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Läsanvisning till innehållsförteckningen
Miljökonsekvensbeskrivningen består av sexton kapitel.

Kapitel 1 är en sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen.
Kapitel 2 är det inledande kapitlet som redogör för bakgrund, syfte och avgränsning.
Kapitel 3 redogör för tidigare ställningstaganden och utredningar.
Kapitel 4 redovisar gällande lagstiftningen och planprocessen.

Kapitel 5 tar upp förutsättningarna för järnvägsutredningen, den omgivande miljö, natur- 
och kulturvärden, rekreation, buller mm. 

Kapitel 6 beskriver nollalternativet som utbyggnaden jämförs med i konsekvensbeskriv-
ningen.
Kapitel 7 presenterar studerad korridor.
Kapitel 8 presenterar studerade varianter inom korridoren.

Kapitel 9 redovisar nollalternativets miljöpåverkan under driftskedet på den omgivande 
miljö, natur- och kulturvärden, rekreation, buller mm.
Kapitel 10 redogör för de utredda varianternas miljöpåverkan under driftskedet på den 
omgivande miljö, natur- och kulturvärden, rekreation, buller mm.
Kapitel 11 beskriver de utredda alternativens miljöpåverkan under byggskedet på den 
omgivande miljö, natur- och kulturvärden, rekreation, buller mm.

Kapitel 12 ger en samlad bedömning av miljökonsekvenserna för den korridor som pre-
senteras i kap 9 samt rekommendationer inför fortsatt arbete.

Kapitel 13 redovisar projektets måluppfyllelse.
Kapitel 14 redogör för de samråd som genomförts i samband med projektet.

Kapitel 15 inrymmer länsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivningen.

Kapitel 16 redovisar använda referenser.
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Figur 0.1 planprocessen

0. Sammanfattning
Nedan ges en kort sammanfattning miljökonsekvensbeskrivningen Maria station - Roma-
res väg. 

0.1 Bakgrund
Västkustbanan förbinder storstadsregionerna Oslo/Göteborg och Malmö/Köpenhamn. 
Banan är en viktig länk för såväl persontrafi k som godstrafi k. 

Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning tillhör järnvägsutredningen Maria station    
 – Romares väg och omfattar sträckan från väg 111 fram till strax väster om Romares väg. 
Totalt är sträckan ca 2,7 km lång. Projektet inbegriper en kurvrätning i Gyhult, anpassning 
av Maria station och en förlängning av dubbelspåret från Maria station till strax väster om 
Romares väg. 

Aktuell utbyggnad Maria station – Romares väg utgör en av två etapplösningar som iden-
tifi erades i förstudie Maria – Knutpunkten. Banverket, Helsingborg stad, Ängelholm kom-
mun och Region Skåne har undertecknat ett genomförandeavtal för sträckan Ängelholm 

– Helsingborg. I genomförandeavtalet ingår bland annat en utbyggnad till dubbelspår av 
sträckan Maria station – Romares väg. 

Enligt lagen om byggande av järnväg ska planeringsprocessen omfatta tre utredningsske-
den – förstudie, järnvägsutredning och järnvägsplan. Denna handling tillhör järnvägsut-
redningen, nästa skede i processen är järnvägsplan. 

Figur 0.2 Karta över utrednings-
området
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Figur 0.3: Tabell trafi kering, antal tåg per vardagsmedeldygn.  

0.2 Förutsättningar och befi ntliga förhållanden
Nedan redogörs översiktligt för projektets förutsättningar och de befi ntliga förhållandena 
i utredningsområdet. 

Trafi kering
Trafi k- och kapacitetsanalysen för utbyggnaden Maria station – Romares väg utgår ifrån 
Skånetrafi kens trafi kupplägg för 2020. Bedömningen är att med utbyggnaden Maria sta-
tion – Romares väg kommer trafi ken att kunna ökas med totalt cirka 30 tåg/dag. Detta 

resulterar i en trafi kering på omkring 114 tåg/dag på sträckan. Trafi ken utgörs i huvudsak 
av Pågatåg och Öresundståg. I detta skede bedöms även att snabbtågen X2000 mellan 
Göteborg - Malmö trafi kerar sträckan se fi gur 0.3.   

N
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Figur 0.7 Skiss från Planprogrammet över Maria stationsområde, Helsingborg stad.

Figur 0.5 Flygfotot visar byggskedet av Kullavägen. I 
bilden sysn bla Stenbockens sommarby och Åragatans 
kolonilottsförening. 

Figur 0.6 Flygfoto över utredningsområdet. Närmast t 
vänster syns Berga industriområde. 

Figur 0.4: Flygfoto delområdena ock karaktärer utmarkerade.

VÄG 111 - MARIA STATION

MARIA STATION - KULLAVÄGEN

KULLAVÄGEN - ROMARES VÄG

ROMARES VÄG - 
PÅLSJÖ SKOG

ÖPPET LANDSKAP

INDUSTRIOMRÅDE

STADSBEBYGGELSE

Miljö
Inom utredningsområdet kan två övergripande karaktärer urskiljas. I norr från väg 111 
fram till Maria station möter det öppna åkerlandskapet Berga industriområde. Den andra 
karaktären utgörs av en stadsmiljö som sträcker sig från Maria station och vidare väster ut. 
Denna struktur består av bostadsbebyggelse, skol- och vårdverksamheter och gröna inslag 
i form av lövskogs- och kolonilottsområden. 

Kommunal planering
Helsingborg stad planerar för ett större exploateringsområde vid Maria station. Planpro-
grammet Maria stationsområde omfattar cirka 2 000 bostäder och arbetsplatser för cirka 
500 personer.
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0.3 Studerad korridor
Förstudie Maria – Knutpunkten har identifi erat en korridor som är kopplad till befi ntlig 
järnväg. Endast en korridor har studerats i järnvägsutredningen Maria station – Romares 
väg eftersom andra lokaliseringar inte är aktuellt i detta projekt då sträckan är kort sam-
tidig som utbyggnad i stor del sker i befi ntlig sträckning. Inom korridoren fi nns ett antal 
utformningsvarianter för delsträckan väg 111 – Maria station medan delsträckan Maria 
station – Romares väg endast har en möjlig utformning.

FLERA LINJE-
STRÄCKNINGAR/

PRINCIPLÖSNINGAR 
ÄR MÖJLIGA INOM 

KORRIDOREN 

Figur 0.8 Korridor för sträckan Maria station - Romares väg. Röd linje illusterar nytt spår. Vit linje redovisar befi ntligt 
spår som behålls. Röd yta redovisar område som påverkas av utbyggnad. 

Figur 0.9  Korridor för sträckan Väg 111 - Maria station. Röd yta redovisar område som påverkas av utbygg-
nad. 
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0.4 Konsekvenser under byggskedet
Förväntade störningar under byggtiden är främst buller, vibrationer, damning från schakt 
och transporter och störningar från transporter av massor och material.

Byggtiden bedöms till ca två år. I projektet ingår fyra broarbeten vilka kommer att påverka 
framkomligheten för boende, cyklister och vägtrafi ken under byggtiden. Vid längre av-
stängning ges möjlighet för gående och cyklist att passera på provisorisk övergång. 

En stor del av arbetet kommer att ske inom järnvägsområdet, särskilda områden för eta-
blering, upplaga och transportvägar kommer att behövas. Ett större arbetsområde anläggs 
norr om befi ntlig järnväg vid Maria station. Arbetsområdet kommer av säkerhetsskäl att 
hägnas in under byggtiden. 

0.5 Samlad bedömning
Utbyggnaden av järnvägen görs i stort sett i befi ntlig järnvägskorridor. Utredningsalterna-
tivet ger en påverkan på boendemiljön i form av höjda bullernivåer. För att klara riktvär-
den för buller behöver bullerskydd uppföras som i sin tur ger en visuell påverkan. 

Påverkan på kulturmiljön sker främst genom att en fast fornlämning behöver grävas ut. 
Utredningsalternativet medför en viss påverkan på naturmiljön i Gyhult skog och Pålsjö 
skog. I övrigt bedöms inte miljön påverkas i nämnvärd grad.

Avseende risk och säkerhet får den nya anläggningen en hög teknisk standard och anpas-
sas till nya Maria stationsområde. Inga plankorsningar kommer att fi nnas i området.

Under byggtiden kommer omgivningen främst att påverkas av buller och damning samt 
tidvis av begränsad framkomlighet i området. 

0.6 Fortsatt arbete 
I det fortsatta arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen i järnvägsplanskedet bör föl-
jande områden studeras närmare: 

• Bullerskyddens utformning, placering och höjd.
• Bullermätningar bör göras i angränsade bostadshus för att säkerställa dess  
   fasaddämpning.

• Beräkning av elektromagnetiska fält i anslutning till närliggande bostäder,  
 skola och vård.

• Fördjupad arkeologisk utredning.
• Studier avseende åtgärder för att mildra påverkan på Gyhult skog och 
 Pålsjö skog vid borttagande av träd.   
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1. Inledning
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillhör järnvägsutredningen Maria station    
 – Romares väg. Aktuell utbyggnad Maria station – Romares väg utgör en av två etapp-
lösningar som identifi erades i förstudie Maria – Knutpunkten. Banverket, Helsingborg 
stad, Ängelholm kommun och Region Skåne har undertecknat ett genomförandeavtal för 
sträckan Ängelholm – Helsingborg. I genomförandeavtalet ingår bland annat en utbygg-
nad till dubbelspår av sträckan Maria station – Romares väg. I detta kapitel avhandlas 
bakgrunden, syftet och avgränsning för projektet.

1.1 Bakgrund
Västkustbanan förbinder storstadsregionerna Oslo/Göteborg och Malmö/Köpenhamn. 
Banan är en viktig länk för såväl persontrafi k som godstrafi k. Den ingår i både TEN-nätet 
(Trans Europen Network) och den Nordiska triangeln (Oslo-Stockholm-Köpenhamn). 
Sedan slutet av 1980-talet pågår en utbyggnad till dubbelspår och idag är närmare 80 % 
av banan dubbelspårig. I ett riksdagsbeslut från 1992-1993 bestämdes att Västkustbanans 
långsiktiga standard är dubbelspår. 

Större kvarstående utbyggnader på Västkustbanan är:
• Sträckan genom Varberg
• Tunnel genom Hallandsåsen 
• Ängelholm – Maria
• Maria – Knutpunkten (Helsingborg C)
• Södertunneln, Helsingborg

1.2 Syfte
Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning behandlar utbyggnad till dubbelspår mellan 
Maria station – Romares väg. Syftet med MKB anges i Miljöbalken kapitel 6 § 3:

 “Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att identifi era och beskriva de direkta och 
indirekta effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra dels på männis-
kor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållning 
med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning med material, 
råvaror och energi. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter 
på människors hälsa och miljön.” 

Figur 1.1 Planeringsläget på Västkustbanan (Banverket).

K A P I T E L  1  - I N L E D N I N G
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1.3 Avgränsning
En avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen med avseende på såväl geografi sk 
utbredning som innehåll har gjorts dels i möte med Länsstyrelsen i Skåne och dels utifrån 
förstudie Maria – Knutpunktens resultat. 

Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning behandlar utbyggnaden för en trafi kering år 
2020. Sträckan Ängelholm – Helsingborg trafi keras inte av godståg och därmed är det inte 
aktuellt med miljöfrågor kopplat till godstrafi k.     

Påverkan från en eventuell höghastighetsbana eller HH-tunnel behandlas inte i denna 
miljökonsekvensbeskrivning.  

1.3.1 Geografi sk avgränsning
Miljökonsekvensbeskrivningen Maria station – Romares väg omfattar sträckan från väg 
111 fram till strax väster om Romares väg. Totalt är sträckan ca 2,7 km lång. Projektet 
inbegriper en kurvrätning i Gyhult, anpassning av Maria station och en förlängning av 
dubbelspåret från Maria station till strax väster om Romares väg. 

1.3.2 Beskrivna eff ekter och konsekvenser
Miljökonsekvensbeskrivningen för Maria station - Romares väg redovisar projektets 
påverkan och konsekvens för följande aspekter:

• Kommunala planer
• Naturmiljö och rekreation
• Kulturmiljö
• Stads – och landskapsbilden
• Boendemiljön (buller, vibrationer, elektromagnetiska fält, luftkvalitet,  

 barriärseffekter)
• Rekreation och friluftsliv
• Risk och säkerhet
• Naturresurser
• Effekter under byggtiden

Bullerberäkningarna baseras på den tågtrafi k som förväntas vid utbyggnad av Maria sta-
tion - Romares väg för en trafi kering år 2020. 

Miljökonsekvensbeskrivningen tar inte upp fi sk- och musselvatten eftersom inga sådana 
berörda områden fi nns inom utredningsområdet. 

Figur 1.2 Karta över utredningsområdet
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1.3.3 Mål
Miljökonsekvensbeskrivningen Maria station – Romares väg behandlar inte:

• Barnkonventionen
• Transportpolitiska mål
• Nollvisionen

Ovan nämnda mål och visioner behandlas i järnvägsutredningen Maria station – Romares 
väg.  

K A P I T E L  1  - I N L E D N I N G
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2. Tidigare ställningstaganden och utredningar
I detta kapitel redogörs för tidigare ställningstaganden och utredningar som har betydelse 
för projektet. 

2.1 Nationell plan för transportsystemet 2010-2021
Infrastrukturplaneringen 2010-2021 görs gemensamt för järnväg, väg, luftfart och sjöfart. 
Den 31 augusti 2009 presenterade Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket och Transportsty-
relsen sitt förslag till Nationell plan för transportsystemet. Den 29 mars 2010 fattade reger-
ingen beslut om delar av Nationell plan för transportsystemet 2010–2021 samt defi nitiva 
ekonomiska ramar för länsplanerna

Utgångspunkterna för planeringen är att bryta utanförskapet genom fl er jobb i fl er och 
växande företag. För att bedriva företagsverksamhet och uppnå en långsiktigt hållbar 
tillväxt i alla delar av landet är en fungerande infrastruktur en grundförutsättning. För 
resenärer och transportköpare ska det vara lätt att välja de klimateffektiva alternativen. 
Planen ska innehålla en redovisning av åtgärder som föreslås för de olika transportstråken 
och förslag till åtgärder för nivåer som är 15 % högre respektive 15 % lägre än planerings-
ramarna. Till åtgärderna redovisas även en totalkostnad och en tidsplan.

Projektet Ängelholm – Romares väg fi nns upptagen i den senare delen av den nationella 
planen 2010-2021. I den nationella planen för 2010-2021 fi nns inte sträckan Romares väg – 
Knutpunkten med.  

2.2 Järnvägsutredning Ängelholm – Maria
En järnvägsutredning genomfördes under 2004-2007 för sträckan Ängelholm – Maria. 
Resultatet av järnvägsutredningen är att utbyggnad till dubbelspår mellan Ängelholm – 
Maria kommer att ske i befi ntlig sträckning.

2.3 Förstudie Maria – Knutpunkten
I förstudien Maria - Knutpunkten studerades två utredningsalternativ, utbyggnad till dub-
belspår i tunnel (UA1) och utbyggnad till dubbelspår i markplan (UA2). I utredningen även 
fyra olika principförslag för vändspår vid Maria samt två etapputbyggnader för Maria sta-
tion. Vidare identifi erades även två etapplösningar för utbyggnad till dubbelspår: etapplös-
ning mötesstation Gröningen och etapplösning Maria – Romares väg. 

Etapplösningar
Etapplösning Maria - Romares väg kan kombineras med båda utredningsalternativen, UA1 
och UA2, vilket är en fördel. Etapplösningen Gröningen kan endast kombineras med UA2. Figur 2.1 Karta över tunnelalternativen från Förslagshandling förstudie Maria - Knutpunkten (Banverket  2009b).

N
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I etapplösningen Maria - Romares väg förlängs dubbelspåret från Maria station med ca 1 
100 meter till en punkt strax väster om Romares väg. Växelläget väster om Romares väg 
är valt för att kunna ansluta i rakspår vilket är ett krav. Det nya spåret ligger på den norra 
sidan av det befi ntliga spåret. 

Eff ekter vid utbyggnad av Etappen Maria – Romares väg
I förstudien bedöms att en fornlämning vid Gyhult kommer att beröras av järnvägsutbygg-
naden. Däremot bedöms inte värdena i Gyhults skog eller friluftslivet påverkas negativt. 
Dock poängteras att störningar som påverkar både boendemiljön och vistelsemiljön kom-
mer att ske under själva byggtiden. 

