avgränsning för uppräkning av järnvägstrafik är något som görs idag för att ge en 

uppskattad bild av framtiden. Trafikverket anser det inte rimligt att lägga jämförelseår 
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avseende miljöeffekter längre fram än år 2040, med hänsyn till de stora osäkerheter 

avseende samhällets utveckling i övrigt som en sådan bedömning skulle innebära. 

Utredningen fokuserar inte enbart på ett alternativ och ska möjliggöra resande även i andra 

relationer än mellan Stockholm och Malmö. Att förlägga kopplingspunkten norr om 

Hässleholm bedöms inte som någon bra lösning då det skulle medföra stora 

ombyggnationer av befintliga system. 

Godsfrågan är inte en fråga som hänger ihop med aktuellt projekt utan behöver ses som ett 

separat projekt. Detta projekt fokuserar på persontrafik mellan Hässleholm och Lund. 

Region Skåne menar att det behövs analyser om regionala och lokala effekter och kostnader 

samt analyser ur ett tillgänglighetsperspektiv och för resenärsnytta. Trafikverket vill 

tydliggöra att effekter och konsekvenser av olika alternativ kommer att analyseras. 

Trafikverket kommer att se över det regionala perspektivet i sammanställningen om 

rekreation och friluftsliv utifrån de underlag som finns att tillgå i frågan. Kommunernas 

översiktsplaner kommer även att redovisas och utgöra en del av kommande effekt- och 

konsekvensbedömning. 

Förutsättningarna för att bygga spår på viadukt eller i markplan har studerats i ett tidigare 

utredningsskede och beslut har tagits om att den nya stambanan inte ska byggas på viadukt, 

vilket är en förutsättning i lokaliseringsutredningen. Det är känt inom utredningen att 

eventuella tågtunnlar ställer krav på trycksäkrade tåg. 

Bedömningar utifrån projektmålen är en del av processen med val och bortval, vilket 

kommer tydliggöras i kommande samråd. 

8.5. Samråd med berörda kommuner 

8.5.1. Eslövs kommun 

Eslövs kommun ingår i samråds- och tjänstemannagruppen där möten har genomförts 

löpande. Eslövs kommun har genom kommunledningskontoret inkommit med ett yttrande 

som beskrivs nedan. 

Överlag anser Eslövs kommun att materialet fyller sitt syfte och ger en rättvisande bild av 

kommunens landskap och användning, även om det finns en del småfel i underlaget som 

påpekats vid föregående granskning. Kommunen anser att vissa frågor måste fördjupas när 

korridoralternativ tas fram. På den översiktliga nivån identifieras endast objekt med en viss 

storlek vilket innebär att många av jordbrukslandskapet småbiotoper som tex. småvatten, 

åkerholmar, stenmurar, permanenta åkerrenar, och vägrenar inte kommer med i 

analyserna. Det finns då en risk att exempelvis ekologiska samband underskattas. Att 

fördjupade utredningar kommer att ske påtalas vid flera tillfällen i Trafikverkets underlag 

vilket Eslövs kommun ser som positivt. 

Kommunen delar Trafikverkets uppfattning att gestaltningen av järnvägen ska ha som mål 

att minska påverkan på jordbruksdrift och möjliggöra för bevarande av natur och 
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kulturvärden. Det visuella intrånget i landskapet anser Eslövs kommun väger lättare i 

jämförelse med dessa värden. 

Barnperspektivet lyfter Eslövs kommun fram som viktigt och noterar att det hanteras i den 

sociala konsekvensanalysen. Kommunen saknar en tydlig strategi för hur barn och 

ungdomar ska involveras i arbetet, då det är nästa generation som kommer att påverkas av 

järnvägen. Trafikverket behöver arbeta mer strategiskt och metodiskt med denna fråga. 

Det fullständiga yttrandet kan sökas under diarienummer 2018/88290:284. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för yttrandet och tar med informationen in i det fortsatta arbetet. 

På den detaljnivå som utredningen befinner sig just nu är småbiotoper som objekt för små 

för att vara alternativavskiljande. Därför har endast en översiktlig naturvärdesinventering 

utförts (enl. SIS-standard översiktsnivå: objekt om minst 1 ha). När väl ett 

lokaliseringsalternativ är valt tas det inom arbetet med järnvägsplan fram ett fördjupat 

kunskapsunderlag för det utvalda alternativet där småbiotoperna kan utgöra ett av 

underlagen. 

Anläggningens barriärpåverkan samt påverkan på landskapet och de som använder 

landskapet analyseras översiktligt i de lokaliseringsalternativ som blir aktuella i 

lokaliseringsutredningen. Trafikverket väger då in påverkan på jordbruksdrift samt på 

natur- och kulturvärden. 

Barnperspektivet kommer att lyftas in tydligare i den sociala konsekvensanalysen i den 

kommande effekt- och konsekvensbedömningen. Trafikverket arbetar tillsammans med 

tjänstepersoner från ett antal kommuner med fokusgrupp ungdomar. Kommunerna har det 

drivande ansvaret och Trafikverket fungerar som samordnande organisation och bidrar med 

underlag vid förfrågan.  

8.5.2. Hässleholms kommun 

Hässleholms kommun ingår i samråds- och tjänstemannagruppen där möten har 

genomförts löpande. Trafikverket har därutöver genomfört enskilda möten med 

Hässleholms kommun inför och under samråd 2. Minnesanteckningar från dessa möten 

finns under diarienummer 2018/88290. Hässleholms kommun har genom 

kommunledningsförvaltningen inkommit med ett yttrande som beskrivs nedan. 

Hässleholms kommun uttrycker att utbyggnaden av ett nytt järnvägssystem medför stora 

förändringar för hela kommunen, såväl positiva som negativa. Med ett centralt och 

integrerat stationsläge i Hässleholm bidrar en ny höghastighetsjärnväg bland annat till 

hållbar tillväxt och utveckling på såväl lokal och regional som på nationell nivå. För 

Hässleholms kommun är det viktigt att tidplanen hålls för projektet och att trafikstart kan 

ske någonstans kring 2035 eller tidigare. 

Kommunen har för närvarande en ny kommuntäckande översiktsplan på samråd som de 

anser att Trafikverket bör använda i utredningen, då översiktsplanen från år 2007 i stora 

delar är inaktuell enligt kommunen. Utpekade strategiska utvecklingsområden i PM 
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Stadsanalys Hässleholm stämmer inte överens med den fördjupade översiktsplanen och den 

nya översiktsplanen. Det är viktigt att Trafikverket tillser att de kunskaper som används är 

hämtade från kommunens senaste planhandlingar. En tät kontakt mellan Trafikverket och 

kommunen är även viktigt kopplat till gestaltning och placering av bana och station genom 

landskapet i kommunen. 

Hässleholms kommun hänvisar till Sverigeförhandlingen som utgår från ett centralt 

stationsläge i Hässleholm, integrerat med den befintliga Hässleholm C. Det är just ett 

centralt stationsläge som är aktuellt för Hässleholm enligt beslut i kommunfullmäktige. 

Även om projektmålen inte är föremål för samråd menar Hässleholms kommun alltjämt att 

mål om hastighet och restid inte bör vara absoluta mål, att hastighetsreducering bör kunna 

ske för att hantera svåra passager i landskapet och att hållbarhetsperspektivet behöver 

stärkas. 

Hässleholms kommun delar inte Trafikverkets bedömning att staden skulle klara av att ha 

flera stora målpunkter och centrum, utöver Hässleholm C. All planering i kommunen utgår 

ifrån att den befintliga knutpunkten och mötesplatsen Hässleholm C ska stärkas. 

Kommunens nyligen antagna fördjupade översiktsplan nämner ett stort utvecklingsområde 

”Västra centrum”, i anslutning till befintlig station. Kommunen menar att de exempel på 

externa stationslägen som togs upp i stadsanalyserna talar emot Hässleholms möjlighet att 

utveckla två attraktiva noder. Hässleholms kommun menar att de konsekvenser som 

uppstår med två noder inte är analyserade och anser att detta bör göras skyndsamt för att 

kunna tas hänsyn till i nästa utredningsskede då stationslägen och korridorer ska tas fram. 

Resultaten från stadsanalysen pekar på att endast det centrala stationsläget vid dagens 

Hässleholm C är relevant ur flertalet synvinklar. Hässleholms kommun uppfattar inte att 

detta framgår tydligt i analysen. Ett annat stationsläge skulle kräva omfattande 

utbyggnation av nya gång- och cykelvägar, busslinjer, gaturum, torg och centrumfunktioner. 

I och kring Hässleholm C finns allt detta redan. Kommunen ser det som en stor brist att det 

inte framgår av analysen att det ur samhällsutvecklingshänseende bara finns ett reellt 

alternativ. Andra stationslägen som inte är centralt belägna medför krav på omfattande 

insatser för att lösa tillgängligheten för järnvägens resenärer. För beräkningar av nyttor är 

det nödvändigt att ta med hela det ekonomiska perspektivet och inte bara de nyttor som 

framkommer i Trafikverkets analyser. Redan genomförda järnvägssatsningar med 

Hässleholm C som central mittpunkt riskerar vidare att bli bortkastade om ett centralt och 

integrerat stationsläge väljs bort. 

Kommunen anser att hänsyn måste tas till befintliga och orter och de barriäreffekter som 

finns redan idag. Sträckningen bör så långt det är möjligt följa den befintliga Södra 

stambanan. Detta gäller särskilt vid passagen av Sösdala in mot Hässleholm C via 

rekreationsområdet kring Hovdala slott. 

Det finns två värdefulla områden på vägen in till Hässleholm centrum söderifrån. Att föra 

samman dessa två områden till ett sammanhängande område är inte korrekt, enligt 

kommunen. Rekreationsområdet kring Hovdala slott och Göingeåsen har olika 

habitatnätverk som fungerar var för sig. 

