
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Uppgifter för en samlad bedömning av utbyggnaden av Västkustbanan till 

dubbelspår framgår förutom av denna sammanfattning och av följande 

kapitel: Nollalternativet och dess konsekvenser (kapitel 4.4), Miljömål 

(kapitel 7) samt Allmänna hänsynsregler (kapitel 9). I kapitel 5 beskrivs 

föreslagna hänsynsåtgärder under en särskild rubrik för respektive 

sakområde. 

Utbyggnaden av Västkustbanan mellan Ängelholm och Helsingborg 

omfattar järnvägsutbyggnad till dubbelspår längs hela sträckan, ombyggnad 

av stationer och följdförändringar av vägnätet.  

Projektet omfattar i huvudsak anläggande av nytt spår cirka sex meter från 

det befintliga så att sträckan blir dubbelspårig. Samtliga passager i plan 

stängs och ersätts med planskilda passager. Vägnätet anpassas till nya 

passager. Stationsområdet i Ängelholm påverkas inom befintligt 

järnvägsområde av nya spår och planskild plattformsförbindelse. I Rögle, 

Kattarp och Gyhult/Maria station sker kurvrätningar med markintrång på 

visst avstånd från befintlig järnväg. Spårbyte och ballastrening utförs i det 

befintliga spåret från Kattarp till Maria.  

Intrånget i natur- och kulturlandskapet och i rekreationsintressen är litet.  

I Kattarp och Ödåkra krävs omfattande bullerskyddsåtgärder med 

skärm/vall som medför visuell barriärverkan. I södra Ängelholm och på 

enstaka andra ställen utmed sträckan kommer kompletterande 

bullerskärm/vallar att behövas. Trots det kommer inte alla riktvärden för 

buller att klaras för alla berörda fastigheter. Fastighetsnära åtgärder i form 

av ljudisolerande fasadåtgärder och skydd av uteplatser kommer att vidtas 

när skärm/vall är otillräcklig eller orimligt dyr att bygga. I vissa fall blir det 

orimligt dyrt eller tekniskt omöjligt att klara alla riktvärden för buller varför 

förvärv av bostäder eller motiverade avsteg från riktvärden måste 

övervägas. 

Lokalisering av det nya spåret öster om befintligt vid Väla skog medför ett 

mindre intrång i naturreservatet vilket kräver dispens från länsstyrelsen 

och att del av naturreservatet upphävs. En utredning inom projektet har 

visat att det inte finns något rimligt alternativ och eftersom det är ett 

angeläget infrastrukturprojekt med ett litet intrång är det möjligt att erhålla 

dispens. 

Projektet bidrar positivt till ett långsiktigt hållbart samhälle med minskad 

klimatpåverkan genom att det förstärker den spårburna kollektivtrafiken 

vilket minskar beroendet av fossildriven vägtrafik. Projektet äventyrar inte 

någon miljökvalitetsnorm. 



 

 

Projektet, i sig självt ett riksintresse för kommunikationer (MB 3:8), berör 

riksintressena rörligt friluftsliv (MB 4:2), friluftsliv (MB 3:6) och 

högexploaterad kust (MB 4:4) kust men inget av dessa intressen påverkas 

så att deras natur- och kulturvärden skadas eftersom intrången är små i 

stora områden och sker intill befintlig infrastruktur utan att påverka 

områdenas värdekärnor.  

I Kattarp och i Ödåkra sker betydande förändringar på och omkring 

stationsområdena. Den nya centrumkopplingen i Ödåkra innebär dels 

säkrare och förändrade rörelsemönster på orten men också miljöpåverkan i 

form av grundvattensänkning som måste hanteras under bygg- och 

driftskede så att ingen risk för skada uppkommer. 

Projektet omfattar ett antal vattenverksamheter för vilka tillstånd kommer 

att sökas separat. Ett antal mindre vattenverksamheter i form av utbyte 

eller förlängning av trummor som leder vatten tvärs järnvägsområdet 

kommer att anmälas till länsstyrelsen.  

Ett Natura 2000-område nedströms järnvägsutbyggnaden vid Vege å har 

efter en särskild utredning konstaterats inte påverkas i någon betydande 

grad. 
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Västkustbanan mellan Göteborg och Lund/Malmö utgör en viktig 

förbindelse för både regional pendlingstrafik och för längre resor mellan 

Öresundsregionen och Göteborg/Norge.  

Banan är en viktig länk för godstrafik och ingår i både TEN-nätet (Trans 

European Network) och den Nordiska triangeln (Oslo-Stockholm-

Köpenhamn) (1). Västkustbanan utgör riksintresse för kommunikationer 

enligt miljöbalken 3 kap 8 §. 

Riksdagen fattade redan 1992–1993 ett beslut att Västkustbanans 

långsiktiga standard ska vara dubbelspårig på hela sträckan mellan 

Göteborg och Malmö. Kvarstående större utbyggnader är sträckan genom 

Varberg, aktuell sträcka mellan Ängelholm och Maria station samt den sista 

etappen mellan Maria station och Knutpunkten (Helsingborg C).  

Tågtrafiken på enkelspårsträckan mellan Ängelholm och Helsingborg kan 

inte utvecklas som önskvärt eftersom enkelspåret med mötesstationer har 

otillräcklig kapacitet för den önskade trafikeringen. Det är därför angeläget 

med utbyggnad till dubbelspår.  

I den nationella transportplanen 2014–2025 finns pengar för utbyggnad av 

Västkustbanan mellan Ängelholm - Helsingborg, Romares väg till 

dubbelspår.  

 

 

Syftet med projektet är att: 

 Förbättra persontågstrafiken  

 Göra det möjligt att pendla längre med tåg inom rimlig tid  

 Stärka förutsättningarna för att bebyggelsen och transportsystemet 

utvecklas samordnat.  

 

Projektets övergripande mål är att orterna på sträckan ska knytas samman 

vilket ger bättre pendlingsförutsättningar, ökad attraktivitet och kan bidra 

till en ökad befolkning och ekonomisk utveckling.  
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Konkreta projektmål är:  

 Målstandard på lång sikt uppnås på aktuell del. 

 Ökad kapacitet 

 Kortare restider  

 Ökad trafiksäkerhet genom avveckling av plankorsningar  

 Ökad tillgänglighet för tågresenärer genom förbättring av stationer  

 Att tågtrafikbuller begränsas så att gällande riktvärden innehålls 

 God utformning med hänsyn till kvalitéer i natur- och 

kulturlandskap och stadsbild 

 

I tidigare genomförd förstudie (2) och järnvägsutredning (3) har 

förutsättningar, behov och olika lokaliseringar för att uppnå ändamålet 

med projektet utretts.    

Länsstyrelsen har i förstudieskedet för Västkustbanan Ängelholm - 

Helsingborg 2003-08-29 (dnr 343-34822-03, 1293, 1283) beslutat att 

utbyggnaden av järnvägen kan antas medföra betydande miljöpåverkan (2).  

För delen Maria station – Knutpunkten har länsstyrelsen i förstudieskedet 

2010-03-22 (dnr 343-85054-09, 83-C-0072) beslutat att utbyggnaden kan 

antas medföra betydande miljöpåverkan (4).  

Ett genomförandeavtal för Västkustbanan delen Ängelholm–Maria har 

undertecknats av Helsingborg stad, Ängelholm kommun, Region Skåne och 

dåvarande Banverket. I genomförandeavtalet ingår bland annat utbyggnad 

till dubbelspår på sträckan Ängelholm-Maria, nya planskilda korsningar 

och ombyggnad av Maria station (3). 

 

Projektet startades med de formella stegen Förstudie med fokus på behovet 

av projektet (4) (2) och Järnvägsutredning med fokus på val av 

lokaliseringsalternativ (5) (3). I anslutning till järnvägsutredningen har en 

separat MKB upprättats (6) (7). I dessa skeden har Trafikverket samrått 

med myndigheter, allmänhet och intressenter i övrigt och tagit beslut om 

att genomföra det nu aktuella alternativet.  

Det nu aktuella Järnvägsplaneskedet syftar till att klargöra och fastställa 

markanspråket för järnvägsanläggningen med följdförändringar av gator 

och vägar.  

Planläggningen omfattar samråd med allmänheten, länsstyrelsen, 

kommunerna, särskilt berörda samt övriga myndigheter och ideella 

organisationer. Samråd baseras på planförslag med miljökonsekvens-

beskrivning (MKB). I samrådsskedet har alla möjlighet att föra en dialog 
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med Trafikverket och/eller lämna synpunkter och önskemål på 

Trafikverkets planering och projektering av järnvägen.  

Efter samrådet bearbetas planförslaget vidare och MKB:n färdigställs och 

lämnas till länsstyrelsen för godkännande.  

Efter länsstyrelsens godkännande av MKB:n ställs planförslaget ut för 

granskning. Det innebär att planen hålls tillgänglig så att bland andra de 

som berörs kan lämna synpunkter innan Trafikverket färdigställer planen. 

Efter att länsstyrelsen inkommit med sitt yttrande så skickas järnvägs-

planen till Trafikverkets Juridik- och planprövningsenhet för fastställelse-

prövning. När planen är fastställd följer en överklagandetid innan planen 

vinner laga kraft. Först efter detta kan Trafikverket sätta spaden i jorden.  

 

Syftet är att identifiera och beskriva miljökonsekvenser samt att föreslå 

åtgärder för att förebygga, minimera eller kompensera för negativa 

miljökonsekvenser. Arbetet med MKB:n bedrivs integrerat med tekniken 

för att så långt möjligt ta vara på möjligheter att förebygga negativa 

miljökonsekvenser redan under projekteringen, genom anpassade åtgärder 

i anläggningens detaljerade lokalisering och utformning. För 

miljökonsekvenser som inte kan förebyggas genom lokalisering och 

utformning föreslås minimerande åtgärder. Dessa åtgärder kan preciseras 

ytterligare i kommande järnvägsplan. 

MKB-arbetet är en process som ska bidra till en miljöanpassning av 

projektet. En viktig del av processen är att genom samråd inhämta kunskap 

om miljöförutsättningar och att ge möjlighet för omvärlden att påverka 

projektet. 

MKB-arbetet dokumenteras i en rapport som ska godkännas av 

länsstyrelsen. Det slutliga ställningstagandet till vilka av MKB:ns förslag till 

åtgärder som ska genomföras görs i järnvägsplanen.  
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Projektet omfattar utbyggnad till dubbelspår, cirka 24 km, mellan 

Ängelholms bangård och strax norr om passagen av Romares väg i norra 

Helsingborg (se översikt i Figur 2-1). Stationerna i Ängelholm, Kattarp, 

Ödåkra och Maria kommer att byggas om. Utöver spåranläggningen 

omfattar projektet stängning och ersättning av befintliga plankorsningar 

inklusive erforderliga omläggningar av vägar och gator. Vid Rögle, Kattarp 

och Gyhult/Maria sker kurvrätningar så att järnvägen får ett nytt läge. 

Järnvägsplanen omfattar järnvägsanläggningen med tillhörande 

konstruktioner för planskilda passager. Järnvägsplanen omfattar även de 

allmänna vägar som ändras till följd av ombyggnaden och för vilka 

Trafikverket har ett väghållningsansvar. Enskilda eller kommunala vägar 

redovisas men hanteras inte formellt i järnvägsplanen. Enskilda vägar 

hanteras i lantmäteriförrättningar och kommunala vägar hanteras i 

detaljplaner. Det framgår av kartbilagorna 1–10 vilka vägar som tillhör 

respektive kategori. 

I MKB:n beskrivs dels järnvägsanläggningens och vägarnas direkta 

påverkan på den plats där den byggs, dels indirekta effekter som breder ut 

sig längre bort från anläggningen upp till så stort avstånd (influensområde) 

som effekten är av betydelse. Indirekta effekter är främst buller, vibrationer 

samt spridning av föroreningar med vatten. 
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Byggnationen beräknas starta tidigast år 2019 och järnvägen kan vara i drift 

december 2023. Den färdiga anläggningen kommer att vara i bruk under 

överskådlig tid. Prognosåret avseende trafikering för både noll- och 

utbyggnadsalternativ är år 2040. 

 

För tågtrafik har följande scenarier lagts till grund för effektberäkningar 

och konsekvensbedömningar. 
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Trafikflöden för vägnätet redovisas i kapitel 5.10.1, Tabell 5-7 samt  

Tabell 5-8. 

 

MKB:ns inriktning grundas på bland annat vad som lyfts fram som viktigt i 

länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan (8) (9), vad som kommit 

fram i samråd med olika intressenter under projektets gång samt 

bedömningar inom ramen för nu aktuellt MKB-arbete. Miljöaspekter som 

har bedömts vara väsentliga framgår av Tabell 2-2.  

                                                        
1 godståg har lagts in i prognosen för att dimensionera bland annat bullerskydd. Det faktiska antalet 
godståg kommer att vara lägre eftersom sträckan Ängelholm - Kattarp endast används för tillfällig 
omledning av godståg. 
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Projektet gynnar kollektivtrafik och bidrar till att minska vägtrafikens 

luftföroreningar och klimatpåverkan. Dessa effekter behandlas endast 

översiktligt i MKB:n. 
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Översiktsplanerna visar hur kommunerna tänker sig framtida utveckling 

och markanvändning. Planerna omfattar hela kommunernas yta. 

Översiktsplanerna är inte juridiskt bindande utan är ett vägledande 

instrument för den strategiska planeringen på längre sikt. 

 

I gällande ÖP från 2004 (aktualiserad 2011) nämns att för järnvägssträckan 

Ängelholm-Helsingborg finns en förstudie för utbyggnad framtagen. På 

plankartan redovisas Västkustbanan som riksintresse för 

kommunikationer.  

Arbete med en ny översiktsplan pågår, men i gällande översiktsplans 

kapitel om kommunikationer och transporter anges för Västkustbanan att 

ett eventuellt nytt stationsläge mellan Ängelholm och Kattarp studeras 

tillsammans med Helsingborgs stad och Höganäs kommun. 

Enligt samrådsmaterialet för ny ÖP 2035 planeras sedan länge för en ny 

dubbelspårig sträckning mellan Maria och Ängelholm.  

 

I Helsingborgs översiktsplan (aktualiserad 2014) beskrivs 

dubbelspårsutbyggnaden som en viktig förutsättning för att utveckla 

Helsingborg. Under rubriken Skapa modernt transportsystem och hållbart 

resande framförs bland annat att Helsingborg ska fortsätta verka för 

dubbelspår på hela Västkustbanan. Det är viktigt att järnvägen till och från 

Helsingborg håller hög standard. Med dubbelspår på hela Västkustbanan 

möjliggörs trafikering av snabbtåg till Helsingborg. Även mellan 

Knutpunkten och Maria station behöver kapaciteten på Västkustbanan öka. 

Helsingborg arbetar aktivt med att utveckla välfungerande kollektiv-

trafiksystem genom att minska restiden och öka komforten. Satsningar på 

de stadsdelscentra som ligger utmed kollektivtrafikstråken minskar 

bilberoendet. 

 

Detaljplaner reglerar markanvändningen i detalj och är till skillnad från 

översiktsplaner juridiskt bindande. En järnvägsplan får inte fastställas i 

strid med markanvändningsbestämmelserna i en gällande detaljplan. 
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Planer i denna kategori kommer att ändras och anpassas till 

järnvägsplanen. Detta kan göras utan att planernas syfte äventyras. 

 Förslag till stadsplan för del av Södra Utmarken, 1947-03-01 (B70)  

Planen har till stor del ersatts med nya detaljplaner. De delar som 

fortfarande är gällande reglerar markanvändningen för järnvägen.  

  Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för Ängelholm, 

Södra Utmarken, 1970-11-09 (B191). Ny järnvägsmark gör intrång i 

mark planlagd som park eller plantering, grönyta. 

 Förslag till stadsplan, Kulltorp - Espehögsområdet, 1978-08-18 

(B232). Ny järnvägsmark gör intrång i mark planlagd som park eller 

plantering, grönyta.  

 Detaljplan för planskild korsning av Västkustbanan i Ängelholm, 

1989-10-20. (B266). Planen omfattar en planskildhet för 

Sibirienvägen under Västkustbanan. Rivning av befintlig vägport 

samt ny järnvägsmark föranleder ändring av planen.  

 Detaljplan för del av Ängelholm 5:1 m m, 1994-04-25 (B298). 

Planen omfattar en planskild gång- och cykelväg under 

Västkustbanan. De delar som påverkas av dubbelspårsutbyggnaden 

är planlagda som natur. Planen upphävs. 

 Förslag till ändring och tillägg i stadsplanen samt förslag till 

stadsplanebestämmelser för del av Ängelholms stad, 1937-10-06 

(B40) Planen har till stor del ersatts med nya detaljplaner. De delar 

som fortfarande är gällande reglerar bland annat 

markanvändningen för järnvägen kring bangården och Ängelholms 

station.  

 Förslag till stadsplan för område vid centralstationen, 1950-05-01 

(B86) Planen reglerar markanvändningen för området kring 

Ängelholms station. Den mark som påverkas av 

dubbelspårsutbyggnaden är planlagd för järnvägsändamål.  

 Förslag till ändring av stadsplan för del av kvarteret Pilen, 1956-

10-01 (B111) Planen reglerar områden för järnväg och industri. Den 

del som påverkas av dubbelspåret är planlagd som järnväg. 

 Detaljplan för Ängelholm 3:128, 5:1 m fl, Södra Utmarken, 2017-

01-10. Planen reglerar ny placering av vägport för Sibirienvägen 

samt mark för de bullerskyddsåtgärder som föreslås utmed 

järnvägen. 
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Planer i denna kategori kommer att ändras och anpassas till 

järnvägsplanen. Detta kan göras utan att planernas syfte äventyras. 

 Förslag till ändrad och utvidgad stadsplan för Pålsjö Östra, 1980-

03-25 (1283K-11372) Planen omfattar främst bostäder men även 

allmänna ändamål. Utmed järnvägen påverkas områden som ej får 

bebyggas samt mark som är planlagd som park eller plantering.  

 Detaljplan för del av fastigheten Gamla Staden 5:16 m fl,  

2004-08-30 (1283K-16112) Planen omfattar Kullavägen samt en del 

kringliggande ytor för bostäder och anlagd park. Planen påverkas i 

korsningen mellan Kullavägen och det nya dubbelspåret och 

området för järnvägstrafik behöver utvidgas.  

 Detaljplan för del av Berga 3:1 m m (Maria station), 1997-10-29 

(1283K-14687) Strider ej och ersätts. Planen reglerar befintlig 

Maria station med intilliggande funktioner såsom parkering och 

busshållplats. Påverkan på planen består i att stationsläget flyttas i 

samband med dubbelspårsutbyggnaden.  