Samhällsekonomi
Etapplösningen Maria - Romares väg bedöms vara samhällsekonomiskt lönsam. I för-
studien betonas att etapplösning Romares väg har en fördel jämfört med etapplösning 
Gröningen då den kan utgöra en första etapp av samtliga dubbelspårsalternativ. Denna 
skillnad mellan etapplösningarna har inte kunnat värderas i förstudien. Etapplösningen 
Maria - Romares väg ger en nättonuvärdeskvot på 0,31 vilket innebär att den är samhälls-
ekonomiskt lönsam.

Samlad bedömning
Förstudien gör bedömningen att det är viktigt att försöka få till stånd en etapplösning som 
förbättrar kapaciteten i järnvägssystemet. En förlängning av Maria station till Romares 
väg bör komma till stånd i närtid.  Vidare är det viktigt att Maria station byggs ut för nya 
funktioner och anpassas till kommunens planer för Maria stationsområde. Slutligen är det 
viktigt med kopplingen till och utformningen av Bergavägen. Korsningen med Bergavägen 
bör utformas som en attraktiv bytespunkt för kollektivtrafi k. 

Under hösten 2009 har ett genomförandeavtal tecknats mellan Banverket, Region Skåne, 
Helsingborg stad och Ängelholm kommun. I avsiktsförklaringen ingår bland annat en 
utbyggnad av sträckan Maria station – Romares väg till dubbelspår med Maria station 
utbyggd enligt etapp 1.

2.4 Länsstyrelsens beslut kring betydande miljöpåverkan
Länsstyrelsen har 2010-03-22 beslutat i enlighet med 6 kap 5 § miljöbalken att projektet 
Maria - Knutpunkten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Motivet för detta är 
projektets art, storlek och lokalisering. Banverket har också i förstudien bedömt att projek-
tet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen ger också synpunkter 
inför den kommande processen och arbete med miljökonsekvensbeskrivning. Länssty-
relsen efterfrågar en fördjupad dialog med kommunen och andra berörda verksamhets-

utövare. En framtida miljökonsekvensbeskrivning ska djupare redovisa konsekvenserna 
på riksintressen, hälsoaspekter, grundvatten, naturvård och kulturmiljö. Även risk- och 
säkerhetsfrågorna och geologin ska studeras närmare.

2.5 Trädsäkra järnvägar
Trafi kverket driver projektet ”Trädsäkra järnvägar” för att minska störningar och skador 
på grund av träd som faller över spåranläggningen. Fram till 2012 ska 450 mil järnväg 
trädsäkras.

Trädsäkringen innebär att Trafi kverket tar bort alla träd, som inom en 10-årsperiod, kan 
falla på kontaktledning eller spårområde. Detta sker på strategiskt utvalda stråk och ban-
delar. Syftet är att fallande träd inte ska orsaka störningar och stopp i tågtrafi ken.

Trädsäkringen sker genom att man avverkar träd och därigenom skapar skötselgator som 
sträcker sig 20 meter utåt från spårmitt. Även i kantzonen strax utanför skötselgatan av-
verkas de träd som kan nå spåret om de faller. Skötselgatorna kan utformas så att en mjuk 
övergång till omkringliggande skog skapas. Vid avverkning tas alltid generell och särskild 
hänsyn till natur- och kulturmiljön. 

På tomtmark och allmänna platser kommer inte några skötselgator att bildas. Där sker i 
stället en individuell bedömning av vilka träd som kan utgöra en fara för järnvägen. Tra-
fi kverket diskuterar sedan lämpliga åtgärder direkt med markägaren. 

Vid tiden för framtagandet av föreliggande miljökonsekvensbeskrivning pågår samtal 
mellan Trafi kverket och Helsingborg stad rörande trädsäkringen utmed befi ntlig järnväg 
genom Pålsjö skog. 

Figur 2.2: Utformning av sidoområdet enligt trädsäkringsprincipen (Banverket 2009)
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3. Lagstiftning och planprocess
Nedan redogörs för den lagstiftning och den planprocess som styr genomförandet. 
Främst redogörs lagen om byggande av järnväg. Även plan- och bygglagen, väglagen och 
lag om kulturminnen har koppling till järnväg, men tas inte upp mer ingående. 

Byggandet av järnväg regleras i lagen om byggande av järnväg (1995:1649). Byggande av 
järnväg omfattar: anläggande av ny järnväg, omläggning av spår i ny sträckning, anlägg-
ning av ytterligare spår eller på annat sätt ombyggning av järnväg. Vid planläggning av 
järnväg ska miljöbalken tillämpas. 

Vid byggande av järnväg är det ett fl ertal aspekter som behöver beaktas/tas hänsyn till:
• Enskilda intressen
• Allmänna intressen (miljöskydd, naturvård och kulturmiljö)
• En estetisk utformning ska eftersträvas
• Minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad
• Stads- och landskapsbilden

Enligt lagen om byggande av järnväg ska planeringsprocessen omfatta tre utredningsske-
den – förstudie, järnvägsutredning och järnvägsplan. I vissa fall kan planeringsprocessen 
göras kortare om endast ett alternativ fi nns.   

I förstudien står de allmänna intressena i fokus. Detta innebär att det ska klargöras om det 
fi nns ett samhällsbehov av utbyggnad av järnvägen. Förstudien ska klargöra förutsättning-
arna för den fortsatta planeringen och visa på genomförbara alternativ. I förstudien görs 
ingen jämförelse eller utvärdering mellan alternativen. Samråd med enskilda, organisatio-
ner, kommuner och länsstyrelse skall genomföras och utgör underlag för länsstyrelsens 
beslut om ”projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan”. Med förstudiens 
förslagshandling som grund tar Banverket ställning till hur arbetet med projektet ska gå 
vidare.

Järnvägsutredningen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning ska beskriva och 
värdera alternativa lösningar för att lösa brister och problem i järnvägsanläggningen. Järn-
vägsutredningen utgör underlag för Banverkets ställningstagande och val av lösning samt 
för regeringens tillåtlighetsprövning av den valda lösningen.

Projekt som innebär nybyggnad av ny järnväg eller utbyggnad med mer än 5 km i befi ntlig 
sträcka skall enligt kapitel 17 miljöbalken tillåtlighetsprövas av regeringen. 

För det alternativ som järnvägsutredningen utmynnar i upprättas en Järnvägsplan. Järn-
vägsplanen är en juridisk handling som syftar till att klargöra vilken mark som behöver 
tas i anspråk för järnvägsutbyggnaden samt klargöra behovet av miljöskyddsåtgärder. I 
samband med järnvägsplanen görs också en miljökonsekvensbeskrivning.

Figur 3.1 planprocessen
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4. Bedömningsgrunder
Nedan redovisas mål och riktlinjer som Banverket följer vid upprättande av en miljökon-
sekvensbeskrivning tillhörande en järnvägsutredning. Texten är övergripande och omfat-
tar huvudsakligen aspekter som berör det aktuella projektet. 

4.1 Miljöbalken
Den centrala miljölagstiftningen fi nns sedan 1999 samlad i miljöbalken. Miljöbalken inne-
håller många regler som kan bli aktuella vid planering och utbyggnad av järnväg. Balken 
innehåller även regler om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och miljökvalitetsnormer 
(MKN).

Miljöbalken ska tillämpas så att:
• Människors hälsa och miljö skyddas mot skador och olägenheter.
• Värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas
• Den biologiska mångfalden bevaras
• Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk,  

 social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god  
 hushållning tryggas

• Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med  
 material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås

4.1.1 Hänsynsreglerna
I miljöbalkens andra kapitel anges allmänna hänsynsregler som den som vidtar en åtgärd 
ska följa. Det är exploatören som har ansvar för att följa hänsynsreglerna, exploatören 
skall även stå för alla kostnader om skador uppstår.

4.1.2 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett styrmedel i det svenska miljöarbetet som regleras i 
miljöbalkens femte kapitel. En miljökvalitetsnorm ska tas fram på vetenskapliga grunder 
och ange den lägsta godtagbara miljökvalitet som människan och/eller miljön kan anses 
tåla. För närvarande fi nns miljökvalitetsnormer för:

• Luftkvalitet omfattande kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, 
 bensen, kolmonoxid, bly, partiklar och ozon 

• Fisk- och musselvatten 
• Buller
• Vatten

4.2 Förordningen om omgivningsbuller 
Sedan 2002 fi nns ett EG-direktiv om bedömning och hantering av omgivningsbuller, 
2002/49/EG. Sverige har införlivat bestämmelserna i direktivet genom utfärdande av för-
ordning (2004:675) om omgivningsbuller. 
Med omgivningsbuller avses buller från vägar, järnvägar, fl ygplatser och industriell verk-
samhet. 

I första fasen ställs krav på att kommuner med fl er än 250 000 invånare, vägar med mer 
än 6 miljoner fordon/år, järnvägar med mer än 60 000 tåg/år och fl ygplatser med mer än 
50 000 fl ygrörelser/år skall kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram. De kommuner 
i Sverige som år 2007 omfattas av kraven i förordningen är Stockholm stad, Göteborgs 
kommun och Malmö kommun. 

Andra fasen påbörjas 2011 och omfattas även kommuner med mer än 100 000 invånare, 
vägar med mer än 3 miljoner fordon/år och järnvägar med mer än 30 000 tåg/år. Denna 
fas innefattar bla Helsingborg stad. 

4.3 Nationella miljömål
Regering och riksdag har fastställt 16 miljömål som syftar till att vi till nästa generation 
ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Målen är en 
kompass för allt miljöarbete, på alla nivåer. Arbetet med de sexton miljömålen vilar på fem 
grundläggande värden: 

• Främja människors hälsa
• Värna biologisk mångfald och andra naturvärden
• Ta tillvara på de kulturhistoriska värdena
• Bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
• Trygga en god hushållning av naturresurserna 

De miljömål som är relevanta för projektet och som kommer att behandlas vidare i kapitel 
13 redovisas är:  

• Begränsad klimatpåverkan
• Frisk luft
• Bara naturlig försurning
• Strålsäker miljö 
• Levande skogar 
• Ett rikt odlingslandskap
• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv 

Följande miljömål anses inte vara relevanta för projektet: ”Giftfri miljö”, ”Skyddande ozon 
skikt”, ”Ingen övergödning”, ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Hav i balans samt levande kust och skär-
gård”, ”Myllrande våtmarker”, ”Storslagen fjällmiljö” och ”Grundvatten av god kvalité”.
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4.4 Policy och mål
Nedan redovisas olika myndigheters referensvärden och mål samt dåvarande Banverket 
detaljerade mål för verksamheten.

4.4.1 Planeringsmål för buller
Banverket och Naturvårdsverket har tillsammans tagit fram planeringsmål för buller och 
vibrationer för spårburen trafi k. Planeringsmålen för buller redovisas i dokumentet Buller 
och vibrationer från spårburen linjetrafi k och överensstämmer med de riktvärden för 
god miljökvalitet som riksdagen fastställde då den beslutade om regeringens proposition 
1996/97:53. Riktvärdena baseras på dagens kunskap om buller från spårburen trafi k och 
bullrets negativa inverkan på berörda människor.

Vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad 
av trafi kinfrastruktur bör inte följande riktvärden överskridas: 

30 dBA dygnsekvivalent ljudnivå inomhus
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad
60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå utomhus för bostadsområdet i övrigt
70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Bullerskyddsåtgärder bör vidtas med strävan att efterfölja riktvärdena i den mån det är 
tekniskt möjligt, samhällsekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat. Riktvärdena är 
alltså inte gränsvärden utan ska alltid sättas i relation till kostnad och miljönytta. I de fall 
utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt ovan bör inriktningen vara att inom-
husvärdena inte överskrids.

Uppkomsten av buller och vibrationer från spårburen trafi k är beroende av trafi keringen 
dvs. tågtyp, hastighet, tåglängd och antal tåg. Även bankroppens uppbyggnad, olika typer 
av spårkomponenter, spårets underhåll och tillstånd, terräng- och markförhållanden i om-
givningen och intilliggande byggnaders konstruktion har betydelse för vilka buller- och 
vibrationsnivåer som uppstår. 

4.4.2 Planeringsmål för vibrationer
Enligt Banverkets skrift Järnvägen i samhällsplaneringen – Underlag för tillämpning av 
miljöbalken och plan- och bygglagen:

Vibrationer från järnvägen kan orsaka skador på byggnader och ge upphov till störningar 
och obehag för människor. Det är dock mycket sällan som vibrationer från järnvägstrafi k 
orsakar skador, t ex sprickor eller sättningar, på normalt grundlagda byggnader.

Riktlinjer för nybyggnad
Banverket och Naturvårdsverket har tagit fram riktlinjer för vibrationer som anger att 
0,4mm/s (RMS 1-80Hz) inte bör överskridas vid permanentbostäder, fritidsbostäder och 
vårdlokaler. Nivån bör därför klaras när ny bebyggelse uppförs vid järnvägen. 

Riktvärdet är framtaget för att eliminera risken för störningar från järnvägstrafi k under 
nattetid. Riktvärdet är vägledande och inte bindande. Vid nybyggnad av järnväg avgörs 
återgärdernas omfattning med utgångspunkt för vad som är tekniskt, ekonomiskt och 
miljömässigt motiverat i det enskilda fallet.  

4.4.3 Planeringsmål för elektromagnetiska fält
Elledningar och elektriska apparater omges av två typer av fält, elektriska fält och mag-
netiska fält. Tillsammans kallas fälten elektromagnetiska fält. Fälten är starkast närmast 
källan och avtar snabbt med ökat avstånd. Magnetfält är svåra att skärma av och går obe-
hindrat igenom väggar och tak. 

Elektromagnetiska fält vid järnvägen fi nns främst kring kontaktledningar som är belägna 
ca 5,5 meter ovan räl. När inget tåg är i närheten är magnetfältet från kontaktledningen 
relativt svagt, styrkar ökar dock under några minuter när ett tåg passerar. 

Enligt Statens strålskyddsinstitut
Strålskyddsinstitutet har beslutat om rekommenderade referensvärden för magnetfält. 
Referensvärdena överensstämmer med vad EU och Internationella strålskyddskommis-
sionen (ICNIRP) rekommenderar. För hushållsel på 50 Hz är referensvärdet 100 µT medan 
det för järnvägsel på 16,7 Hz är 300 µT. På avståndet 1 meter från järnvägen underskrids 
referensvärdet 300 µT. Det gäller även när tåget är i närheten.  

Figur 4.1 Magnetfältets styrka på olika avstånd från 
spåret när tåget är långt borta (mer än 2,5km). Ström-
styrkan är 200 A och frekvensen 16,7 Hz. (Banverket 
2009)

Figur 4.2 Magnetfältets styrka på olika avstånd från 
spåret när tåget passerar. Strömstyrkan är 200 A och 
frekvensen 16,7 Hz. Det tillfälligt höga magnetfältet 
varar i ett par minuter. (Banverket 2009)
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Enligt Socialstyrelsen
Enligt ett meddelande blad som Socialstyrelsen tog fram 2005 i samråd med Boverket, 
Elsäkerhetsverket och Statens strålskyddsinstitut: 
 ”Sambandet mellan exponering för elektromagnetiska fält från kraftledningar och vissa andra elinstal-
lationer och ökad risk för leukemi hos barn har diskuterats under många år. Under 2001 (Ahlbom et 
al 2001) gjordes en omfattande genomgång av de epidemiologiska forskningsrapporter som då fanns. 
Resultaten från genomgången tyder på att man kan se en viss ökning av leukemirisken hos befolknings-
grupper som exponeras för magnetiska fält på 0,4µT eller mer (avser långvarig exponering för 50 Hz 
magnetfält i bostäder). Däremot ser man ingen riskökning under 0,4 µT. Det fi nns inte någon känd 
mekanism som skulle kunna förklara hur exponering för så svaga och lågfrekventa fält skulle kunna 
påverka risken för sjukdom.”

Enligt tidigare Banverket
Banverkets skrift Järnvägen i samhällsplaneringen – Underlag för tillämpning av miljöbal-
ken och plan- och bygglagen står:
Banverket tillämpar försiktighetsprincipen och arbetar för att begränsa magnetfälten så 
mycket som möjligt. Banverket arbetar även med olika tekniska lösningar som i särskilda 
fall kan minska magnetfälten. Det kan exempelvis handla om att ändra placeringen av 
kablar, kontaktledningar och kontaktledningsstolpar. 