Av utredningen framgår att stambanan ska ansluta till befintlig stambana norr om 

Hässleholm och att en kopplingspunkt ska byggas söder om Hässleholm. Då det inte finns 
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något beslut kring dessa lösningar så vill kommunen se utredningar av alternativa lösningar 

där markanvändningen utanför staden sparas genom exempelvis en sträckning genom 

staden. 

Kommunen påpekar att norra Skåne generellt är betydligt mindre inventerat på artnivå när 

det gäller många organismgrupper. Detta får med mycket stor sannolikhet till följd att 

antalet och storlekarna på värdekärnor i den norra delen av utredningsområdet 

underskattas. 

Till yttrandet har Hässleholms kommun bifogat åtta bilagor, bland annat kommunala 

underlag om kultur- och naturmiljöer. I en av bilagorna har kommunen samlat över 200 

expertsynpunkter på underlagets olika delar. 

Hässleholms kommun har även lämnat synpunkter kopplat till det utökade 

utredningsområdet, vilket hanteras i avsnitt 6.10 Samråd om utökat utredningsområde. 

Det fullständiga yttrandet kan sökas under diarienummer 2018/88290:269. Bilagor 

återfinns under diarienummer 2018/88290:288. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för yttrandet och tar med informationen in i det kommande arbetet. 

Kommande samråd kommer att ha en längre period för inlämning av yttrande. 

Trafikverket arbetar med en planerad byggstart år 2027-2029 samt en byggtid på cirka tio år 

som målsättning. Oförutsedda händelser kan leda till förseningar men Trafikverket arbetar 

aktivt med att motverka detta. 

Sverigeförhandlingens överenskommelser med respektive kommun avseende stationslägen 

och stationsutformning ska beaktas, men är inte styrande i planläggningsprocessen. I 

nuläget är det inte bestämt hur järnvägens dragning kommer se ut. I det kommande arbetet 

kommer Trafikverket att studera dragning samt olika alternativ för stationslokalisering. 

Även frågan om samlokalisering kommer att ses över. 

Trafikverket kan endast använda sig av antagna dokument och kommer därmed inte att 

arbeta in förslag till ny översiktsplan i underlagen. Däremot är det viktigt att Trafikverket 

har kännedom om innehållet och de kommunala intentionerna i det fortsatta arbetet. 

Projektmålen är inte föremål för samråd utan har precis som Hässleholms kommun noterar 

redan fastslagits. 

Trafikverket noterar att Hässleholms kommun inte delar bedömningen att Hässleholm 

skulle klara av att utveckla två attraktiva noder. De fördjupade analyser som kommunen 

efterfrågar inom ramen för PM Stadsanalys Hässleholm kommer i huvudsak att genomföras 

i det kommande arbetet med PM Station. Stadsanalysen har inte som syfte att peka ut det 

mest gynnsamma läget utan ska undersöka stadens förutsättningar. Stadsanalysen kommer 

även att ses över och justeras utifrån den fördjupade översiktsplanen för Hässleholm stad, 

som bland annat beskriver utvecklingsområdet Västra Centrum. 
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Trafikverket ser över kommunens underlag om naturvärden och arbetar in de delar som är 

på rätt nivå för lokaliseringsutredningen. Inriktningen är att de kommunala underlagen ska 

behandlas lika över hela utredningsområdet. Utifrån Trafikverkets definition ses 

rekreationsområdet kring Hovdala slott och Göingeåsen som ett område. Trafikverket är 

därtill medvetna om att inventeringar på artnivå är på olika nivå i olika delar av Skåne. 

Det kommunala kulturmiljöunderlaget kommer inte att arbetas in i kulturarvsanalysen men 

kommer att behandlas, beaktas och användas i värderingen vid konsekvensbeskrivningen av 

lokaliseringsalternativen. Detta gäller även motsvarande material för övriga kommuner. 

Syftet med en kopplingspunkt söder om Hässleholm är att möjliggöra trafikering med 

storregionala tåg, som kan köra snabbt längs den nya järnvägen och sedan vidare till 

Blekinge, Kronoberg och Kalmar på befintliga järnvägar via Hässleholm. För att kunna nå 

fler befintliga plattformar på Hässleholm C så behöver kopplingspunkten placeras söder om 

stationen. Att nå fler befintliga plattformar är en förutsättning för att kunna köra 

storregionala tåg vidare mot Blekinge, Kronoberg och Kalmar. 

8.5.3. Hörby kommun 

Hörby kommun har inte inkommit med ett yttrande i samråd 2. 

8.5.4. Höörs kommun 

Höörs kommun ingår i samråds- och tjänstemannagruppen där möten har genomförts 

löpande. Höörs kommun har genom samhällsbyggnadssektorn inkommit med ett yttrande 

som beskrivs nedan. 

Höörs kommun menar att det är av största vikt att det planeringsunderlag som Trafikverket 

tar fram är av högsta kvalitet och ger en trovärdig bild av förutsättningarna, eftersom 

järnvägen riskerar att påverka utvecklingen i kommunen på ett genomgripande sätt. Höörs 

kommun vill lyfta fram värdet av det löpande samrådet för att kunna bidra med synpunkter 

och lokala perspektiv. 

I såväl lokaliseringsutredningen som miljökonsekvensbeskrivningen finns det ett avsnitt om 

kommunens utvecklingsplaner och målbilder i översiktsplanen. Innehållet i avsnittet 

stämmer inte överens med rubriceringen och kommunen menar därför att antingen innehåll 

eller rubrik behöver ändras. 

Kommunen vill understryka vikten av att de fyra temana med tillhörande mål och 

utvecklingsstrategier i kommunens målbild används i lokaliseringsutredningen, vilka är 

följande: Småstad i storstadsregion, Byar i utveckling, Tillgänglig natur med höga 

kvaliteter samt Hållbara transporter. Projektet ny stambana kopplar till alla fyra temana 

och utifrån dessa finns det ett antal synpunkter från kommunen. Det är avgörande att de 

nya stationerna integreras med de befintliga i Lund och Hässleholm. Besöksnäring med 

naturen som bas är en viktig motor för sysselsättningen i kommunen. De värdena och 

utvecklingsplanerna riskerar att komma i konflikt med ny järnvägssträckning. Det som 

kommunen saknar är ett resonemang om närings-perspektivet och dess funktion i 

samhället. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att ny infrastruktur planeras så att 

den skadar befintlig miljö så lite som möjligt och så att barriäreffekter undviks. 
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Höörs kommun har tidigare uppmanat Trafikverket att värdera och karaktärisera 

friluftsvärdena i hela utredningsområdet och ser fram emot att ta del av den kommande 

inventeringen av friluftslivet. För området Frostavallen-Ringsjön-Fulltofta, som är ett 

riksintresse för friluftsliv, vill kommunen peka på de värden som är utpekade i 

översiktsplanen och som bör betraktas som en fördjupad kunskapskälla för området. Av 

översiktsplanen framgår även att större ingrepp i riksintresset kräver omfattande 

kompensationsåtgärder. Kommunen har även tagit fram ett PM om kärnvärden inom 

riksintresset i Höörs kommun som stöd till Trafikverket, vilket är bilagt yttrandet. Vid förra 

samrådet lämnade Höörs kommun tre specifika synpunkter kopplat till friluftsliv som de 

anser inte besvarats. De önskar en utvecklad av redovisning av strövområdesmarkeringar, 

värdering och karakterisering av olika typer av natur- och friluftsområden samt av 

kartsymbolen för riksintresse för friluftsliv. Kommunen noterar även att endast vissa 

områden i kartorna över rekreation och friluftsliv har en flaggsymbol med tillhörande namn 

på området. De menar att detta bör kompletteras med ytterligare flaggor och namn, med ett 

förslag bilagt till yttrandet. I den sociala konsekvensanalysen är område 4 kring Tjörnarp för 

snävt inritat, med ett förslag på justering bilagt till yttrandet. 

Höörs kommuns kritik kvarstår angående att en integrerad landskapskaraktärsanalys i den 

här övergripande skalan tenderar att ha svårt att svara på vilken typ av anpassningar som 

krävs för att lokalisera storskaliga styva strukturer i landskapet. Analysen buntar ihop ett 

flertal olika, vitt skilda, karaktärer inom ett och samma karaktärsområde, till exempel i fallet 

med Mosaiklandskap kring Höör. Kommunen har i sitt yttrande även delgett synpunkter på 

beskrivningarna av följande områden i den integrerade landskapskaraktärsanalysen: 

Mosaiklandskap kring Matteröd, Mosaiklandskap mellan Norra Rörum och Färingtofta, 

Skogslandskap kring Frostavallen, Fulltofta skogslandskap samt Böljande odlings-

landskap nordost om Eslöv. 

Ett av ändamålen med den nya stambanan är att möjliggöra avlastning av Södra stambanan 

och ett annat ändamål är att stationsorterna Hässleholm och Lund möjliggör hög 

tillgänglighet. Placering av stationer och kopplingspunkter blir avgörande för om dessa 

nyttor kan skapas eller inte. Höörs kommun ser dock inte att lokaliseringsutredningen med 

tillhörande PM beskriver hur den nya stambanan kan integreras med det befintliga 

järnvägssystemet. Aspekten kring skillnaderna mellan centrala och icke-centrala 

stationslägen behöver inarbetas i lokaliseringsutredningen. 

Höörs kommun accepterar att Trafikverket måste jämföra flera alternativa stationslägen 

men påpekar att problemet i samrådsunderlaget är att de alternativa stationslägena 

analyseras som lokala angelägenheter på respektive ort, och inte utifrån sitt regionala 

upptagningsområde. Det nämns inte i underlag att den befintliga (centrala) stationen är 

avgörande för kollektivtrafiknätet ur ett regionalt perspektiv. 