 Förslag till ändrad och utvidgad stadsplan för Berga 

industriområde, 1981-11-24 (1283K-11554) Planen omfattar 

industriverksamhet och gator. Ett område planlagt för 

trafikändamål påverkas av dubbelspåret.  

 Förslag till ändrad och utvidgad stadsplan för Kv. Piken m.fl., 

1983-07-20 (1283K-12095) Planen reglerar områden för industri 

samt allmänt ändamål. Området närmast järnvägen som påverkas 

av dubbelspåret är planlagt som park eller plantering.  

 Detaljplan för fastigheterna Elkastaren 1 och 2 m fl, 2013-02-08 

(1283K-17207) Planen omfattar brandstation, övningsområde och 

undervisningslokaler samt ett mindre område småindustri. 

Området närmast järnvägen är planlagt som naturområde och 

påverkas av en väg som sidoförflyttas i samband med 

dubbelspårsutbyggnaden.  

 Detaljplan för Väla Norra, 1989-01-20 (1283K-12737) Planen avser 

industriändamål samt park- och naturmark. Området närmast 

järnvägen som påverkas av dubbelspårsutbyggnaden består av 

parkmark.                        

 Förslag till upphävande av byggnadsplan samt förslag till 

stadsplan för södra delen av Ödåkra samhälle, 1974-10-22  

(1283K-10810) Ersätts. Planen omfattar södra Ödåkra och består till 

stor del av område för bostadsändamål. De delar som påverkas av 
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dubbelspårsutbyggnaden är planlagda som område för bostäder, 

gata samt park eller plantering.   

 Förslag till ändring av byggnadsplan för södra delen av Ödåkra 

samhälle, 1965-03-22 (1283K-9670) Stora delar av planen är ersatt 

av nya detaljplaner, men delen för järnvägen är fortfarande 

gällande. De delar som påverkas av dubbelspårsutbyggnaden är 

planlagda för järnvägsändamål.  

 Förslag till upphävande av byggnadsplan samt förslag till 

stadsplan för norra delen av Ödåkra samhälle, 1976-08-10  

(1283K-11418) Planen omfattar större delen av norra Ödåkra. 

Området närmast järnvägen består av mark där inga byggnader får 

uppföras.  

 Detaljplan för fastigheten Berga 1:8 m fl, Kullavägen etapp 1, 

2001-05-15 (1283K-15703) Planen omfattar förlängningen av 

Bergavägen under järnvägen samt ett grönstråk med 

dagvattenhantering. De delar av planen som påverkas består av 

dagvattenhantering samt huvudgata. 

 Detaljplan för fastigheten Gamla Staden 3:1 m fl, Västkustbanan, 

2015-11-27 Planen omfattar ett område för  Maria stations nya läge. 

Planen består främst av områden för blandad väg- och spårtrafik 

samt för gata.  

 Detaljplan för fastigheten Ödåkra 1:80 m fl, 2015-11-27 Planen 

omfattar det nya dubbelspåret genom Ödåkra med ett nytt 

stationsläge. Planen omfattar även nya planskilda korsningar, bland 

annat för Ängavångsgatan i söder och centrumkopplingen i centrala 

Ödåkra. 
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Med resultatet i förstudien från 2004 som underlag tog Banverket beslut 

(2004-02-10) om att det fortsatta arbetet skulle bedrivas i en 

järnvägsutredning för sträckan Ängelholm – Maria med fyra alternativ till 

utbyggnad av dubbelspår (Figur 4-1).  

 UA 1 - utbyggnad i befintlig sträcka. Underalternativ för att 

optimera hastighet och kostnad togs även fram.  

 UA 2 - utbyggnad i befintlig sträcka med nedsänkt järnväg i Ödåkra, 

antingen med tunnel eller nedsänkt tråg.  

 UA 3 - utbyggnad i ny sträckning väster om Ödåkra med ett nytt 

stationsläge.  

 UA 4 - utbyggnad i ny sträckning via Väla öster om Ödåkra och 

Kattarp och anslutning till befintlig bana vid Rögle. 

Motivet till att förkasta UA2 var att kostnaden för alternativet var hög och 

att tryggheten vid en nedsänkt station eller station i tunnel blev sämre än 

vid en station i markplan. UA4 avfärdades på grund av en hög kostnad samt 

att restiden blev längre än för UA1 och UA2. Även UA3 avfärdades av 

kostnads- och restidsskäl. Det alternativ som Banverket slutligen förordade 

blev UA1b, det vill säga att banan ligger kvar i befintlig sträckning med 

kurvrätningar i Rögle, Kattarp och Gyhult. Detta innebär även ett, jämfört 

med de övriga utredda alternativen, begränsat markintrång och bättre 

hushållning med naturresurser. 

I en annan järnvägsutredning som omfattade sträckan Maria – 

Knutpunkten (3) konstateras att det för resterande sträcka, Maria station-

Romares väg, på grund av platsbrist i det tätbebyggda området endast fanns 

en möjlig lösning, nämligen att det nya spåret placerades norr om och vid 

det befintliga spåret.  
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Smalare spåravstånd än sex meter har med smärre undantag valts bort på 

grund av att det medför nackdelar gällande drift och underhåll av den 

byggda anläggningen tillsammans med sämre arbetsmiljöförhållanden. Ett 

större spåravstånd möjliggör bättre förutsättningar för spårens placering i 

kurvor och raksträckor vilket medför en säkrare och bekvämare resa. 

Genom att minska spåravståndet i Kattarp och Ödåkra kan intrång i 

fastigheter minskas men på bekostnad av säkerheten längs med spår-

området. Mindre spåravstånd medger inte utrymme för spärrstaket mellan 

spåren. Risk finns då för att människor korsar spåren mellan plattformarna 

och utsätter sig för livsfara. Säkerheten värderas i detta fall högre än att 

begränsa intrånget i fastigheter. Utrymme för spärrstaket prioriteras. 

 

En passage under spår 1 och 2 med anslutning till mellanplattformen och 

med en ramp mot Trafikverksskolan har valts bort för att Trafikverksskolan 

inte ville ha en ramp på sitt område på grund av ökad risk för obehörigt 

spårbeträdande.  

 

Mellan Rögle och Kattarp har en placering på östra sidan om det befintliga 

spåret valts bort på grund av intrång i fastigheter i Kattarp.  

Den fria höjden under befintlig järnvägsbro klarar inte kravet enligt 

gällande regelverk. Den befintliga brokonstruktionen möjliggör inte en 

sänkning av befintlig vägbana och därför kan befintlig järnvägsbro inte 

behållas om den fria höjden ska motsvara det som det ställs krav på enligt 

gällande regelverk. För att uppnå fri höjd på 4,7 meter under järnvägsbron i 

korsningen mellan Sibirienvägen och Västkustbanan har tre alternativa 

lösningar studerats.  

Alternativ 1 -  Detta alternativ innebär en utformning som möjliggör en 

vägport i samma läge som för den befintliga Sibirienvägen. Alternativet har 

förkastats på grund av att det blir en krokig väg och stora lutningar skapar 

dåliga förutsättningar för anslutning till Sibirien BMX arena väster om 

järnvägen. 

Alternativ 2 - Detta alternativ visar en utformning med en järnvägsbro i ett 

nytt läge, cirka 20 meter nordöst om den befintliga järnvägsbron. 

Alternativet har på grund av en längre vägsträckning fått bättre lutningar 

på sidan söder om järnvägen. Dessutom är en bättre anslutning till BMX-

banan än vid alternativ 1 möjlig. Ängelholms kommun valde att gå vidare 
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med detta alternativ som efter små justeringar resulterade i en utformning 

som kommer utgöra underlag till framtida detaljprojektering. 

Alternativ 3 - Utformningen för Sibirienvägen är samma som för alternativ 

2 men med en längre gång- och cykelväg för att uppnå acceptabel lutning på 

båda sidor om järnvägen. För mycket oanvända ytor mellan väg och gång-

och cykelväg samt mer markintrång jämfört med de övriga två alternativen 

resulterade i att detta förslag förkastades. 

 

Tre alternativ har utretts för ny dragning av Västrabyvägen, se Figur 4-2. 

Alternativ 1 och 2 har förkastats på grund av större intrång och 

fragmentering av jordbruksmark jämfört med valt alternativ 3. Alternativ 1 

ligger dessutom nära ett småvatten som omfattas av generellt biotopskydd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N 
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Två alternativ har studerats för ny planskildhet för Planavägen/-

Västkustbanan, se Figur 4-3. Det fungerar inte att bygga en planskildhet i 

befintligt läge enligt Trafikverkets krav och råd för vägars utformning enligt 

VGU (10) (11). Restytan öster om ny järnväg har minimerats genom att 

tillämpa största tillåtna lutning. Väster om ny järnväg är det 

trafiksäkerheten vid anslutande gata som talar emot en snävare lösning. Ett 

alternativ med måttligare lutningar har förkastats till följd av omfattande 

fragmentering av landskapet, onödigt stor restyta i jordbruksmark samt 

vägförlängning jämfört med valt alternativ.    

 

 

I Kattarp har alternativ med plattformar längre söderut än det valda läget 

förkastats på grund av större påverkan på befintlig spåranläggning. Valt 

alternativ framgår schematiskt av bilaga 6. 

 

Alternativ med stängning av den ena eller andra av de båda enskilda 

vägarna har studerats. Båda alternativen ansågs ge för låg tillgänglighet och 

har därför förkastats. Valt alternativ framgår av Figur 4-11 och Figur 4-12.  
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Olika alternativ för ny centrumkoppling i Ödåkra har studerats och valts 

bort (Figur 4-4 och Figur 4-5).  

Alternativ 2 har förkastats på grund av att Horsarydsvägen skärs av och att 

alternativet är i konflikt med ett fornlämningsområde. Vidare kan vägen 

hindra framtida planer på utveckling av Ödåkra. 

 

 

N 

N 
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Alternativ 3 har valts bort på grund av intrång i fjärrvärmecentralen, att en 

lång och dyr brokonstruktion krävs samt begränsad möjlighet att förlänga 

plattformarna. Valt alternativ framgår av Figur 4-13. 

Att behålla plattformarnas läge har valts bort då anslutningen till centrum-

kopplingen inte skulle bli bra samt att spårgeometrin förändras förbi 

befintlig station. Plattformarna förskjuts norrut. Valt läge framgår av  

bilaga 8. 

I ett tidigare skede var förslaget att stänga befintlig gångport vid 

Björkavägen under järnvägen inne i Ödåkra. Efter samråd med 

Helsingborgs Stad beslutades att behålla gångporten som har stor betydelse 

för stationsfunktionerna som finns uppbyggda idag, såsom busshållplats, 

bilparkeringar, cykelparkeringar och för den allmänna tillgängligheten.  

Tidigare var en planskild passage aktuell i Drivhusgatans förlängning. 

Denna placering avfärdades då den innebar byggbarhetsmässiga 

svårigheter och en dålig utformning av gång och cykelvägen.  

Gång- och cykelvägens passage under järnvägen bedömdes som otrygg och 

med dålig sikt på grund av att den låg nära järnvägen och 

höjdupptagningen fick ske med höga stödmurar. Kurvorna blev dessutom 

snäva på grund av utrymmesbrist. 

Ny föreslagen utformning är en gång- och cykelport längre söderut som 

ansluter till Södra Rälsgatan i öster och till Fabriksgatan i väster, ungefär i 

samma läge som befintlig plankorsning med järnvägen mellan Fabriksgatan 

och Södra Rälsgatan. 

 

Ett flertal lösningar för vägnätet i södra Ödåkra har studerats med 

anledning av att befintliga plankorsningar stängs. Valt alternativ framgår av 

bilaga 8.  

Alternativet att förlägga spåret på västra sidan mellan Ödåkra och Maria 

har förkastats. Det skulle resultera i att det befintliga spåret skulle behöva 

byggas om till en S-kurva vilket medför nackdelar för byggbarheten och 

drift och underhåll. Därtill skulle en större och en mindre kraftledning 

väster om Väla skog behöva parallellförflyttas västerut med en betydande 

merkostnad som följd. Vidare försvårar en lokalisering väster om Väla skog 

anpassningen till utbyggnaden av Maria station.  
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En större radie på spåret har utretts genom Gyhultskurvan men avfärdats 

till följd av omfattande intrång på transformatorstationen mellan järnvägen 

och Gyhults gård.  

 

Olika alternativ för Maria station har studerats och avfärdats av väg- och 

bantekniska skäl. 

 

Projektet omfattade inledningsvis dubbelspår hela vägen till Romares väg 

med behov av ombyggnad av bro för Romares väg samt eventuellt intrång i 

Pålsjö skog med stora naturvärden. Projektet har i stället avslutats med en 

växel på sträckan mellan Maria station och Romares väg i avvaktan på 

klargörande av framtida lösning av dubbelspår till Helsingborgs C via en 

eventuell tunnel, den så kallade Tågaborgstunneln, eller längs befintlig 

sträckning.   

 

 

Utbyggnaden innebär nytt dubbelspår mellan Ängelholm och Helsingborg. 

Utbyggnaden avslutas mellan Romares väg och Kullavägen i Helsingborg. 

Sträckan är cirka 24 kilometer lång. Dubbelspåret kommer att byggas på 

olika sidor om den befintliga järnvägen. Spåravståndet har valts till cirka 6 

meter på hela sträckan förutom kortare sträckor. Vid passage över 

Christinelundsvägen, väg 111, ökar spåravståndet till som störst 15 meter för 

att återgå till 6 meter norr om Maria station. Söder om Maria station ökar 

avståndet igen för att kunna behålla befintlig bro över Kullavägen och lägga 

det nya spåret på en helt ny separat bro på västra sidan. Spårbredden 

smalnar sedan av till 4,5 meter vid passagen av Ringstorpsvägen. 

Spårbredden mellan plattformarna i Ödåkra och Kattarp blir cirka 6 meter 

för att få plats med spärrstaket mellan plattformarna. 
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Det nya spåret anläggs intill befintligt spår, förutom där kurvrätning sker i 

Rögle, Kattarp och Gyhult. Figurerna Figur 4-7, Figur 4-8, Figur 4-9 och 

Figur 4-10 visar schematiskt typiska tvärsektioner för anläggningen. 

 

Alla plankorsningar, både bil och gång- och cykelövergångar, utmed 

sträckan för Västkustbanan kommer att stängas. Slopningen av 

plankorsningar medför att befintliga vägar behöver byggas om för att 

anpassas till de nya förutsättningarna. Fyra stationer finns längs med 
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sträckan i Ängelholm, Kattarp, Ödåkra och Maria vars utformning kommer 

att ändras i samband med dubbelspårsutbyggnaden.  

 

Anläggningen kommer även att omfatta ett antal teknikhus. I anslutning till 

teknikhusen krävs en vändyta för större personbilar. Schematisk placering 

av nya teknikhus framgår av bilaga 1–10.  

På sträckan kommer dagvattendammar att anläggas för att omhänderta den 

ökade mängden dagvatten. Placering framgår av bilaga 6, 7 och 8. Inga 

natur- eller kulturskyddsobjekt påverkas negativt av planerade 

dagvattendammar. 

De bullerskyddsåtgärder som vidtas utmed sträckan anpassas så långt som 

möjligt till kringliggande miljö. Vid tätbebyggda områden uppförs 

bullerskyddsskärmar eller -vallar vilka anpassas till samhällets karaktär. I 

de områden där glesare bebyggelse förekommer föreslås framförallt 

fastighetsnära åtgärder, exempelvis fönsterbyte och skyddad uteplats. 

Huvuddelen av bullerskyddsskärmarna och -vallarna föreslås en höjd på tre 

meter. Höjden är en avvägning mellan bullerdämpande effekt, visuell 

påverkan, skuggning, markintrång och kostnad.  
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Vid utformning av järnvägsanläggningen har naturresurser beaktats. Det 

gäller utformning till exempel spåravstånd samt placering av bullerskydd, 

underpassager och dagvattendammar. Intrång i jordbruks- och skogsmark 

har begränsats så långt möjligt. Valet av spåravstånd är väl motiverat 

utifrån tekniska aspekter såsom tillgänglighet och arbetsmiljö vid drift och 

underhåll. Vid avvägning har Trafikverket bedömt att dessa aspekter väger 

över på bekostnad av det något större markintrånget (se även avsnitt 5.14 

och Tabell 5-15). 

På platser där järnvägen rätas ut kommer delar av banvallen att 

återanvändas som bullervall. För övriga sträckor kan det vara möjligt att 

sanera och ta bort banvallen. Vägar som tas ur bruk tas bort och marken 

återställs i samråd med markägaren.   
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Inom Ängelholm sker omdisponering och utbyggnad av spår och växlar 

inom befintligt järnvägsområde.  

Av allmänt intresse är att mittplattformen breddas och att en gångbro, som 

ersätter befintlig gångpassage i plan, anläggs över spår 1 och 2. Spår tre, 

fyra och fem på bangården tas bort. Sidoplattformen bevaras i sin 

nuvarande utformning. Stationsområdet utanför plattformarna omfattas 

inte av järnvägsplanen utan regleras i detaljplan enligt plan- och bygglagen.  

I höjd med gång- och cykelporten vid Trafikverksskolan placeras ytterligare 

ett spår mellan de två befintliga spåren. Spåret längst västerut flyttas därför 

ytterligare åt väster. Passagen över gång- och cykelvägen består av två broar 

där den västra byts ut då ytterligare ett spår ska inrymmas på sträckan. 

Spårområdet blir därmed bredare vilket leder till att den västra 

rampanslutningen till gång- och cykelvägen flyttas. 

 

 

Nytt spår placeras väster om befintligt.  

Sibirienvägens vägport under järnvägen flyttas cirka 20 meter norrut och 

anläggs med en parallell gång- och cykelbana. Den nya lösningen möjliggör 

att en fri höjd om 4,7 meter under järnvägsbron uppnås. 

Förbi Rögle görs en kurvrätning om drygt två kilometer vars förskjutning 

jämfört med nuvarande spårläge är som mest cirka 50 meter åt öster (cirka 

km 223/800–225/800, se bilaga 4).   

Korsningspunkter med järnvägen framgår av tabell nedan (se även  

bilaga 1–5).  
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Kattarps station fortsätter att ha två sidoplattformar. Plattformarna flyttas 

cirka 60 meter norrut jämfört med idag. Sidoplattformar får en längd på 

260 meter. I den östra plattformens bakkant placeras bullerskyddsskärmar 

som ansluter till bullerskydden söder om plattformarna.  