Grundvärdet i en bostad eller kontor säga vara runt 0,1 µT, vilket är samma nivå som råder 
20 meter från järnvägen när inget tåg är i närheten. När ett tåg passerar kan magnetfältet 
från järnvägen öka till omkring 0,5-1 µT. Känslig utrustning som laboratorieutrustning 
eller medicinska apparaturer kan då påverkas. Störningar är dock ovanliga om byggnaden/
utrustningen ligger längre bort än 20 meter från järnvägens kontaktledning.  Ny bebyg-
gelse skall inte tillkomma inom 30 meter från närmaste spårmitt för pga bla buller, vibra-
tioner, utrymme för underhåll och skyddsavstånd vid eventuella transporter med farligt 
gods. Om detta avstånd hålls är risken för störningar pga elektromagnetiska fält normalt 
försumbar. 

4.5 Regionala mål
I handlingen Skånes miljömål (2009) har Region Skåne tagit fram särskilda delmål för de 
nationella miljömålen. I handlingsprogrammet Skånes miljöhandlingsprogram – aktuali-
serat återgärdsprogram för det regionala miljöarbetet (2007) anges ett antal återgärder för 
att uppnå delmålen och vilken aktör åtgärden berör samt till vilken tidpunkt åtgärden skall 
vara utförd. 

4.5.1 Delmål för de nationella miljömålen
Nedan redovisas de delmål som anses relevanta för projektet:
 

• Begränsad klimatpåverkan: Utsläppen av växthusgaser från transporter i  
 Skåne ska år 2015 vara 10 procent lägre än år 2007.

4.6 Lokala miljömål
Helsingborg stad har genom Miljöprogram för Helsingborg stad – mål och återgärder 
(2007) arbetet fram en miljöpolicy och fem prioriterade sakområden; Hållbart transport-
system, Hållbart energisystem, Sundare Helsingborg, Hållbar planering och skötsel samt 
Rent vatten. Ytterligare ett prioriterat område utgörs av Medborgsamverkan. Nedan redo-
visas de lokala delmål som är relevanta för projekt. 

• Antal kollektivtrafi kanter: År 2015 bör antalet kollektivtrafi kanter ha ökat  
 med minst 21 procent jämfört med 2005.

• Besvär av trafi kbuller: År 2010 skall antalet människor som utsätts för   
 trafi kbullerstörningar överstigande riktvärden för buller i bostäder ha  
 minskat med 5 % jämfört med år 1998.

• God tillgång till kollektivtrafi k: Vid planering prioriteras ny- och utbygg-  
 nad vid goda kollektivtrafi klägen.

• Långsiktigt skydd av skogsmark: Värdefull skogsmark skall skyddas.

• Åtgärdsprogram för hotade arter: De nationellt hotade arter som fi nns i  
 Helsingborg skall tillskapas förutsättningar att leva vidare.

• Minskade barriäreffekter: Fragmentering och/eller uppsplittring av  
 sammanhängande naturområden skall inte öka.

• Mer död ved: Senast år 2010 skall den skog som ägs av staden innehålla  
 minst 15 m³ död ved (högstubbar och lågor) per hektar.
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5. Befi ntliga förhållanden och förutsättningar
I detta kapitel beskrivs förutsättningar för projektet såsom befi ntlig järnvägsanläggning, 
trafi kering, samhällsstruktur, stadsbild, riksintressen och förordnanden.

5.1 Trafi kering 

5.1.1 Dagens trafi kering 
Trafi ken på aktuell sträcka utgörs idag av Pågatåg i timmestrafi k Malmö – Ängelholm 
med förstärkning i rusningstrafi k samt Öresundståg i timmestrafi k hela dygnet Helsingör 

– Malmö – Göteborg. På grund av kapacitetsbrist omleds snabbtåg via Hässleholm och 
Markarydsbanan. Inga nattåg går på sträckan.

Tidtabellslagda godståg trafi kerar inte sträckan Maria – Knutpunkten. 

5.1.2 Trafi kering med utbyggnad Maria station – Romares väg
Trafi k- och kapacitetsanalysen för utbyggnaden Maria station – Romares väg har använt 
Skånetrafi kens trafi kupplägg för 2020 som underlag. Bedömningen är att med utbyggna-
den Maria station – Romares väg kommer trafi ken att kunna ökas med totalt cirka 30 tåg/
dag. Detta resulterar i en trafi kering på omkring 114 tåg/dag på sträckan. Trafi ken utgörs 
i huvudsak av Pågatåg och Öresundståg. I detta skede bedöms även att snabbtågen X2000 
mellan Göteborg - Malmö trafi kerar sträckan se fi gur 5.1.   

5.2 Befi ntlig infrastruktur
Nedan redogörs för den infrastruktur som fi nns inom utredningsområdet.

5.2.1 Riksintresse för kommunikation
Västkustbanan utgör riksintresse för kommunikation enligt miljöbalken 3 kap 8 §. 

5.2.2 Järnvägsanläggning
Järnvägen går i utredningsområdet till större delen i markplan men i skärning genom Pål-
sjö skog. På sträckan fi nns två större kurvor, en vid Gyhult och en i Pålsjö skog.

Befi ntlig Maria station som uppfördes 1996 är utformad som en 760 meter lång mötessta-
tion med samtidig infart och är försedd med 180 meter långa sidoplattformar. På stationens 
norra del fi nns en planskild korsning för gång- och cykeltrafi k. 

På norra sidan av järnvägen fi nns bullerskyddsåtgärder lokalt i form av en bullervall strax 
söder om Maria station och en bullervall väster om Ringstorpsvägen utmed radhusbebyg-
gelsen.

Figur 5.1: Tabell trafi kering, antal tåg per vardagsmedeldygn.  Figur 5.2: Foto över befi ntlig plankorsning för 
Ringstorpsvägen.

Figur 5.3:Flygfoto över Maria station med Västra 
Berga industriområde till höger i bilden.
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Idag är den signalerade hastigheten satt till 140 km/h för snabbtåg, Öresundståg och Påga-
tåg från Ödåkra och söder ut. Där kurvan vid Gyhults startar är den signalerade hastighe-
ten satt till 130km/h för Öresundståg och Pågatåg medan snabbtågen får köra i 140 km/h. 
Den hastigheten bibehålls i 1,3 km fram till strax öster om Kullavägen där den sänks till 95 
km/h för Öresundståg och Pågatåg samtidigt som hastigheten för snabbtågen sänkt till 115 
km/h. Hastigheten sänks ytterligare innan Knutpunkten till 70 km/h för samtliga tåg. Se 
även fi gur 5.4.  (Källa: BIS)

5.2.3 Vägsystem
I norr avgränsas utredningsområdet av väg 111 som förbinder Kullahalvön med Helsing-
borgsregionen. Väg 111 är den enda direkta vägförbindelsen mellan Höganäs och Helsing-
borg.

Vid Maria station passerar Bergavägen planskilt under järnvägen. Planskildheten är dock 
dimensionerad för gång och cykel och inte anpassad för de framtida behoven. Helsingborg 
stad har påbörjat en utredning om Bergavägen och dess anpassning till nya Maria station, 
utvecklingen av Maria stationsområde och framtida spårvagnstrafi k. 

Ringstorpsvägens plankorsning har stängts för fordonstrafi k i och med färdigställandet 
av den nya planskilda Kullavägen. Kullavägen kommer därmed att överta rollen som 
nord-sydlig trafi kled inom området. Möjligheten för gång- och cykeltrafi kanter att passera 
järnvägen i plan vid Ringstorpsvägen kvarstår.

I södra delen av utredningsområdet passerar Romares väg planskilt över järnvägen. Roma-
res väg går i syd-nordlig sträckning och kopplar samman dagens Mariastaden och Pålsjö 
med Helsingborg.

Figur 5.4: Karta över utredningsområdet som redovisar dagens största tillåtna hastighet (STH). STHxx/
xx redovisar  STH Öresundståg/STH snabbtåg.  Grön linje illustrerar befi ntlig järnväg. 

Figur 5.5: Karta över norra Helsingborg med större vägar och omnämnda gator utsatta (© Stadsbygg-
nadsförvaltningen, Helsingborg).
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5.3 Kommunala planer
Helsingborg har en gällande översiktsplan antagen 2002. En ny översiktsplan ”ÖP 2010” är 
under framtagande. 

I den gällande översiktsplanen uttrycks att:
• För Helsingborgs stad är det angeläget med en utbyggnad av Västkust- 

 banan till dubbelspår på hela sträckan.
• För att åstadkomma en godtagbar och enhetlig standard i hela banans  

 längd måste den förläggas i tunnel under Tågaborg för att sedan 
 ansluta strax norr om Knutpunkten till befi ntlig tunnelstation. 

• Området Landborgen - Pålsjö skog – Sofi ero är av kommunen utpekat som  
 föreslagen nationalstadspark enligt MB 4 kap 7§ och föremål för natur- 
 reservatsbildning.

I den nya översiktsplanen står det bland annat att:
• Helsingborg stad ska fortsätta verka för dubbelspår på hela Västkust- 

 banan.
• Med dubbelspår på hela Västkustbanan möjliggörs trafi kering av  

 snabbtåg till Helsingborg.
• Järnvägen till och från Helsingborg ska hålla en hög standard.
• Mellan Knutpunkten och Maria station behöver kapaciteten på Väst- 

 kustbanan öka.
• Staden verkar för att fl er godstransporter sker på järnväg.
• Staden ska arbete för en utveckling av höghastighetståg till regionen.
• Helsingborg stad skall arbeta för en fast Helsingborg-Helsingör-förbindelse.

Stadsplaner och detaljplaner
Tre gällande planer tangerar spårområdet medan sex gällande planer korsar delar av järn-
vägen. Det fi nns även två pågående detaljplaner inom utredningsområdet. 

De kommunala planer som bedöms påverkas mest av utbyggnaden är detaljplan för Pålsjö 
sjukhem 2 och planerad utbyggnad inom ramen för planprogram Maria stationsområde. 
Detaljplanen Pålsjö sjukhem 2 med en genomförandetid till 2014-10-28 medger utbyggnad 
för 60 lägenheter mellan Pålsjö sjukhem, Romares väg och befi ntlig järnväg. Planprogram-
met Maria stationsområde omfattar cirka 2 000 bostäder och arbetsplatser för cirka 500 
personer.

5.4 Naturmiljö 
Inom utredningsområdet fi nns två större naturområden, Gyhult skog och Pålsjö skog. 
Stora delar av dessa områden utgörs av bokskog, men även inslag av ek och andra ädellöv-
träd återfi nns i skogsområdena. 

En inventering under 2005 (Malmqvist 2005) av vedlevande insekter i bla Pålsjö skog och 
Gyhults skog visade på att båda skogsområden hade fl ertalet rödlistade skalbaggar. Ingen 
av de vedlevande insekter som dokumenterades under inventeringen i Gyhult skog eller 
Pålsjö skog är dock fridlysta. Fridlysning av en art, dvs att arten är upptagen i artskydds-
förordningen bilaga 1 eller bilaga 2, ger ett formellt skydd. Rödlistning av en art ger däre-
mot inget formellt skydd. Rödlistan kan användas som underlag vid bedömning av vilken 
hänsyn som bör tas till ett naturområde eller en artförekomst.  

Gyhults skog
Gyhults skog har trots sin ringa storlek ett mycket högt naturvärde med en intressant 
fauna av vedlevande insekter. Vid en inventering under 2005 (Malmqvist 2005) noterades 
totalt 64 arter vedlevande skalbaggar vara 10 rödlistade. Flera av dem är knutna till äldre 
bokskogar med rik förekomst på gamla träd och grov död ved. Bland dessa fi nns bla de 
båda rödlistade bokspecialisterna gråbandad trägnagare Anobium costatum och stumpbag-
gen Plegaderus dissectus. En annan mycket sällsynt art från området är den hotade klubb-
hornsbaggen Trichonyx sulcicollis. Den uppges leva i träd tillsammans med myror av släktet 
Lasius och endast en handfull platser med arten är kända i Skåne.

Figur 5.6: Foto Gyhults skog
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Pålsjö skog
Pålsjö skog utgörs av en ek och bok dominerad ädellövskog. I södra delen fi nns också en 
värdefull alsumpskog. En mindre bäck rinner även genom skogsområdet. I inventeringen 
2005 utförd av Naturcentrum (Malmqvist 2005) görs nedanstående beskrivning: 

Den stora mängden gamla träd, den goda tillgången på död ved och troligtvis en lång skoglig kontinuitet 
har medfört att många hotade arter fi nns i skogen. Både sällsynta mossor, svampar och lavar har hittats, 
det är dock framför allt skalbaggsfaunan som visar på höga kvalitéer. 

En av Pålsjö skogs mycket sällsynta arter är den krävande bokblombocken. Bokblombocken förekommer 
nästan uteslutande i skogar med god tillgång på död ved och den utnyttjar nästan uteslutande solexpo-
nerade högstubbar i en lucka eller i en kantzon i skogen. Glesa bokskogar av den typ som Pålsjö skog är 
ofta mycket lämpliga för arten. 

Under inventeringen 2005 noterades totalt 52 vedlevande skakbaggar varav 8 av dessa är 
rödlistade.

5.4.1 Riksintresse för naturmiljö 
Pålsjöskog fram till Domsten, M:N4 Pålsjö – Domsten, är utpekat som riksintresseområde 
för sitt naturvärde enligt miljöbalken kapitel 3 § 6. Värdena utgörs av geovetenskapliga 
värden samt naturbetesmark. Övervägande delen av riksintressets värden är knutna till 
landborgen, sandstensbrottet vid Döshult och naturbetesmarken vid Domsten - Viken. 
Inom utredningsområdet berörs Pålsjö skog av riksintresset.   

5.4.2 Länsstyrelsens naturvårdsprogram
Länsstyrelsen i Skåne har ett naturvårdsprogram för terrängform som ligger på norra 
sidan av järnvägen i Pålsjöskog. I naturvårdsprogrammet anges att Pålsjö skog utgör ett 
viktigt närrekreationsområde och att skogsområdets variation bidrar till den biologiska 
mångfalden. 

Figur 5.7: Foto Pålsjö skog

Figur 5.8 Redovisar det område inom/ nära utredningsområdet som berörs av olika skydd för naturmiljö och frilufts-
liv: Lila yta:  Riksintresse naturvård, Vitskraff ering: Länsstyrelsens naturvårdsprogram -terrängform Svart skraff ering: 
Skyddsområde tätortsnära natur, svar- vit sträckad linje: Riksintresse Kustzon.

SVARTVIT STRECKAD LINJE  
-RIKSINTRESSE KUSTZON

VIT SKRAFFERING  -
NATURVÅRDSPROGRAM 
TERRÄNGFORM

SVART SKRAFFERING  -
SKYDDSOMR. TÄTORTS-
NÄRA NATUR

LILA YTA  -RIKSINTRESSE 
NATURVÅRD
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5.4.3 Skogsvårdsstyrelsens utpekanden
Skogsvårdsstyrelsen har pekat ut stora delar av Pålsjö skog och Gyhult skog som nyckel-
biotop. I Pålsjö skog har skogsvårdsstyrelsen även klassat delar av skogsområdet söder om 
järnvägen som naturvärde och vissa delar som sumpskog.

I Nordvästskåne, i den så kallade risbygden, var boskapsskötseln av större betydelse än spannmåls-
odlingen. Utmarken bestod till största delen av ett hårt betat hedliknande landskap med mycket ljung. 
Inmarken bestod av skog som till stor del nyttjades för lövtäkt till vinterfoder och här fanns även enstaka 
små åkrar.

Gården Gyhult med anor från åtminstone senmedeltid och Gyhults skog samt det omgivande, men 
troligen snart försvinnande odlingslandskapet, representerar storgårdslandskapet och resultaten av 
skiftesreformerna när det äldre fäladspräglade landskapet förvandlades till fullåkersbygd.

Järnvägen anlades 1885, först som privatbanorna Helsingborg - Hessleholms Järnväg och Skåne - Hal-
lands Järnväg, men 1896 förstatligades de enskilda järnvägar som är grunden till dagens Västkustbana. 
Järnvägssträckningen är i sig ett värde som vittnar om utbyggnaden av kommunikationerna när Sverige 
omvandlades från ett bondesamhälle till ett industrisamhälle. Sträckningen är densamma som vid 
byggnadsperioden på 1880-talet. 

Kring sekelskiftet 1900 expanderade Helsingborgs stad mot nordöst och några olika institutioner eta-
blerades. Delar av jordarna till Gyhult, Filborna, Väla och Kungshult inköptes av staten för att uppföra 
Berga kasern och övningsområde, anläggningen fungerade som regemente fram till 1952.