Kommunen förutsätter utifrån svar i Samråd 1 att kommunens kulturmiljöunderlag kommer 

att utgöra en del av värderingen inom kommande järnvägskorridorer. De vill också 

uppmärksamma Trafikverket på att boniteten i Höörs kommun inte framgår i kartan över 

skogsmark. Höörs kommun räknar även med att tidigare överlämnade synpunkter beaktas i 

det fortsatta arbetet. 

Det fullständiga yttrandet kan sökas under diarienummer 2018/88290:226. En bilaga 

återfinns under diarienummer 2018/88290:277. 
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Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för yttrandet och tar med informationen in i det fortsatta arbetet.  

Inom lokaliseringsutredningen tas en social konsekvensanalys fram för att specifikt 

synliggöra emotionella och platsanknutna värden. Inom lokaliseringsutredningen behandlas 

även näringar samt rekreation och friluftsliv. 

Trafikverket har presenterat redovisningen av friluftsvärdena i utredningsområdet som en 

del i det löpande samrådet. Det till yttrandet bifogade PM från Höörs kommun gällande 

tolkning av riksintresset och dess kärnvärden har varit till stöd och stärker den tolkning som 

Trafikverket gjort av riksintresseområdet. Eventuella brister i underlaget ses över och 

kompletteras eller rättas vid behov. I den sociala konsekvensanalysen kommer det inritade 

området (område 4) kring Tjörnarp att justeras i enlighet med kommunens synpunkt. 

Vad gäller den integrerade landskapskaraktärsanalysen är den avsedd att vara på en 

övergripande nivå. Denna kommer sedan leda in i andra analyser och dokument som 

därmed blir mer detaljerade i takt med att processen fortgår. När utredningen identifierat 

lokaliseringsalternativ kommer förutsättningarna redovisade i den integrerade 

landskapsanalysen studeras utifrån förutsättningar inom det berörda området.  

I nuläget är det inte bestämt hur järnvägens dragning kommer se ut. I det kommande 

arbetet kommer Trafikverket att studera dragning samt olika alternativ för 

stationslokalisering. Effekter och konsekvenser av olika alternativ kommer då att analyseras. 

De tidigare inlämnade synpunkterna från Höörs kommun (i samband med samråd 1) 

kommer att hanteras under det fortsatta arbetet. Avseende bonitet är det återgivet i kartan 

så som materialet är inhämtat från länsstyrelsen. Trafikverket kommer alltså inte att 

förändra kartan. 

Trafikverket vill bekräfta att Höörs kommun har förstått svaret i samrådsredogörelsen till 

samråd 1 rätt; det kommunala kulturmiljöunderlaget kommer inte att arbetas in i 

kulturarvsanalysen men det kommer att vara en del i värderingen vid effekt- och 

konsekvensbedömningen av lokaliseringsalternativen. 

8.5.5. Klippans kommun 

Klippans kommun har genom kommunledningsförvaltningen inkommit med ett yttrande. 

Klippans kommun anser att värden inom kommunen beskrivs i allt för begränsad 

omfattning. Inom området finns bland annat flera värdefulla och skyddsvärda 

naturområden med riksintresse. Klippans kommuns översiktsplan definierar närmare 

hälften av utredningsområdet inom kommunen som större opåverkat område. Känslan av 

rofylldhet och tystnad påtalas särskilt. Påverkan på flertalet naturvärden och naturvårds-

områden nämns även i yttrandet samt en sträckning som är utpekad som särskilt 

skyddsvärd ur kulturmiljösynpunkt och riksintresseområde. Kommunens ställningstagande 

är att området inte kan anses lämpligt för etablering av höghastighetsjärnväg. 

Det fullständiga yttrandet finns under diarienummer 2018/88290:242. 
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Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för yttrandet och tar med informationen in i det kommande arbetet. 

Klippans kommun anser att värdena inom kommunen har beskrivits i för begränsad 

omfattning. Trafikverket noterar dock att samtliga de värden som kommunen lyfter i sitt 

yttrande finns upptagna i projektets miljökonsekvensbeskrivning. Värdena är beskrivna 

likvärdigt över hela utredningsområdet och beskrivningarna ligger på den nivå som är 

möjlig och rimlig sett till utredningens syfte.  

Trafikverket noterar Klippans kommuns ställningstagande om en dragning av ny järnväg 

inom den del av kommunen som omfattas av utredningsområdet. 

8.5.6. Kristianstads kommun 

Kristianstads kommun har genom kommunstyrelsens arbetsutskott inkommit med ett 

yttrande. 

Kristianstads kommun vill återigen framföra vikten av ett centralt stationsläge i Hässleholm 

i anslutning till befintlig station, eftersom Hässleholm är en viktig bytespunkt. I övrigt har 

kommunen inga fler synpunkter på underlagen i detta skede. Kommunen förutsätter därtill 

att Trafikverket gör en barnkonsekvensanalys i sitt fortsatta arbete. 

Det fullständiga yttrandet finns under diarienummer 2018/88290:223. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för yttrandet. 

I nuläget är det inte bestämt hur järnvägens dragning kommer se ut. I det kommande 

arbetet kommer Trafikverket att studera dragning samt olika alternativ för 

stationslokalisering. Den sociala konsekvensanalysen kommer att kompletteras avseende 

barnperspektivet, som även beaktas i det kommande arbetet. 

8.5.7. Kävlinge kommun 

Kävlinge kommun ingår i samråds- och tjänstemannagruppen där möten har genomförts 

löpande. Trafikverket har därutöver genomfört ett enskilt möte med Kävlinge kommun inför 

samråd 2. Minnesanteckningar från detta möte finns under diarienummer 2018/88290. 

Kävlinge kommun har inkommit med ett yttrande som beskrivs nedan. 

Kävlinge kommun instämmer i att nya stambanor har en viktig roll i att stimulera regionens 

utveckling. Om lokaliseringen av en ny stambana hamnar inom kommunen finns det stor 

risk för barriäreffekter och påverkan på natur- kultur- och rekreationsvärden samt negativ 

påverkan på möjligheter att bruka åkermarken. För att ge ett ökat resandeunderlag och 

minskade barriäreffekter anser Kävlinge kommun att Trafikverket bör planera för ett 

centralt stationsläge i Lund, att en eventuell passage över Kävlingeån behöver utformas så 

att den beaktar de höga natur-, kultur- och rekreationsvärden samt minskar barriäreffekter 

och att utredningen behöver redovisa vilken typ av tekniska lösningar som kan genomföras 

för att minska barriäreffekter och påverkan på landskapet och jordbruket. 
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Kävlinge kommun har lämnat ett antal synpunkter på innehållet i lokaliseringsutredningen. 

I beskrivningen av bebyggelse, befolkning och näringsliv saknar Kävlinge kommun ett 

resonemang gällande vilka värden som är viktiga att ta hänsyn till utifrån analysens resultat 

och hur en ny stambana kan komma att påverka dessa värden. En rubrik i denna 

beskrivning stämmer inte överens med innehållet och avsnittet som beskriver Kävlinge 

kommuns översiktsplanering har inte hanterat kommunens ställningstagande för 

landsbygden, vilket bör justeras. I avsnittet om gestaltning i landskapet saknar Kävlinge 

kommun tydliga strategier och reella åtgärdsbeskrivningar för att det ska gå att förstå hur 

järnvägen ska kunna anpassas till landskapet och projektmålen uppnås. Kommunen menar 

att det inte går att utläsa ur samrådsunderlaget vilken metodik som används för att 

utvärdera effekterna på natur och landskap, inklusive rekreation och folkhälsa. 

Kopplat till miljökonsekvensbeskrivningen noterar Kävlinge kommun att naturvärdes-

inventeringen i miljökonsekvensbeskrivningen respektive i den integrerade landskaps-

karaktärsanalysen i vissa delar inte stämmer överens. Kommunen påpekar även att 

kommunens egen naturvärdesinventering enligt svensk standard ska arbetas in i materialet. 

I kommunens analys av grön infrastruktur pekas Kävlingeån som en värdekärna och 

hållande många av de viktigaste områdena för ekologiska samband i kommunen. En 

försämring av de lokala spridningssambanden vid Kävlingeån påverkar de regionala 

sambanden. Kävlingeån/Bråån bör pekas ut som värdekärna i underlaget. Kävlinge 

kommun saknar även perspektivet hydrologisk påverkan i miljökonsekvensbeskrivningen, 

där det i ett första skede bör utredas om konsekvenserna från järnvägen kan komma att 

påverka rikkärren. 

Kävlinge kommun önskar att Saxåns-Braåns vattenråd samt Kävlinge-Lödde 

fiskevårdsområdesförening tillfogas till sändlistan till kommande samråd. 

Det fullständiga yttrandet kan sökas under diarienummer 2018/88290:271. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för yttrandet och tar med informationen in det kommande arbetet. 

I nuläget är det inte bestämt hur järnvägens dragning kommer se ut. I det kommande 

arbetet kommer Trafikverket att studera dragning samt olika alternativ för stations-

lokalisering. Barriäreffekter av de olika alternativen kommer att hanteras i samband med 

effekt- och konsekvensbedömningen som kommer att genomföras inom 

lokaliseringsutredningen. 

Analysen av beskrivningen av bebyggelse, befolkning och näringsliv är under framtagande 

och kommer att arbetas in i lokaliseringsutredningen. De omnämnda rubrikerna i 

lokaliseringsutredningen kommer att justeras och avsnittet om översiktsplanen kommer att 

kompletteras så att översiktsplanens ställningstaganden för landsbygden framgår tydligt. I 

gestaltningsprogrammet kommer begrepp som ”anpassas till landskapet” och ”värden 

bevaras i möjligaste mån” att bli tydligare. Vilken metodik som används för att utvärdera 

effekter kommer att beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen och lokaliseringsutredningen 

framgent. Då lokaliseringsutredningen befinner sig i ett tidigt planeringsskede kan det 

huvudsakligen bedömas på en övergripande nivå. 