 

Nytt spår placeras öster om befintligt spår. Kurvrätning görs söder om 

Kattarp på en sträcka om 1,1 kilometer vars förskjutning är som mest cirka 

50 meter åt väster (se bilaga 6).  
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Planavägen förläggs planskilt under spåren i nytt läge (Figur 4-3). Vägen 

förskjuts i en kurva söderut för att klara krav på vägens lutning. 

Västrabyvägen förflyttas västerut och anpassas till järnvägens nya läge med 

anslutning till Planavägens nya läge. Planavägens korsning med 

Åstorpsspåret förblir i markplanet (se bilaga 6).   

Både Flöjavägen och Vagnmakarevägen byggs om till planskilda korsningar 

under järnvägen (Figur 4-11  och Figur 4-12). Flöjavägen flyttas till cirka  

90 meter norr om befintlig plankorsning. Vagnmakarevägen justeras något 

(se bilaga 7).  
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Fleningetorpsvägen förskjuts österut med anpassning till nytt spår på östra 

sidan. Förskjutningen omfattar cirka 400 meter grusbelagd parallellväg. 

Även Viadalsvägen parallellförskjuts åt öster på en sträcka av cirka  

500 meter med anpassning till nytt spår och Vagnmakarevägen i planskilt 

läge (se bilaga 7).  

 

I Ödåkra stängs plankorsningen för Björkavägen och ersätts med en ny gata 

mellan de två korsningarna Smidesgatan/Fleningevägen och 

Björkavägen/Allerumsvägen (km 234+735). Gatan korsar Västkustbanan 

under en ny järnvägsbro (Figur 4-13). Den nya gatan, benämnd 

centrumkopplingen, ansluts till Centralgatan på östra sidan och till 

Horsarydsvägen på västra sidan och kopplar i förlängningen samman 

Fleningevägen med Allerumsvägen. Centrumkopplingen utformas med en 

körbana i vardera riktningen för biltrafik samt en gång- och cykelväg på 

vardera sidan om bilvägen. Gång- och cykelvägen ansluter till Centralgatan 

öster om järnvägen och till Allerumsvägen på den västra sidan.  



 

33 (168) 

 

Ödåkra station utformas med två sidoplattformar med längd på 260 meter. 

Plattformarnas bredd blir sex meter och placeras längre norrut än idag för 

att ansluta till den nya centrumkopplingen i plattformarnas norra ände (se 

bilaga 8, km 234+700). 

Den befintliga gångporten (km 234+926) under järnvägen vid Björkavägen 

anpassas till stationen och utvecklas till en ljus, trygg och tillgänglig 

plattformspassage för resenärer och övriga gående. 

En ny planskild gång- och cykelport planeras ansluta till Södra Rälsgatan i 

öster och till Fabriksgatan i väster. Södra Rälsgatan behöver sidoförflyttas 

och delvis rivas i samband med anläggandet av gång- och cykelporten. Fyra 

fastigheter behöver lösas in.  

 

N 
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Bullerskyddsskärmar anläggs på båda sidor av järnvägen utmed större 

delen av sträckan genom Ödåkra. 

Ny väg kopplas till den befintliga Bäckarpsgatan i norr samt till befintlig 

gång- och cykelväg och vidare till Elevgatan för att ansluta till den nya 

centrumkopplingen i Ödåkra.  

 

Plankorsningarna vid Häggatan och Fabriksgatan stängs och ersätts med 

planskild korsning cirka 200 meter söder om Häggatan (se bilaga 8, km 

235+860). Parallellgatorna längs järnvägens östra sida förskjuts mot öster. 

Parallellvägen som förlänger Cedergatan på västra sidan om järnvägen 

förskjuts mot väster.  

Nytt spår placeras på östra sidan om befintligt spår på sträckan Ödåkra-

Maria med intrång i naturreservatet Väla skog som följd.  
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I höjd med Gyhult görs en kurvrätning och en spårförskjutning mot väster 

vid Maria station (se bilaga 9). Åtgärderna resulterar i en förskjutning av 

spåret mot väster på en sträcka av cirka 1,6 kilometer med det bredaste 

partiet, cirka 40 meter, strax norr om Maria station. Kurvrätningen och 

förskjutningen kommer att göra intrång på transformatorstationen vid 

Gyhult som delvis behöver flyttas (se bilaga 9). Även Smårydsvägen 

påverkas och justeras. 

Spåret passerar tre korsningar vilka redovisas i Tabell 4-5. 

 

 

Stationsläget flyttas cirka 30 meter åt nordväst. Spåret höjs med cirka två 

meter över nuvarande spårläge för att möjliggöra framtida spårväg under 

järnvägen. Bergavägen anpassas till de kommunala planerna och förlängs 

under Västkustbanan och vidare mot Mariastaden samt öppnas för 

motorfordonstrafik. Korsningspunkten planeras utgöra en viktig knutpunkt 

för byten mellan tåg, buss och i framtiden även spårvagn.  

Söder om plattformarna planerar Helsingborg stad en gång- och cykelväg 

som passerar under järnvägen (se bilaga 10, km 239+069). Gång- och 

cykelvägen föreslås bli tre meter bred och separerad med kantstöd. 

Gångbanan anslutnings till järnvägens plattformar med trappor.  
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Nytt spår placeras på västra sidan om befintligt spår på sträckan Maria-

Romares väg. 

Befintlig järnvägsbro vid Kullavägen kommer att behållas och en bro för det 

nya spåret placeras väster om befintlig bro (se bilaga 10).  

 

 

 

Utbyggnadsalternativet skall jämföras med ett alternativ som innebär att 

den aktuella järnvägsutbyggnaden inte sker, det så kallade nollalternativet. 

Prognosåret för nollalternativet är 2040. Den tågtrafik som förväntas gå på 

banan år 2040 framgår av Tabell 2-1. Trafikeringen i nollalternativet 

begränsas av banans kapacitet, den kan öka jämfört med nuläget men inte 

så mycket som vid utbyggnad till dubbelspår. 

Nollalternativet innebär att inga åtgärder sker förutom normal drift och 

underhåll. Stationerna och vägnätet kommer att förbli som idag. Nuvarande 

hastighetsrestriktioner för tågtrafiken fortsätter att gälla. Övrig 

samhällsutveckling förutsätts pågå i princip oförändrat bortsett från att 

planer på förbättring av stationerna i Ängelholm, Kattarp och Ödåkra inte 

förverkligas.  

 

Det kommer inte att bli några intrång i natur- och kulturlandskapet. Det är 

fördelaktigt, framför allt med avseende på Väla skog där naturreservatets 

brynzon förblir intakt. Även de stora gamla träden i södra delen av Ödåkra 

förblir orörda.  
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Nollalternativet innebär också nackdelar från naturmiljösynpunkt vid 

Skavebäcken. Befintliga rörbroar har en barriärverkan. I utbyggnads-

alternativet föreslås en ny bro över Skavebäcken som kommer att bidra till 

minskad barriäreffekt för fyrfota djur och för det rörliga friluftslivet.  

Nollalternativet innebär att miljön i tätorterna förblir som den är idag.  

Barriäreffekten för trafikanter och den olycksrisk som det innebär med 

plankorsningar vid till exempel Planavägen i Kattarp, Vagnmakarevägen 

och Flöjavägen mellan Kattarp och Ödåkra, Björkavägen, Fabriksgatan och 

Häggatan i Ödåkra kvarstår.   

Även i Helsingborg kvarstår barriäreffekten i nollalternativet genom att 

barriärminskande åtgärder kopplade till järnvägsutbyggnaden inte blir av,  

till exempel att Bergavägen öppnas för vägtrafik och ny gång- och 

cykelpassage byggs söder om Maria station, vid Gevärsgatan. 

I nollalternativet utförs inte de mycket omfattande bullerskyddskärmar 

som kommer att bli ett påtagligt inslag i stadsbilden i tätorterna längs 

sträckan i utbyggnadsalternativet. Det gäller södra Ängelholm, Kattarp och 

Ödåkra men mest påtagligt i Ödåkra. Bullerskyddsåtgärderna i 

utbyggnadsalternativet blir där framträdande i en småskalig miljö.  

Nollalternativet innebär att resandet till större del görs med bil än i 

utbyggnadsalternativet som innebär upprustning av stationer och 

effektivare kollektivtrafik. Det innebär i sin tur att utsläppen av 

klimatpåverkande, luftkvalitépåverkande och försurningsalstrande ämnen 

blir större i nollalternativet än vad som skulle vara fallet i 

utbyggnadsalternativet. Effekterna av detta på kort sikt är små i den lokala 

skalan men motverkar på lång sikt en önskvärd storskalig trend mot 

minskat fossilberoende i transportsystemet. 

Nollalternativet innebär en ökning av antal tåg och därmed ökat buller, 

men inte i samma utsträckning som i utbyggnadsalternativet.  

Redan i nuläget överskrids gällande riktvärden för god miljö när det gäller 

buller från tågtrafik i boendemiljöer. I nollalternativet kommer inga 

bullerskyddsåtgärder i utemiljön att genomföras, vilket innebär att ett stort 

antal bostäder får sämre ljudmiljö än idag. Trots det innebär noll-

alternativet färre störda av maximalnivå ute vid fasad än utbyggnads-

alternativet. Det beror på högre hastigheter i utbyggnadsalternativet och att 

det nya spåret förflyttar järnvägstrafiken närmare ett stort antal byggnader. 

För ekvivalentnivån blir bullersituationen bättre för utbyggnadsalternativet 

med bullerskyddsåtgärder jämfört med nollalternativet.  
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Nollalternativet innebär inga väsentliga förändringar avseende buller från 

vägtrafik men den allmänna vägtrafiktillväxten kommer att gradvis bidra 

till ökat vägtrafikbuller vilket motverkas av utbyggnadsalternativet som 

gynnar kollektivtrafiken.  
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Kapitlet beskriver nuläget för de aktuella miljöaspekterna samt effekter och 

konsekvenser som utbyggnadsalternativet medför. Förslag på åtgärder för 

att begränsa och eliminera negativa effekter och konsekvenser beskrivs.  

 

Generellt kan sträckan mellan Ängelholm och Helsingborg delas in i olika 

storskaliga geologiska partier. Från norr dominerar sandsediment på glacial 

lera (Ängelholm - Vegeholm), vidare söderut följer övervägande glacial lera 

(Vegeholm - Kattarp) följt av moränområden (Kattarp - Ödåkra). I söder 

påträffas det sedimentära berget ytligt (Ödåkra - Helsingborg). Dessa 

typområden har olika förutsättningar vad gäller geoteknik och 

hydrogeologi. Längs sträckan förekommer också partier med organiska 

jordar då främst vid Vegeholm, Skavebäcken och Flöjens våtmark. 

Berggrunden i det aktuella området består av sedimentära bergarter. 

Bergarterna består av lerskiffer, ler-, silt- och sandsten. Jorddjupet är större 

än 50 meter i norr och i söder endast någon eller ett par meter. 

Djup till grundvattenytan varierar längs sträckan från cirka 0,5 till  

3,0 meter under markytan. Generellt är förekommande leror, lermoräner 

och det sedimentära berget relativt täta, varför grundvattennivåer är svåra 

att utvärdera efter mätning av fritt vatten vid undersökningstillfället. 

 

I detta avsnitt beskrivs de riksintressen enligt Miljöbalken (MB) 3 och 4 kap 

som förekommer i området. Aktuella riksintressen redovisas på karta i 

Figur 5-1 och i Figur 5-4.  

Västkustbanan och stationer längs med sträckan utgör riksintresse för 

kommunikationer. Västkustbanan är av internationell betydelse och ingår i 

det av EU utpekade transportnätverket Trans European Network (TEN-T). 

Den 30 mil långa banan, som sträcker sig från Göteborg till Lund, är en 

mycket viktig bana för person- och godstågstrafiken. Banan ingår även i det 

utpekade strategiska godsnätet. Sedan 1980-talet har banan successivt 

byggts ut från enkelspår till dubbelspår för att skapa ett snabbt, effektivt 

och miljövänligt transportmedel för människor och gods. Målet är 

dubbelspår på hela Västkustbanan. Idag är nästan hela Västkustbanan 

utbyggd till dubbelspår. Kvarstår gör  

 Varberg - Hamra, planerad byggstart 2019 

 Ängelholm – Romares väg, Helsingborg  

 Romares väg, Helsingborg – Knutpunkten. 
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Enkelspåret med mötesstationer mellan Ängelholm och Helsingborg har 

otillräcklig kapacitet för den önskade trafikeringen och tågtrafiken kan 

därmed inte utvecklas som önskvärt.   

Den planerade utbyggnaden mellan Ängelholm och Romares väg, 

Helsingborg kommer att innebära att transportsystemets behov av ökad 

kapacitet kan mötas genom utbyggnaden av dubbelspår liksom att 

korsningar i plan med järnvägen försvinner. Utbyggnaden medför 

betydande förbättringar av den interregionala persontågstrafiken. 

Kulturmiljövårdens riksintressen redovisas endast på karta i Figur 5-4  utan 

närmare kommentarer i löpande text med anledning av att de ligger långt 

ifrån projektets åtgärder. De påverkas inte vare sig direkt eller indirekt. 

Riksintresset för naturvården enligt 3 kap 6 § Miljöbalken Rönne ås 

dalgång, Ageröds mosse (N40) följer Rönne å till utloppet i Skälderviken. 

Rönne å rinner i ungefärlig öst-västlig riktning genom Ängelholm och 

passerar strax öster om stationsområdet på väg mot Skälderviken. Den 

nedre delen av Rönne å är en långsamflytande slättå. Havsöring och lax 

vandrar upp i vattendraget. Rönne å omfattas av miljökvalitetsnorm för fisk 

och musselvatten (för laxförekomst). 

Åtgärderna i planen bidrar inte till en ökad belastning på Rönne å med 

avseende på ökade flöden eller föroreningar från stationsområdet under 

drifttiden. Under byggtiden finns viss risk för att vatten från byggarbets-

platsen når Rönne å. Åtgärder kommer att vidtas för att skydda Rönne å, se 

kapitel 6. Med nämnda åtgärder påverkas inte riksintresset nämnvärt av 

projektet. 

Sydväst om Ängelholm finns ett riksintresse för naturvården enligt  

3 kap 6 § MB, Farhult – Görslövsån – Vegeåns mynning – Ängelholms 

strandskog (N42). Riksintresset betingas av en kombination av värden 

avseende bland annat flora, fauna, landskapsbild och landskapshistoria. 

Järnvägen ligger som närmast cirka 600 meter från riksintresseområdet. 

Riksintresseområdet påverkas därför inte av projektet, se även Jonstorp-

Vegeåns mynning SE0430147 och Skälderviken (SE0430125).   

Kustområdet, inklusive Rönne å, omfattas av riksintresse för friluftslivet 

enligt 3 kap 6 § MB Bjärehalvön med Hallandsåsen och Rönne å (L: F1), 

vilket innebär att området så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder 

som påtagligt kan skada dess natur- och kulturmiljövärden.  

Kuststräckan omfattas även av riksintresse för det rörliga friluftslivet och 

turismen enligt 4 kap 2 § MB Kullaberg och Hallandsåsen med 

angränsande kustområden. Inom riksintresseområdet skall turismens och 

friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid 
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bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i 

miljön. Järnvägen utgör gränsen för riksintressenas utbredning österut.  

På grund av intrångets litenhet inklusive ny vägport för Sibirienvägen, och 

att det nya spåret samlokaliseras med befintlig järnväg är påverkan på 

områdenas natur- och kulturvärden och friluftslivets intressen obetydlig. 

Kuststräckan väster om Ängelholm och vid Helsingborg omfattas av 

riksintresse för kustzonen (högexploaterad kust) enligt 4 kap 4 § MB. 

Avsikten med riksintresset är att skydda kusten och de kustnära områdena 

mot exploatering och andra ingrepp som påtagligt kan skada områdets 

natur- och kulturvärden. Järnvägen utgör gränsen för riksintressets 

utbredning i öst fram till Vege å varefter järnvägen passerar genom 

riksintresset mellan Vege å, vid km 222+200, och väg 112 vid km 223+350 

(Figur 5-1). Riksintresset berör åter järnvägssträckningen i Helsingborg 

från strax nordväst om Kullavägen och resterande del till projektets slut 

mellan Romares väg och Kullavägen.  

På grund av intrångets litenhet, inklusive ny vägport för Sibirienvägen, och 

att det nya spåret samlokaliseras med befintlig järnväg är påverkan på 

områdets natur- och kulturvärden obetydlig. 

Natura 2000-områden har starkt skydd enligt 7 kap 28-29 §§ MB och är 

generellt utpekade som riksintressen enligt 4 kap 8 § MB.  

Natura 2000-området Ängelholms kronopark (SE0420233) överlappar till 

stora delar riksintresset för naturvården, Ängelholms strandskog. Natura 

2000-området ligger på ett avstånd av cirka 600 meter från järnvägen i 

höjd med de södra delarna av Ängelholm. Natura 2000-området kommer 

inte att utsättas för märkbart högre bullernivåer på grund av åtgärder i 

järnvägsplanen. Naturvärdena är i första hand knutna till sublittorala 

sandbankar, olika typer av sanddyner, sumpalskog och mindre 

vattensamlingar. Miljön i Natura-2000-området Ängelholms kronopark 

påverkas inte av projektet. 

Cirka 850 meter väster om järnvägen vid Vege ås utlopp ligger Natura 

2000-området Jonstorp-Vegeåns mynning2  (SE0430147). Jonstorp-Vege 

ås mynning utgörs av ett område med grunda bottnar och mycket flacka 

stränder. Områdets värden är i första hand knutna till den marina miljön 

och Vege å. De grunda bottnarna utgör viktiga lek-och yngelplatser för fisk. 

Området överlappar med ytterligare ett Natura 2000-område 

Skälderviken1 (SE0430125) som utgör särskilt skyddsområde enligt 

fågeldirektivet. Samma område utgör även naturreservat, Vegeåns 

mynning. Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald 

bland fåglar och kärlväxter, bevara naturmiljöer (marina miljöer, 

                                                        
2 Det rör sig om ett geografiskt område som omfattas av 2 uppsättningar Natura 2000-bestämmelser, 
dels enligt fågeldirektivet, dels enligt art- och habitatdirektivet. 
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odlingslandskapet och substratmiljöer i form av sand, block m.m.) samt att 

främja friluftslivet med avseende på landskapsbilden (öppna landskap och 

utsiktsplatser). 