Under efterkrigstiden expanderade staden även mot nordöst. Förelöpare till stadsbebyggelsen var 
Åragatans koloniförening år 1945 och föregångaren till Stenbockens Sommarby, koloniföreningen Käfta-
Åra år 1948. De är utfl yttningar från äldre koloniområden som fl yttats när staden expanderat. Båda 
koloniområdena ritades av dåvarande stadsarkitekten och de ursprungliga indelningarna existerar till 
delar fortfarande. En del stugor är fl yttade från äldre koloniområden.

Pålsjöhemmet och Romares stiftelse är relativt sentida exponenter för det stråk av administrativa bygg-
nader som byggdes nordöst om staden under 1900-talet.

Pålsjö skog, väster om Romares väg, är ursprungligen den skog som funnits på inägorna till Pålsjö och 
som omvandlats från ekonomisk enhet till parkliknande skog.

5.5.1 Riksintresse för kulturmiljö
Utredningsområdet berörs inte av riksintresse för kulturmiljö. 

5.5.2 Fornlämningar
Vid Gyhults gård fi nns tre kända fornlämningar. Fornlämningarna Helsingborg 228:1 och 
Helsingborg 228:2 är fasta fornlämningar medan Helsingborg 180:1 är klassad som övrig 
kulturhistorisk lämning. Fornlämningarna Helsingborg 228:1 och Helsingborg 228:2 
är lägen för de två äldre gårdar som fanns här fram till en bit in på 1800-talet. Fornläm-
ningen Helsingborg 228:2 ligger i närheten av befi ntlig järnväg, se fi gur 5.11. Den tredje 
fornlämningen, Helsingborg 180:1, är en fyndsamling som förvaras på Gyhults gård. Flera 

Figur 5.9 & 5.10  Redovisar Gyhult respektive Pål-
sjöskog, områden inom planområdet som berörs av 
Skogsvårdsstyrelsens skydd för :
Vitskraff ering: Nyckelbiotop
Röd yta: Naturvärde
Blå yta: Sumskog 

5.5 Kulturmiljö
Följande bild av utredningsområdets kulturmiljöhistoria ges av Kulturlandskapsanalys, 
Wallin (2009):

Under historisk tid har området legat inom byarna Pilshult, Kungshult, Filborna samt gårdarna Gyhult 
och Pålsjö. Efterhand har Helsingborgs stad vuxit och förvärvat mark. Mellan byarnas inägor har det 
funnits stora utmarksområden som ofta varit gemensam för byarna. Stora delar har ingått i Helsing-
borgs fälad och i Kulla fälad. 
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av fynden har förmodligen kommit fram vid dräneringen och odlingen av en stor våtmark 
som låg norr om Gyhults gård. Möjligen har det funnits boplatser på högre belägna platser 
i terrängen.

5.5.3 Länsstyrelsens kulturmiljöprogram
Centrala Helsingborg omfattas av länsstyrelsens kulturmiljöprogram för särskilt värdefull 
kulturmiljö; Kulturmiljön Helsingborg. Den särskilt värdefulla kulturmiljön avgränsas av 
väg 111 i norr och öst och i söder av Påltorp, särskilt värdefull kulturmiljön redovisas på 
fi gur 5.11 med en linje.

Kulturmiljön Helsingborgs värden ligger i stadens framväxt från tidigmedeltid med dess 
strategiska, kommunikativa och kommersiella betydelse. Utmed Västkustbanans sträck-
ning mot nordöst består värdena av stadens 1900-talsexpansion med ett stråk av adminis-
trativa byggnader där särskilt S:ta Maria sjukhus och Kungshults sjukhem betonas. Viktiga 
är även de stora gårdar som haft avgörande betydelse för landskapsbilden under åtmins-
tone 150-200 år, det vill säga Gyhult, Nya Kungshult och Pålsjö.

Utredningsområdet tangerar i sydväst kulturmiljöstråket Per-Albin-linjen. Kulturmiljöst-
råket ligger utmed kusten och berör delar av Pålsjö skog.  

5.6 Rekreation och friluftsliv
Inom utredningsområdet fi nns ett större rekreationsområde, Pålsjö skog. Pålsjö skog nytt-
jas intensivt för rekreation av helsingborgsborna. Det som bidrar till populariteten är bla 
ett väl utvecklat stigsystem, nära lokalisering till bebyggelsen, varierande natur och utbud 
av aktiviteter som tex elljusbana. 

5.6.1 Riksintresse för kustzon
Riksintresse för kustzonen spelar en viktig roll för både natur- och kulturmiljövård och 
för det rörliga friluftslivet. Riksintresset för kustzon börjar i arbetsområdet ungefär vid 
Stenbockens sommarby och sträcker sig väster ut till kusten. Se fi gur 5.8. 

5.6.2 Länsstyrelsens Skydd för tätortsnära natur
Inom utredningsområdet fi nns Länsstyrelsens “Skydd för tätortsnära natur”. Skyddsom-
rådet ”Allerum och Landborgen” sammanfaller till stor del med Riksintresse för natur-
vård, se fi gur 5.11. Värdena är knutna till Allerumsskogen och Landborgen. Det utpekade 
området bör enligt länsstyrelsen skyddas för friluftsliv och naturvård i Skåne. I rapporten 

“Närmare till naturen i Skåne - Skydd av tätortsnära områden för friluftsliv och naturvård” 
återfi nns områdesbeskrivning. 

5.6.3 Kommunala utpekanden 
Helsingborgs stads Översiktsplan pekar ut Pålsjö skog och grönstråket utmed landborgen 
som viktigt för friluftslivet. De ingår i Helsingborgs övergripande grönstråk där rekreativa 
och ekologiska värden skall prioriteras.

Figur 5.11: Redovisar det område inom/nära utredningsområdet som berörs av olika skydd för kulturmiljö:
Brun skraff ering: Riksintresse kulturmiljö
Gul yta: Kulturmiljöstråk
Brun linje: Särskilt värdefull kulturmiljö
Ljusbrun yta: Fast fornlämning, RAÄ 228:1 och RAÄ 228:2
Brun punkt: Övrig kulturhistorisk lämning, RAÄ 180

RAÄ 228:1
RAÄ 228:2

RAÄ 180
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5.7 Stads- och landskapsbild
Inom utredningsområdet kan två övergripande karaktärer urskiljas. I norr från väg 111 
fram till Maria station möter det öppna åkerlandskapet Berga industriområde. Den andra 
karaktären utgörs av en stadsmiljö som sträcker sig från Maria station och vidare väster ut. 
Denna struktur består av bostadsbebyggelse, skol- och vårdverksamheter och gröna inslag 
i form av lövskogs- och kolonilottsområden. 

För att underlätta beskrivningen av utredningsområdet görs en indelning från norr till 
söder i fyra delområden: väg 111 - Maria station, Maria station – Kullavägen, Kullavägen – 
Romares väg och Romares väg - Pålsjö skog.

5.7.1 Väg 111 - Maria station
Området vid Gyhult och Maria station utgör en gräns mellan Berga industriområde och 
den obebyggda marken norr om Västkustbanan. Järnvägen följer landskapets topografi  
genom området fram till Maria station. 

Järnvägen går planskilt över väg 111. Söder om väg 111 och öster om järnvägen sträcker 
Västra Berga industriområde sig fram till Maria station. Närmast spårområdet fi nns verk-
samheter såsom Ljungssmide, Albima food, Termokyl, Mizmaster, Smurfi t kappa, Spring 
Hill texile och Brunnebergs. 

Gyhults skog och Gyhults gård utgör en mindre ö i åkerlandskapet och ligger cirka 350 
meter sydväst om väg 111 på järnvägens västra sida. I anslutning till Gyhults skog ligger en 
transformatorstation. Gyhults gård och transformatorstationen nås i norr via en mindre 
lokalväg som går parallellt med järnvägen över väg 111. 

Åkermarken söder om Gyhults skog sträcker sig fram till Stenbockens sommarby. Denna 
del av åkermarken planerar Helsingborgs stad att ta i anspråk för utbyggnaden av Maria 
stationsområde. Helsingborg stad arbetar för närvarande med planarbetet för nya Maria 
stationsområde.

Figur 5.12: Flygfoto delområdena ock karaktärer utmarkerade.

Figur 5.14: Karta delområde Väg 
111 - Maria station. Vit linje marke-
rar befi ntlig järnväg.

Figur 5.13: Transformatorstationen 
vid Gyhult.
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5.7.2 Maria station - Kullavägen
Delområdet Kullavägen – Romares väg utgörs av fl erfamiljsbostäder och kolonilotter. 
Järnvägen går på bank genom området fram till Kullavägen där den åter går i plan.

Kolonilottsområdet Stenbockens sommarby ligger väster om järnvägen mellan Maria 
station och Kullavägen. Mellan järnvägen och kolonilotterna ligger en bullervall och en 
gång- och cykelbana. När Maria station byggdes ut kring 1996 togs kolonilotterna närmast 
järnvägen i anspråk.

På den östra sidan av järnvägen, i linje med Stenbockens sommarby, ligger Västra Berga 
med dess fl erfamiljsbostäder från 70-talet. Området utgörs av bebyggelse som är tre till 
fyra våningar hög med fasader i tegel eller betong. Området närmast järnvägen i Västra 
Berga består av öppna parkeringsytor och garage. 

I gränsen mellan Berga industriområde och Berga bostadsområde ligger Västra Berga skola. 
Skolan byggdes 1968 och inhyser såväl grundskola och särskola som förskola. Under höst-
terminen 2009 hade skolan cirka 220 elever. 

5.7.3 Kullavägen - Romares väg
Området består av bostadsbebyggelse i form av friliggande enfamiljshus, radhus och skol- 
och vårdverksamheter.

Söder om Berga bostadsområde fi nns ytterligare ett kolonilottsområde, Åragatans ko-
loniförening. Kolonilottsområdet avgränsas i öster av Kullavägen och i väster av Rings-
torpsvägen. Strax väster om Kullavägen ligger ett fördröjningsmagasin på norra sidan av 
järnvägen.

Idag korsar Ringstorpsvägen Västkustbanan i en plankorsning väster om fördröjningsma-
gasinet. Ringstorpsvägen har nyligen stängts och ersätts med den nya Kullavägen som går 
planskilt under Västkustbanan. 

Figur 5.16: Karta delområde  Maria 
station - Kullavägen. Vit linje marke-
rar befi ntlig järnväg.

Figur 5.17: Karta delområde
Kullavägen - Romares väg. 
Vit linje markerar befi ntlig 
järnväg.

Figur 5.15: Västra Berga bostadsom-
råde. 
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Vid Ringstorpsvägen böjer järnvägen av i en något mer sydlig riktning. Väster om Rings-
torpsvägen fi nns friliggande villabebyggelse utmed Hasselgatan. Villaområdet byggdes till 
stor del under egnahemsperioden (första hälften av 1900-talet) och består av friliggande 
1,5 plans hus i tegel eller putsad fasad. Järnvägen går nära bostadsbebyggelsen. På mot-
satt sida ligger delar av ett radhusområde från början av 80-talet med friliggande garage. 
Radhusen är uppförda i tvåplan med nedre delen i tegel och övre våning i träpanel. Även 
en fotbollsplan och ett mindre lövskogsområde återfi nns vid radhusområdet. En bullervall 
ligger mellan järnvägen och radhusområdet. 

Vid Pålsjö sjukhem fi nns bland annat rättspsykiatrin, öppenvård, psykmottagning, Barn- o. 
Ungdoms-Psykiatri och arbetsterapi. I anslutning till Pålsjö sjukhem ligger även Rönn-
bäcksskolan som avgränsas i väster av Romares väg. Rönnebäcksskolan har cirka 30 
elever/barn inom verksamheten som omfattar förskola 1-5 år, obligatorisk särskola, gym-
nasiesärskola och fritidshem. Rönnebäcksskolan, rättspsykiatrin och psykmottagningen är 
verksamheter som är störningskänsliga.

5.7.4 Romares väg – Pålsjö skog
Väster om Romares väg ligger Pålsjö skog med sin ädellövskog. Västkustbanan går i en 
naturlig dalgång genom Pålsjö skog och ligger på fl era sträckor i ett nersänkt läge. Skogen 
går delvis tätt på järnvägen. Sammantaget resulterar det i att järnvägen i regel endast syns 
på mycket nära håll. 

På järnvägens södra sida i kanten av Pålsjö skog invid Romares väg ligger Pålsjö Skog för-
skola och Pålsjö Tennisklubb. Pålsjö Skog förskola har verksamhet för barn mellan 1-7 år. 

Figur 5.21: Karta delområde  Romares väg - Pålsjö skog. Vit linje markerar befi ntlig järnväg.Figur 5.18: Pålsjö Skog förskola och Pålsjö tennisklubb

Figur 5.20: Radhusområdet på norra sidan av järnvägen.Figur 5.19: Villabebyggelsen utmed Hasselgatan.
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5.8 Buller och vibrationer
Sträckan Maria station – Romares väg trafi keras endast av persontåg. De tåg som gör 
uppehåll på Maria station är i dagsläget Pågatåg, Öresundståg och Intercitytåg. Nedan 
redogörs för vilka bullerutredningar och skyddsåtgärder som har utförts inom utred-
ningsområdet.

Bullernivåer
I ”etappmål 1” skal dåvarande Banverket tillgodose att ingen boende utsätts för tågtra-
fi kbullernivåer överskridande 55dBA maxnivå inomhus i sovrummet nattetid År 2002 
genomfördes därför en bullerutredning på sträckan mellan tråget på Gröningen och Ring-
storpsvägen (Banverket 2002b). Efter bullerutredningen 2002 har bulleråtgärder i form av 
byte/komplettering av fönster och ventilation utförts på två fastigheter inom föreliggande 
MKB utredningsområde för att uppnå ”etappmål 1”. 

Banverkets utredning 2002 gjorde ingen inventering eller bullerberäkningar på sträckan 
norr om Ringstorpsvägen vilket medför att det saknas jämförbara värden för bostadsbe-
byggelsen i Västra Berga och Gyhults gård.  

Vibrationer
Markförhållandena ur vibrationssynpunkt på den aktuella sträckan bedöms som goda. 
Banverket mätning av vibrationshastigheten i samband med bullerinventeringen 2002 
(Banverket 2002) visar på låga värden. Mätningarna av vibrationshastighetsnivå gav vär-
den på 0,1 mm/s med några få utslag på 0,2 mm/s vilket är under riktvärdet för miljökvali-
tet på 0,4 mm/s.  

5.9 Utsläpp av föroreningar till luft, mark och vatten
Den negativa påverkan på miljö och hälsa som utsläpp av föroreningar resulterar i ger ef-
fekter både lokalt och globalt. 

Luftföroreningar
I Helsingborgs miljörapport 2009 uppges det att Helsingborgs centrala delar stundom har 
problem med luftkvalitet, främst kvävedioxidhalterna. De uppmätta årsmedelvärdena för 
kvävedioxiden ligger under det gränsvärde som anges i miljökvalitetsnormen för kväve-
dioxid och kväveoxid. Luftkvalitén i Helsingborg överskrider dock tidvis miljökvalitets-
normen för kvävedioxidens dygnsmedelvärde. Timmedelvärdena för kvävedioxid ligger 
emellertid under tillåten gräns. 

Vägtrafi ken står generellt för en stor del av utsläpp av föroreningar till mark, luft och vat-
ten. Genom att fl ytta över transporter som sker på väg till järnväg minskar utsläppen av 

föroreningar till luft, vatten och mark. Eldrivna lok genererar endast marginella utsläpp 
av bla koldioxid, svaveldioxid, kvävedioxider, koloxid och kolväten. Det är i samband med 
produktionen av el som utsläppen till stor del sker. Aktuell järnvägssträcka trafi keras i 
princip endast av eldrivna lok. 

Partiklar
Halterna av PM10 har även blivit viktig del i arbetet med att förbättra luftkvalitén. Termen 
PM10 refererar till partiklar som är mindre än 10 mikromillimeter. Högre halter av PM10 
leder till hälsoeffekter på hjärta och lungor. Personer med luftvägs- eller hjärtproblem till-
hör riskgruppen. Pariklar som är större än 10 mikromillimeter kan exempelvis generera 
skador på omkringliggande miljö i form av förhöjda halter i marken. En känd företeelse är 
även lackskador på fordon som parkerats i nära anslutning till järnvägen.  Enligt miljökva-
litetsnormen för luft får PM10 inte förekomma i utomhusluft med mer än i genomsnitt 50 
mikrogram per kubikmeter luft under ett dygn (dygnsmedelvärde), och i genomsnitt 40 
mikrogram per kubikmeter luft under ett kalenderår (årsmedelvärde).