 

Sida 74 (92) 
 

Att naturvärdesinventeringen inte stämmer överens i den integrerade landskaps-

karaktärsanalysen respektive i miljökonsekvensbeskrivningen kommer att ses över i 

uppdateringen av underlagen. Trafikverket kommer att ta med inskickade områden från 

kommunens naturvärdesinventering (NVI) till PM Naturvärdesinventering. I samman-

hanget vill Trafikverket dock uppmärksamma kommunen på att alla ytor inte alltid syns i 

kartorna på grund av varierande skala samt överlappning med andra registrerade 

naturvärden. Alla ytor som är klassade enligt NVI-standarden har tagits med i arbetet samt i 

det kommande arbetet med effekt- och konsekvensbedömning för lokaliseringsalternativen. 

Inriktningen är att de kommunala underlagen ska behandlas lika över hela 

utredningsområdet. 

Vattendragen beskrivs i såväl PM Ytvatten som PM Naturvärdesinventering. 

Naturvärdesinventeringen kommer att uppdateras med en naturvärdesklassning för de 

större vattendragen så som Kävlingeån/Bråån enligt svensk standard för naturvärdes-

bedömning. Kävlingeån/Bråån pekas även ut som ett ekologisk samband i åkerlandskapet. 

En övergripande analys av järnvägens påverkan på hydrologi kommer att genomföras inom 

ramen för effekt- och konsekvensbedömningen av de olika lokaliseringsalternativen. 

Trafikverket lägger till de omnämnda organisationerna i sändlistan för kommande samråd. 

8.5.8. Lunds kommun 

Lunds kommun ingår i samråds- och tjänstemannagruppen där möten har genomförts 

löpande. Lunds kommun har inkommit med ett yttrande som beskrivs nedan. 

Lunds kommun ser att en ny höghastighetsjärnväg och ett centralt stationsläge i Lund 

bidrar till hållbar tillväxt på flera nivåer samt att det är viktigt att tidplanen för trafikstart 

hålls. I nästa skede är det viktigt att de kartlagda förutsättningarna får påverkan på 

utformningen. Potentialen för Skånes räkning maximeras med ett centralt stationsläge i 

Lund och kommunen har även utrett förutsättningarna för detta, såväl under som ovan 

mark. Godset, passagen genom staden och utvecklingen av Stångby är exempel på andra 

frågor som behöver lösas för att etablera samsyn om förutsättningar och vägen framåt. 

I Sverigeförhandlingen beslutades det att Lunds stationsläge ska vara vid dagens Lund C, 

vilket kommunen har planerat utefter. Kommunen avser inte att lämna den överenskomna 

lösningen. För att möjliggöra ett ökat bostadsbyggande i enlighet med Sverigeförhandlingen 

planeras en större utbyggnad av Stångby som en hållbar stationsstad. Trafikverket motsätter 

sig aktuella detaljplaner och denna fråga behöver lösas ut snarast. 

För att ta tillvara potentialen av en ny höghastighetsjärnväg behöver resandeunderlaget 

maximeras, vilket kräver en attraktiv anläggning framförallt vad gäller placering och 

möjlighet till byte mellan färdmedel. I Lund finns detta läge endast vid dagens Lund C som 

utgör en nod för en betydande del av Skånes järnvägstrafik. Så länge höghastighets-

järnvägen genom Sverige inte är fullt utbyggd innebär ett externt stationsläge i Lund att 

nyttan med ny järnväg Hässleholm-Lund urholkas. Lunds kommun vill gå vidare i det 

gemensamma arbetet med ett centralt stationsläge som fastslaget utgångsalternativ. 

Lunds kommun ser att PM Stadsanalys Lund behöver utvecklas för att utgöra ett bra 

underlag för kommande slutsatser. Ett generellt problem är att analysen inte speglar 

projektmålen om stationsläget. Fördjupningsområdena har ett för snävt geografiskt fokus 
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och kopplingen till de regionala kollektivtrafiknätet bör framhävas tydligare, menar 

kommunen. Framför allt anser Lunds kommun att de olika parametrarnas olika vikt 

behöver värderas. Möjligheten att skapa ett maximerat resandeunderlag är av betydligt 

större vikt än exploateringsmöjligheter i anslutning till ett perifert eller semicentralt 

stationsläge. Kommunen spelar även in fem specifika slutsatser som de tycker bör framgå av 

stadsanalysen kring möjligheterna för olika sträckningar och stationslägen. Endast det 

centrala stationsläget ovan eller under mark är relevant enligt kommunen. Detta återspeglas 

även i de samsynsseminarier som genomfördes vintern 2020, vilket bör återges i analysen. 

Lunds kommun motsätter sig stadsanalysens beskrivning av utvecklingspotentialen i Lunds 

centrala delar. De centrala delarna är inne i en aktiv utvecklingsfas med stora planer de 

närmaste tio åren. Stadskärnan är även central i den förtätning som är ett genomgripande 

tema i kommunens översiktsplan. Kommunen ifrågasätter därtill det faktum att det 

stationsnära utvecklingsområdet Västerbro inte omnämns i beskrivningen av centrala Lund. 

Kommuner anser att godsfrågan hänger ihop med utbyggnad av ny höghastighetsjärnväg 

och kommunen menar att det är avgörande att Trafikverket förmår att hantera frågan i eller 

anslutning till lokaliseringsutredningen. Godstrafiken påverkar staden negativt med 

exempelvis återkommande transporter av farligt gods genom stadens mest tätbefolkade 

delar. Lösningar som avleder godset innan det passerar Lund måste kunna hanteras av 

Trafikverket. Om det är tekniskt eller ekonomiskt rimligt ska godstrafiken flyttas under eller 

utanför staden, anser Lunds kommun. 

Såväl ett tunnel- som ett markalternativ i ett centralt stationsläge är tekniskt genomförbara, 

enligt kommunens egen utredning. En tunnellösning möjliggör stadsutveckling med en 

integrerad station och ger därmed en intäktssida som bidrar till en minskad totalkostnad. 

En tunnels minskade negativa effekter från buller, vibrationer och partiklar kopplar även väl 

an till projektmål om hälsa och säkerhet. Lunds kommun ser det som avgörande att 

Trafikverket på ett genomgripande sätt utreder möjliga tunnellösningar under Lund. Lokala 

förutsättningar behöver beaktas och så även den senaste teknologin. Kommunens utredning 

utgör ett nyttigt redskap som bör användas och den nya järnvägen behöver klimatsäkras. 

Den utvecklade järnvägsanläggning har potential att bidra till en attraktiv stad men även 

barriäreffekter och oattraktiva miljöer. I kommunen finns det miljöer och platser som kräver 

särskilt stor hänsyn, exempelvis stadskärnan, bostadsnära passager och Kävlingeåns 

dalgång. Järnvägens passage genom kommunen bör utformas med stor hänsyn till 

omgivningen och med hög ambition, anser Lunds kommun. Minimering av barriäreffekter 

och minskade störningar och en god gestaltning är viktiga komponenter. Kommunen ser 

även behov av en modellering av luftkvaliteten i centrala Lund inom utredningen. De 

beräkningar som är utförda av Skånes luftvårdsförbund är generella och avspeglar inte 

järnvägens påverkan i en trång stadsmiljö. 

Samråden behöver få ta sin tid och är viktiga för den politiska förankringen. Det är 

avgörande att kommande samråd behåller förmedlade tidsramar. I tidigare granskning av 

underlagen framkom felaktigheter, en del har rättats men brister fortsatt kvarstår. Mest 

påtagligt är att återgivandet av Lunds översiktsplan innehåller konsekventa fel. Det är 

angeläget att felen rättas till så att en analys utgår från rätt förutsättningar. Specifika 

synpunkter har lyfts i en bilaga till Lunds yttrande kopplat till lokaliseringsutredningen, 

miljökonsekvensbeskrivningen, ekosystemtjänster, ekologiska samband, ytvatten och 

kulturmiljöer. 
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Lunds kommun vill betona att det är till projektets fördel om avgörande beslut kring 

lokalisering och station i Lunds kommun kan diskuteras med kommunen. Det kan visa sig 

finnas pragmatiska lösningar på svåra problem. Då är det viktigt att de samtalen förs innan 

det är för sent. 

Kommunen noterar att projektmålen är beslutade och inte föremål för samråd. Tidigare 

synpunkter vidhålls och kommunen framför ytterligare kommentarer i frågan med koppling 

till mål F1, F5 och F7. Kommunen föreslår även ett nytt projektmål kopplat till 

utformningen av passager genom stadsbebyggelse. 

Lunds kommun har även lämnat synpunkter kopplat till det utökade utredningsområdet, se 

avsnitt 6.10 Samråd om utökat utredningsområde. 

Det fullständiga yttrandet kan sökas under diarienummer 2018/88290:259. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för yttrandet och tar med informationen in i det kommande arbetet. 

Trafikverket delar kommunens syn på att samråden är nödvändiga för en politisk 

förankring. Tiden (dvs antal dagar) för respektive samråd planeras inte att förändras i 

förhållande till det som har förmedlats. I denna process är Lund en fortsatt självklar part. 

Trafikverket kommer att kontrollera och vid behov justera felaktigheter och brister i 

underlagen, som kommunen har påpekat. 

Sverigeförhandlingens diskussioner med respektive kommun avseende stationslägen och 

stationsutformning ska beaktas, men är inte styrande i planläggningsprocessen. 

I det fortsatta arbetet kommer stadsanalyserna leda vidare till andra dokument, till exempel 

PM Station. PM Stadsanalys har inte som syfte att peka ut det mest gynnsamma läget utan 

ska undersöka stadens förutsättningar. Trafikverket instämmer i att järnvägens passage 

genom kommunen bör utformas med stor hänsyn till omgivningen, vilket styrks av 

projektmålen för den nya järnvägen. 

Godsfrågan är inte en fråga som hänger ihop med aktuellt projekt utan behöver ses som ett 

separat projekt. Detta projekt fokuserar på persontrafik mellan Hässleholm och Lund. 