Teoretiskt skulle Natura 2000-området kunna påverkas indirekt genom 

grumling och andra föroreningar som transporteras med vattnet. Avståndet 

i sig innebär att risken för en betydande påverkan är låg då grumlande 

partiklar sedimenterar på vägen i det långsamt flytande vattendraget och 

eventuella föroreningar späds. Tillstånd för vattenverksamhet kommer att 

sökas för ny bro över Vege å. Natura 2000-området kommer inte att 

utsättas för märkbart högre bullernivåer på grund av åtgärder i 

järnvägsplanen (se även bilaga 12). Konsekvenserna för miljön i Natura 

2000-områdena Jonstorp-Vegeåns mynning och Skälderviken kommer, 

med beaktande av ovan nämnda faktorer och de försiktighetsåtgärder som 

föreslås i kapitel 0 och 6, inte att kunna bli betydande.  

I bilaga 12 redovisas en utförlig analys av Natura 2000-områdens arter och 

naturtyper i förhållande till järnvägsplanens åtgärder. 
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Det nordvästskånska landskapet mellan Ängelholm och Helsingborg kan 

topografiskt karaktäriseras som ett vidsträckt slättland.  

Landskapet utmärks av stora öppna jordbruksmarker i en fullåkersbygd 

med spridd gårdsbebyggelse som omges av höga träd, alléer och pilevallar 

längs ägogränser, vägar, diken och vattendrag. Påtagliga inslag är även de 

stora kommunikationslederna och kraftledningarna samt vindkraftverk. 

Landskapet söder om Ängelholms tätort och väster om järnvägen 

karaktäriseras av Kronoskogen dominerad av tall som har planterats till 

skydd för sandflykt. 

I den norra delen präglas landskapet av stora odlingsenheter till följd av 

storgodsdrift, i söder är landskapet mer småskaligt. Trots att landskapet 

kan karaktäriseras som slättlandskap förekommer höjdskillnader. På 

sträckan mellan Kattarp och Maria, cirka åtta km, är höjdskillnaden nästan 

40 meter. Terrängen stiger åt söder (7). 

En tvåspårig järnväg medför ett intrång i landskapet. Järnvägen tränger sig 

närmare de enstaka gårdar som ligger utspridda längs med banan. 

Järnvägen med spår, kontaktledningar och stolpar medför en bredare 

barriär genom landskapet. 

Tillkommande kontaktledningsstolpar ställs mittemot befintliga stolpar så 

att de står i par för att minimera påverkan på landskapsbilden.  

Bullerskyddsskärmar utformas med hänsyn till omgivande miljö. 

 

Ängelholm station invigdes år 1885 i samband med att Skåne-Hallands 

Järnväg blev färdig. Stationshuset i tegel ger en känsla av småskalighet, se 

även kapitel 5.4. Bangården rymmer spår för både uppställda och 

passerande tåg.  

Stadsbilden förändras genom att mittplattformen breddas och en gångbro 

anläggs över spår ett och två vilket adderar nya intryck i stadsbilden. En 

gångbro kan bli ett dominant inslag i stationsmiljön då den kommer att 

höja sig över stationshuset. Spår tre, fyra och fem på bangården tas bort. 
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Konsekvenserna för stadsbilden blir måttliga eftersom området redan är ett 

stationsområde och starkt påverkat av spår och kontaktledningar men en 

gångbro över järnvägen till mellanplattformen blir ett påtagligt nytt inslag i 

miljön.  

Gångbron över mittplattformen utformas i samråd med kommunen och 

med hänsyn till den visuella miljön i stationsområdet. 

 

Söder om Ängelholms bangård passerar järnvägen Södra sjukhuset och 

villabebyggelse som ligger öster om järnvägen. Området väster om 

järnvägen utgörs på denna del av skogklädda marker som ansluter till den 

så kallade Kronoskogen (se kapitel 5.4 Kulturmiljö).  

Sibirienvägen är idag en förbindelse ut från de södra delarna av Ängelholm 

till Kronoskogen och stranden. Sibirienvägen, cirka 150 meter västerut från 

järnvägen, omges av gräsbevuxen mark, vilken övergår i skogsklädda 

marker fortsatt västerut mot havet. Förutom Kronoskogen och stranden är 

även Sibirien BMX arena (cykelcross) och en pistolskytteklubb belägna 

väster om järnvägen. Då Sibirienvägen korsat järnvägen fortsätter den 

söderut längs med järnvägen, cirka 100 meter parallellt med Västersjögatan 

innan den viker av österut och övergår i Kulltorpsvägen. Villaområden är 

belägna på respektive sida om Kulltorpsvägen. 

Utanför tätorten och ner mot Vege å fortsätter de skogklädda markerna att 

dominera på den västra sidan av järnvägen medan öppna jordbruksmarker 

som avgränsas av skog i sydöst dominerar på den östra sidan av banan.  

Söder om ån passeras Vegeholm, där en mindre samling hus ligger intill 

järnvägen. Söder om Vegeholm ner mot väg 112 är landskapet mer 

småbrutet med vegetationsomgärdade jordbruksmarker. Utmed järnvägen 

finns delvis smala vegetationsridåer, framförallt på den västra sidan, som 

avskärmar utblickarna från tåget. 

Norr om Rögle går järnvägen genom relativt öppna jordbruksmarker med 

ett ganska stort antal åkerholmar och märgelgravar samt vegetationsridåer 

som delar upp landskapet i avgränsade landskapsrum.  

Villabebyggelsen på järnvägens västra sida utgörs i första hand av äldre hus. 

Rögle är beläget i den östra delen av Kullabygdens flacka slättland och 

söder om Rögle öppnar sig de mer storskaliga öppna fälten. Även här finns 

ett stort antal åkerholmar och märgelgravar. Öster om järnvägen ligger 

Rögle herrgård inramad av lövträdsvegetation.  

Norr om Kattarp går järnvägen genom ett öppet odlingslandskap där 

träddungar och vegetationsridåer delar upp landskapet i avgränsade 
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landskapsrum på den östra sidan om järnvägen. På den västra sidan är 

slättlandskapets odlingsenheter betydligt mer storskaliga och de fria vyerna 

begränsas endast av enstaka gårdar, åkerholmar, märgelgravar och 

trädrader (7). 

I södra delen av Ängelholm kommer befintliga bullerskyddsskärmar att 

kompletteras. Den visuella barriär som finns redan idag förstärks därmed. 

I samband med anläggande av ny järnvägsbro och flytt av Sibirienvägen och 

dess korsning med Västersjögatan behöver något enstaka mindre träd samt 

buskar tas bort. Det innebär ingen väsentlig påverkan på landskapsbilden. 

Även vid Vegeholm och Rögle kommer bullerskyddsskärmar att påverka 

landskapsbilden. 

Vid Rögle rätas kurvan ut vilket medför att järnvägen kommer längre ifrån 

samhället. Därmed minskar järnvägens negativa påverkan.  

För att minska upplevelsen av den visuella barriär som de nya 

bullerskydden skapar behöver de utformas med hänsyn till omgivande 

boendemiljöer. Bullervall är ett alternativ som föredras där det finns 

tillräckligt med utrymme.  

 

Järnvägen delar Kattarp i en östlig och en västlig del där huvuddelen av 

bebyggelsen ligger på järnvägens östra sida. Samhället har under drygt 100 

år omvandlats från bondby till stationssamhälle och pendlarort.  

Stationsområdet karakteriseras av gathus och villor uppförda i början av 

1900-talet, däribland det gamla Järnvägshotellet. Denna kvarvarande 

järnvägsanknutna bebyggelse speglar tydligt ortens funktion som 

stationssamhälle och har byggnadshistoriska värden. Järnvägen mot Åstorp 

ansluter till Västkustbanan precis söder om bebyggelsen. 

Utveckling och upprustning av stationsområdet och de närliggande centrala 

ytorna pågår parallellt och hanteras inom ramen för den kommunala 

detaljplaneprocessen. 

Med spårutbyggnaden kommer järnvägen flytta något västerut i Kattarp 

varmed industriområdet på den västra sidan försvinner. Det kommer 

fortsatt vara sidoplattformar men plankorsningen ersätts med en planskild 

passage genom den nya plattformsförbindelsen. Då passagen blir i form av 

en port under järnvägen bedöms inte stadsbilden påverkas. 
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Söder om gångporten, mot järnvägen, blir det en som högst fyra meter hög 

mur kompletterad med en tre meter hög bullerskärm.  

På den västra sidan föreslås en gång och cykelbana i nordlig riktning som 

ansluter till befintlig gång- och cykelbana som finns på den gamla 

banvallen. På så vis skapas en god anslutning till stationsområdet även från 

nordväst.  

I södra Kattarp, där spåren förgrenar sig, placeras en bullervall med flack 

lutning för att smälta in i landskapet. 

Bullerskyddsåtgärder i form av vallar och skärmar ger upphov till visuell 

påverkan. Omläggning av Planavägen till plankskildhet medför 

fragmentering av åkerlandskapet med svårbrukbara restytor.  

I den östra plattformens bakkant placeras bullerskyddsskärmar som 

ansluter till bullerskydden söder om plattformarna, se Figur 4-8.  

Den planerade kurvrätningen medför intrång i en fastighet väster om 

järnvägen. Byggnader på fastigheten rivs. 

Utblickarna från stationsområdet ökar mot väster och det långsträckta 

odlingslandskapets vyer. De åtgärder som ryms inom ramen av 

järnvägsplanen medför stora effekter på den befintliga miljön. 

Konsekvensen bedöms inte negativ eftersom samhället redan idag är starkt 

präglat av järnvägen. 

Bullerskydden föreslås kläs med klätterväxter. En gräsyta släntas upp mot 

muren för att minska murens höjd och att solitärbuskar, eller mindre träd 

planteras för att minska intrycket av muren. Genomsiktliga eller delvis 

genomsiktliga bullerskydd kan bibehålla den visuella kontakten över 

spåren.   

 

Söder om Kattarp fortsätter järnvägen över slätten där enstaka gårdar och 

träddungar ligger utspridda. Norr om Ödåkra passerar järnvägen området 

vid Flöjen och Fleningetorp med växthus, odlingsmarker och enstaka hus. 

Fälten avgränsas här av trädrader och slätten övergår i en mer småskalig 

karaktär. 

En tvåspårig järnväg medför ett intrång i det småskaliga landskapet norr 

om Ödåkra. Järnvägen tränger sig närmare de enstaka gårdar som ligger 

utspridda längs med banan. För vissa gårdar och husgrupper föreslås 

bullerskyddsskärmar som kommer att skapa nya visuella barriärer i 

landskapet, se Figur 4-9. 
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För att minska upplevelsen av den visuella barriär som de tillkommande 

bullerskydden skapar behöver skärmarna utformas med hänsyn till 

omgivande boendemiljöer. 

 

Ödåkra har sedan sekelskiftet haft en snabb utveckling tack vare 

anläggandet av järnvägen 1885. Bebyggelsen kring stationsområdet 

karaktäriseras av äldre villor i tegel och puts. Villorna utgör tillsammans 

med fabriksområdets tegelarkitektur viktiga symboler för Ödåkras framväxt 

som stationssamhälle och industriort och de är av stort kulturhistoriskt 

värde. Orten fick ett uppsving på 1960-talet och började ta formen av en 

villaförort till Helsingborg med nytt centrum och hög exploateringstakt. 

1970-talets småhusbebyggelse har satt stark prägel på samhället som 

därefter fortsatt expandera.  

Järnvägen går centralt genom Ödåkra och delar upp orten i en västlig och 

en östlig sida. Detta ger ett centralt stationsområde och en viktig knutpunkt 

i samhället samtidigt som det skapar en påtaglig barriär.  

Strax intill Björkavägen i centrala Ödåkra finns en gångport under 

järnvägen.  

Cirka 200 meter söder om Ödåkra station ligger Södra Rälsgatan, som löper 

parallellt med järnvägen. Anslutande vägar västerifrån är Fabriksgatan och 

Häggatan. Från öster ansluter bland annat Toftagatan, Tujagatan och 

Lövskogsgatan. Söderifrån ansluter en gång- och cykelväg till Södra 

Rälsgatan. Södra Rälsgatan är i dag en viktig länk för de boende på 

järnvägens västra sida i de södra delarna av Ödåkra. Södra Rälsgatan 

tillsammans med Häggatans plankorsning med Järnvägen är den enda 

vägen för att ta sig till och från området.  

Den nya centrumkopplingen i anslutning till Fleningevägen kommer att ha 

stor inverkan på karaktären kring centrum. Centrumkopplingen får 

koppling till stationsområdet genom att plattformarna förlängs norrut.  

Centrumkopplingen innebär därtill en stor schakt i den centrala delen av 

orten.  

Då plankorsningen vid Björkavägen stängs kommer vägtrafiken istället 

trafikera Centrumkopplingen. Björkavägen avlastas därmed med avseende 

på vägtrafik, se bilaga 8. 

Bullerskyddsskärmar anläggs på båda sidor av järnvägen utmed större 

delen av sträckan genom Ödåkra. Bullerskyddsskärmarna förstärker 
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järnvägens intryck i samhället och kan bryta den visuella kontakten över 

spåren, se Figur 4-8.  

Stationsområdets utformning utreds av Helsingborg stad i ett 

parallelluppdrag.  

Föreslagen detaljutformning av ny gång- och cykelport vid Södra Rälsgatan 

innebär intrång i gräsbevuxen mark väster om järnvägen och bebyggd 

mark. Fyra bostadsfastigheter behöver lösas in i samband med att gång- 

och cykelporten byggs och Södra Rälsgatan sidoförflyttas, se bilaga 8. 

Till följd av byggnationen av Fabriksgatans omledningsväg förbi 

schaktgropen behöver träd som angränsar till Duvestubbe naturreservat 

fällas, se bilaga 8. 

Konsekvenserna för stadsbilden i Ödåkra bedöms bli stora, dels genom den 

stora omfattningen av bullerskyddsåtgärder, dels genom att cirka 16 stora 

och för stadsbilden viktiga träd längs Södra Rälsgatan kommer att behöva 

avverkas.  

Bullerskydden behöver utformas med omsorg för att inte medföra allt för 

stora visuella störningar och möjligheten att uppfatta samhällsstrukturen. 

Genomsiktliga eller delvis genomsiktliga bullerskydd kan bibehålla den 

visuella kontakten över spåren.  

Stora träd föreslås ersättas med minst motsvarande antal träd i lämpliga 

lägen i anslutning till det nya stationsområdet.  

I anslutning till plattformen föreslås två olika karaktärer på utformningen 

av byggnader och bullerskydd. Längs den södra delen, kring Björkavägen, 

föreslås en mer traditionell karaktär som är baserad på tegel för att 

återkoppla till den intilliggande äldre miljön kring Spritfabriken och det 

historiska stationssamhället. 

I den norra delen av plattformen, som ansluter till centrum, föreslås en mer 

modern karaktär för att ge den nya stationen en egen identitet som speglar 

det nya stationssamhället. 

I bostadnära lägen och i anslutning till allmän platsmark föreslås en skärm 

av profilerad lackerad aluminium med möjlighet till växtbeklädning.  

Befintlig trädrad längs Södra Rälsgatans östra sida föreslås ersättas med en 

ny trädrad (se även Tabell 5-3).  

 

Söder om Ödåkra går järnvägen ut över öppna fält och gör intrång i Väla 

skog. På den västra sidan ses Smårydsskogen bortom ett stort öppet fält. 

Söder om Väla skog tar industriområdet vid Kanongatan vid. Här gränsar 
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industri och handelsfastigheter mot den östra sidan av järnvägen ända fram 

till Maria station.  

Järnvägen går planskilt över väg 111. Gyhults skog och Gyhults gård utgör 

en ö i åkerlandskapet. Söder om väg 111 och öster om järnvägen sträcker 

Västra Berga industriområde sig fram till Maria station (6). 

Kurvrätning vid Gyhult medför ett intrång på den västra sidan. Intrånget 

sker till största delen på jordbruksmark och får ur landskapssynpunkt ringa 

negativa konsekvenser. Några träd kan behöva avverkas vid Gyhult.    

Inga hänsynsåtgärder är aktuella. 

 

Maria station ligger precis vid gränsen mellan åkerlandskapet på västra 

sidan och den mer tätbebyggda staden med verksamheter, främst bil- och 

bygghandel, på den östra sidan. Stationsområdet består av plattformar med 

anslutande cykel- och bilparkeringar.  

Söder om plattformarna, väster om järnvägen, finns ett gammalt 

koloniområde. Mittemot koloniområdet på östra sidan om järnvägen finns 

parkeringsplatser vid såväl Kadettgatan som bostadsområdet Västra Berga.  

Bostadsområdet och parkeringsplatserna avgränsas från järnvägen genom 

ett lövträdbevuxet stråk och en skogsdunge, cirka 50 meter brett, som löper 

parallellt med järnvägen, cirka 600 meter (km 239+000 till 239+600). Vid 

besök på platsen har konstaterats att skogsdungen har en social funktion 

som besöks- och studieobjekt i förskoleverksamheten. 

Söder om Maria station finns en bussgata som förbinder Gevärsgatan och 

Kadettgatan.  

Norra sidan domineras av odlingslandskapet samt en ledningsgata med 

högspänning (6).  

För landskapet som helhet förstärks järnvägens visuella barriär då 

spårområdet blir bredare och tar mer yta i anspråk. Den lokala stadsbilden 

och påverkas avsevärt då stationen helt får byggas om.  

Koloniområdet väster om järnvägen kommer att beröras då kolonistugor 

behöver lösas in till följd av gång- och cykelport, spår samt tillfälligt 

markanspråk under byggtiden i södra delen av Maria stationsområde. På 

den östra sidan om järnvägen kommer en del buskage och lövträd att tas 

bort. 
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Stadsutvecklingen kring Maria station hanteras i Helsingborgs stads 
planering av Maria och Bergaområdena med utveckling av bostäder, gator 
och kollektivtrafik.  
 
Borttagna buskar och träd bör ersättas med motsvarande planteringar av 
slänter och restytor. 

 

Delområdet präglas av till stor del av flerfamiljsbostäder och kolonilotter. 

Järnvägen går på bank genom området fram till Kullavägen där den åter går 

i plan. Järnvägen passerar förbi kolonilottsområdet Stenbockens sommarby 

mellan Maria station och Kullavägen. Mellan järnvägen och kolonilotterna 

ligger en vall och en gång- och cykelbana, se bilaga 10. 

På den motsatta sidan av järnvägen, i höjd med Stenbockens sommarby, 

ligger Västra Berga med flerfamiljsbostäder 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 triangeln mellan Kullavägen, järnvägen och Johan Hårds gata ligger en 

dagvattendamm på norra sidan av järnvägen, se bilaga 10.  