Järnvägen genererar partiklar i samband med slitage på järnvägsanläggnings räler och 
kontaktledningar eller tågens hjul och bromsar. Enligt utredningen Föroreningsnedfall från 
järnvägstrafi k (VTI 2003) deponeras partiklarna i regel inom 50-100 m från järnvägen. De 
partiklar järnvägen genererar ligger generellt under riktvärdena, se rapport (VTI 2003). 
Partiklar ifrån järnvägen kan bli ett problem i tunnelmiljöer där luftutbytet är begränsat. 
Tunnlar är inte aktuellt på föreliggande sträcka.

5.10 Risk och säkerhet
Tillämpning av ”Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen och Riskhantering i detaljplane-
processen” som avser transporter med farligt gods är inte aktuellt i föreliggande miljökon-
sekvensbeskrivning eftersom ingen transport av farligt gods sker på sträckan. Järnvägsan-
läggningen har optimal standard med ATC (automatisk tågkontroll), fjärrblockering och 
helsvetsade räler.

Figur 5.22: Befi ntlig plankorsning vid Ringstorpsvägen.
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Dagens anläggning får bedömas som mycket säker. Risken i nuläget är relaterat till rörelser 
på och kring Maria station och gc-plankorsningen vid Ringstorpsvägen samt olovlig vis-
telse i spår, exempelvis spring över spåren, endast delar av befi ntlig järnväg är i dagsläget 
inhägnad.

Kolbrytning
Under senare hälften av 1800-talet påbörjades brytning av kol i norra delen av Helsing-
borg. Brytningen skedde från schakt och gruvgångar. Tre schakt anlades på platån söder 
om Pålsjö skog och benämndes Piltack, Kristian och Gustaf. Piltack och Kristian hänger 
samman via gruvgångar. Det brutna området omfattar några hektar. Ytterligare ett schakt 
anlades mellan Landborgen och havet. Schakten hade en diameter av 3 meter och gruv-
gångarna var omkring 0,75 – 1 m högra och 3,6 m breda. Brytningar har som djupast skett 
på ett djup ca 30 meter under marknivå.  (Tyréns 2005)

5.11 Magnetfält
Projektet använder sig av försiktighetsprincipen och sätter ett målvärde för elektromagne-
tiska fält på 0,4 µT utifrån Socialstyrelsens skrift 2005. Dåvarande Banverket (2004) angav 
ett avstånd mellan spårmitt till bebyggelse på 30 meter som medför att påverkan från 
elektromagnetiska fält normalt är försumbar. Vid ett avstånd på 30 meter från spårmitt lig-
ger i dagsläget ca 10 bostadshus (fl ertalet av dessa utmed Hasslegatan), delar av Rönnebäck 
skolan samt delar av utemiljön vid Pålsjö skog förskola innanför

Vidare ligger även delar av Åragatans koloniförening och Stenbockens sommarby inom 30 
meter från järnvägen. 

5.12 Naturresurser
Enligt miljöbalken skall mark och vatten ges en sådan användning som medför en god 
hushållning. Som naturresurser räknas mark- och vatten för areella näringar, grund- och 
ytvatten, materialförekomster samt energihushållning. Inom området för Maria station 
fi nns jordbruk, ytvatten och grundvatten. 

5.12.1 Jordbruk
Åkermarken som fi nns nordväst om Maria station är enligt jord- och skogsklassifi ceringen 
i gamla Malmöhus län av klass 8.

5.12.2 Ytvatten
Dagvattendammen som ligger väster om Kullavägen på järnvägens nordvästra sida är ett 
fördröjningsmagasin som tar hand om vatten från kvarteren Maria-Sofi a och Maria-Lo-
visa, Käftaådra och stora delar av Kullavägen. Fördröjningsmagasinet underhålls av Hel-
singborgs stad. Vatten från magasinets leds vidare i sydvästlig riktning för att i slutändan 
ansluta till ledningsnätet.

Figur 5.23: Karta kända schakt och gruvor (SGU 2007). Grön linje illustrerar dagens järnväg. Röd prickad linje illus-
trerar miljökonsekvensbeskrivningens utredningsområde.
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Figur 5.25 Förekomst av borrade brunnar (grön prick) längs med utredningsområdet. Från SGUs brunnsdatabas.

Magasinet är dimensionerat för 40-årsregn (den förväntade maximala nederbörden under 
en 40 års period) och tar emot vatten från en Ø1200mm-ledning. Bräddning kan ske till 
fördröjningsmagasin/fotbollsplan innan anslutning till ledningsnätet som slutligen myn-
nar i Pålsjö bäck.  

5.12.3 Grundvatten
Grundvatten förekommer dels i jordlager och dels i fl era magasin i berget. Det mesta 
grundvattnet fi nns i den sedimentära berggrunden, ”hallen”. Bergmassan är i sig ganska tät 
men vatten förekommer i sprickor och i zoner med porösare sandsten. Det är mycket svårt 
att avgöra hur grundvattensystemet fungerar då omfattning, utbredning och förekomst av 
porösare eller uppspruckna sandstenar, sprickor eller sprickzoner är svåra att fastställa.  

Baserat på tidigare erfarenheter inom Helsingborgsområdet, kan det vid schakt inled-
ningsvis komma mycket vatten. I många fall har dock grundvatteninfl ödena minskat 
kraftigt inom några dygn. Detta tyder på att grundvattensystemet man kommit i kontakt 
med är begränsad och att den delvis töms samt att påfyllning sedan inte sker i samma takt 
på grund av de överliggande och normalt täta jordarna. Karakteristiskt är att vattenfö-
ringen i det sedimentära berget i området varierar eftersom det förekommer lager som är 
uppspruckna och har varierande förmåga att leda vatten. Trycknivå och fl öde kan därför 
variera betydligt inom relativt korta avstånd.

Grundvattennivåer har längs den aktuella sträckningen observerats på mellan ca 1 till 2 m 
under markytan vilket motsvarar nivåer mellan +41 och +40 vid Maria station och ca +29 
vid den sydligaste delen av utredningsområdet (Romares väg). Vid Kullavägens korsning 
med Västkustbanan är grundvattnet sänkt ned till vägens dräneringsnivå på ca +33. 

Inför ombyggnaden av den nya Kullavägen utförde Ramböll under hösten 2007 en 
brunnsinventering inom det området som bedömdes utgöra infl uensområde för vägen 
(Ramböll 2008). Inventeringen visade att det då fanns ett tiotal privata grävda brunnar i 
detta område, se fi gur 5.24. Brunnarna har ett djup som varierar mellan 2 och 5 meter och 
används för bevattning, främst under sommarmånaderna. En del av brunnarna tar sitt 
vatten från jordlagren, medan andra sannolikt är grävda ned i berget. Under den tid som 
byggtiden för Kullavägen har pågått har brunnarna ingått i ett kontrollprogram.

Vid sökning i SGUs brunnsdatabas i februari 2010 framgår det också att det fi nns borrade 
brunnar längs med utredningsområde, se fi gur 5.25. De fl esta av dessa brunnar är sanno-
likt bergvärmebrunnar. Brunnarna är mellan 100 och 200 m djupa. 

5.12.4 Förorenade områden
I utredningsområdet utmed befi ntlig järnvägsträckning kan det fi nnas förhöjda koncentra-
tioner av bekämpningsmedel, tungmetaller och PAH (Polycykliska aromatiska kolväten) 
som tillkommit i och med driften av järnvägen. 

Figur 5.24 Förekomst av grävda brunnar (röd prick) längs med utredningsområdet (Ramböll 2008).
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Berga industriområde och Västra Berga bostadsområde utgör delar av Bergafältet. Berga-
fältet användes under 1900-talets första hälft för militära ändamål, exempelvis exercisfält. 
Risk fi nns därmed för att högre halter av tungmetaller kan påträffas i marken härrörande 
från exempelvis äldre skjutbanor.

Enligt Helsingborg stad (2005) fi nns det även risk för PCB-föroreningar i marken kring 
transformatorstationen. 
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6. Nollalternativet
I lagen om byggande av järnväg utläses att en miljökonsekvensbeskrivning skall jämföra 
eventuella alternativ inbördes samt jämföra alternativt/en med ett alternativ som innebär 
att ingen utbyggnad sker, dvs ett nollalternativ. Nollalternativet i projektet Maria station - 
Romares väg innebär således:

• Ingen utbyggnad till dubbelspår 
• Ingen ombyggnad av Maria station
• Ingen kurvrätning i Gyhult
• Ingen ökad trafi kering

I Nollalternativet antas det att sträckan Ängelholm - Maria inte har byggts ut till dubbel-
spår eller att Bergavägen har anpassats till de framtida funktionerna. 

I nollalternativet bedöms att det totala antalet tåg som trafi kerar banan är ungefär det 
samma som i nuläget 2010. Sammansättningen av tågtyper kommer dock att förändras i 
förhållande till nuläget. De gamla Pågatågen X11 kommer att successivt ersättas med de 
nya Pågatågen X61. De nya Pågatågen har bättre kapacitet och miljöprestanda. 

Det är även tekniskt möjligt för snabbtåg X2000 att trafi kera banan. Detta är dock en tidta-
bell- och kapacitetsfråga som inte har utretts.    

Figur 6.1 Berga industriområde utgör delar av Bergafältet. På foto ses Florettgatan.

Helsingborg stad har planer på att utvecklar området norr Maria station; Maria stations-
område, med verksamheter och bostäder. Planprogrammet redovisar en etappvis utbygg-
nad.  I nollalternativet har Mariastationsområdet utvecklats helt eller delvis.

Vidare har om- och tillbyggnad av ett äldreboende vid Pålsjö sjukhem (dp Pålsjö sjukhem 
2) troligtvis påbörjats. 

I nollalternativet har fordonstrafi ken troligen fortsatt att öka.  
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Figur 7.1 Korridor för sträckan 
Maria station - Romares väg. Röd 
linje illusterar nytt spår. Vit linje 
redovisar befi ntligt spår som 
behålls. Röd yta redovisar område 
som påverkas av utbyggnad. 
Eventuellt tillkommer trädsäk-
ringszon.

Figur 7.2  Korridor för sträckan Väg 111 - Maria station. Röd yta redovisar område som påverkas av utbyggnad. Even-
tuellt tillkommer trädsäkringszon.

7. Studerad korridor
Förstudie Maria – Knutpunkten har identifi erat en korridor som är kopplad till befi ntlig 
järnväg. Endast en korridor har studerats i järnvägsutredningen Maria station – Romares 
väg eftersom andra lokaliseringar på korridorer inte är aktuellt i detta projekt då sträckan 
är kort samtidig som utbyggnad i stor del sker i befi ntlig sträckning. Inom korridoren fi nns 
ett antal utformningsalternativ för delsträckan väg 111 – Maria station medan delsträckan 
Maria station – Romares väg endast har en möjlig utformning.

I föreliggande miljökonsekvensbeskrivning används principlösningar/varianter på del-
sträckorna för att kunna bedöma miljöpåverkan av olika utformningar av järnvägen inom 
korridoren. Järnvägens läge kommer att studeras mer ingående i järnvägsplanen då även 
den slutgiltiga sträckningen fastslås.

I kapitlet 8 beskrivs de olika principlösningarna som inryms inom korridoren. Dessa prin-
ciplösningar kommer även att konsekvensbeskrivas i kapitel 10. En samlad beskrivning av 
miljökonsekvenserna för korridoren, se fi gur 7.1 och 7.2, ges i kapitel 12 ”Samlad bedöm-
ning och fortsatt arbete”. FLERA LINJE-

STRÄCKNINGAR/
PRINCIPLÖSNINGAR 
ÄR MÖJLIGA INOM 

KORRIDOREN 
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GYHULT

TRANSFORMATOR-
STATIONEN

VÄSTRA BERGA
INDUSTRIOMRÅDE

GRÄNS FÖR 
TRÄDSÄKRINGSZON

huvudspåren. Mellanplattformarna kommer troligen att byggas i slutlig storlek, dvs med 
en längd av ca 330 meter och en bredd på ca 12 meter. Nedan ges en kort beskrivning av 
respektive principlösning.

Principlösning 1 ger störst kurvrätning och den nordligaste dragningen av järnvägen. 
Principlösning 2, 3 och 4 får samtliga ett sydligt läge närmare Västra Berga industriområde. 
Nedan ges en kort beskrivning av respektive principlösning.

Principlösning 1
Principlösningen innebär en kurvrätningen av Gyhultskurvan som medför att järnvägen 
dras närmare Gyhult och transformatorstationen, se fi gur 8.1. Spårgeometri resulterar i 
att norra delarna av Maria stations plattformar lokaliseras över Bergavägen. I principlös-
ning 1 kommer järnvägen att göra ett intrång på i sydöstra delen av Gyhults skog, se fi gur 
8.2. Principlösning resulterar även i ett intrång i transformatorstationen vid Gyhult. Inget 
intrång görs i Västra Berga industriområde. 

Figur 8.1 Principlösning 1 av Maria station. Figur 8.2 Översiktlig skiss över intrånget vid Gyhult och Västra Berga industriområde för principlösning 1 .
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8 Studerade varianter inom korridoren
Den studerade korridoren möjliggör olika utformningsvarianter så kallade principlös-
ningar som redovisas nedan.

8.1 Väg 111 – Maria station
I principlösning 1, 2 och 3 placeras två 250 långa och ca 6 meter breda sidoplattformar på 
yttersidan av vardera huvudspår. I principlösning 4 placeras två mellanplattformar mellan 
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Principlösning 2
Principlösningen ger endast en mindre kurvrätning i Gyhult. Järnvägen hamnar i förhål-
lande till befi ntlig järnväg i ett sydligt läge närmare Västra Berga industriområde. Spår-
geometrin resulterar i att Maria stations plattformar placeras strax sydväst om Bergavägen. 
Principlösningen kommer att tangera Gyhult skog. Principlösningen bör inte medföra 
några intrång i Västra Berga industriområde.

Principlösning 3
Principlösningen ger endast en mindre kurvrätning i Gyhult. I jämförelse med befi ntlig 
järnväg anläggs ny järnväg i ett sydligt läge närmare Västra Berga industriområde. Spår-
geometrin resulterar i att plattformarna på Maria station lokaliseras omkring 100 meter 
sydväst om Bergavägen. Principlösningen kommer att tangera Gyhult skog. Principlös-
ning kan komma att medföra ett visst intrång i Västra Berga industriområde då den som 
närmast ligger ca 12 meter från fastighetsgräns.

Figur 8.3 Principlösning 2 av Maria station. Figur 8.4 Principlösning 3 av Maria station.
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Principlösning 4
Principlösning 4 innebär en mindre kurvrätning i Gyhult. Järnvägen hamnar i förhållande 
till befi ntlig järnväg i ett sydligt läge närmare Västra Berga industriområde. Spårgeometrin 
resulterar i att Maria stations plattformar hamna cirka 200 meter nordöst om Bergavägen. 
I principlösning 4 kommer järnvägen att göra ett intrång i sydöstra delen av Gyhults skog, 
se fi gur 8.6. Vidare görs ett visst intrång i transformatorstationen vid Gyhult. Principlös-
ningen kommer att medföra ett intrång i Västra Berga industriområde. Störst blir intrånget 
precis nordöst om befi ntlig Maria station.  

Figur 8.5 Principlösning 4 av Maria station. Figur 8.6 Översiktlig skiss över intrånget vid Gyhult och Västra Berga industriområde för principlösning 4 .
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Figur 8.7 Utbyggnad sträckan Maria station - Romares väg. Röd linje illusterar nytt spår. Vit linje redovisar befi ntligt 
spår som behålls.

8.2 Maria station – Romares väg
I den södra delen av utredningsområdet mellan Maria station och växeln i Pålsjö skog 
kommer utbyggnaden till dubbelspår att ske i befi ntlig järnvägssträckning Det nya spåret 
läggs på järnvägens norra sida. I och med utbyggnaden kommer ett visst intrång att göras i 
dagvattenmagasinet väster om Kullavägen. Utbyggnaden förutsätter även en ny järnvägs-
bro över Kullavägen anläggs bredvid befi ntlig järnvägsbro. Vidare behöver järnvägsbron 
för Romares väg byggas om för att anpassas till dubbelspår. 

Intrånget i Pålsjö skog kommer att bli begränsat eftersom det nya spåret ansluter till 
befi ntligt enkelspår ca 100 meter väster om Romares väg. Dock går järnvägen i skärningen 
genom Pålsjö skog vilket leder till att markanspråket på den korta sträckan som berörs 
ökar för att kunna inrymma nödvändiga slänter. Slutligen kan vissa träd behöva fällas för 
att skapa en säkerhetszon till järnvägsanläggningen. 
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9. Eff ekter och konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet innebär ingen ytterligare påverkan på naturmiljön, kulturmiljö, stads- och 
landskapsbilden, vibrationer, utsläpp av föroreningar till luft, mark och vatten, risk och 
säkerhet, magnetfält, rekreation och friluftsliv eller naturresurser i förhållande till nuläget.