Som underlag till miljökonsekvensbeskrivningen planeras en integrerad modellering över 

järnvägens och den förändrade trafiksituationens påverkan på luftkvaliteten i Lund, för 

varje stationsläge. Samma utredning görs även för Hässleholm. Modelleringen görs för 

partiklar (PM10) och för kvävedioxid (NO2). 

Kävlingeåns, liksom Höje å samt andra ytvatten och våtmarkers, värden tas hänsyn till i det 

fortsatta arbetet och beskrivs i flera PM som arbetas fram inom lokaliseringsutredningen. 

Det kommunala kulturmiljöprogrammet beaktas i värderingen inom kommande 

lokaliseringsalternativ, vid framtagande av slutgiltiga lokaliseringsalternativ och vid effekt- 

och konsekvensbedömningen. Varför de inte redovisas i kartor framgår av PM 

Kulturarvsanalys 1(2) – Förutsättningar. Kävlingeån har lyfts och kommer lyftas som viktig 
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ur kulturmiljöhänseende i värdering inom kommande lokaliseringsalternativ, med ett flertal 

kulturmiljövärden utpekade längs ån som extra känsliga/värdefulla. Barriäreffekter kommer 

uppstå men kommer hanteras så att kulturmiljöer så långt möjligt skyddas. 

De synpunkter som framkom vid granskning av underlag inför samråd 2 hann inte i sin 

helhet arbetas in i materialet inför samråd 2. Kvarstående inarbetning görs inför samråd 3. 

Exempelvis kommer det att göras en noggrann översyn av hur ÖP 2018 återges. 

I nuläget är det inte bestämt hur järnvägens dragning kommer se ut. I det fortsatta arbetet 

kommer Trafikverket att studera dragning samt olika alternativ för stationslokalisering. 

Lunds kommun påpekar vikten av att analysera alternativen utifrån resandepotential och 

nyttor men också utifrån barriäreffekter och störningar. Trafikverket vill tydliggöra att 

effekter och konsekvenser av olika alternativ kommer att analyseras. 

Projektmålen är inte föremål för samråd utan har precis som Lunds kommun noterar redan 

fastslagits. 

8.5.9. Staffanstorps kommun 

Som en följd av att utredningsområdet utökats i Samråd 2 så berörs även Staffanstorps 

kommun av utredningen. Trafikverket har genomfört enskilda möten med Staffanstorps 

kommun inför och under samråd 2. Kommunen har inte inkommit med ett yttrande i 

samråd 2. 

8.5.10. Svalövs kommun 

Svalövs kommun har vid vissa tillfällen deltagit i samråds- och tjänstemannagruppen där 

möten har genomförts löpande. Trafikverket har därutöver genomfört ett enskilt möte med 

Svalövs kommun inför samråd 2. Minnesanteckningar från detta möte finns under 

diarienummer 2018/88290. Svalövs kommun har inkommit med ett yttrande som beskrivs 

nedan. 

Svalövs kommun vill trycka på värden avseende natur, rekreation och kultur inom 

utredningsområdet i kommunen. De vill framhålla naturreservat och Natura 2000-områden 

inom kommunen och lyfter fram ädellövskogar, mineralfyndigheter samt kultur- och 

naturmiljöer kring Trolleholm. Söderåsens nationalpark lyfts även fram som ett rekreativt 

besöksmål och att denna miljö är känslig för bland annat visuell påverkan och buller. Inom 

utredningsområdet i kommunen finns även tysta områden, särskilt i anslutning till 

Söderåsen. Påverkan på åkermark omnämns som en fråga att hantera och där anser 

kommunen att det bör utredas om den nya järnvägen kan byggas på pelare. 

Med grund i resonemanget ovan anser Svalövs kommun att en järnväg inte kan dras inom 

kommunen utan att stora natur-, kultur- och rekreationsvärden går förlorade. 

Svalövs kommun vill även understryka vikten av att höghastighetsbanan bör ingå som en del 

av ett välfungerade regionalt kollektivtrafiksystem med möjlighet till rationella byten. 

Det fullständiga yttrandet finns under diarienummer 2018/88290:246. 

 



 

Sida 78 (92) 
 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för yttrandet och tar med informationen i det kommande arbetet. De 

värden som kommunen lyfter finns med i underlaget och ligger till grund för framtagande av 

alternativ. Även kommunens önskemål om rationella byten tas med i processen. I nuläget är 

det inte bestämt hur järnvägens dragning kommer se ut. I det fortsatta arbetet kommer 

Trafikverket att studera dragning samt olika alternativ för stationslokalisering. 

8.6. Samråd med övriga berörda myndigheter 

8.6.1. Försvarsmakten 

Försvarsmakten har inkommit med ett yttrande. De bedömer att projektet riskerar att 

medföra påtaglig skada på riksintressen för totalförsvarets militära del. Därför vill 

Försvarsmakten se ett fördjupat samråd med Trafikverket för att förhindra att så sker. 

Försvarsmakten uppmärksammar att riksintressen för totalförsvarets militära del är 

felaktigt benämnda i underlaget, vilket de anser bör justeras. 

Försvarsmakten har även lämnat synpunkter kopplat till det utökade utredningsområdet, se 

avsnitt 6.10 Samråd om utökat utredningsområde. 

Det fullständiga yttrandet kan sökas under diarienummer 2018/88290:261. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för yttrandet och tar med informationen vidare in i processen. Vad gäller 

samverkan ser Trafikverket att den kommer fortgå då den är en viktig förutsättning för det 

fortsatta arbetet. Berörda texter som yttrandet lyfter ses över och justeras. 

8.6.2. Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket vill framföra att utredningsområdet är rikt på skyddsvärda intressen att 

väga mot varandra när möjliga korridorer ska identifieras. Utredningsområdet innehåller 

bland annat flera områden med Naturvärdesklass 1 (högst naturvärde) samt känsliga 

landskapskaraktärer. Naturvårdsverket anser att fragmentering och barriäreffekter i 

möjligaste mån bör undvikas. Förutsättningarna för samlokalisering med befintlig 

infrastruktur bör därför studeras samt möjligheten till tunnelalternativ. 

Det fullständiga yttrandet finns under diarienummer 2018/88290:227. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för yttrandet och tar med informationen in i det kommande arbetet. Vid 

framtagande av lokaliseringsalternativ utreds möjligheten till samlokalisering. Om känsliga 

områden skulle beröras av ett lokaliseringsalternativ kommer även möjligheten till att 

anlägga tunnel att utredas. 
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8.6.3. Skogsstyrelsen 

Skogsstyrelsen vill informera om att det går att hitta information om skyddade områden på 

www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor. Skogsstyrelsen kommer att yttra sig närmare när 

förslag på sträckningar presenteras. 

Det fullständiga yttrandet kan sökas under diarienummer 2018/88290:220. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för Skogsstyrelsens information och inväntar framtida yttrande. 

Underlag från Skogens pärlor har Trafikverket hämtat in i projektet. 

8.6.4. Statens fastighetsverk, SFV 

Statens fastighetsverk har lämnat synpunkter kopplat till det utökade utredningsområdet, se 

6.10 Samråd om utökat utredningsområde. 

Det fullständiga yttrandet kan sökas under diarienummer 2018/88290:217. 

8.6.5. Sveriges geologiska undersökning, SGU 

SGU informerar om att de under år 2018 och 2019 uppgraderat flera olika underlag inom 

utredningsområdet. Vid anläggningen av stambanan har typ av jordart, jorddjup, bergart, 

morfologi samt grundvattennivå betydelse ur en hållbar miljö- och kostnadssynpunkt, 

påpekar SGU. Det kan även minska behovet av bergmaterial och transport. SGU anser att 

krossat berg eller morän ska användas i stället för naturgrus. 

De utpekade grundvattenmagasinen omfattar fler områden än vad som framgår av 

utredningen, där grundvattenförekomster redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. Dessa 

menar SGU att Trafikverket bör beakta i det kommande arbetet. 

SGU hänvisar även till deras checklista för infrastrukturprojekt och sin hemsida. 

Det fullständiga yttrandet kan sökas under diarienummer 2018/88290:268. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för yttrandet och tar med informationen in i det kommande arbetet. 

De uppgraderade underlagen används i analyserna. Trafikverket instämmer i att 

naturgrusmassor skall undvikas och projektet tar fram utredningar kopplat till 

masshantering och hållbarhet. Samtliga grundvattenrelaterade underlag som SGU nämner 

är kända och använda inom utredningen. Trafikverket kommer att använda sig av SGU:s 

kartläggning av grundvattenmagasin i effekt- och konsekvensbedömningen som kommer att 

genomföras i lokaliseringsutredningen. 

De flesta av de frågeställningar som lyfts i SGU:s checklista är på en för hög detaljeringsnivå 

för det skede utredningen befinner sig i och kommer att hanteras i ett senare skede. Vissa 

frågeställningar beaktas i begränsad omfattning i aktuellt projektskede. 
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8.6.6. Övriga myndigheter 

Följande myndigheter har lämnat korta svar: 

• Elsäkerhetsverket, inga synpunkter i detta skede 

• Folkhälsomyndigheten, lämnar samrådet utan åtgärd 

• Jordbruksverket, avstår från yttrande 

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, avstår från yttrande 

• Strålsäkerhetsmyndigheten, inga ytterligare synpunkter utöver tidigare lämnat 

yttrande 

• Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, inga synpunkter utan 

hänvisar till tidigare yttrande 

• Svenska kraftnät, inga synpunkter i detta skede 

8.7. Samråd med organisationer 

8.7.1. Föreningen Gamla Lund 

Föreningen Gamla Lund vill framföra sina krav på hur sträckningen av den nya järnvägen 

bör utformas. Ett av dessa krav är att projektet inte får medföra rivning av Armaturfabriken 

eller bebyggelse mellan Nygatan och järnvägen. Föreningen menar även att nya stora 

barriärer genom landskapet och avskärning av historiska vägar bör undvikas, till exempel 

genom att bygga järnväg på bro. 