På motsatt sida ligger delar av ett radhusområde från början av 80-talet. Ett 

infiltrationsområde för dagvatten nyttjas som fotbollsplan och ett mindre 

lövskogsområde återfinns vid radhusområdet. En vall ligger mellan 

järnvägen och radhusområdet. Vallen tjänar som pulkabacke på vintern. 

Söder om järnvägen finns friliggande villabebyggelse utmed Hasselgatan.  

Väster om järnvägen, vid Romares väg, ligger ett större verksamhetsområde 

innehållande vårdboende och skola. Järnvägen går vid Hasselgatan ner i en 

skärning.  

Spår- och stationsutbyggnaden medför att det nya spåret kommer närmare 

kolonilottsområdet Stenbockens sommarby, se bilaga 10. Stenbockens 

sommarby påverkas genom att några kolonilotter måste ge plats för 

järnvägsbygget. En gång- och cykelväg mellan järnvägen och koloniområdet 

tas bort.  

Intrånget av bana och det nya spåret mot Johan Hårds gata bör utformas 

med hänsyn till befintlig vall och områdets användning för aktiviteter som 

utelek och sport. Om befintlig vall inte kan behållas bör en motsvarande 

återskapas.  
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Järnvägssträckningen mellan Ängelholm och Helsingborg är i sig en 

kulturhistoriskt intressant struktur som vittnar om utbyggnaden av 

kommunikationerna när Sverige omvandlades från ett bondesamhälle till 

ett industrisamhälle. Sträckningen är densamma som vid byggnads-

perioden på 1880-talet.  

Kulturlandskapet på Ängelholmsslätten har präglats starkt av människan 

sedan forntiden. Från mitten av 1800-talet har jordbruket satt tydliga spår. 

På 1800-talet utdikades stora områden vilket medförde en omvandling från 

ett landskap rikt på ytvatten till dagens landskap som i stort sett saknar 

vattenspeglar. Ett flertal dikningsföretag med avvattnande funktion är 

strukturer i landskapet som speglar denna förändring. Dessa redovisas på 

bilaga 1–10.  

Områdena mellan Ängelholm och Helsingborg tillhörde Skånes risbygd. I 

risbygden var boskapsskötseln den dominerande inkomstkällan. Inom stora 

delar av Skånes risbygder fanns gemensamt utnyttjade betesmarker, så 

kallade fälader.  

Skiftesreformerna kom att genomföras sent i området.  Framemot 1860 var 

de flesta byarna skiftade. Skiftesreformerna, uppodlingen av fälads-

markerna och jordbrukets tekniska utveckling ledde till befolkningsökning. 

Detta fick bland annat följder som hemmansklyvning och en ökad 

gatehusbebyggelse och samlingar av småbrukar- och lantarbetare-

bebyggelse.  

Omvandlingen till den fullåkersbygd som finns idag fullbordades under 

1920-talet då utveckling av dräneringsteknik och jordbrukets maskinpark 

hade gjort detta möjligt.  

Under de senaste femtio åren har strukturrationaliseringar inom jordbruket 

medfört ägosammanslagningar vilket skapat större sammanhängande åkrar 

än tidigare. Motorvägsbyggen har påverkat handel och boende. Levande 

samhällen förvandlas till sovande orter med endast boende då många 

pendlar till städerna.  

Dåvarande Vägverket har gjort en inventering av det statliga skånska 

vägnätet (Vägen – ett kulturarv, (12) där man klassificerar kulturvägar i tre 

klasser, I+, I och II. Det finns inte någon väg av den högsta klassen inom 

influensområdet men däremot klass II-vägar och en klass I väg. 

Järnvägsplanen berör fyra områden som ingår i länsstyrelsens 

kulturmiljöprogram för särskilt värdefulla kulturmiljöer, Ängelholm, 

Vegeholm, Rögle och Helsingborg (Figur 5-4). Områdena beskrivs under 

respektive berörd delsträcka.  
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Effekter och konsekvenser samt hänsynsåtgärder redovisas under 

respektive delsträcka nedan. 

 

I länsstyrelsens kulturmiljöprogram ingår Ängelholms stad, framförallt de 

tätbebyggda delarna där järnvägen också ingår, inklusive stationshuset med 

sin speciella arkitektur. Den sammanhållande järnvägsmiljön från 1800-

talets slut med station och tillhörande byggnader vittnar om en viktig 

utveckling av staden.  

Järnvägslinjen mellan Helsingborg och Ängelholm, längs Skåne-Hallands 

Järnväg (SHJ), öppnade 1885. Året därpå invigdes den nya järnvägs-

stationen. Stationsbyggnaden är en byggnad i mönstermurat tegel och 

valmat tak (Figur 5-2).  

 

Ängelholm har en sammanhållen stationsmiljö med bland annat 

överliggningshus, lokstall, rundstall och godsmagasin. Flera av 

byggnaderna tillhör nu Trafikverksskolan.  

Inom utredningsområdet för kulturmiljö (cirka 200 meter bred korridor 

längs spårsträckningen) finns följande kommunalt utpekade byggnader i 

Ängelholm: 

Kvarteret Banmästaren  

Två friliggande villor (plan B243 från 1984) (13). Plankartan anger 

”Kulturreservat, bostäder” och i planhandlingen står att husen uppfördes 

som personalbostäder för SJ. 

Bevaringsprogrammet för Ängelholms kommun upprättades 1978 och 1987 

och delar in utpekad bebyggelse likt nedan. 
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Klass 1: För stadsmiljöbilden omistlig byggnad eller miljö. 

Klass 2: Byggnad eller miljö av stort kulturhistoriskt eller miljömässigt 

värde. 

Klass 3: Byggnad eller miljö av kulturhistoriskt eller miljömässigt värde. 

 Stationshuset är klass 1.  

 Arbetarbostäderna, lokstallarna, godsmagasinet och 

tjänstemannabostäderna är noterade som klass 2. 

Angående området kring stationen finns följande text: 

”Stationsområdet utgör en mycket väl sammanhållen miljö. Viktigaste 

inslagen är förutom stationshuset, arbetarbostäderna, lokstallarna, 

godsmagasinet och tiänstemannabostäderna. Järnvägen Helsingborg-

Ängelholm invigdes 1885. Sina hundra år till trots har den mycket av sin 

genuinitet och atmosfär kvar. Kringliggande bebyggelse har hållits på 

avstånd och man kan fortfarande överblicka större delen av området. 

Stationsmiljön anses ha ett högt värde även i ett nationellt perspektiv.” 

Det förekommer enligt riksantikvarieämbetets digitala karttjänst (14) inga 

kända fornlämningar i närheten av stationen eller spåret i det här området. 

Järnvägen går genom södra delen av det regionala intresseområdet 

Ängelholm men det får inga påtagliga konsekvenser för kulturmiljön då det 

nya spåret följer det befintliga. 

Stationsmiljön förändras genom plattformsåtgärder, ny planskild 

plattformsförbindelse samt viss omläggning av spår inom befintligt 

banområde. Stationsbyggnaden förändras inte inom projektet. Inga kända 

fornlämningar berörs. De lokalt utpekade byggnaderna påverkas inte inom 

projektet. 

Det är viktigt att utvecklingen av stationsområdet i Ängelholm görs med 

hänsyn till det befintliga för att på så sätt upprätthålla och utveckla 

stationsområdets arkitektoniska kvaliteter.  

 

På sin väg söderut mot Vegeå passerar järnvägen gamla utmarksområden 

till Ängelholm. Denna del av staden kallas Södra utmarken. Nordväst om 

spåret ligger Sibirien BMX arena och Sibirienskogen. Sydost om spåret 

finns bostadsområden tillhörande Ängelholm (bilaga 2).  Utmarks-

områdena är sandområden som till stor del är gamla skyddsplanteringar, 

Kronoskogen (15). Skogsplanteringen längs med kusten påbörjades vid 
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1700-talets mitt av staten för att binda flygsand som ställde till stora 

problem för lantbruket i området. Möjligen bidrog Linnés rapport från den 

skånska resan 1749 till bruket att plantera tallskog för att tämja sandflykten 

(16).  

Såhär skriver Linné (s 19): ”Flygsand uppkastas på åtskilliga ställen och 

fördärvar landet, mest besvärlig på mo- och sandslätten. Den mesta och 

svåraste är vid Ängelholm…” och s 363: ”Julius 16. Söndag. Resan ifrån 

Vegeholm till Ängelholm igenom bar och sandig mark med mycken 

flygsand.” 

Invid järnvägen vid övergången av Vegeå å finns en bevarandevärd vägbro. 

Det är en fackverksbro av nitade stålbalkar. Bron är från 1908 och den enda 

kvarvarande vägbron av fackverk med parabelbåge i Skåne. Den är 

välbevarad men svår att se om man inte kommer till fots då den idag ingår i 

en vandringsled. 

 

I länsstyrelsens kulturmiljöprogram över särskilt bevarandevärda 

kulturmiljöer ingår Vegeholm som ligger i det flacka landskapet söder om 

Skälderviken vid Vege ås slingrande lopp. Landskapet präglas av storgods-

driften med sammanhängande odlingsarealer, alléer, vidsträckta betes-

marker, ekhagar samt större bestånd av ädellövskog. Gravhögar visar att 

bygden var tagen i anspråk under bronsåldern. (7) Järnvägen tangerar 

intresseområdet vid Vege å. 

Från Rögle till strax norr om Kattarp passerar järnvägen genom det 

regionala intresseområdet Rögle som omfattas av länsstyrelsens 

kulturmiljöprogram över särskilt bevarandevärda kulturmiljöer. Området 

är starkt präglat av storgodsdrift och de jordreformer som genomfördes 
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under 1800-talet. Huvudgården Rögle med plattgården3 Västraby är viktiga 

komponenter i landskapet (15).   

Röglevägen (Väg 1424) (klass 2 väg enligt Vägverkets kulturvägs-

inventering) (12) passerar Rögle säteri och vidare västerut under järnvägen 

i en modern planskild passage. Denna vägsträckning är påverkad i samband 

med utbyggnad av planskildheten för Röglevägen under något av de senaste 

decennierna. Väster om järnvägen ansluter Stureholmsvägen (Väg 1428) 

(klass 1 enligt Vägverkets kulturvägsinventering) till Röglevägen. De 

nämnda vägarna förbinder Rögle säteri och Stureholm (ytterligare en 

plattgård).  En enskild väg som utgör en länk i förbindelsen av huvudgården 

Rögle med plattgården Västraby löper söderut från Röglevägen parallellt 

med järnvägen (bilaga 5).  

                                                        
3 En plattgård var en avknoppning på ett större gods, som främst under 1800-talet anlades på mark där 
det tidigare funnits en by. Just så uppstod Västraby gård. 
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Rögle är känt för sin tegeltillverkning, en verksamhet som kan följas 

tillbaka till 1700-talet men som först under 1800-talets senare hälft 

igångsattes i större skala.  

På sträckan finns enligt riksantikvarieämbetets digitala karttjänst (14) ett 

fåtal fornlämningar som närmast 30 meter från spårområdet  

(se bilaga 1-6).  

Flytt av Sibirienvägen med ny schakt påverkar inte kulturmiljövärden. 

Järnvägsplanen innebär ett obetydligt intrång i sandflyktsplanteringar 

väster om järnvägen vid Vege å. Intrånget berör inte intresseområdet 

Vegeholm, som ligger öster om järnvägen.      

I Rögle sker en kurvrätning som påverkar jordbruksmarkens arrondering. I 

samband med att kurvan rätas ut kommer spårområdet längre från 

samhället. Genom att järnvägen kommer längre från samhället blir det 

svårare att utläsa samhällets historiska koppling till järnvägen. Bullerskydd 

avskärmar järnvägen ytterligare från bebyggelsen. 

De ökade markingreppen i det regionala intresseområdet Rögle medför 

endast små konsekvenser. Varken godsmiljön eller strukturerna kring 

plattgården Västraby blir svårare att uppfatta. Den enskilda vägen mellan 

Stureholmsvägen och Västraby måste parallellförskjutas något västerut för 

att ge plats för ny banvall. Denna mindre förändring av vägen bedöms inte 

påverka kulturmiljövårdens bevarandeintressen i området negativt 

eftersom den nya strukturen följer en tidigare etablerad struktur. 

Inga kända fornlämningar berörs av järnvägsplanen. Utredning av 

fornlämningar pågår och hanteras i ett separat ärende. Först när den är 

genomförd finns information om idag okända fornlämningar i 

exploateringsområdet. När detta skrivs är utredning steg 1 är klar och en 

ansökan för steg 2 har inkommit till Länsstyrelsen Skåne. 

Befintlig schakt för Sibirienvägen återfylls när Sibirienvägen får nytt läge. 

Bullerskyddande åtgärder i det öppna landskapspartiet i Rögle kräver 

anpassning till befintlig miljö.  

 

Kattarp är en by vars centrum har förskjutits under århundradena. Den 

gamla bytomten låg på nord- och östsidan av Kattarps mosse, med kyrkan 

längst ut i väster. Efter skiftesreformerna växte 1800-talsbyn fram kring 

kyrkan. När järnvägslinjerna kom under mitten av 1880-talet blev Kattarp 
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en knutpunkt. Omkring stationen, med två banor, mot Åstorp och Västkust-

banan, växte ett stationssamhälle fram. Idag har 1800-talsbyn och stations-

samhället vuxit samman.  

Det förekommer enligt riksantikvarieämbetets digitala karttjänst (14) inga 

kända fornlämningar i närheten av stationen eller spåret i det här området 

(se bilaga 6). Utredning av fornlämningar pågår och hanteras i ett separat 

ärende. Först när den är genomförd finns information om idag okända 

fornlämningar i exploateringsområdet. När detta skrivs är utredning steg 1 

klar och en ansökan för steg 2 har inkommit till Länsstyrelsen Skåne.  

Jöns-Jonsgården är sedan 1991 ett byggnadsminne. Jöns-Jonsgården har 

uppkallats efter häradsspelmannen Jöns Jonsson som genom gifte 1829 

blev ägare till gården. Gården är ett gott exempel på skånsk storbondemiljö 

under 1800-talet. Den nuvarande gården i korsvirke med halmtak 

uppfördes i etapper under 1800-talet och ligger kvar på sin gamla tomt före 

skiftet (14). 

Gården bevaras för att ge dagens och kommande släkten en bild av en 

bondgård under 1800-talet i denna bygd. Gården ligger söder om det södra 

benet i triangelspåret (se bilaga 6).  

På kommunal nivå har följande identifierats: 

Bevarandeprogrammet för Kattarp (17) klassificerar ortens kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader i tre grupper:  

 Särskilt värdefull bebyggelse enligt PBL kap 3:12 § 

(Paragrafhänvisningen är gjord till den tidigare versionen av Plan- 

och bygglagen. Motsvarande kap 8:13 § i PBL (2010:900) (18). 

Förvanskningsförbud.)   

 Byggnader av kompletterande värde kap 3:10 § 

(Paragrafhänvisningen är gjord till den tidigare versionen av Plan- 

och bygglagen. Motsvarande kap 8:17 § i PBL (2010:900). Krav på 

varsamhet.) 

 Övrig bebyggelse 
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Kurvrätningen medför att bilden av det tvåsidiga stationssamhället, med 

butiker och stationshus på östra sidan och godsmagasin, affärer och 

industri på den västra sidan påverkas och ersätts av en kraftigt förändrad 
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stationsmiljö. Bebyggelsen som växt fram utmed Möllarpsvägen förlorar till 

viss del sambandet med orten i övrigt.  

Jöns-Jonsgården påverkas inte av järnvägsutbyggnaden. 

På adresserna Planavägen 46 respektive 48 finns byggnader som kommer 

att rivas på grund av järnvägens nya dragning. Byggnaderna är klassade 

som Byggnader av kompletterande värde, se Tabell 5-1.  

Den nya stationsmiljön i Kattarp behöver utformas med hög arkitektonisk 

kvalité anpassad till den befintliga miljön. Även de kompletterande 

bullerskyddsåtgärderna kräver omsorgsfull anpassning till den byggda 

miljön.  

 

Mellan Kattarp och Ödåkra ligger gården Fleningetorp som efter enskiftet 

1808 hade en del av sin åkermark i små enheter. Hemmansklyvningar 

resulterade i en småbrukarbebyggelse. Järnvägen har dragits genom detta 

område.  

Ägobilden och den mesta bebyggelsen finns fortfarande kvar i mer eller 

mindre förändrat skick (skiften kring Vagnmakarevägen och söder om 

Flöjavägen, se bilaga 7). Området illustrerar de ekonomiska 

förutsättningarna i ett intensivt jordbruksområde under 1800-talets andra 

hälft och början av 1900-talet. I norra delen av detta område går en av de 

äldre vägarna fram till gården Manhem (15). 

Inga kända fornlämningar har enligt riksantikvarieämbetets digitala 

karttjänst (14) registrerats i närheten av järnvägen på delsträckan. 

Utredning av fornlämningar pågår och hanteras i ett separat ärende. Först 

när den är genomförd finns information om idag okända fornlämningar i 

exploateringsområdet. När detta skrivs är utredning steg 1 klar och en 

ansökan för steg 2 har inkommit till Länsstyrelsen Skåne.  

Bebyggelsekoncentrationen vid Fleningetorp blir tydligare uppdelad i två 

delar av den bredare järnvägskorridoren. Omläggningen av 

Vagnmakarevägen och Flöjavägen innebär en utformning av vägarna i plan 

och profil som bryter vägnätets raka skiftesmönster. De båda vägarna 

behåller sin nuvarande funktion och sin huvudsakliga sträckning. 

Inga hänsynsåtgärder är aktuella. 
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Ödåkra är en medeltida by som långt in i historisk tid bara bestod av fyra 

gårdar fördelade på två tomter. Byn växte med anläggandet av järnvägen 

och framförallt industrialiseringen. Kring järnvägen finns en bebyggelse 

som avspeglar stationssamhällets framväxt (19). Intill korsningen mellan 

järnvägen och de äldre landsvägarna har Ödåkras samhälle växt upp med 

en långsam expansion under första halvan av 1900-talet. Här i den äldre 

delen av Ödåkra finns villor och mindre flerfamiljshus, ofta uppförda efter 

typritningar (20). Spritfabriken som byggdes i samhällets södra del hade ett 

eget stickspår till järnvägen. 

Genom Ödåkra har det tidigare funnits en genomgående landsväg, 

Allerumsvägen-Fleningevägen (bilaga 8) med en plankorsning med 

järnvägen. Vägsträckningen återfinns på ekonomiska kartan daterad 1969 

(Figur 5-6), häradsekonomiska kartan från 1910-1915 samt generalstabs-

kartan efter översyn 1895. Landsvägens korsning med järnvägen (Figur 5-6) 

har i senare trafikplanering stängts och ersatts av en plankorsning vid 

Björkavägen (bilaga 8). 