Nollalternativet innebär ungefär samma antal tåg som i nuläget, men nya tågtyper vilket 
kan resultera i viss förändring i bullernivån. De nya Pågatågen X61 kommer troligen att 
upplevas som tystare, medan en eventuell trafi kering med snabbtågen X2000 kommer att 
ge ökade bullernivåner. För befi ntlig bullersituation se fi gur 10.10.

Nollalternativet medför att kapacitetsbristen på banan kvarstår vilket leder till negativa 
miljöeffekter då förutsättningarna för utvecklingen av den kollektiva trafi ken minskar. 

Vidare blir inte anpassningen mellan den kommunala planeringen (ex Maria stationsom-
råde) och framtida dubbelspår på Västkustbanan optimal. 

Figur 9.1 Gångstråk och bänkar i Pålsjö skog på norra sidan av järnvägen.  Staketet markerar gränsen till järnvägsom-
rådet.

Figur 9.2 Även i nollalternativet kommer planområdet för Maria stationsområde att kunna exploateras. Planområdet 
är markerat med blå yta på ortofoto.
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I detta kapitel redogörs för de miljökonsekvenser som utredningsalternativet medför 
jämfört med nollalternativet. Utbyggnad till dubbelspår kommer att ta i anspråk ytterligare 
cirka 9 meter utmed norra/västra sidan av befi ntlig järnväg. Vid större nivåskillnader kan 
påverkningsområdet bli något större för att täcka de bankar eller skärningar som krävs. 
Avsnitt där järnvägen passerar genom skogsområden kommer troligen att fordra en trädfri 
zon för att säkerställa kontaktledningarna. 

10.1 Naturmiljö
Inom utredningsområdet berörs två naturområden, Pålsjö skog och Gyhults skog. De delar 
av naturområdena där järnvägsutbyggnaden leder till ett intrång består till stor del av 
bokskog. Bokskog är känslig för förändringar i dess livsmiljö. Bokar som har stått inne i ett 
bestånd dör i regel efter ett antal år om de friställs eftersom de inte klarar av att anpassa sig 
efter de förändrade växtförhållandena. 

Eff ekter och konsekvenser

Väg 111 – Maria station
I principlösning 1 kommer intrång att göras i sydöstra delarna av Gyhults skog, se fi gur 8.2 
och fi gur 10.1. Även principlösning 4 kommer att ge ett visst intrång, se fi gur 8.6. 
I principlösning 2 och 3 tangerar den nya järnvägen Gyhult skog vilket kan resultera i ett 
mindre intrång i skogsområdets sydöstra kant. Intrången kan komma att bli mindre än vad 
som illustreras i fi gur 8.2 och 8.6 beroende på hur trädsäkringszonen utformas.

Den del av Gyhult skog som berörs av intrånget är inte klassat som nyckelbiotop av Skogs-
vårdsstyrelsen. Överlag kan konsekvenserna för naturmiljön betraktas som förhållandevis 
små eftersom de centrala delarna av Gyhults skog inte berörs.

Maria station – Romares väg
Remsan av lövträd och buskvegetation som fi nns utmed en stor del av järnvägen mellan 
Pålsjö sjukhem och Kullavägen kommer vid utbyggnad att tas i anspråk på norra sidan av 
järnvägen. Utbyggnad till dubbelspår resulterar även i ett ingrepp i Pålsjö skog. Markan-
språket i Pålsjö skog blir relativt begränsat då utbyggnaden till dubbelspår slutar cirka 100 
meter väster om Romares väg. 

För delar av sträckan Maria station – Romares väg kommer nivåskillnaden mellan be-
fi ntlig järnväg och omkringliggande mark resultera i att större slänter behöver tillskapas. 
Detta resulterar i att påverkningsområdet blir större än om järnvägen hade gått i plan. 

Utbyggnaden i Pålsjö skog kommer att göra intrång i områden som berörs av riksintresse 
för naturvård, Länsstyrelsens naturvårdsprogram terrängform och nyckelbiotop. In-
trånget i riksintresset och de övriga värdena är dock förhållandevis litet. Vidare berörs 
inte riksintressets värdekärnor (Landborgen, sandstensbrottet vid Döshult och naturbetes-
markerna vid Domsten – Viken) av utbyggnaden. Konsekvenserna för naturmiljön utmed 
sträckan Maria station – Romares väg bedöms som små eftersom intrånget är förhållande-
vis litet och inte berör riksintresset värdekärnor. 

10. Eff ekter och konsekvenser av studerade varianter

Figur 10.1 Snitt vid Gyhult för Principlösning 1. Snittet illustrerar det intrång utbyggnaden medför.
Figur 10.2 Befi ntlig järnväg genom Pålsjö skog (sett 
väster ut från Romares väg). 

Figur 10.3 Fotomontage med inväxlingen väster om 
Romares väg.
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Figur 10.4 Befi ntlig järnväg går i skärning genom Pålsjö skog. Figur 10.5 Smårydsvägen genom Gyhults skog. Figur 10.6 Gyhults gård.

Förslag på åtgärder

Bokskog
Vid ingrepp i ett bokbestånd bör de friställda träden som börjar dö efter några år få stå 
kvar så länge som möjligt för att skydda bokarna innanför. Om möjligt bör träden få stå 
kvar även när de har dött till dess att ett nytt skogsbryn utvecklats som ger skydd åt bak-
omliggande bokar. Även kompaktering eller uppfyllning av jorden vid bokarnas rötter bör 
undvikas så långt som möjligt.  

En eventuell skötselgata utformas med mjuk övergång till befi ntligt skogsområde. Exem-
pelvis kan ett nytt skogsbryn av buskar och mindre trädarter anläggas i kantzonen. En 
anlagt bryn som etableras snabbt kan troligen även i viss mån hjälpa det nyexponerade 
bokarna.

Återplantering av mindre träd och buskvegetation utmed järnvägen för att behålla den 
gröna korridor som järnvägen utgör på vissa sträckor.

Skyddsvärda skalbaggar
För att bevara de sällsynta arter som idag förekommer i Pålsjö skog och Gyhult skog samt 
för att utveckla potentialen är det viktigt att det kontinuerlig fi nns en god tillgång på 
relativt grova bokhögstubbar. I Gyhult skog bör mängden stående och liggande grov död 
ved öka. 

All död ved i respektive skogsområde bör lämnas i området eller fl yttas inom området. 
Vidare bör eventuella träd som fälls läggas som död ved i respektive skog. Om det inte är 
möjligt bör veden transporteras till ett närliggande bokskogsområde. 

10.2 Kulturmiljö

Eff ekter och konsekvenser

Väg 111 – Maria station 
En rätning av kurvan vid Gyhult och utbyggnad av Maria station innebär ett mindre 
intrång i Gyhults skog och inägomarken till Gyhult. Enskiftesgränserna påverkas något 
men mönstret i landskapet bryts inte. Principlösningen 1 ger ett något större ingrepp än de 
övriga principlösningarna. 

En fast fornlämning, Helsingborg 228:2, som är ett av de två äldre gårdslägena som fö-
regått dagens Gyhult, kommer att behöva grävas ut vid utbyggnaden av principlösning 1. 
Övriga principlösningar kommer Helsingborg 228:2 att ligga i anslutning till ny järnvägs-
anläggning. Topografi n och den kända fornminnesinformationen indikerar att det kan 
fi nnas dolda fornlämningar under marken inom delar av sträckan. 
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Figur 10.7 Stenbockens sommarby. Figur 10.8 Bullervallen mellan järnvägen och fördröjningsmagasinet/fotbollsplanen öster om Pålsjö sjukhem.

En eventuell utbyggnad mot sydöst, på delar av Berga industriområde, påverkar däremot 
inte kulturmiljön.

Sammanfattningsvis är skillnaderna i konsekvenser för kulturmiljön beroende på vilken 
principlösning som väljs mycket små. Generellt bedöms konsekvenserna för kulturmiljön 
vara små eftersom de kulturbärande elementen inte berörs.

Maria station – Romares väg
Mindre ingrepp kommer att ske i Stenbockens sommarby, Pålsjö sjukhem och Pålsjö skog.

Eventuella små ingrepp i form av markanspråk utmed järnvägen i Stenbockens sommarby 
är marginella ur kulturmiljöns synpunkt. Likaså bedöms de små ingreppen vid Pålsjö-
hemmet och i den östligaste delen av Pålsjö skog vara ringa eftersom de kulturbärande 
elementen inte berörs. 

En generell konsekvens av utbygganden kan bli att järnvägens betydelse som en del av kul-
turlandskapet minskar något när eventuella bullerdämpande åtgärder skärmar av järnvä-
gen från omkringliggande landskap.

Förslag på åtgärder
För att minska bullerskyddens barriärseffekt kan bullerskydden utformas på ett sätt som 
anpassas till befi ntlig kulturmiljö.

Det bör göras en arkeologisk utredning av delsträckan förbi Gyhult, inklusive fornlämning 
Helsingborg 228:2. 

10.3 Stads- och landskapsbild

Eff ekter och konsekvenser
Järnvägen utgör redan i dag en synlig linje i landskapet då den på stora delar av sträckan 
går i plan eller något på bank. 

Väg 111 – Maria station
Utbyggnaden kommer att medföra att bulleråtgärder uppförs utmed delar av sträckan. Bul-
leråtgärderna kommer delvis att bestå av bullerplank.

Konsekvensen av bullerplanken blir att stads- och landskapsbilden påverkas negativt. Yt-
terligare ett spår förstärker järnvägen som linjär struktur i landskapet. Eventuella buller-
plank kommer att ge ett stort intryck i landskapet och avskilja järnvägen från omgivande 
landskap.

Maria station – Romares väg
Utbyggnaden av järnvägen resulterar i att anläggningen kommer närmare Stenbockens 
sommarby. I och med utbyggnaden kommer mark som i nuläget utgörs av träd och lägre 
vegetation att tas i anspråk på norra sidan av järnväg.

Konsekvensen av utbyggnaden blir att dagens bullervall vid Stenbockens sommarby 
troligen bitvis kommer att behöva ersättas med bullerplank vilket resulterar i en påtaglig 
visuell barriär. Mellan Kullavägen och Pålsjösjukhem kan utbyggnaden resultera i att 
vegetationen utmed järnvägen försvinner. Detta i sin tur kan medföra att järnvägen efter 
utbyggnad upplevs som mer visuellt påtaglig. Sammanlagt ger dessa konsekvenser en 
negativ påverkan på stads- och landskapsbilden. 
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Figur 10.9 Bullervallen mellan järnvägen och Stenbockens sommarby.

Figur 10.10 Bullerutbredning maxnivå 2 meter ovan mark med dagens trafi k (Ramböll 2010). Kartan redovisar västra 
delen av utredningsområdet.

Vid Pålsjö sjukhem och Pålsjö skog går järnvägen i skärning vilket minskar dess visuella 
påverkan på landskapet. Topografi n vid Pålsjö skog och Pålsjö sjukhem medför således att 
utbyggnadens negativa påverkan på landskapsbilden lokalt minskar.  

Förslag på åtgärder
Snabb återplantering och etablering av ny vegetation utmed järnvägen på de ställen där 
vegetation har behövts tas bort. 

Medveten utformning och placering av bullerskydd som anpassas till omkringliggande 
landskap och formspråk.  

10.4 Buller

Eff ekter och konsekvenser
Bullerberäkningarna har utförts för utredningsområdet och omfattar två scenarier, dagens 
trafi k och framtida trafi k. Den maximala ljudnivån kommer att vara dimensionerande för 
eventuella bullerskyddsåtgärder. I det aktuella fallet uppkommer de maximala ljudnivå-
erna vid passage av X2000. 

Resultatet från beräkningarna redovisas i kartform. Figur 10.10 representerar maximal 
ljudnivå på 2 m ovan mark med dagens trafi k. Figur 10.11 representerar maximal ljudnivå 
på 2 m ovan mark med trafi kering 2020 utan bullerskyddsåtgärder.

Figur 10.11 Bullerutbredning maxnivå 2 meter ovan mark med trafi kering 2020 utan bullerskyddsåtgärder (Ramböll 
2010). Kartan redovisar västra delen av utredningsområdet.
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Figur 10.14 Ovan redovisas de höjder på bullerskärmar som krävs för att nästan samtliga fastigheter skall klara 
riktvärdena. Röd linje markerar järnvägsspår, grön linje illustrerar bullerskärm med en höjd av 3-4 meter och blå linje 
redovisar bullerskärm som har en höjd på 2-3 meter.  (Ramböll 2010).

Figur 10.13 Bullerutbredning maxnivå 2 meter ovan mark med trafi kering 2020 med bullerskyddsåtgärder som 
medför att nästan samtliga fastigheter klarar riktvärdet (Ramböll 2010). Kartan redovisar västra delen av utrednings-
området.

I tabellen nedan redovisas en sammanställning av antalet fastigheter, där riktvärden för 
maximalnivån utomhus vid uteplats överskrids. I tabellen redovisas även bostäder som 
beräknas få en ljudnivå vid fasad som är så hög att det fi nns risk för överskridande av 
riktvärden för maximal ljudnivå inomhus. Antalet fastigheter som beräknas få överskri-
danden kommer att öka kraftigt med den förändrade trafi keringen. 

Figur 10.12 Antal fastigheter där riktvärdet för maximal ljudnivå utomhus vid uteplats beräknas överskida och/eller 
risk för överskridanden inomhus beräknas fi nnas. Siff ror inom parantes anger antal lägenheter som berörs.

För att klara av riktvärden utomhus vid uteplats beräknas bullerskärmar med en höjd på 
upp till 4 meter över spår att behöva anläggas utmed delar av utredningsområdet, se fi gur 
10.13 och fi gur 10.14. 

En lägre skärmhöjd med upp till 2,5 meter höga bullerskärmar utmed spåret kommer att 
minska antalet fastigheter med överskridanden i förhållande till dagens trafi k, fi gur 10.15.

Redovisade bulleråtgärder som är dimensionerade för bostadsfastigheterna medför även 
en förbättring av bullersituationen för exempelvis Stenbockens sommarby och Åragatans 
kolonilottsförening. 

Förslag på åtgärder
I nästa skede bör bulleråtgärdernas utformning, placering och höjd utredas vidare. Al-
ternativa bullerskyddsåtgärder i form av exempelvis bostadsnära åtgärder bör utredas. 
Vidare bör bullermätningar utföras i angränsade bostadshus för att säkerställa dess fasad-
dämpning. Vid val av bullerskyddsåtgärder bör en avvägning göras mellan nytta, kostnad 
och eventuell påverkan på stadsbilden och tryggheten. 
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Figur 10.15 Bullerutbredning maxnivå 2 meter ovan mark med trafi kering 2020 med bullerskyddsåtgärder i form av 
2,5 meter hög bullerskärm (Ramböll 2010). Kartan redovisar hela utredningsområdet.

Figur 10.16 Befi ntlig utformning av maria station. Figur 10.17 Planskildheten vid Maria station.

10.7 Risk och säkerhet

Eff ekter och konsekvenser
Den nya anläggningen ger inga negativa konsekvenser för omgivande miljö eller person-
säkerheten.

Väg 111 – Maria station
Utbyggnaden på sträckan väg 111 – Maria station resulterar i en ny spårdragning och 
justerade hastigheter. Beroende på alternativ varierar kurvrätningen i Gyhult och därmed 
även den nya hastigheten på sträckan. 

Kurvrätningen resulterar i en förbättring av järnvägens geometri och standard. Vidare 
kommer Maria station att få en ny utformning som följer gällande föreskrifter för lokaltåg-
stationer och anpassad för den resandekvot som förutspås. Bland annat kommer stängsel 
att uppföras mellan spåren inom stationsområdet för att minska risken för spring över 
spåren. Inga plankorsningar fi nns inom området.

Maria station – Romares väg
Dagens hastighet på sträckan kommer att behållas likaså kommer utbyggnaden att följa 
den befi ntliga järnvägens geometri. 

I och med utbyggnad i befi ntlig sträckning och profi l bedöms risken för urspårning, kol-
lision med djur, lövhalka eller översvämning/avsänkningen vara oförändrad i förhållande 
till nuläget. Den i dagsläget (2010) befi ntliga gc-plankorsningen måste stängas. 