Föreningen Gamla Lund har även lämnat synpunkter kopplat till det utökade 

utredningsområdet, se avsnitt 6.10 Samråd om utökat utredningsområde. 

Det fullständiga yttrandet finns under diarienummer 2018/88290:245. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för yttrandet och tar med informationen vidare in i processen. Påverkan 

på värdefulla kulturmiljöer kommer att beaktas i den kommande effekt- och konsekvens-

bedömningen. Diskussioner om avskärmnings- och barriäreffekter sker inom ramen för 

lokaliseringsutredningen och särskilt i den sociala konsekvensanalysen. 

8.7.2. Hallaröds hembygdsförening 

Hallaröds hembygdsförening vill försäkra sig om att en ny järnväg inte skadar naturvärden 

och kulturmiljöer i trakten och att dessa perspektiv beaktas i utredningen och 

beslutsfattandet. Ingreppen från ett framtida järnvägsbygge bör bli så små som möjligt, till 

exempel genom att järnvägen dras på pelare. Dialog bör föras med den bofasta 

befolkningen. Hembygdsföreningen lyfter även specifika värden i trakten så som friluftsliv, 

rekreation, skogsbrukslandskap och naturmiljöer. 

Det fullständiga yttrandet finns under diarienummer 2018/88290:278. 
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Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för yttrandet och tar med informationen in i det kommande arbetet med 

att arbeta fram lokaliseringsalternativ samt effekt- och konsekvensbedöma dessa. 

8.7.3. Hässleholms vatten 

Inom området som utreds finns vattenskyddsområden som är av stor betydelse för 

dricksvattenförsörjningen i Hässleholms kommun. Hässleholms vatten anser att det är av 

stor vikt att det tas hänsyn till dessa i lokaliseringsutredningarna. En lokalisering som 

påverkar reningsverk och VA-infrastruktur kan också innebära omfattande insatser och 

omkostnader för verksamheten. Sådana omkostnader anser Hässleholms vatten att 

projektet måste bekosta. Hässleholms vatten påtalar även att VA-processer är tidskrävande 

på grund av till exempel utredningar, tillståndsprocesser och genomförande. I detta skede 

har Hässleholms vatten svårt att yttra sig om projektets innebörd för verksamheten men de 

ser fram emot fortsatt dialog om hur utredningen hanterar deras frågeställningar. 

Det fullständiga yttrandet finns under diarienummer 2018/88290:243. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för yttrandet och tar med informationen in i det kommande arbetet. 

Informationen om vattenskyddsområde och reningsverk samt större VA-infrastruktur finns 

i projektet. Denna information är ett av underlagen när förslag på alternativ för ny stambana 

tas fram.  

Eventuell skada eller annan påverkan på verksamheten diskuteras i ett senare skede om det 

blir aktuellt. Först då kan en bedömning av eventuell kostnadsersättning från Trafikverket 

göras. 

8.7.4. Lantbrukarnas riksförbund Skåne, LRF Skåne 

Lantbrukarnas riksförbund Skåne påpekar problem att ta del av kart- och 

underlagsmaterialet. Samrådet innehåller en stor mängd tunga dokument som tar lång tid 

att ladda ned. De saknar även en beskrivning av innehållet i de olika dokumenten. 

Både den nationella och regionala livsmedelsstrategin har målsättningen att öka den 

svenska livsmedelsproduktionen. Skåne står för en stor del av den svenska livsmedels-

produktionen idag. Ny infrastruktur behöver därmed, enligt LRF Skåne, anläggas med 

minimal påverkan på åker- och betesmarker. LRF Skåne ser även behov av att i utredningen 

kartlägga fler verksamheter inom livsmedelsproduktionen. 

LRF Skåne informerar om att det finns ett nationellt skogsprogram och att en regional 

skogsstrategi är under framtagande. I underlagsmaterialet är boniteten för lågt satt och bör 

justeras.  

LRF Skåne menar att en sträckning längs nuvarande stambana med en högsta hastighet på 

250 km/tim bör utredas. De känner en oro för hur sträckningen genom Lund och 

Hässleholm ska utformas. En sträckning i centralt läge minskar markåtgång och 

barriäreffekter och bör ur hållbarhets- och klimatsynpunkt vara den bästa lösningen. 
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Det fullständiga yttrandet finns under diarienummer 2018/88290:241. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för yttrandet och tar med informationen in i det kommande arbetet. 

Uppdelningen av dokument har varit nödvändigt för att hålla filernas storlekar på en 

hanterbar nivå. Genom läsanvisningen och namnsättning av dokumenten var syftet att det 

skulle vara enkelt att se helheten och vilka delar som utgjorde vilka dokument. Trafikverket 

ska se över i vilken ordning dokumenten presenteras på hemsidan i kommande samråd. 

Trafikverket delar LRF Skånes uppfattning att det är av stor vikt att väga in den värdefulla 

livsmedelsproduktionen som bedrivs inom utredningsområdet. Befintligt underlag kommer 

att kompletteras med en analys kring påverkan på jordbruksblock och gårdscentrum vid 

jämförelse av olika lokaliseringsalternativ. Storleken på intrånget i jordbruks- och 

skogsbruksmark ska även bedömas. I detta skede i processen bedömer Trafikverket inte att 

en beskrivning av övriga verksamheter inom livsmedelsproduktion är avgörande för val av 

korridor, men det är viktig kunskap i det kommande arbete med att ta fram 

lokaliseringsalternativ. Avseende bonitet är det återgivet i kartan så som materialet är 

inhämtat från länsstyrelsen. Trafikverket kommer alltså inte att förändra kartan. 

Lokaliseringsutredningen ska identifiera och föreslå ett antal möjliga lokaliseringsalternativ 

för denna nya stambana. Förutsättningarna för en samlokalisering med befintlig 

infrastruktur kommer att utredas i det kommande arbetet. Likaså kommer barriäreffekterna 

att vägas in i effekt- och konsekvensbedömningen.  

8.7.5. Lunds naturskyddsförening 

Lunds naturskyddsförening ifrågasätter den samhällsekonomiska nyttan av att bygga en 

stambana dimensionerad för 320 km/tim och menar att den hållningen har svagt 

vetenskapligt stöd. De menar att en dimensionering för 250 km/tim bör finnas med som ett 

alternativ. Föreningen menar att det är angeläget med snabba och omfattande minskningar 

av utsläppen genom satsningar på regional och lokal kollektivtrafik. Miljökonsekvenserna 

bör utredas och redovisas noggrant i en miljökonsekvensbeskrivning. Stränga krav bör 

ställas för att begränsa negativa effekter för klimatet, naturen och miljön. 

Föreningen pekar på Lund C som en viktig bytespunkt och hänvisar till forskning som visar 

på lägre resande för externa stationslägen. Föreningen förordar en förbättrad standard på 

befintlig station Lund C och menar att en ny station under jord ger orimliga kostnader och 

inte får tillåtas försena bygget av den nya banan. Samförläggning av spåren norrut genom 

Stångby bedömer föreningen skulle medföra minst negativ påverkan för Lunds del. 

Lunds naturskyddsföreningen har även lämnat synpunkter kopplat till det utökade 

utredningsområdet, se avsnitt 6.10 Samråd om utökat utredningsområde. 

Det fullständiga yttrandet finns under diarienummer 2018/88290:225. 
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Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för yttrandet och tar med informationen in i det kommande arbetet. 

Trafikverkets uppdrag är att genomföra en lokaliseringsutredning för byggandet av en ny 

stambana för hastigheten 320 km/tim. Det kommer att utredas var och om samlokalisering 

med befintlig infrastruktur kan vara möjlig. I lokaliseringsutredningen ingår en särskild 

hållbarhetsutredning och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas inom ramen för 

projektet. Synpunkterna på alternativa dragningar genom Lund tas med i det fortsatta 

arbetet. 

8.7.6. Lunds Orienteringsklubb 

Lunds orienteringsklubb menar att den nya järnvägen kan komma att påverka den 

orienteringskarta som klubben har i området runt Bosarpasjön. Orienteringsklubben önskar 

att utredningen tar hänsyn till de naturintressen som finns i området så att påverkan i 

terrängen blir så liten som möjligt. Påverkan i terrängen kan till exempel uppstå om 

områden skärs av från varandra. En lokalisering intill befintlig järnväg menar de är 

önskvärt. 

Det fullständiga yttrandet finns under diarienummer 2018/88290:209. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för yttrandet och tar med informationen in i det kommande arbetet. 

8.7.7. Norra Frosta älgskötselområde 

Norra Frosta älgskötselområde saknar en beskrivning av hur viltlevande däggdjur påverkas 

av den barriär som järnvägen skapar. De föreslår gröna korridorer längs med järnvägen och 

förbindelser i form av ekodukter eller liknande. På principskisserna över järnvägens 

dragning föreslår de att gröna korridorer anges. 

Det fullständiga yttrandet finns under diarienummer 2018/88290:258. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för yttrandet och tar med informationen in i det kommande arbetet. 

Trafikverket kommer att hantera påverkan på viltlevande däggdjur vidare inom ramen för 

miljökonsekvensbeskrivningen. Frågan om viltets och dess rörelser kommer att aktualiseras 

längre fram kopplat till förslag på lokaliseringsalternativ. Oavsett val av lokaliserings-

alternativ så kommer det att behövas viltanpassningar på många platser. Trafikverket har 

att förhålla sig till Riktlinje landskap TDOK 2015:0323 3.0 som bland annat innefattar krav 

på passagemöjligheter för djur för att motverka barriäreffekter. 

8.7.8. Remmarlövs sockengille 

Remmarlövs sockengille anser inte att de negativa konsekvenserna av en separat 

höghastighetsjärnväg med barriäreffekter, intrång i fastigheter och för alltid förstörd 

åkermark uppvägs av den hastighetsvinst som eventuellt kan uppnås jämfört med en 
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utbyggnad i befintlig sträckning. De framhäver särskilt vikten av att bevara försörjande 

ekosystemtjänster för att värna om självförsörjningsgraden. 