I norra Ödåkra, kring Ginstgatan - Smidesgatan och Horsarydsvägens norra 

parti, är bebyggelsen varierad. Äldre hus ligger här blandade med moderna 

villor. Utmed Södra Rälsgatan i samhällets södra del, ligger ett par villor 

från förra sekelskiftet och väster om järnvägen, utmed Fabriksgatan finns 

bebyggelse huvudsakligen från 1900-talets förra hälft (19). Cirka 16 stora 

lindar präglar miljön vid Södra Rälsgatan. Träden bedöms vara omkring  

60 år gamla (21) och är sannolikt planterade i samband med den ökade 

bostadsbebyggelsen i öster och utgör en kulturhistorisk struktur. 

I Ödåkra finns enligt riksantikvarieämbetets digitala karttjänst (14) en 

fornlämningsyta, Fleninge 75:1 (se bilaga 8) väster om järnvägen.  

Fornlämningen utgörs av en medeltida bytomt. På östra sidan om 

järnvägen finns ytterligare en fornlämningsyta, Fleninge 75:2, som också 

utgörs av en medeltida bytomt. Fleninge 75:1 och 75:2 ingår i en ansökan 

för utredning steg 2 som lämnats in till Länsstyrelsen Skåne. 

Inom en cirka 200 meter bred korridor längs spårsträckningen finns en 

byggnad i Ödåkra med skydd i detaljplan (Tabell 5-2). Byggnaden påverkas 

inte av detta projekt. 
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Med anledning av den planerade utbyggnaden till dubbelspår utförde 

Wallin kulturlandskap och arkeologi år 2006 en inventering och 

kulturhistorisk värdering av bebyggelsen och miljöerna utmed järnvägen i 

Ödåkra (19). I inventeringen har byggnader och miljöer pekats ut och 

värderats enligt följande: 

Byggnader: 

Det kulturhistoriska värdet för enskilda byggnader har angetts på en 

fyrgradig skala: 

1. Byggnad med högsta kulturhistoriska värde 

2. Byggnad med stort kulturhistoriskt värde 

3. Byggnad av kulturhistoriskt värde 

4. Övrig byggnad 

Två av husen har värderats som byggnader med högsta kulturhistoriska 

värde (hus 6 och 7). Fem hus är byggnader med stort kulturhistoriskt värde 

(hus 44, 54, 58, 59 och 61) och tretton har ansetts vara byggnader av 

kulturhistoriskt värde (hus 9, 10, 12, 20, 30, 31, 43, 45, 46, 52, 53, 55 och 

56). I Figur 5-5 går att utläsa vilka hus som har klassats enligt skalan ovan. 

Miljöer: 

Den bedömning av bebyggelsen som gjorts av Wallin har också avsett 

samlade miljöer. Enligt Wallin har fyra miljöer som bedömts besitta 

kulturhistoriskt värde pekats ut i Ödåkra (Miljö A-D) (Figur 5-5).  På 

järnvägens östra sida har två sammanhållna miljöer lyfts fram. Miljö A 

består av två äldre villor i den södra delen av samhället. Trädraden med 

lindar, som även har ett kulturhistoriskt värde, ingår i Miljö A. Miljö B 

utgörs av bebyggelsen utmed Norra Rälsgatan i samhällets centrum. Denna 

bebyggelse är blandad men med homogen karaktär. 

Väster om järnvägen har två miljöer avgränsats. Till miljö C hör byggnader 

med anknytning till den tidigare spritfabriken. Norr om C ligger fem hus 

som utgör miljö D i anslutning till Vintapparegatan 2 med äldre villor med 

stort kulturhistoriskt värde. Husen utgör tillsammans en sammanhållen 

miljö med tydlig karaktär.  
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Helsingborgs stadsbyggnadskontor gjorde år 2004 en Ortsanalys för 

Ödåkra (20). Analysen är tänkt att fungera som ett diskussionsunderlag i 

arbetet med att ta till vara en orts särprägel i samband med framtida 

förändringar. Som huvudstrukturer i det undersökta området pekas bland 

annat järnvägen och huvudvägnätet ut. Järnvägen och tågstationen beskrivs 

som centrala i orten, med Ödåkras äldre delar och den tidigare 

Spritfabriken i anslutning. I det delområde som innehåller Ödåkras äldre 

bebyggelse följer huvudvägnätet ett traditionellt mönster och omnämns 

som finmaskigt, vilket särskiljer området från andra utpekade delområden 

inom Ödåkra. 

I ortsanalysen står följande om det delområde som innehåller Ödåkras 

äldre bebyggelse: 

”Spritfabriken rymmer idag andra verksamheter än den ursprungliga och 

står i vissa delar oanvänd idag. Området och de gamla byggnaderna är dock 

i sig starka symboler för Ödåkras framväxt och sticker med sin volym och 

utformning ut från övrig bebyggelsestruktur i Ödåkra. Området och 

byggnaderna är också viktiga landmärken för de som bara passerar genom 

samhället antingen längs med Allerumsvägen/ Björkavägen, eller längs med 

järnvägen. Gamla/centrala Ödåkra, det ”ursprungliga” Ödåkra från 

sekelskiftet har en blandad bostadsbebyggelse, med homogen karaktär, de 

typiska särdrag som många mindre skånska järnvägsorter uppvisar. 1½- till 

2-planshus i tegel och puts. Flera av byggnaderna har tidigare rymt lokaler 

för handel och service vilka dock har försvunnit med åren.” 
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Centrumkopplingen berör fornlämningsytan Fleninge 75:1 på västra sidan 

av järnvägen.  

Den nya centrumkopplingen och det nya spåret genom samhället på dess 

östra sida innebär en förändrad miljö genom att vägstrukturen förändras. 

Centrumkopplingen återupprättar Allerumsvägen-Fleningevägens 

genomgående funktion i planskilt läge med en mindre avvikelse i plan 

jämfört med den gamla landsvägen.  

Bebyggelse längs Södra Rälsgatan kommer att lösas in och rivas (Figur 5-5). 

Hus nr 2–4 är enligt Wallins bebyggelseinventering klassade som 4 - övrig 

byggnad och har lågt kulturhistoriskt värde. Cirka 16 stora lindar som 

präglar miljön vid Södra Rälsgatan kommer att avverkas. 

Den bredare järnvägskorridoren får följder för bebyggelsemiljön. Viss 

tomtmark kommer att tas i anspråk.  

En del av upplevelsen av det äldre stationssamhället förloras i och med att 

korsningen Västkustbanan – Björkavägen i plan försvinner. Kulturmiljön 

påverkas genom att avläsbarheten i fråga om samhällets historiska 

framväxt minskas.  

 

 

N 
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Miljö A kommer att påverkas negativt när trädraden med de 16 lindarna tas 
bort.  
 

Fyra byggnader berörs av inlösen inom ramen för detaljplan på grund av 

sidoförflyttning av Södra Rälsgatan och ny planskildhet mellan Södra 

Rälsgatan och Fabriksgatan. Det gäller Tujagatan 2 och 1 och Toftagatan 2 

uppförda efter år 1969 samt Södra Rälsgatan 39 uppfört före år 1969. 

Ingen av de fastigheter som föreslås lösas in, ingår i de inventerade 
miljöerna A-D. Däremot minskar inlösen och rivning av dessa hus 
förståelsen för hur samhället Ödåkra har vuxit och utgör därmed en negativ 
påverkan på kulturmiljöns avläsbarhet. 
 

De fem hus som utgör miljö D i anslutning till Vintapparegatan 2 (nr 61) 

med äldre villor med stort kulturhistoriskt värde påverkas ej av 

järnvägsplanen.  

Sexton träd föreslås planteras (se även Tabell 5-3) i södra Ödåkra, 

förslagsvis som allé, i anslutning till omläggningen av Ängavångsgatan. 

Träden ska vara av sådan kvalitet och sådant antal att slutresultatet 

säkerställs. Med tiden skapas en motsvarande kulturhistorisk struktur. 

Åtgärden utförs i samråd med Helsingborgs stad. 

Sammantaget genomgår Ödåkra stora förändringar avseende gatustruktur 

och rörelsemönster samt grön- och bebyggelsestruktur vilket för med sig 

negativa konsekvenser för kulturmiljöns avläsbarhet. 

Den nya stationsmiljön i Ödåkra behöver utformas med hög arkitektonisk 

kvalité som är anpassad till den befintliga miljön. Även de bullerdämpande 

åtgärderna ska planeras omsorgsfullt för att minska konsekvenserna för 

kulturmiljön.  

En arkeologisk utredning av fornlämningsytan krävs för att klargöra 

utbredning av och åtgärdsbehov för fornlämningsytan Fleninge 75:1, 

bevarandegrad och art. Tillstånd enligt Kulturmiljölagen krävs. 

Särskild hänsyn bör tas till den kulturhistoriska miljön vid Vintapparegatan 

2 i form av lämpliga och genomtänkta avgränsningar av byggarbetsplatsen 

med målet att minimera störningarna på den. Miljön ska återställas efter 

byggtiden. 

 

I länsstyrelsens kulturmiljöprogram över särskilt bevarandevärda 

kulturmiljöer finns ett stort område som omfattar Helsingborgs stads 

tätbebyggda delar med väg 111 som gräns norrut (22). Kulturmiljöstråket 

Helsingborg speglar stadens framväxt från tidig medeltid med dess 

strategiska, kommunikativa och kommersiella betydelse. Utmed 



 

67 (168) 

Västkustbanans sträckning mot nordöst ligger värdena i betydelsen av 

stadens 1900-talsexpansion med ett stråk av administrativa byggnader där 

särskilt S:ta Maria sjukhus och Kungshults sjukhem betonas. Viktiga är 

även de stora gårdar som haft avgörande betydelse för landskapsbilden 

under åtminstone 150–200 år, det vill säga Gyhult, Nya Kungshult och 

Pålsjö. 

Gyhults gård är känd sedan 1540-talet. Gyhult och Gyhults skog samt det 

omgivande odlingslandskapet representerar storgårdslandskapet och 

resultaten av skiftesreformerna när det äldre fäladspräglade landskapet 

förvandlades till fullåkersbygd (22). Efter skiftesreformerna var Gyhult en 

av de större gårdarna i området. 

Koloniområdet Stenbockens sommarby är från 1940-talet och är en 

utflyttning från äldre koloniområden som flyttats när staden expanderat 

(22). 

Öster om järnvägen finns 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.  På motsatt sida ligger delar av ett radhusområde från början av 80-

talet. med friliggande garage. Radhusen är uppförda i två plan med nedre 

delen i tegel och övre våning i träpanel.  

Det finns enligt riksantikvarieämbetets digitala karttjänst (14) endast ett 

fåtal kända fornlämningar längs delsträckan. Tre fornlämningar finns i 

närheten av Gyhults gård (Figur 5-7). Helsingborg 228:1 och 228:2 utgörs 

av gårdstomter och Helsingborg 180:1 en samling av yxor av flinta och 

bergart (23). Helsingborg 228:1 och 228:2 ingår i en ansökan för utredning 

steg 2 som lämnats in till Länsstyrelsen Skåne. 

Militärhistoriska källor visar att delar av slaget om Helsingborg år 1710 kan 

ha ägt rum inom eller i planområdets närhet (23). En arkeologisk utredning 

steg 1 har av denna anledning utförts av CMB Uppdragsarkeologi AB inom 

rödmarkerat område i Figur 5-7. Ett fåtal fynd av militär karaktär 

påträffades (23). Utifrån resultaten i arkeologisk utredning steg 1 (23) har 

Länsstyrelsen i beslut 2016-01-25 (Dnr 431-11110-2015) (24) meddelat att 

fortsatta arkeologiska åtgärder inom området inte är nödvändiga. 
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Intrånget i Helsingborg stads kulturmiljö bedöms som måttligt då 

järnvägen anläggs nära intill befintlig spår. Stora förändringar sker i 

anslutning till Maria station. Denna del av staden är redan under kraftig 

förändring med utbyggnad av den nya stadsdelen Mariastaden och 

stationen. 

En rätning av kurvan vid Gyhult och utbyggnad av Maria station innebär ett 

mindre intrång i Gyhults skog och inägomarken till Gyhult. Kurvrätningen 

kommer även innebära ingrepp i koloniområdet Stenbocken. Ingreppen vid 

Gyhult och i koloniområdet bedöms vara små ur kulturmiljösynpunkt. 

Gång- och cykelporten i stationsområdets södra del påverkar inga 

kulturvärden. 

Inga kända fornlämningar berörs av utbyggnaden.   

Den nya stationsmiljön i Maria behöver utformas med hög arkitektonisk 

kvalité som är anpassad till den befintliga miljön. 

 

N 
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Efter samråd med kommunekolog i Helsingborg har fältinventeringar av 

groddjur och fladdermöss med skydd enligt Artskyddsförordningen utförts 

längs aktuell järnvägssträcka. Fisk- och stormusselfaunan har undersökts i 

Vege å, Skavebäcken och Flöjbäcken. Inventeringen visade att Flöjbäcken 

och Skavebäcken saknar värdefulla fisk- och musselbestånd inom de 

inventerade områdena (25). I Vege å hittades inga stormusslor, troligen 

beroende på att saltvattensintrång kan förekomma upp till broläget. Vege å 

är känt för lax och öringfiske men dessa arter har inte skydd (n, N) enligt 

Artskyddsförordningen. Förekomst av groddjur längs sträckan har 

inventerats under juni 2016 (26). Tre groddjursarter, större 

vattensalamander, mindre vattensalamander och vanlig groda påträffades.  

Större vattensalamander påträffades i ett småvatten som omfattas av 

generellt biotopskydd (se Tabell 5-3, sektion 225+600 samt 225+700). 

Arterna mindre vattensalamander och vanlig groda påträffades i en 

befintlig dagvattendamm i tätortsmiljö (se beskrivning i avsnitt 5.5.9). 

Fladdermusinventeringen, lokaliserad till området mellan Ödåkra och Väla 

skog, resulterade i registrering av fem arter (27). 

De fridlysta växterna blåsippa och St. Pers nycklar förekommer inom Väla 

skogs naturreservat. Påverkan kan inte uteslutas då arterna kan förekomma 

inom den del av naturreservatet som tas i anspråk genom järnvägsplanen 

(se bilaga 13). 

Resultaten av groddjurs- och fladdermusinventeringarna beaktas under 

respektive delsträcka. Ställningstagande till behov av dispens från 

Artskyddsförordningen hanteras i kapitel 10 Efterföljande tillstånd och 

dispenser.  

I närheten av järnvägen förekommer generellt skyddade biotoper enligt 

Förordning (1998:1252) om områdesskydd. Följande biotoper är skyddade:  

 Allé 

 Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark 

 Odlingsröse i jordbruksmark 

 Pilevall 

 Småvatten och våtmark i jordbruksmark 

 Stenmur i jordbruksmark samt Åkerholme.  

Biotoper av typen Källa och Pilevall berörs inte av utbyggnaden.  
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Förekomster av generellt skyddade biotoper har grupperats i följande fyra 

kategorier (Tabell 5-3 och i bilaga 1-10): 

 Odlingsröse/ Stenmur/ Vegetationsridå 

 Allé 

 Småvatten/våtmark  

 Åkerholme  

I Tabell 5-3 redovisas en beskrivning av respektive biotop, påverkan och vid 

behov förslag på skydds- och/eller hänsynsåtgärder när skada på en biotop 

inte kan undvikas. Förslag på skydds- och/eller hänsynsåtgärd har baserats 

på följande steg:

I första hand minimeras skada genom att objektet undviks och/eller 

skyddas under byggtiden.  

I andra hand återskapas motsvarande naturvärden i nära anslutning till den 

biotop som skadas. Detta förutsätter markägarens samtycke. Eftersom det 

rör sig om små åtgärder i anslutning till befintliga strukturer bedöms det 

som realistiskt att erhålla markägarnas samtycke i flertalet fall.  

Förslag på åtgärder i första och andra hand beskrivs i åtgärdskolumnen i 

Tabell 5-3. 

I tredje hand kommer områden som Trafikverket förfogar över eller har 

rådighet över i samråd med kommunerna att tas i anspråk för åtgärder.  

Stenmurar och åkerholmar återskapas i så fall i anslutning till bullervallar 

och restytor längs järnvägen i Ängelholms södra utmark, Rögle och Kattarp 

och/eller i anslutning till de dagvattendammar som anläggs i anslutning till 

projektet med kommunalt eller statligt huvudmannaskap. 

Åtgärder som eventuellt kommer i fråga i tredje hand preciseras inte i detalj 

i föreliggande MKB. Efter Tabell 5-3 finns en redogörelse som styrker att 

projektet inte orsakar någon nettoförlust av naturvärden. 

För biotopskyddsområden som tas i anspråk enligt lag om byggande av 

järnväg krävs ingen separat dispens. Skyddsåtgärder föreslås i Tabell 5-3 

och i efterföljande text. För på biotopskyddsområden som skadas av objekt 

som inte fastställs i järnvägsplanen, till exempel enskilda vägar, måste 

dispens sökas separat.
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4 I vissa fall redovisas biotoper på kartan men har utelämnats från tabellen. Sådana biotoper 
skadas inte av projektet. 
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I det följande förs ett resonemang som visar att naturvärden kommer att 

återskapas i för respektive typ av biotop i sådan utsträckning att 

biotopförluster sammantaget minst balanseras. 

Odlingsröse/ Stenmur/ Vegetationsridå 

Cirka 90 meter vegetationsridå/stenmur kommer att tas bort. Stenar som 

avlägsnas kommer att flyttas till andra delar av samma vegetationsridå/ 

stenmur. Dessa åtgärder kommer i första hand att genomföras genom att 

död ved från avverkade träd och buskar placeras på lämpliga platser inom 

samma biotop eller på annan plats i närheten. Stenar från ett odlingsröse 

som berörs (cirka 100 m2) föreslås flyttas till en dagvattendamm för att 

utöka dammens värde för främst groddjur och insekter. Dessa åtgärder är 

beroende av frivillig markåtkomst i samråd med markägare. 

I den mån frivillig markåtkomst inte erhålls kommer motsvarande åtgärder 

att kunna utföras inom markanspråket för de cirka 9 300 m2 tillskapade 

dagvattendammar som Trafikverk/kommun förfogar över inom projektet 

eller inom restytor och på vallar längs järnvägen i Ängelholms södra 

utmark, Rögle och Kattarp. 