Risken att järnvägsutbyggnaden berörs av äldre gruvor och schakt bedöms som liten ef-
tersom SGU:s utredning (Tyréns 2005) inte påvisar några schakt eller gruvor inom aktuellt 
utredningsområde. Vidare sker utbyggnaden i anslutning till befi ntlig järnvägssträckning 
och i förhållandevis liten omfattning.

10.5 Vibrationer

Eff ekter och konsekvenser
Den ökade trafi kering som utredda alternativ innebär resulterar i en marginell ökning av 
vibrationer i förhållande till dagens situation. 

Förändringen bedöms bli liten och ligga under de angivna riktvärdena eftersom grund-
läggningsförhållandena generellt är goda i området.

10.6 Utsläpp av föroreningar till luft, mark och vatten

Eff ekter och konsekvenser
Den ökade trafi keringen från 84 till 114 tåg som utredda alternativ innebär kan förväntas 
generera en marginell ökning av partiklar från spårslitage i förhållande till nuläget. Även 
antalet stannande (inbromsande) tåg kommer att öka på Maria station. Ökningen bedöms 
vara proportionell mot den trafi kökning som sker. 

Utsläpp av föroreningar till luft, mark och vatten från järnvägstrafi ken uppskattas vara 
ringa. 
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Figur 10.20 Pålsjö Tennisklubb.
Figur 10.18 Flygfoto över Pålsjö Skogs förskola, Rön-
nebäck skolan.

Figur 10.19 Flygfoto Pålsjö sjukhem och bostadshus 
utmed Hasslegatan.
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Förslag på åtgärder
Järnvägen byggs ut enligt gällande standard. I den fortsatta projekteringen säkerställs att 
inga gamla gruvor och schakt fi nns inom eller i nära anslutning till utredningsområdet.

Möjlighet fi nns till att hägna in spårområdet vilket minskar risken för spårspring. Detta 
bör studeras vidare i nästa skede. Vidare fi nns det planer på att ersätta gc-plankorsningen 
vid Ringstorpsvägen med en planskild gc-väg och om så sker ökar säkerheten.

10.8 Magnetfält

Eff ekter och konsekvenser
Utredningsalternativet innebär en ökning av tågtrafi ken och därmed ökar förekomsten av 
magnetfält. Maxvärdena ökar inte, men antalet toppvärden blir fl er och genomsnittsvärdet 
ökar. 

Väg 111 – Maria station
I dagsläget ligger en bostadsfastighet vid Maria station inom 30 meter från befi ntlig 
järnväg. Beroende på vilken principlösning som väljs kommer några eller fl era av industri-
fastigheterna i Berga industriområde att delvis hamna inom 30 meter från järnvägen.

Bostadsfastigheten vid Maria station kommer att påverkas negativt oberoende val av 
principlösning. I övrigt bedöms konsekvenserna bli små i förhållande till nollalternativet. 
Projektets målväde bedöms uppfyllas utmed hela sträckan.

Maria station – Romares väg
Fleratlet bostadshus utmed Hasslegatan och delar av Rönnebäcks skolan samt delar av 
Pålsjö Skogs förskolas ligger inom 30 meter från järnvägen. Järnvägen kommer att byggas 

ut mot Rönnebäcks skolan vilket medför att något mer av byggnaden kommer inom de 30 
metrarna från järnvägen.  Järnvägen kommer å andra sidan inte att byggas ut mot försko-
lan eller fastigheterna utmed Hasselgatan, men antalet tåg på sträckan och antalet expone-
ringstillfällen kommer att öka.

Projektets målväde bedöms uppfyllas utmed hela sträckan.

Förslag på åtgärder
Magnetfält är svåra att skärma men avklingar dock snabbt med avståndet. Genom att 
ändra placeringen av kablar, kontaktledningar och kontaktledningsstolpar kan magnetfäl-
tet i vissa fall lokalt minskas. Ny bebyggelse ska ej uppföras inom 30 meter från järnvägen.  
Beräkningar för att säkerställa påverkan av elektromagnetiska fältet kommer att utföras i 
det fortsatta arbetet.

10.9 Rekreation och friluftsliv
Nedan redogörs för den rekreation och friluftsliv som fi nns inom utredningsområdet.

Eff ekter och konsekvenser
Det stora rekreationsområdet i utredningsområdet utgörs av Pålsjö skog, Tennisklubben 
i Pålsjö skog, Stenbockens sommarby och Åragatans koloniförening. Utbyggnaden ger i 
princip inget intrång i rekreationsområdena. 

Det kommer inte att ske någon större nämnvärd försämring av tillgängligheten till rekrea-
tionsområdena. Dock kan ökat buller påverka upplevelsen av rekreation och friluftsliv 
negativt. 
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Figur 10.24 Dagvattenmagasinet väster om Kullavägen 
på järnvägens norra sida.

Figur 10.25 Fördröjningsmagasinet/forbollsplanen.
Figur 10.21 Skiss från Planprogrammet över Mariastationsområde, Helsingborg stad.

Figur 10.22 Befi ntlig järnväg sett nodväst ut från Maria 
station

Figur 10.23 Fotomontage där järnvägsspåren illustrerar 
principlösning 1 för Maria station (se fi g 8.1 och 8.2). 

Förslag på åtgärder
Bulleråtgärder kommer att utföras för att minska konsekvenserna av utbyggnaden. Buller 
och bulleråtgärder behandlas vidare under rubriken Buller. 

10.10 Naturresurser
Areella näringar inom utredningsområdet utgörs av jordbruksmark.

Jordbruk

Eff ekter och konsekvenser
Väg 111 – Maria station
Utbyggnaden och ombyggnaden av järnvägen tar i anspråk viss åkermark nordöst om Ma-
ria station. Principlösningen 1 resulterar i störst intrång i åkermarken av de fyra princip-
lösningarna. Principlösning 2, 3 och 4 ger endast ett marginellt intrång i åkermarken.  

Åkermarken mellan Maria station och Gyhult kommer att tas i anspråk för exploatering av 
Maria stationsområde oberoende om en järnvägsutbyggnad sker eller ej. Konsekvenserna 
av järnvägsutbyggnaden bedöms som små.

Maria station – Romares väg
Ingen jordbruksmark fi nns inom delområdet.

Förslag på åtgärder
Bedöms ej aktuellt.

Ytvatten 

Eff ekter och konsekvenser
Väg 111 – Maria station
Inget ytvatten fi nns inom delområdet väg 111 – Maria station. 

Maria station – Romares väg
Utbyggnad av spåret innebär att delar av dagvattenmagasinet tas i anspråk. In- och utlop-
pen till dagvattenmagasinet vid Kullavägen kommer inte att påverkas av utbyggnaden.

Konsekvensen av utbyggnaden är att fördröjningsvolymen minskar vilket resulterar i att 
dagvattenmagasinet bräddar något oftare än vad det är dimensionerat för. Detta leder i sin 
tur till att fördröjningsmagasinet/fotbollsplanen något oftare kommer att få nyttjas som 
fördröjningsmagasin. 
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Förslag på åtgärder
För att minska påverkan på dagvattenmagasinets vattenvolym kan slänterna mot järnvä-
gen göras brantare. Alternativa åtgärder kan komma i fråga mellan järnvägen och dagvat-
tenmagasinet. Vidare utredningar görs i kommande skede.

Grundvatten

Eff ekter och konsekvenser
Då det nya järnvägsspåret förläggs i markplan kommer järnvägen i sig ha en obetydlig 
påverkan på grundvattenförhållandena i området. 

Förslag på åtgärder
Inga åtgärder bedöms bli aktuella för järnvägens utbyggnad.

Förorenad mark 

Eff ekter och konsekvenser
Utbyggnad kommer dock att ske i delar av det gamla Bergafältet där risk fi nns för förhöjda 
halter av tungmetaller. Vidare kommer delar av transformatorstationen där risk fi nns för 
förhöjda halter av PCB-föroreningar att beröras av utbyggnaden. Slutligen fi nns det en risk 
för att fi nna högre halter av bekämpningsmedel, tungmetaller och PAH utmed befi ntlig 
banvall.

 Förslag på åtgärder
I nästa skede utförs nödvändiga undersökningar med åtgärdsprogram. 
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11.2 Buller och störningar
Naturvårdsverket har tagit fram allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 2004:15, se 
fi gur 11.1. 

Riktvärdena är en utgångspunkt och vägledning för den bedömning som görs i varje 
enskilt fall. Särskilda skäl kan motivera avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt. 
Om det inte går att uppfylla riktvärdena för buller utomhus med tekniskt möjliga och/eller 
ekonomiska rimliga åtgärder bör målet vara att åtminstone uppfylla riktvärdena för buller 
inomhus.

Damning vid transporter och under uppbyggnaden av bankroppen (grushantering) kan 
upplevas som störande. Genom vattning och saltning av arbetsvägar kan viss del av dam-
ningen minskas.  

Sprängning bedöms endast behöva utföras i mindre omfattning.

AKTIVITET

TID (ÅR)

CA 1,5 ÅR

CA 1 ÅR

CA 1/2 ÅR

CA 1/2 ÅR

8

7

6

1

2

3

4

5

FÖRKLARING AKTIVITETER

1.Vägbro romares väg, platsbyggd

2. Järnvägsbro Kullavägen, lanseras

3. Järnvägsbro Bergavägen, platsbyggd

4. Järnvägsbro Väg 111, lanseras

5. Terassering för spår, kontaktlednings-
     fundament & kanalisation

6. Bana, el, signal och tele

7. Maria station

8. Idrifttagning

20 1

CA 1,5 ÅR

CA 1,5 ÅR

CA 1,5 ÅR

CA 1,5 ÅR

11. Konsekvenser under byggskedet
Förväntade störningar under byggtiden är främst buller, vibrationer, damning från schakt 
och transporter och störningar från transporter av massor och material. De arbeten som 
främst kommer att utföras under byggnationen är:

• Schaktning och fyllning
• Transporter av massor och material
• Spårarbeten
• Betong- och stålarbeten
• El-, tele- och ledningsarbeten
• Kontaktledningsarbeten
• Rivningsarbeten

11.1 Naturresurser
De naturresurser som kommer att förbrukas under byggtiden är drivmedel för transport 
av material och för arbetsmaskiner. Byggtransporterna kommer även att medföra slitage 
på vägnätet vilket i sin tur kräver underhåll där naturresurser nyttjas.

Figur 11.1 Riktvärden för buller från byggarbetsplatser (Naturvårdsverket). Figur 11.2 Översiktlig tidsplan för byggskedet.
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Figur 11.3 Område som tas i anspråk vid byggnation illustreras med orange .
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11.3 Byggtiden och arbetsområde
Byggtiden bedöms till ca två år. Byggtiden består av olika skeden, dessa illustreras över-
siktligt i fi gur 11.2. 

Broarbetena vid Romares väg, Kullavägen, Bergavägen och Väg 111 kommer delvis att på-
verka framkomligheten. Tidvis kan även vägar inom området att behöva stängas av. Större 
vägar som Kullavägen och Väg 111 sker möjligen kortare avstängningar vid lansering av 
bro, medan den mindre vägen Romares väg kan komma att stängas av under en längre 
tid vid utförandet av ny vägbro som platsbyggs. Vid längre avstängning ges möjlighet för 
gående och cyklist att passera på provisorisk övergång. 

En stor del av arbetet kommer att ske inom järnvägsområdet, men särskilda områden för 
etablering, upplaga och transportvägar kan komma att behövas. Utmed hela den berörda 
järnvägssträckan kommer en zon att nyttjas som arbetsområde. Ett större arbetsområde 
anläggs norr om befi ntlig järnväg vid Maria station, se fi gur 11.3. Hela arbetsområdet, både 
vid Maria station och utmed berörd järnvägssträcka, hägnas av säkerhetsskäl in under 
byggtiden. 

N
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12. Samlad bedömning och fortsatt arbete
Nedan redogörs för den samlade bedömningen av miljökonsekvenserna för korridoren. 
Vidare ges rekommendationer inför fortsatt arbete i nästa skede, järnvägsplan.

12.1  Samlad bedömning
Utbyggnaden av järnvägen görs i stort sett i befi ntlig järnvägskorridor. Den omgivande 
miljön utgörs till stor del av två delar; ett område i öster som består av jordbruksmark och 
industri samt ett område i väster om utgörs av en urban miljö med bostäder, skola och 
vård. 

Utredningsalternativet ger en påverkan på boendemiljön i form av höjda bullernivåer. 
För att klara riktvärden för buller behöver bullerskydd uppföras längsmed järnvägen i 
området med bostäder, skola och vård. Bullerplanken blir ett nytt inslag i miljön och ger 
en visuell påverkan. 

Påverkan på kulturmiljön sker främst genom att den fasta fornlämningen Helsingborg 
228:2 behöver grävas ut. Utredningsalternativet medför en viss påverkan på naturmiljön i 
Gyhult skog och delvis påverkan på Pålsjö skog eftersom de yttre delarna och kantzonen i 
skogsområdena tas i anspråk.

I övrigt bedöms inte miljön påverkas i nämnvärd grad.

Avseende risk och säkerhet får den nya anläggningen en hög teknisk standard och anpas-
sas till nya Mariastationsområde. 

Under byggtiden kommer omgivningen främst att påverkas av buller och damning samt av 
tidvis begränsning i framkomligheten. 

12.2 Fortsatt arbete 
I det fortsatta arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen i järnvägsplanskedet bör föl-
jande områden studeras närmare: 

• Bullerskyddens utformning, placering och höjd.
• Bullermätningar bör göras i angränsade bostadshus för att säkerställa dess  
   fasaddämpning

• Beräkning av elektromagnetiska fält i anslutning till närliggande bostäder,  
 skola och vård.

• Fördjupad arkeologisk utredning för fornlämning Helsingborg 228:2.
• Studier avseende åtgärder för att mildra påverkan på Gyhult skog och 
 Pålsjö skog vid borttagande av träd.   
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13. Måluppfyllelse
Nedan ges en översiktlig bild av hur nollalternativet respektive utbyggnad till dubbelspår 
(UA) uppfyller de nationella, regionala och lokala mål som redovisades i kapitel 4. UA 
omfattar en generell utbyggnad mellan Gyhult - Maria station – Romares väg. De olika 
principlösningarna som fi nns vid Maria har inte bedömts var för sig eftersom principlös-
ningarna är varianter inom samma korridor. Principlösningarna skiljer sig något åt och 
möjliggör därmed en kommunal planering där hänsyn kan tas till det nationella målet för 
God bebyggelse.

13.1 Nationella mål
Begränsad klimatpåverkan, Friskluft och Bara naturlig försurning 

 Nollalternativet: Tågtrafi ken kan inte expandera eller bli konkurrens- 
 kraftigare i förhållande till vägtrafi ken.

 Utredningsalternativet: Förbättrad bankapacitet och möjlighet till ökad  
 trafi kering. Tågtrafi ken blir mer konkurrenskraftig i förhållande till väg- 
 trafi ken. Ökad tillgänglighet till tågtrafi ken. Ökningen av vägtrafi ken kan  
 därmed dämpas.

Strålsäker miljö
 Nollalternativet: Varken med- eller motverkar.

 Utredningsalternativet: Varken med- eller motverkar.

Levande skogar
 Nollalternativet: Medverkar genom att befi ntliga värden bibehålls.

 Utredningsalternativet: Motverkar något eftersom visst intrång görs i  
 befi ntliga värden. Medverkar eftersom kompensationsåtgärder vidtas.

Ett rikt odlingslandskap
 Nollalternativet; Järnvägen kommer inte att ta mer mark i anspråk, men  

 odlingsmarken kommer att tas i anspråk i samband med utbyggnaden av  
 Maria stationsområde.

 Utredningsalternativet: Motverkar eftersom visst intrång görs i befi nt- 
 liga värden. Dock kommer odlingsmarken att tas i anspråk av Maria   
 stationsområde oberoende av järnvägen.

God bebyggd miljö
 Nollalternativet: Motverkar eftersom nuvarande bullersituation bibehålls.

 Utredningsalternativet: Medverkar i viss mån vad gällande buller då  
 bulleråtgärder vidtas. God bebyggd miljö kommer att tillskapas i nya Maria  
 stationsområde. Motverkar eftersom bullernivåerna kommer att öka i vissa  
 områden i förhållande till nuläget. Vidare ger bulleråtgärder en visuell  
 påverkan.

Ett rikt växt- och djurliv
 Nollalternativet: Medverkar eftersom befi ntliga värden bibehålls i Pålsjö  

 skog och Gyhults skog.

 Utredningsalternativet: Motverkar eftersom visst intrång görs i befi nt- 
 liga värden. Medverkar eftersom kompensationsåtgärder vidtas.