Det fullständiga yttrandet finns under diarienummer 2018/88290:255. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för yttrandet och tar med informationen vidare in i processen. I nuläget 

är det inte bestämt hur järnvägens dragning kommer se ut. I det kommande arbetet kommer 

Trafikverket att studera dragning samt olika alternativ för stationslokalisering. De 

framtagna lokaliseringsalternativen kommer att effekt- och konsekvensbedömas inom 

ramen för lokaliseringsutredningen. 

8.7.9. Riksorganisationen Hikari 

Riksorganisationen Hikari menar att planerna på en ny järnväg strider både mot Agenda 

2030 och Barnkonventionen. Lägergården Hallaskog och dess omgivningar är enligt 

organisationen ett välbesökt och uppskattad friluftsområde med stora naturvärden. Många 

barn och ungdomar, skolor och föreningar besöker lägergården och dess omgivningar och 

genomför aktiviteter. Riksorganisationen lyfter upp flertalet specifika värden på platsen, 

bland annat en variationsrik natur, skogar, vandringsleder och Dagstorpssjön. De anser att 

Hallaskog med omkringliggande miljöer bör sparas till framtida generationer. 

Det fullständiga yttrandet finns under diarienummer 2018/88290:249. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för yttrandet och tar med informationen om lägergården Hallaskog in i 

den fortsatta processen med framtagande av alternativ. I nuläget är det inte bestämt hur 

järnvägens dragning kommer se ut. I det kommande arbetet kommer Trafikverket att 

studera dragning samt olika alternativ för stationslokalisering. 

8.7.10. Skånes ornitologiska förening 

Skånes ornitologiska förening lämnar endast synpunkter på Bilaga 6: PM 

Naturvärdesinventering, på grund av utredningens stora omfattning. Föreningen påtalar 

brister med att endast redovisa artförekomster från Artportalen och Skånsk Skådarguide, då 

dessa inte täcker in alla värdefulla miljöer. De menar att järnvägen kommer att påverka 

skånsk naturmiljö på ett allvarligt sätt oavsett dragning inom utredningsområdet. Området 

Hässleholm-Perstorp-Röstånga-Sösdala pekar de ut som ett exempel på ett område där 

använda underlag är bristfälliga och många naturvärden därmed inte fångas. Inom denna 

geografi finns också tysta områden som det är ont om i Skåne. 

Skånes ornitologiska förening ser ingen bättre lösning än att den nya stambanan dras i 

omedelbar närhet av den befintliga, alternativt parallellt med större vägar. På så sätt 

drabbas inga nya områden av utarmning, barriäreffekter och biologisk enfald. 

Föreningens yttrande berör även det utökade utredningsområdet, vilket hanteras i avsnitt 

6.10 Samråd om utökat utredningsområde. 
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Det fullständiga yttrandet finns under diarienummer 2018/88290:210. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för yttrandet och tar med informationen in i det kommande arbetet. 

Arbetet med att hitta lämpliga lokaliseringsalternativ för järnvägen pågår och i detta arbete 

sker en fördjupad analys av insamlade underlag. I samband med att lokaliseringsalternativ 

tas fram kommer även frågan om samlokalisering att utredas för att se vilka möjligheter det 

finns mellan Hässleholm och Lund. Många fågellokaler kommer därtill att fångas inom 

andra naturvärden så som exempelvis våtmarker, strandängar och naturbetesmarker. 

8.7.11. Södra skogsägarna 

Södra skogsägarna anser att det är viktigt med resurshushållning i all form av 

infrastrukturplanering och att det är viktigt att eftersträva så små intrång i skogsmark som 

möjligt. Att samförlägga infrastruktur kan ge mindre påverkan än att ta ny mark i anspråk. 

Södra skogsägarna vill även påminna om att skogen, utöver redan beskrivna värden, bidrar 

med klimatnytta i form av kolinlagring och råvara till bioekonomin. Skogen är även av stor 

betydelse för ekonomin både regionalt och nationellt. De önskar även vara med på 

sändlistan i kommande steg. 

Det fullständiga yttrandet finns under diarienummer 2018/88290:253. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för yttrandet och tar med informationen vidare in i processen. Södra 

skogsägarna läggs till på sändlistan. I nuläget är det inte bestämt hur järnvägens dragning 

kommer se ut. I det kommande arbetet kommer Trafikverket att studera dragning samt 

olika alternativ för stationslokalisering. 

8.7.12. Vallkärra byalag 

Vallkärra byalag menar att värdet av samrådet minskar då utredningen fortfarande befinner 

sig i ett skede med inventeringar och ämnesvisa sammanställningar och att utrednings-

området inte snävats in. Byalagets bestämda uppfattning är att fördjupningsområdena i 

Vallkärra och Gunnesbo är synnerligen illa valda och därför bör avföras från vidare 

utredning. Stationsetablering i dessa områden uppfyller inte utredningens egna projektmål 

och strider mot fattade beslut om markanvändning inom Lunds kommun, anser byalaget. 

Bevarande av jordbruksmark, barriäreffekter och värden för rekreation och friluftsliv lyfts 

som exempel inom de två områdena. Om en ny järnväg ska dras genom centrala Lund så 

förespråkar byalaget samförläggning med Södra stambanan. 

Det fullständiga yttrandet finns under diarienummer 2018/88290:221. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för yttrandet och tar med informationen in i det kommande arbetet.  

Stationszonerna Vallkärra och Gunnesbo är en del av processen med att ta fram 

lokaliseringsalternativ med tillhörande stationszoner och kommer att bedömas i förhållande 
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till övriga stationszoner. I samband med att lokaliseringsalternativ tas fram kommer även 

frågan om samlokalisering att utredas för att se vilka möjligheter det finns mellan 

Hässleholm och Lund. 

8.7.13. VA Syd 

VA Syd konstaterar att den planerade järnvägen kommer att påverka kommunalförbundets 

anläggningar och att val av sträckning avgör hur stor påverkan blir. De har upprättat 

kontakt med Trafikverket för utbyte av information och förutsätter att detta intensifieras när 

förslag på sträckningar presenteras. 

VA Syd lämnar även information kopplat till samrådet för det utökade utredningsområdet, 

se avsnitt 6.10 Samråd om utökat utredningsområde. I övrigt har de inga synpunkter i detta 

skede. 

Det fullständiga yttrandet finns under diarienummer 2018/88290:211. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för yttrandet och tar med informationen in i det kommande arbetet. 

8.7.14. Örtoftabygdens byalag 

Örtoftabygdens byalag framhåller kopplingarna mellan byarna och naturområdena runt 

Kävlingeån och Bråån, som bör bibehållas utan att fler barriärer tillförs. Även koppling till 

kulturmiljöer bör beaktas, enligt byalaget. De är oroliga för att projektet låser in områden 

och medför buller och barriäreffekter under byggperiod och vid färdigställande. Det bör 

läggas särskilt vikt vid additiva hälsoeffekter, menar byalaget. 

Byalaget saknar information om lokala föreningar och rekreationsområden för delar av 

Eslövs och Lunds kommun. De anser även att det är svårt att orientera sig i ett omfattande 

utredningsmaterial som är fördelat på flera dokument. Det vore önskvärt att rapporter hålls 

samman, alternativt att det blir tydligare vad som ingår i varje dokument. 

Byalaget menar att klimat- och miljöpåverkan av projektet i förhållande till långsiktiga 

hållbarhetsvinster behöver utredas ordentligt, på såväl etapp- som systemnivå. Åtgärder för 

att minska de negativa effekterna under bygg- och driftstid är av stor vikt. 

Yttrandet innehåller även information om Örtoftabygden och dess sammanhang med 

beskrivningar av geografin och olika värden och platser inom den, exempelvis föreningar, 

mötesplatser samt natur-, kultur- och rekreativa värden. 

Det fullständiga yttrandet finns under diarienummer 2018/88290:222. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för yttrandet och tar med informationen in i det kommande arbetet. 

Diskussioner om avskärmnings- och barriäreffekter samt kopplingar mellan byar och 

naturområden kommer att fördjupas inom ramen för lokaliseringsutredningen i det 

fortsatta arbetet. Beskrivningen av karaktärsområdet ”Flackt odlingslandskap kring Eslöv” 
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ses över i den integrerade landskapskaraktärsanalysen. Kävlingeån är utpekad i 

utredningsunderlaget som ett riksintresse för friluftsliv. 

Uppdelningen av dokument har varit nödvändigt för att hålla filernas storlekar på en 

hanterbar nivå. Genom läsanvisningen och namnsättning av dokumenten var syftet att det 

skulle vara enkelt att se helheten och vilka delar som utgjorde vilka dokument. Trafikverket 

ska över i vilken ordning dokumenten presenteras på hemsidan i kommande samråd. 

Att beskriva klimat- och miljöpåverkan tillsammans med hållbarhet som en helhet är en del 

av projektet. För tillfället är utredningen på en övergripande nivå och i takt med att arbetet 

fortlöper kommer den också att bli mer detaljerad. 

8.8. Samråd med de enskilda som kan bli särskilt berörda 

Järnvägsplanen med lokaliseringsutredning befinner sig ännu inte i ett skede där det går att 

identifiera enskilda som kan bli särskilt berörda, vid sidan av Jernhusen i egenskap av 

fastighetsägare för de befintliga stationerna i Lund och Hässleholm. Utredningsområdet är 

stort och utredningen har ännu inte tagit fram något lokaliseringsalternativ. Boende inom 

utredningsområdet har bjudits in till öppna hus via annonser i tidningar, sociala medier, 

Trafikverkets hemsida och utskick i brevlådor. 