Allé 

Tre alléer påverkas längs sträckan (Tabell 5-3). Ett drygt 30-tal alléträd 

kommer att avverkas. Nya alléträd planteras längs vägar i närheten (se 

Tabell 5-3). Träd som planteras ska vara av sådan kvalitet och sådant antal 

att det säkerställs att slutresultatet blir att de minst ersätter de alléträd som 

avverkas. Plantering av alléträd kommer att utföras så att minst det 

motsvarande antalet fullvuxna träd blir slutresultatet. Det finns möjlighet, i 

samråd med kommunen, att placera motsvarande mängd alléträd längs 

gator och vägar i området.

Småvatten/våtmark  

Den sammanlagda ytan av förlorad biotop typ småvatten/våtmark till följd 

av projektet uppgår till cirka 1700 m2.  
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I projektet tillskapas dagvattendammar för ytvattenavrinning som med 

tiden kan utvecklas till naturlika småvatten/våtmarker. Den sammanlagda 

ytan av tillkommande dagvattendammar är cirka 9 300 m2. Projektet bidrar 

därför med en ökad areal våtmarksbiotop som med gott mått överträffar 

den våtmarksareal som går förlorad (Tabell 5-3). Inga småvatten där 

groddjur påträffats vid inventeringar förstörs av projektet. På två platser 

sker biotopförbättringar (Tabell 5-3). 

Många dagvattendammar, även i urban miljö, hyser en rik biologisk 

mångfald. Att låta dagvattenflöden gå i dagen utgör en etablerad metod för 

att förstärka den biologiska mångfalden i urban miljö. Dammarna kommer 

anläggas med delvis flacka slänter och vegetationen kommer att bestå av, 

för platsen, vanligt förekommande arter. Ett mycket stort antal 

dagvattendammar har etablerats i anslutning till det skånska vägnätet med 

början omkring år 1990. Dessa hyser idag en etablerad biologisk mångfald 

med till exempel ätlig groda och vattenlevande insekter i olika stadier.  

Åkerholme 

Sammanlagt cirka 8o0 m2 åkerholme tas i anspråk. Som hänsynsåtgärd 

placeras stenar och död ved från avverkade träd och buskar intill berörda 

åkerholmar. Det innebär att motsvarande mängd av biotopen åkerholme 

kommer att finnas i landskapet efter utbyggnaden av järnvägen. 

Hänsynsåtgärder som ligger utanför det område som tas i anspråk genom 

järnvägsplanen behöver ske i samråd med markägare.  

Även i detta fall finns möjlighet, i den mån frivillig markåtkomst inte 

erhålls, att säkerställa likvärdiga åtgärder inom markanspråket för de cirka 

9 300 m2 tillskapade dagvattendammar som Trafikverket förfogar över 

inom projektet.  

 

Det förekommer ingen skyddad natur inom stationsområdet. 

 

Mellan Ängelholm och Vege å dominerar de sandiga och till övervägande 

del barrskogklädda markerna på den västra sidan av järnvägen medan de 

öppna jordbruksmarkerna dominerar på den östra sidan. På den västra 

sidan finns sandstränder och kustdyner med tallskog. Tallskogen 

planterades på 1700-talet för att binda sanden och ingår i den så kallade 

Kronoskogen, som också är ett populärt frilufts- och rekreationsområde. 

Grundvattnet står högt i området och det finns fuktiga partier med stora 

naturvärden. Mellan Kronoskogen och Vege å ligger Vegeholmsskogen som 

huvudsakligen är en produktionsskog med gran och tall. Längs Vege å står 

en äldre strandskog med inslag av ek och bok.  
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Där Sibirienvägen korsar Västersjögatan är omgivande mark gräsbevuxen 

med inslag av en del mindre träd och buskar. Ett dikningsföretag 

(Skörpinge - S. Utmarkens dagvattenavledningsföretag) korsar järnvägen i 

jämnhöjd med Sibirienvägen och Västersjögatan (vid km 219+210) och 

fortsätter kulverterat österut längs med Kulltorpsvägen (bilaga 2). 

Från Vegeholm och söderut mot Rögle och Kattarp går järnvägen genom 

relativt öppna jordbruksmarker med ett stort antal åkerholmar och 

småvatten (se Tabell 5-3). Vegetationsridåer markerar öppna diken och 

stenmurar i jordbruksmarken. I höjd med Rögle ligger Rögle dammar. 

Öster om järnvägen, vid Rögle säteri, förekommer blandskog bestående av 

alkärr, ängslövskog och betesmarker av enklare fuktängstyp.

Skogsområdena mellan Ängelholm och Rögle har varit avsatta som så 

kallad skyddsskog med syfte att skydda svårföryngrade skogar. Efter 

ändringar i lagen 1 sep 2010 har begreppet skyddsskog tagits bort, 

anmälningsplikt gäller generellt vid avverkning samt samrådsskyldighet 

(MB 12:6) för åtgärder som väsentligt kan ändra naturmiljön. Samråds-

skyldigheten gäller inte åtgärder som fastställs i en järnvägsplan. 

Området väster om järnvägen (mellan Ängelholm och Vegeån), Sibirien-

Kronoskogen, pekas ut i Länsstyrelsens regionala naturvårdsprogram och 

betecknas som ett klass tre-område. Området har stora geologiska värden, 

en speciell flora och fauna samt är av stort värde för friluftslivet. Området 

överlappar till stor del med riksintresse för naturvården, Ängelholms 

strandskog. 

I det regionala naturvårdsprogrammet pekas Vegeholm och dess 

omgivande naturmiljö ut för dess naturvärden (klass två, skala ett till tre 

där tre har högst värde). Vege å rinner slingrande genom området som 

kring Vegeholm slott präglas av storgodsdriften med bland annat 

sammanhängande odlingsarealer, vidsträckta beteshagar och alléer. 

Området utgör en värdefull miljö för växt- och djurliv som är beroende av 

äldre träd och byggnader, till exempel många fågelarter och fladdermöss. 

Järnvägen passerar genom intresseområdet vid Vege å (km cirka 222+010 

– km cirka 222+270). Vege ås mynning är upptagen i det regionala 

naturvårdsprogrammet för dess terrängformer (klass 1). Vegeåns mynning 

utgör den inre delen av kustlandskapet längs den södra sidan av 

Skälderviken. Järnvägen tangerar intresseområdet vid passagen av Vege å 

(km cirka 222+200 – cirka 222+280). 

Delar av strandskogen längs Vege å utgör nyckelbiotop, Vege å, som 

karaktäriseras av senvuxna, spärrgreniga och grova träd med ett stort inslag 

av ek och bok. Järnvägen passerar genom nyckelbiotopen mellan km cirka 

222+160 och 222+210.  

Vege å omfattas av strandskydd (100 meter). Inom strandskyddet uppförs, 

förutom dubbelspåret, del av bullerskyddsskärm längs Häggehusvägen. 
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I höjd med Rögle (km cirka 224+900) ligger Rögle dammar som utgör 

kommunalt naturvårdsintresse. Området har ett stort rekreativt, kulturellt 

och zoologiskt värde. Den närmst belägna dammen ligger cirka 75 meter 

från befintlig järnväg. Tre dikningsföretag (Oderbäckens vattenavledning, 

två stycken, samt uppgrävning) korsar järnvägen i höjd med Rögle dammar, 

varav ett i ett öppet dike (se även Tabell 5-3). Rögle säteri, som också utgör 

kommunalt naturvårdsintresse, ligger öster om järnvägen. Här förekommer 

blandskog bestående av alkärr, ängslövskog och betesmarker av enklare 

fuktängstyp.

Vid inventering av groddjur påträffades större vattensalamander i ett 

småvatten vid km 225+700 (se Tabell 5-3).

Skavebäcken passeras i höjd med km 228+760 strax norr om Kattarp (se 

Figur 5-11). Skavebäcken omfattas av strandskydd. 

Mellan Ängelholm och Kullavägen påverkas enstaka träd i tallskogsområdet 

väster om järnvägen samt impediment mellan järnvägen och diknings-

företaget Skörpinge - S. Utmarkens dagvattenavledningsföretag.  

I samband med anläggande av ny järnvägsbro och flytt av Sibirienvägen och 

dess korsning med Västersjögatan behöver något enstaka mindre träd samt 

buskar tas bort. Mindre intrång görs på gräsbevuxen mark. Det innebär viss 

förlust av tätortsnära naturmark. 

På sträckan Kullavägen - Vege å medför järnvägsutbyggnad och broåtgärder 

mindre intrång i intilliggande skogsmark (se Figur 5-8). Bilden visar också 

att järnvägen är stängslad för att förhindra obehöriga att beträda spåret. På 

delar av sträckan mellan Ängelholm och Rögle kan behov av trädsäkring av 

järnvägen medföra trädfällning i intilliggande skogsmark på trädhöjds-

avstånd, max 30 meter.  
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Diket (Skörpinge - S. Utmarkens dagvattenavledningsföretag), som löper 

parallellt med järnvägens västra sida mellan Sibirienvägen och Kullavägen 

(km cirka 221+680) påverkas inte av utbyggnaden. Diket leder ut dagvatten 

från de södra delarna av Ängelholms stad och dräneringsvatten från de till 

kanalen angränsande markområdena och mynnar i Vege å.  

Vid passagen av Vege å (Figur 5-9) avverkas träd intill järnvägen för att ge 

plats åt det nya spåret. Konsekvenserna för det regionala naturvårds-

intresset Vegeholm samt nyckelbiotopen Vege å är obetydliga då ingreppen 

är av mycket liten omfattning i förhållande till helheten. Inom 

strandskyddet för Vege å uppförs del av bullerskyddsskärm längs 

Häggehusvägen. Bullerskyddsskärmen kan anpassas till banvallen på 

sådant sätt att strandskyddets syften inte motverkas, det vill säga strandens 

växt- och djurliv och det rörliga friluftslivets framkomlighet längs ån 

bevaras. 
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Banvallens status som ekologisk korridor kommer att påverkas negativt då 

vegetation utmed banvallen tas bort. Detta gäller främst där banan går i ett 

annars öppet jordbrukslandskap, exempelvis söder om Vegeholm. På sikt 

kommer banvallen att återkoloniseras och bedöms därmed återfå sin 

ekologiska funktion (7).  

Kurvrätningen i höjd med Rögle innebär att järnvägen hamnar längre från 

det kommunala naturvårdsintresset Rögle dammar.  

Småvattnet vid km 225+700, som utgör lekvatten för den större 

vattensalamandern, påverkas av utbyggnaden (Tabell 5-3). Det nya 

järnvägsområdet tar cirka 100 m2 i anspråk av det cirka 1 500 m2 stora 

småvattnet. Intrånget påverkar inte småvattnets lämplighet som 

fortplantningsområde (lekvatten) för den större vattensalamandern med 

föreslagna hänsynsåtgärder enligt Tabell 5-3. 
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Befintliga rörbroar i Skavebäcken (Figur 5-16) ersätts med en ny 

järnvägsbro över vattendraget. Vid samråd har framkommit att rådjur ofta 

passerar över järnvägen vid Skavebäcken. En ny järnvägsbro innebär dels 

en förbättring av strändernas växt- och djurliv, en strandbrink kommer att 

följa bäcken under järnvägsbron, dels en förbättring för det rörliga 

friluftslivet genom att det blir möjligt att passera järnvägen vilket inte är 

möjligt idag. 

Vegetation som tas bort på grund av den nya dragningen av Sibirienvägen 

och Västersjögatan ska ersättas med likvärdig.  

Vid passagen av Vege å uppströms området som omfattas av habitat- och 

fågeldirektiven, nämligen Jonstorp-Vegeåns mynning (SE0430147) och 

Skälderviken (SE0430125), kommer särskilda åtgärder att vidtas under 

byggtiden för att förebygga påverkan på skyddade arter och biotoper. 

Åtgärderna inriktas på att förebygga grumling och spill av föroreningar. 

Anläggningsarbeten vid Vege å kommer så lång möjligt att utföras i torrhet 

och med minimal påverkan på stränderna (se kapitel 5.2 och 6.6 samt 

bilaga 12).  

Bron över Skavebäcken föreslås faunaanpassas med minst en åbrink längs 

vattendraget under bron. Passagen bör ha mått för mindre djur upp till 

rådjurs storlek och utformas så att den även kan användas av det rörliga 

friluftslivet.       

I bygghandlingsskedet ska ställas krav på att entreprenören ska vidta 

grumlingsförebyggande och andra försiktighetsåtgärder i samband med 

arbeten som kan påverka vattendragen (se kapitel 6.6). Arbeten i 

vattendragen bör utföras vid lågflöden.  
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Avbanade massor från den befintliga banvallen ska placeras på den nya 

banvallens slänt och dike för att påskynda kolonisationen så att banvallen 

snabbare återfår sin ekologiska funktion som spridningskorridor.  

 

Naturmiljö i samhällets närområde utgörs av Skavebäcken i söder och 

Hasslarpsån i öster. I Kattarp är vegetationen huvudsakligen knuten till 

villabebyggelsen med sina generösa trädgårdsmiljöer samt trädrader längs 

vägar och skiften. En lite större skogsdunge ligger norr om stationsområdet. 

Skogsdungen beskrivs i Helsingborgs stads Natur- och kulturmiljöprogram 

som Äppelskogen (28). Äppelskogen är ett populärt grönområde för skola 

och förskola och beskrivs som värdefullt att bevara då det i övrigt finns få 

parker i tätorten. Det ska enligt samma källa finnas ett rikt djurliv i 

skogsdungen.  

Åtgärderna vid Kattarps station innebär ingen väsentlig påverkan på 

identifierade naturmiljövärden. En del vegetation utmed Västrabyvägen och 

på fastigheter som ska rivas för att möjliggöra kurvrätningen av järnvägen 

kommer att avverkas. Äppelskogen berörs inte.  

Naturvärden som går förlorade i samband med avverkningen av större träd 

kompenseras på lämpliga platser i Kattarp, exempelvis för att komplettera 

befintliga trädrader och alléer i samhället. Avverkade träd ska ersättas med 

träd av sådan kvalitet och antal att de minst kompenserar för avverkade 

träd. 

 

Mellan Kattarp och Ödåkra ligger järnvägen huvudsakligen i 

jordbruksmark. Naturmiljön utgörs av träddungar och vegetationsridåer 

som omger de gårdar som ligger utspridda längs järnvägen samt vegetation 

som är knuten till småvatten och öppna diken i åkermarken. 

Järnvägen passerar Flöjbäcken i en stentrumma vid km 232+ 320,  

se Figur 5-12. Parallellt med järnvägen ligger en enskild väg genom vilken 

Flöjbäcken passerar i en betongtrumma (Figur 5-13). Strandskydd med  

100 meter gäller vid Flöjbäcken. Flöjbäcken utgör ett biflöde till 

Skavebäcken som Flöjbäcken rinner samman med på den västra sidan av 

järnvägen.  

I höjd med Flöjbäcken, öster om järnvägen, ligger det i Helsingborg stads 

naturprogram utpekade naturvärdet Flöjen som utgörs av våtmarker med 
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högörtvegetation på en före detta betesmark. Våtmarken fyller en viktig 

funktion som kvävefälla och utjämningsmagasin för nederbörd och är även 

värdefull för djurlivet. Naturvärdet klassas som mycket högt (29) (30). 

Flöjen hanteras även i samband med generella biotoper (se Tabell 5-3).

 

  

Ett småvatten ligger vid km 234+040 (se Tabell 5-3). Småvattnet bedömdes 

vid inventeringen (26) ha potential som groddjursvatten men inga groddjur 

påträffades. 

Fleningetorpsvägen parallellförskjuts österut för att ge plats åt det nya 

spåret vilket medför ett intrång i Flöjens våtmark. Det innebär intrång i 
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strandskyddsområdet och intrång i det kommunala naturvårdsintresset. 

Intrånget är begränsat.   

Breddningen av banvallen och sidoförflyttningen av vägen medför en 

förlängd kulvertering av Flöjbäcken. Befintliga trummor förlängs, 

alternativt rivs ut, och ersätts av nya längre trummor. Eventuella nya 

trummor dimensioneras för oförändrad hydrologi och bör utformas med 

möjlighet för passage för mindre djur.  

Åtgärderna inom Flöjbäckens strandskyddsområde påverkar inte 

strandskyddets syfte. Strändernas växt- och djurliv samt det rörliga 

friluftslivets framkomlighet längs bäcken påverkas inte i nämnvärd 

omfattning eftersom åtgärderna påverkar endast något tiotal meter av ett 

flera kilometer långt vattendrag.  

Småvattnet vid km 234+040 tas i anspråk för att ge plats för dubbelspåret, 

se Tabell 5-3. 

Det behöver i det fortsatta arbetet säkerställas att grundvattenavsänkningar 

vid vägporten inte får sådan utbredning att våtmarken Flöjen påverkas. 

Detta säkerställs genom åtgärder som utrednings inför miljödomsansökan. 

Åtgärderna fastställs som villkor i miljödom avseende tillståndspliktig 

vattenverksamhet som kommer att avgöras i Mark- och miljödomstolen. 

Det kommer även att föreskrivas ett kontrollprogram som följer upp att 

ingen skadlig påverkan sker i Flöjens våtmarksområde.  

I bygghandlingsskedet ska krav ställas på att entreprenören ska vidta 

grumlingsförebyggande och andra försiktighetsåtgärder i samband med 

arbeten som kan påverka berörda vattendrag (se avsnitt 6.6). Arbeten i 

vattendragen bör utföras vid lågflöden.  

 

Järnvägen passerar genom den äldre centrala delen av Ödåkra som vuxit 

fram kring järnvägen. Längs sträckan genom Ödåkra förekommer 

trädrader, grönstruktur och parkartad tomtmark. Ödåkra är en gammal 

tätort med en väl utvecklad och uppvuxen grönstruktur som med tiden 

kommit att berika områdets naturvärden.  

Området på båda sidor av nuvarande gångport vid Björkavägen utgörs av 

gräsmark med inslag av buskar utan naturvärden. 

Utmed Södra Rälsgatan står en trädrad (se Figur 5-14) som utgör en 

generellt skyddad biotop (se Tabell 5-3). 
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Mellan järnvägen och Duvestubbe naturreservat finns ett mindre område 

med bebyggelse och gräsbevuxen mark och träd (km 235+350). Mellan 

järnvägen och Fabriksgatan löper ett stråk med impediment. 

 

Genom Ödåkra förläggs det nya spåret öster om det befintliga.  

Enstaka träd vid Centrumkopplingen kommer att behöva avverkas i 

samband med den nya järnvägsbron.  