13.2 Regionala mål
Begränsad klimatpåverkan

 Nollalternativet: Tågtrafi ken kan inte expandera eller bli mer konkur- 
 renskraftig i förhållande till vägtrafi ken.

 Utredningsalternativet: Fler tåg kan trafi kera sträckan och ökad tillgäng- 
 lighet till tågtrafi ken samt tågtrafi ken blir mer konkurrenskraftig i för- 
 hållande till vägtrafi ken. Ökningen av vägtrafi ken kan därmed dämpas.

13.3 Lokala mål
Ökning av antal kollektivtrafi kanter

 Nollalternativet: Tågtrafi ken kan inte expandera eller bli mer konkur- 
 renskraftig i förhållande till vägtrafi ken.

 Utredningsalternativet: Fler tåg kan trafi kera sträckan och bättre till- 
 gänglighet till kollektivtrafi ken i och med nya Maria station. Tågtrafi ken  
 blir mer konkurrenskraftig i förhållande till vägtrafi ken.

Besvär av trafi kbuller: År 2010 skall antalet människor som utsätts för trafi kbullerstörningar översti-
gande riktvärden för buller i bostäder ha minskat med 5 procent jämfört med år 1998.

 Nollalternativet: Motverkar eftersom nuvarande bullersituation bibehålls.

 Utredningsalternativet: Medverkar i viss mån vad gällande buller då  
 bulleråtgärder vidtas. God bebyggd miljö kommer att tillskapas i Maria  
 stationsområdet. Motverkar eftersom bullernivåerna kommer att öka i  
 vissa områden i förhållande till nuläget.
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God tillgång till kollektivtrafi k vid planering prioriteras ny- och utbyggnad vid goda kollektivtrafi klägen.
 Nollalternativet: Ingen förändring.

 Utredningsalternativet: Anpassningen och ombyggnaden av Maria  
 station kommer att ge mycket god tillgång till kollektivtrafi ksknut för  
 omkringliggande område.

Långsiktigt skydd av skogsmark: Värdefull skogsmark skall skyddas
 Nollalternativet: Medverkar eftersom befi ntliga värden bibehålls.

 Utredningsalternativet: Motverkar eftersom visst intrång görs i befi nt- 
 liga värden. Medverkar eftersom kompensationsåtgärder vidtas.

Åtgärdsprogram för hotade arter: De nationellt hotade arter som fi nns i Helsingborg skall tillskapas 
förutsättningar att leva vidare.

 Nollalternativet: Medverkar eftersom befi ntliga värden bibehålls.

 Utredningsalternativet: Motverkar eftersom visst intrång görs i befi nt- 
 liga värden. Medverkar eftersom kompensationsåtgärder vidtas.

Minskade barriäreffekter: Fragmentering och/eller uppsplittring av sammanhängande naturområden 
skall inte öka.

 Nollalternativet: Medverkar eftersom befi ntliga värden bibehålls.

 Utredningsalternativet: Motverkar eftersom järnvägsanläggningen blir  
 något bredare.

Mer död ved
 Nollalternativet: Ingen ytterligare död ved kommer att placeras ut i Pålsjö  

 skog eller Gyhults skog.

 Utredningsalternativet: Medverkar eftersom kompensationsåtgärder  
 vidtas i form av utplacering av mer död ved.
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14. Samråd
Under arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen Maria station – Romares väg har sam-
råd genomförts med ett öppet kvällsmöte på Västra Berga skola den 16:e februari 2010. 

14.1 Samråd länsstyrelsen, 10:e november 2009
Banverket har haft samråd med länsstyrelsen 10:e november 2009. Närvarande var Stefan 
Malmberg kommunikationsdirektör och representanter från olika sakområden. Följande 
synpunkter lämnades:

• MKB bör ge en översiktlig koppling med Europabanan.
• Det fi nns fl era detaljplaner utmed befi ntlig järnväg. Stäm av med 

 Helsingborg stad, fördjupad kontakt med Stadsbyggnadskontoret. 
• Riskfrågor, RIKTSAM behandlas i MKB.
• Gällande ÖP bör vara med i MKB
• Planskilda korsningar bör utformas på ett tryggt sätt.
• Kulturmiljöprogrammet täcker ett stort område, men det är främst Pålsjö  

 skog som är viktigt utmed den sträcka som denna MKB kommer   
 att behandla.

• Pålsjö skog och Gyhult skog är viktiga naturmiljöer och mycket 
 viktiga områden för rekreation.

• I Gyhults skog fi nns rödlistade vedinsekter som registrerats vid inven- 
 tering. I miljökonsekvensbeskrivningen bör skyddsvärdet klargöras   
 för de olika insekterna. 

• Vad händer med de planskilda gc-vägarna? Antalet passager över   
 järnvägen i/runt Pålsjö skog är få redan i dagsläget.

Länsstyrelsen frågar även hur en höghastighetsbana angör till Helsingborg? 
Banverket bedömer att utifrån tillgängliga utredningar kommer den att angöra i norr. 
Vidare fi nns det plats med fl er tåg på banan när hela sträckan mellan Maria - Knutpunkten 
är utbyggd till dubbelspår. Problemet blir Knutpunkten.

14.2 Samråd med allmänheten, 16:e februari 2010
Samråd med allmänheten hölls på Västra Berga skola i Helsingborg den 16:e februari 2010. 
Samrådet inledes med ett öppet hus mellan 17.30-18.30 innan presentationen började 
18.30.

Närvarande:
Håkan Peterson, Banverket (HP)
Gunilla Milstam, Banverket (GM)
Håkan Lindström, Helsingborg stad (HL)

Mats Améen, Skånetrafi ken
Johan Meurling, Ramböll (JM)
Linda Kjellström, Ramböll (LK)
Erik Hedman, Ramböll (EH)

Moderator: Gunilla Milstam, Banverket

Övriga:
Sven-Åke Tannerstig, Pensionärspartiet (SPI)
På mötet deltog cirka 25 privatpersoner varav cirka 80% var män
Åldersstrukturen: ca 70 % äldre än 60 år.

Mötet öppnas
GM hälsar alla varmt välkomna och presenterar närvarande.

Banverket
HP förklarar kort syftet med projektet, bakomliggande utredningar, genomförandeavtal 
som tecknats och vilken tidplan som är aktuell för projektet.

Fråga: Varför slutar första etappen vid Romares väg?
Svar: Vi kommer att gå in på det lite mer senare, men en etapputbyggnad till Romares väg 
är inte byggd förgäves om det sedan blir en Tågaborgstunnel. (HP)

Fråga: Är alternativet med utbyggnad i markplan fram till Knutpunkten helt slopat?
Svar: Nej, alternativet kommer att tas med i det fortsatta arbetet. Utbyggnad i markplan 
förespråkas dock inte av exempelvis Helsingborg stad. (HP)

Skånetrafi ken
MA visar på den resandeutveckling regionen haft fram till idag och vilken resandeutveck-
ling som kan förväntas till 2020, 2030 och 2037. Vidare förklarar MA hur Skånetrafi ken 
ser att trafi keringen behöver utvecklas för att klara av resandeutvecklingen och vilka 
infrastrukturåtgärder som behöver fås till stånd. Fram till 2020 räknar Skånetrafi ken med 
att klara av resandeökningen genom att trafi kera med längre tåg. Västkustbanan mellan 
Ängelholm – Helsingborg är i dagsläget en av Sveriges hårdast utnyttjade enkelspår.

Fråga: Hur stora tåg pratar vi om?
Svar: Ett Öresundstågsätt tar 240 sittande resenärer. Flera tågsätt kan kopplas ihop. (MA)

Fråga: Vad har resandeökningen varit senaste 10 åren på denna sträcka?
Svar: Samma ökning som på fl ertalet andra sträckor, en ökning med en faktor 3. (MA)
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Fråga: Hur färsk är statistiken? Jag har läst att resandet minskar nu.
Svar: Det är sant att senaste undersökningen visade en minskning i resandet. Vi tror att 
det beror på lågkonjunkturen, färre pendlare, banarbeten och tågstörningar i samband 
med ombyggnad av Malmö C samt att vi har minskat vissa turer och att fl er tåg nu stannar 
och vänder i Lund. Vi tror att det är en tillfällig dämpning. (MA)

Fråga: Kommer det att gå godståg på sträckan (Maria station – Romares väg)?
Svar: Nej, bara persontåg. (HP)

Fråga: Måste man inte bygga ut förbigångsspår mellan Lund och Helsingborg?
Svar: Jo, helst skall det inte bara vara förbigångsspår utan fyrspår. (MA)

Fråga: Hur pass realistisk är denna bild (angående Skånetrafi kens trafi kering 2037)?
Svar: Vi har blivit kritiserade för att vi har för lite järnväg med. Vi har valt att satsa på de 
järnvägssträckor vi redan kör på. Stora ekonomiska satsningar krävs förstås. (MA)

Fråga: Är Höganäs med?
Svar: Ja, två regionala sträckor är med: Helsingborg - Höganäs och Lund - Dalby. (MA)

Fråga: Det här alternativet (Skånetrafi kens trafi kering 2037) förutsätter att det fi nns en 
förbindelse mellan Helsingborg - Helsingör (HH-förbindelse) och att förbindelsen ligger 
just här.
Svar: Ja, förbindelsen är viktig för att kunna köra Öresundståg. Men framförallt är förbin-
delsen viktig för godstrafi ken. Utan en HH-förbindelse kommer ytterligare en Öresunds-
bro att krävas. (MA)

Fråga: Hur räknar man befolkningsunderlag?
Svar:  Vi har utgått ifrån Region Skånes befolkningsprognos. I prognosen bedöms befolk-
ningen i Skåne öka från dagens 1 200 000 invånare till 1 600 000 år 2037. (MA)  

Helsingborg stad
HL presenterar Helsingborg stads syn på järnvägsutvecklingen och aktuellt projekt. Kom-
munen satsar på järnvägsstrukturen och Pågatågstationer i samhällsutvecklingen, vilket 
fi nns fastlagt i översiktsplanen. Maria station kommer att bli en mycket viktig nod för kol-
lektivtrafi ken. Etapplösningen Maria station – Romares väg är mycket viktig för att få till 
stånd en kapacitetsökning på Västkustbanan och för att anpassa Maria station till Marias-
tadens fortsatta utbyggnad.

Fråga: Har inte Ängelholms kommun gått in med bidrag i genomförandeavtalet?
Svar: Nej, inte än så länge. Kan kanske bli aktuellt om ombyggnad krävs av stationen i 
Ängelholm. (HL) 

Fråga: Hur mycket räknar ni med att närma er de 60 % från nulägets 99 % (angående 
kapacitetsutnyttjande av banan)?
Svar: Det kan jag inte svara på just nu. Vi når i alla fall inte 60 %, men det blir bättre än 
99 %. (HL) 

Fråga: Är sträckan Förslöv – Ängelholm dubbelspår efter sommaren?
Svar: Ja. (HP)

Fråga: Europabanan verkar ju komma in från norr. Skall den också komma in via Maria?
Svar: Kapacitetsbehovet norr om Knutpunkten är egentligen fyrspår vid en HH-förbin-
delse. Den statliga utredningen gjord av Gunnar Malm har inte gått in i detalj. Kommunen 
har ritat lite på hur en höghastighetsbanan skulle kunna ansluta, men inget är klart. Vi har 
ritat mer på en HH-förbindelse. (HL)

Fråga: Jag kan sympatisera med behovet och att Maria station är viktig för kommunen. 
Men varför bara bygga ut dubbelspår till Romares väg och sedan invänta en Tågaborgstun-
nel? 
Svar: Som det ser ut nu kan detta spår (utbyggnaden Maria – Romares väg) användas 
under hela byggandet av Tågaborgstunneln samtidigt som den gör nytta fram till tunneln 
byggs. (HL)
I och med utbyggnaden Maria station – Romares väg kan man trafi kera sträckan med yt-
terligare 1tåg/h. Vidare kommer stora delar av etapputbyggnaden att fi nnas kvar efter det 
att tunneln är byggd. (HP)
Att kunna trafi kera ytterligare 1tåg/h är väldigt viktig för oss. (MA)

Fråga: Hur skall man få plats med ytterligare ett spår på sträckan?
Svar: JM skall snart redogöra för detta. 

MKB Maria station – Romares väg
JM presenterar MKB Maria station – Romares väg med de förutsättningar som fi nns, hur 
utbyggnadsförslaget ser ut och vilka konsekvenser projektet kommer att resultera i. 

Fråga: I alternativ 4 kommer väl stationen för långt ifrån befolkningsunderlaget? Kan 
man inte stryka det alternativet då?
Svar: Ur tågtrafi kssynpunkt är alternativ 4 en bra lösning eftersom vändande tåg inte 
behöver korsa huvudspåren. Alternativet ligger dock illa till i förhållande till resandeun-
derlaget och Bergavägen. (MA)

Fråga: Kan man inte fl ytta alternativ 4 närmare befi ntlig Maria station?
Svar: Man kan troligen justera samtliga alternativ något. Men alternativ 4 tar med automa-
tik större plats. På grund av järnvägsgeometrin hamnar stationen längre norr ut.   
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Fråga: När kommer man att behöva vändspåren?
Svar: När en Tågaborgstunnel är byggd. Det ligger dock rätt långt fram i tiden och osäker-
heter fi nns. ( JM)

Fråga: Rätar man ut Gyhults kurvan?
Svar: Ja, det blir en effekt. ( JM)

Fråga: Går man inte på den stora transformatorstationen vid Gyhult?
Svar: Jo det blir en stor påverkan på transformatorstationen. Vi har haft kontakt med 
Öresundskraft och EON. Antingen får man fl ytta på hela eller delar av transformatorsta-
tionen eller försöka minimera intrånget. ( JM)

Fråga: Går inte banan i skärning vid Pålsjö tennisklubb att bullerplank inte behövs?
Svar: Jo, i just det området är förutsättningarna fördelaktiga. ( JM)

Fråga: Varför gräver man inte en tunnel direkt från Maria till Knutpunkten?
Svar: En Tågaborgstunnel kostar ca 5 Mdr och det fi nns ännu inte. ( JM)

Fråga: När kan vi i bästa fall börja bygga?
Svar: I vår kommer beslut om investeringsplan. Detta projekt kommer nog sent i denna 
plan. Men Helsingborg stad har bidragit med pengar till projektet vilket kan medföra att 
projektet kan skjutas in tidigare. (HP)

Fråga: Har ni en kvalifi cerad gissning på tidsplan?
Svar: Järnvägsutredningen för aktuell sträckan kommer troligen att ställas ut innan 
semestern. Tillåtlighetsprövning tar ca 1 år. Järnvägsplan och systemhandlingar tar ca 2 år. 
Teoretiskt sett kan byggstart vara 2014-2015.  (HP)
En byggstart före 2015 är inte realistiskt. Fram till dess är allt intecknat för pågående pro-
jekt. (HL) 

Fråga: Hur mycket kan man få i EU-bidrag för detta infrastrukturprojekt?
Svar: Banverket söker EU-bidrag, men pengarna är inte öronmärkta. (HP)

Fråga: En anslutning av tunnel strax söder om Pålsjö sjukhem ger stor påverkan på om-
kringliggande bebyggelse.
Svar: Det fi nns översiktligt beskrivit i förstudie Maria – Knutpunkten. Tunnelschakten i 
sig själv behöver inte vara så stor, men omkringliggande anläggningar för byggtrafi k, upp-
lag mm kommer att ge påverkan. (JM)

Fråga: Etapplösningen känns som om den försvagar argumentet för en Tågaborgstunnel.
Svar: Om det hade funnits pengar hade vi självklart byggt Tågaborgstunnel, men vi ser att 
det ligger långt fram i tiden. Nu försöker vi skapa en kapacitetsökning och samtidigt inte 

bygga något i onödan. Projektet är även viktigt för kopplingen Maria station – Mariasta-
den. (HP)
Vi måste överleva fram till en Tågaborgstunnel. Detta är en propp för hela Västkustbanan 
Malmö – Göteborg. (MA)

Fråga: När kommer Öresundsbron att nå taket, 4-5 år?
Svar: Om HH-tunnel byggs under 2020 tror vi att vi kommer att klara oss till 2035. Om 
inget gods går på Öresundsbron klarar man kapaciteten i rätt många år till. (MA)

Fråga: Blir det inte mer gods när Fehrmans Belt öppnar?
Svar: Byggs inte HH-tunneln behövs en Öresundsbro till under 2030. (MA) 

Mötet avslutas
GM informerar om hur och var synpunkter lämnas.

Avslutningsvis tackar GM samtliga närvarande för visat intresse och avslutar mötet. 
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15. Länsstyrelsens godkännande
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