8.8.1. Jernhusen 

Trafikverket har genomfört ett enskilt möte med Jernhusen inför samråd 2. Jernhusen har 

inte inkommit med något yttrande i detta skede av lokaliseringsutredningen. 

8.9. Samråd med allmänheten 

28 yttranden har inkommit från privatpersoner under Samråd 2. Samtliga yttranden kan 

sökas under diarienummer 2018/88290. Nedan redovisas synpunkterna grupperade efter 

olika teman. Många yttranden behandlar flera olika teman. 

Samlokalisering 

Två synpunkter har inkommit med förslag på samlokalisering med annan infrastruktur. I 

det ena yttrandet föreslås att den nya järnvägen bör ligga så nära befintlig stambana som 

möjligt, för att bevara befintliga värden i landskapet. Det andra yttrandet lyfter samordning 

med såväl E22 som väg 108, men anser inte att satsningen på nya höghastighetsspår är 

nödvändig. 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket noterar önskemålen om samlokalisering av den nya stambanan med annan 

infrastruktur. Det kommer att utredas var och om samlokalisering med befintlig 

infrastruktur kan vara möjlig vid framtagande av lokaliseringsalternativ. De förslag på 

alternativ som lokaliseringsutredningen ska resultera i, har att ta hänsyn till en stor mängd 

faktorer. 
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Stationernas lokalisering och utformning 

Stationernas lokalisering tas upp i fyra yttranden, var av ett av dessa även har synpunkter på 

utformningen av stationen. Två yttranden föreslår ett externt stationsläge i Lund vid ESS 

respektive i höjd med Brunnshög och Stångby. Ett yttrande är kritiskt till 

fördjupningsområdet Vallkärra/Stångby och menar att detta bidrar till ytterligare 

barriäreffekter i detta område med konsekvenser för byarna, miljön och påverkan på 

jordbruksmark. Ett yttrande lyfter vikten av centrala stationslägen i både Lund och 

Hässleholm som är sammanknutna med befintliga stationer. Motivet till vikten av centrala 

stationslägen är att kunna genomföra snabba byten och att hela regionen kan dra nytta av 

järnvägen. Yttrandena lyfter även synpunkter kopplat till järnvägens lokalisering i stort, 

vilket besvaras under nästkommande rubrik. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för dessa yttranden och tar med informationen in i det kommande 

arbetet. I detta arbete kommer Trafikverket att studera dragning samt olika alternativ för 

stationslokalisering. 

Lokalisering och utformning av järnvägen 

Fem yttranden beskriver olika möjligheter till lokalisering och utformning av järnvägen. I 

passagen genom Lund föreslås dels tunnellösning under den centrala staden med vinster i 

form av minskat buller och minskat intrång i stadsmiljön, där till exempel kulturhistoriska 

miljöer kan bevaras. Ett yttrande föreslår att spåren läggs ovanpå befintlig järnväg genom 

Lund, vilket genom en väl utformad arkitektur kan harmonisera med orten i stort. En 

privatperson anser inte att järnvägen bör passera genom Klippans kommun, då kommunens 

östra delar kommer att avskärmas från centralorten. Bana på bro bör analyseras enligt en 

annan privatperson som vill se höghastighetsbanan som en del av ett större system med 

kopplingar till grannländer och med hastigheter på upp till 400 km/tim. 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket noterar önskemålen om lokalisering av den nya stambanan. Arbetet med att 

hitta lämpliga lokaliseringsalternativ pågår, och i detta arbete kommer hänsyn att tas till 

många olika värden inom utredningsområdet. 

Detaljutformning av anläggningen avgörs först efter att ett lokaliseringsalternativ valts, och 

planeringen av anläggningen går in i en mer detaljerad fas. Det lokaliseringsalternativ som 

blir resultatet av utredningen ska vara tekniskt möjlig och ekonomiskt realistisk samt 

anpassas till de yttre förutsättningarna. 

Påverkan på egen fastighet 

I två yttranden lyfter privatpersoner farhågor om påverkan på den egna fastigheten. En 

privatperson som bor inom det utökade utredningsområdet har även lämnat ett yttrande, se 

avsnitt 6.10 Samråd om utökat utredningsområde. 
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Trafikverkets kommentar:  

Eftersom projektet är i ett tidigt skede så dröjer det ännu innan det är möjligt att veta vilka 

fastigheter som kan bli berörda och därför sker inga personliga inbjudningar till enskilda 

personer eller fastighetsägare, mer än att det vid särskilda samrådstillfällen görs breda 

hushållsutskick. När enskilda fastighetsägare identifierats som berörda kommer 

Trafikverket ta direktkontakt med dem i god tid. Detta kommer ske först längre fram i 

projektet. 

Sociala, ekologiska, ekonomiska och rekreativa värden i landskapet 

Drygt 20 yttranden tar upp specifika värden inom utredningsområdet, värden som 

skribenterna vill bevara och därför uppmärksamma Trafikverket på. I flera yttranden lyfts 

områden för rekreation och friluftsliv, var av de flesta även kan betraktas som tysta 

områden. 

Nio yttranden lyfter Hallaskog med en välanvänd lägergård och omgivningar med stora 

naturvärden som används för rekreation och friluftsliv. Ett större området runt Sösdala och 

norrut lyfts även fram utifrån betydelse för rekreation och friluftsliv i fyra yttranden. I och 

kring Färingtofta och Norra Rörum pekas i fyra yttranden ett antal olika värden ut så som 

natur, kultur, oskiftade klungbyar och tysta områden. Ett av dessa yttranden lyfter även 

förekomst av flodpärlmussla i Klingstorpabäcken. Kulturhistoriska värden lyfts fram öster 

om Höör. En privatperson pekar på vikten av att bevara bland annat jordbruksmark och 

naturvärden i Vallkärra och Stångby och en annan vill bevara kulturmiljöer och byggnader 

längs med järnvägen i centrala Lund. 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket tackar för yttrandet och tar med informationen in i det kommande arbetet. 

Utredningsområdet innefattar många värdefulla miljöer och ett varierat landskap. När 

utredningen fortskrider och förslag på lokaliseringsalternativ tas fram, kommer dessa att 

belysas djupare ur många aspekter. Hallaskog med omgivningar ingår i utredningen som en 

del av ett riksintresse för friluftsliv. Den är sedan tidigare känd i utredningen och 

identifierad i den sociala konsekvensanalysen. De oskiftade klungbyarna så som Färingtofta 

är utpekade som särskilt värdefull kulturmiljö. Underlaget har kompletterats med en 

förekomst av flodpärlmussla i Klingstorpabäcken. Beskrivningen av området runt Sösdala 

och norrut har utvecklats i den integrerade landskapskaraktärsanalysen för 

karaktärsområdet Mosaiklandskap kring Sösdala. 

Gods på järnväg 

Två yttranden berör godstrafik. Båda yttrandena föreslår att godstrafiken bör gå på egen 

bana. Det ena yttrandet menar att godstrafiken helt bör skiljas från persontrafiken och det 

andra att godstrafiken bör passera på egen bana utanför Lund. 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverkets uppdrag är att genomföra en lokaliseringsutredning för byggandet av en ny 

stambana för hastigheten 320 km/tim. Lokaliseringsutredningen ska identifiera och föreslå 
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ett antal möjliga lokaliseringsalternativ för denna nya stambana. I förutsättningarna för 

lokaliseringsutredningen ingår att den nya stambanan inte ska trafikeras av godståg. 

Fel och brister i underlagsmaterialet 

Fyra yttranden har inkommit som pekar på felaktigheter och brister i underlagsmaterialet. 

En fladdermusinventering vid Löberöds slott i Eslövs kommun visar på större artrikedom än 

vad som konstateras i underlaget, påpekar en privatperson. Ett yttrande omnämner att 

Klingstorpabäckens naturreservat saknas på vissa platser i underlaget. En privatperson 

menar att djur- och växtlivet i Lille mosse och Stora mossen i Hässleholms kommun inte 

beskrivs i tillräckligt hög utsträckning och informerar även om ett vattentäktsområde som är 

på gång i området. I ett yttrande riktas kritik mot PM Naturvärdesinventering som anses 

vara inkomplett och inkonsekvent. Skribenten menar att flera olika förekomster saknas i 

underlaget och att referenslistan inte är vetenskaplig. 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket tackar för yttrandet och tar med informationen in i det kommande arbetet. 

Trafikverket har samlat in information om naturvärden från bland annat kommuner, 

länsstyrelsen, skogsstyrelsen, artportalen med flera. För det som ska göras inom 

utredningen, att ta fram lämpliga lokaliseringsalternativ för en ny stambana samt 

konsekvensbeskriva dessa, är det inte lämpligt eller möjligt att gå ner i alla detaljer. 

Trafikverket anser att material har tagits fram på den nivån som är viktig ur ett 

övergripande samhällsperspektiv för att kunna genomföra utredningen. I nästa skede, 

framtagande av plan, när ett lokaliseringsalternativ är bestämt kommer Trafikverket att 

genomföra fördjupade analyser. 

Klingstorpabäckens förekomst i underlaget kontrolleras och justeras. Det nya 

vattentäktsområdet i Hässleholms kommun är känt inom utredningen och den generella 

utgångspunkten är att ny stambana inte ska påverka befintliga eller av utredningen kända 

vattentäkter negativt. Utredningen har dock att ta hänsyn till en rad olika värden med 

ambitionen att få minsta sammanvägda omgivningspåverkan. 

För sen inbjudan till samråd 

Ett yttrande påpekar att de fått information om samråd 1 först efter det öppna huset i 

Hässleholm samt att deras fastighet i och med det utökade utredningsområdet numera 

berörs av utredningen, se 6.10 Samråd om utökat utredningsområde. 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket beklagar att vissa hushållsutskick inte har delats ut i tid för de öppna husen i 

samråd 1. Inbjudningar till samrådet har även skett via annonsering i dagspress och via 

Trafikverkets och kommunernas webbplatser. 
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