Det tillkommande spåret medför att trädraden utmed Södra Rälsgatan 

behöver avverkas (Figur 5-14, Tabell 5-3). Järnvägsutbyggnaden riskerar att 

medföra ett mindre intrång på parkartad tomtmark utmed Södra 

Rälsgatans förlängning som övergår till gång- och cykelväg söderut mot 

Väla skog. Trädraden och tomtmarken bidrar till höga naturvärden tack 

vare det väl sammanhängande gröna stråket. En särskild studie visar dock 

att träden inte har någon betydelse som livsmiljö för fladdermöss (se 

Delsträcka Ödåkra – Maria). Konsekvensen av intrången är att den 

biologiska mångfalden minskar något i tätorten då mängden gamla träd 

reduceras. 

Föreslagen utformning av ny gång- och cykelport mellan Södra Rälsgatan 

och Fabriksgatan innebär intrång i gräs- och buskbevuxet impediment. 

Inga intrång görs i Duvestubbe naturreservat. 
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Under byggtiden planeras mark för tillfälligt nyttjande att tillhandahållas i 

det trädbevuxna området som angränsar till naturreservatet (bilaga 8, km 

235+320 - 235+410). Inga utpekade naturvärden påverkas direkt. Indirekt 

påverkan genom grundvattenavsänkning i anslutning till planskildheten 

bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för reservatets 

naturvärden som i huvudsak utgörs av icke grundvattenberoende biotoper.  

De tätortsnära naturvärden i form av gamla lövträd som måste avverkas 

kan inte ersättas på kort sikt. På lång sikt är det viktigt att förekomsten av 

stora träd säkerställs. Därför bör järnvägsprojektet, på lämpliga ställen i 

södra Ödåkra, plantera lövträd i anslutning till projektets åtgärder. Dessa 

åtgärder ska ske i samråd med Helsingborgs stad. 

Avverkade grova träd föreslås läggas ut som faunadepåer på lämpliga 

platser i närområdet, i samråd med kommunekolog, för att stärka 

naturvärden, till exempel i naturreservaten Duvestubbe eller Väla skog. 

Grundvattensänkning vid anläggande av ny gång- och cykelport mellan 

Södra Rälsgatan och Fabriksgatan är tillståndspliktig vattenverksamhet 

som kommer att avgöras i Mark- och miljödomstolen. Det kommer att 

föreskrivas att ett kontrollprogram tas fram som följer upp påverkan på 

omgivningen.  

I upphandling av entreprenör ska adekvat avgränsning föreskrivas av 

byggarbetsplatsen med syfte att undvika skador på reservatets mark och 

vegetation. 

 

Naturreservatet Duvestubbe ligger på den västra sidan om järnvägen 

mellan km cirka 235+220 och km cirka 235+800.  

Naturreservatet Väla skog tangerar järnvägen mellan km cirka 236+650 – 

km cirka 237+140, sydöst om Ödåkra. Området utgörs huvudsakligen av 

ädellövskog dominerad av gammal bok-ekskog med inslag av askblandskog, 

lind och avenbok. De äldsta bokarna härstammar från 1700-talet och träd 

med tre till fyra meters omkrets är inte ovanliga. I ett särskilt PM bilaga 13 

utvecklas förutsättningar och åtgärder för Väla skog. 

En mindre del av naturreservatet Väla skog, cirka sju hektar, är även 

utpekad som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. Biotopen utgörs av 

ädellövnaturskog med riklig förekomst av död ved och spärrgreniga grova 

träd. Bok är det dominerande trädslaget. Järnvägen tangerar 

nyckelbiotopen mellan km cirka 236+650 och 236+810.  

Området mellan Ödåkra och Väla skog, på järnvägens östra sida, utgör ett 

kommunalt naturvårdsintresse, Väla norra – Björkastaden. Inom området 
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hyser banvallskanten, stengärdena och märgelgravarna förhållandevis stora 

biologiska värden (7).  

Banvallen utgör ett gammalt ängsfragment och hyser förhållandevis stora 

biologiska värden, t.ex. skogsklocka (Artportalen). 

På västra sidan av järnvägen, ungefär mittemot Väla skog, ligger 

Smårydsskogen bortom ett stort öppet fält. Småryd naturreservat utgörs 

av lövskogsområden med en lång historia som slåtter- och betesmarker. 

Ädellövskogen domineras av skogslönn, ask, skogslind och avenbok. Några 

av de äldsta träden är 90–100 år gamla. Området utgör tillsammans med 

Väla skog, Duvestubbeskogen och Gyhult (se beskrivning nedan) viktiga 

tillflyktsplatser för djurlivet och nyttjas även för rekreation (se avsnitt 

Rekreation och friluftsliv). 

Odlingslandskapet mellan Småryd och Väla pekas ut i Länsstyrelsens 

regionala naturvårdsprogram för dess naturvärde (klass 2, skala 1-3 där 3 är 

högst) och pekas även ut i kommunens naturvårdsplan. Området är 

tilltalande med lövskogsdungar, betesmarker och odlad jord. Fågellivet är 

rikt och varierat i hela området. Järnvägen passerar genom området mellan 

km 236+600 och km cirka 237+380. 

En fladdermusinventering har utförts i området söder om Ödåkra under 

försommaren 2015. Inventeringsområdet omfattade naturreservaten Väla 

skog, Småryd och södra delarna av Duvestubbe samt de trädridåer i 

området som ansluter mot järnvägen österifrån och som utgör 

betydelsefulla strukturer för fladdermöss. Resultatet av inventeringen av 

fladdermöss i anslutning till det planerade dubbelspåret visar på en 

tämligen individrik fladdermusfauna, omfattande fem arter av 19 

förekommande i Sverige. Större brunfladdermus (Nyctalus noctula) och 

sydfladdermus (Eptesicus serotinus) utgörs av stora arter (vingspann cirka 

35 cm), som vanligtvis jagar på högre höjder (> 20 meter), medan de 

övriga, nordfladdermus (Eptesicus nilssonii), dvärgpipistrell (Pipistrellus 

pygmaeus) och brunlångöra (Plecotus auritus) jagar på lägre nivåer. 

Samtliga fladdermöss i Sverige är fridlysta. Sydfladdermusen är klassad 

som starkt hotad (EN) i den nationella rödlistan (ArtDatabanken 2015). 

Störst aktivitet av jagande fladdermöss noterades längs trädridån sydost om 

Ödåkra, öster om den aktuella järnvägssträckan. Här noterades flera 

individer av både nordfladdermus och dvärgpipistrell, vilket indikerar 

yngelkolonier inom trädridån eller dess närhet.  

En kompletterande fladdermusinventering som fokuserade på området 

närmast järnvägssträckan längs med naturreservatet Väla skog 

genomfördes under våren 2017 (Naturvårdskonsult Gerell, 2017).  
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Söder om Väla skog tar industriområdet vid Kanongatan vid. Här gränsar 

industri och handelsfastigheter mot den östra sidan av järnvägen ända fram 

till Maria station. På den västra sidan ligger det öppna jordbrukslandskapet 

mot järnvägen fram till Maria station (7).  

Skavebäcken korsar järnvägen vid km 237+400. 

Sydväst om väg 111 (vid km cirka 238+200) ligger Gyhults skog som en 

mindre ö i åkerlandskapet. Gyhults skog är ett kommunalt naturvårds-

intresse. Det består av en äldre ängsbokskog med flera sällsynta växter. 

Gyhults skog har trots sin ringa storlek ett högt naturvärde med en 

intressant fauna av vedlevande insekter (6). Skogen utgör en igenvuxen rest 

av tidigare omfattande slåtterängar. Den centrala delen av Gyhult skog är 

utpekad som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen (se bilaga 9). 

En damm på privat parkartad tomtmark finns mellan järnvägen och den 

nya vägen, strax norr om den planskilda passagen (km 235+750).  

Den planskilda korsningen vid Häggatan ersätts med en vägport söder om 

befintlig plankorsning. Ängavångsgatan får en ny sträckning.  

Väster om järnvägen medför den nya Ängavångsgatan ett större intrång i 

ett skogsparti. Väganläggningen ligger i sin helhet utanför naturreservatet 

Duvestubbe. Den finns en risk att schakten för vägporten kan leda till 

grundvattensänkning vilket skulle kunna få negativa konsekvenser för 

närbelägna naturvärden. 

N 
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Banvallen kommer att exploateras och banvallens värde som ekologisk 

korridor minskar därmed. På sikt bedöms dock inte intrånget påverka 

områdets naturvärden negativt då värdena återetableras med tiden.  

Resultatet från fladdermusinventeringen visar att järnvägen passerar ett 

viktigt flygstråk för fladdermöss (se Figur 5-15). En särskild 

expertbedömning har utförts avseende betydelsen av en rad med äldre träd 

längs Södra Rälsgatan i Ödåkra som övervintrings- och fortplantnings miljö 

för fladdermöss (21) som kommer att avverkas i samband med 

utbyggnaden. Undersökningen visade att träden inte har betydelse för 

fladdermössens övervintring och fortplantning varför dispens enligt 

Artskyddförordningen inte behöver sökas.  

Utbyggnaden till dubbelspår medför ett intrång i naturreservatet Väla skog. 

Intrånget i Väla skog är litet (cirka 0,3 av 44 hektar det vill säga <1 % av 

arealen) och bedöms inte äventyra reservatets syfte.  

Intrånget kommer att ske i den för naturmiljön mycket värdefulla 

brynzonen, som hyser ett särskilt rikt djur- och växtliv. I brynet mot 

järnvägen finns den enda kända växtplatsen i Helsingborgs kommun för 

arten luden johannesört, som är nationellt rödlistad, klassificerad som 

livskraftig (LC) i senaste rödlistan 2015 liksom i föregående 2010. Arten 

finns i södra Sverige med tyngdpunkt i Mälartrakten och på Öland och 

enstaka förekomster i övrigt, bland annat ett fåtal i Skåne.  

I brynzonen växer också Sankt Pers nycklar, vilket är en växt som finns med 

i artskyddsförordningen (62). Innan fortsatt arbete behöver därför en 

ansökan om dispens från artskyddsförordningen lämnas in till 

länsstyrelsen. 

I PM bilaga 13 finns en närmare presentation av de naturtyper och arter 

längs befintlig banvall och i brynzonen inom Väla skog som riskerar att 

påverkas av intrånget.  

Träd- och buskvegetation kommer att behöva tas bort utmed hela den 

västra kanten på reservatets skogsområde som idag gränsar mot järnvägen. 

Detta kan komma att påverka den biologiska mångfalden negativt i 

reservatet (7). Naturreservatet kommer även att beröras av servitutsrätt för 

trädsäkring. Inga tillfälliga arbetsytor föreslås inom naturreservatet.  

Enligt fladdermusinventeringen 2017 fanns inga kolonier av fladdermöss 

inom det område där intrånget av nytt järnvägsspår planeras att ske, 

däremot ingår det området som en del av fladdermössens jaktmarker (62).  

Järnvägen passerar genom den öppna jordbruksmarken mellan Väla skog 

och Småryd som utgör regionalt naturvårdsintresse ”Området mellan 

Småryd och Väla” (bilaga 9). Järnvägen utgör redan idag en barriär ur 

ekologisk synvinkel för växters och djurs spridningsmöjligheter.  



 

94 (168) 

Ny järnvägsbank tillsammans med omdragning av Smårydsvägen tangerar 

Gyhults skog. Konsekvenserna för naturmiljön blir obetydliga eftersom 

skogen i stort bevaras. 

Grundvattensänkning vid anläggande av planskild vägport vid 

Ängavångsgatan utgör tillståndspliktig vattenverksamhet som kommer att 

avgöras i Mark- och miljödomstolen. Det kommer även att föreskrivas att 

ett kontrollprogram görs som följer upp påverkan på omgivningen.  

I det fortsatta arbetet säkerställs att grundvattenavsänkningar vid vägportar 

inte får sådan utbredning att grundvattenberoende naturvärden påverkas, 

till exempel Duvestubbe naturreservat (väster om järnvägen) och vid damm 

(öster om järnvägen) på privat parkartad tomtmark (km 235+750).  

För att minska dödligheten av fladdermöss till följd av kollisioner med 

tågen föreslås någon form av struktur, till exempel en skärm eller en 

vegetationsridå vid spåret. Syftet är att förmå fladdermössen att stiga och 

därmed undvika en kollision (27). Åtgärdens detaljerade utformning 

klargörs i bygghandlingsskedet.  

Fladdermusholkar föreslås, i samråd med specialist och med markägare, 

sättas upp i det närbelägna park- och skogsområdet alternativt i de 

närbelägna naturreservaten Väla skog och Duvestubbe för att öka tillgången 

till boplatser för fladdermöss.  

Landskapet mellan Väla skog, Småryd och Duvestubbe har en mycket stor 

potential genom de befintliga åldriga lövskogsbestånden och genom 

möjligheten att binda samman dem med en utökad grönstruktur. 

Järnvägsprojektet kan bidra med trädplanteringar i samråd med 

kommunens ekologer och genom att ta vara på och återföra järnvägs-

bankens befintliga grässvål till den nya järnvägsbankens ytterslänt kan en 

återkolonisering påskyndas.  

I byggskedet skulle en försiktig röjning i brynzonen i Väla skog kunna 

gynna ljusälskande arter, som exempelvis luden johannesört och 

skånebjörnbär. Hänsyn till dessa arters växtplatser och fortsatta bestånd 

inom naturreservatet ska tas upp i samråd med kommunekolog. Fler 

skyddsvärda arter har påtalats av Helsingborgs stads samrådsyttrande (se 

kapitel om samråd). 

Inom Väla skog ska Trafikverkets metod för försiktig trädsäkring i känsliga 

miljöer tillämpas. Försiktig trädsäkring innebär att expertis får avgöra när 

träd har blivit så gamla att de måste avverkas med hänsyn till risken för att 

de kan skada järnvägsanläggningen. Intrånget i Väla skog kräver dispens 

från länsstyrelsen.  

Vägbyggnadsåtgärder i anslutning till Gyhults skog ska utföras med 

försiktighet under byggtiden för att undvika skador på träd och annan 

vegetation.  
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Avbanade massor från den befintliga banvallen kan användas för att 

påskynda kolonisationen av vegetation på den nya banvallen så att den 

snabbare återfår sin ekologiska funktion som spridningskorridor. 

 

Området vid ny gång- och cykelport Maria station utgörs av jordbruksmark 

och saknar stora naturvärden.  

Öster om befintlig järnväg, mellan järnvägen och bussgatan från 

Kadettgatan till Gevärsgatan, finns en dunge med lövträd, som övergår i ett 

grönstråk söderut parallellt med järnvägen. Lövsträdsdungen har ett värde i 

stadens natur- och grönstruktur och används som utflyktsmål och 

studieobjekt i förskoleverksamheten.  

Det kulverterade dikningsföretaget Nya Kungshult m.fl. korsar järnvägen i 

nordvästlig-sydostlig riktning (km 239+060), det vill säga i läget för den 

planerade gång- och cykelporten. 

Åtgärder på befintlig vägport under järnvägen vid km 238+820 bedöms 

inte medföra några negativa konsekvenser för naturmiljön då platsen 

saknar naturvärden.  

Träddungens värden som stadsnära natur kommer inte att påverkas i 

nämnvärd omfattning av den nya gång- och cykelporten (bilaga 10). 

Det kulverterade dikningsföretaget behöver läggas om för att anpassas till 

gång- och cykelporten. 

Möjligheter att lägga delar av det kulverterade dikningsföretaget i dagen 

som en biotop- och rekreationsresurs i stadsmiljön i samband med 

ombyggnaden bör undersökas och tas till vara i samråd med Helsingborgs 

stads kommunekolog. 

 

En dagvattendamm ligger väster om järnvägen vid km 239+700, strax 

väster om planskildheten med Kullavägen. Dagvattendammen utgör en 

värdefull vattenbiotop i stadsmiljön men omfattas inte av det generella 

biotopskyddet. I dammen förekommer de skyddade groddjursarterna 

mindre vattensalamander och vanlig groda (26). 
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Tillkommande järnvägsbank berör befintlig dagvattendamm väster om 

järnvägen. Lövträd och buskvegetation som står utmed en stor del av 

järnvägen på delsträckan tas i anspråk vid utbyggnaden till dubbelspår 

vilket leder till biotopförlust under byggtiden och minskat vattenområde. 

Vid dagvattendammen bör järnvägsområdet utformas så att en naturlik 

miljö skapas. Skyddsåtgärder ska vidtas under byggskedet för att minimera 

grumling och annan påverkan på vattenområdet. Med hänsyn till förekomst 

av skyddade groddjur får arbeten inte utföras i vattenområdet under 

perioden 15 mars till 15 augusti.  

Med föreslagna hänsynsåtgärder påverkar intrånget i dammen inte dess 

lämplighet som fortplantningsområde för groddjursarter.  

 

Kapitlet hanterar hushållning av yt- och grundvattenresurser översiktligt. 

Ställningstagande till tillståndsplikt för vattenverksamheter hanteras i 

kapitel 10 Efterföljande tillstånd och dispenser.  

 

Berggrunden i det aktuella området består av sedimentära bergarter. I 

berggrunden finns två större grundvattenmagasin; 

grundvattenförekomsten Ängelholm – Ljungbyhed (SE 622920–131761), 

vars utbredning sträcker sig från Ängelholm fram till Helsingborg och 

grundvattenakvifären Helsingborgssandstenen (SE621791-130957) vars 

utbredning sträcker sig från utkanten av Helsingborg till kusten. 

Grundvattenmagasin finns även i de ytligare sand- och gruslagren. 

Grundvattenförekomsten (SE624463- 131830) har sin huvudsakliga 

utbredning norr om Ängelholm. Järnvägsplanen tangerar 

grundvattenförekomsten vid Ängelholms station. 

Grundvattenförekomsten Vege å (SE623530-131411) har en ungefärlig 

utbredning mellan Ängelholm och Tånga.  

Norr om Kattarp finns ytterligare en grundvattenförekomst (SE623123-

131094). Järnvägsplanen passerar grundvattenförekomsten mellan Rögle 

och Kattarp. 

Samtliga grundvattenförekomster har enligt VISS god kemisk och 

kvantitativ status som fastställts som miljökvalitetsnormer. 
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Huvuddelen av järnvägssträckan ligger inom Vege ås avrinningsområde. 

Undantagen utgörs av området kring Ängelholms station som avvattnas 

norrut via Rönne å och sträckan mellan Vegeholm och Västraby som 

avvattnas västerut via Oderbäcken. Den avslutande sträckan, ungefär från 

Gyhult och västerut avvattnas mot Öresund (VISS). 

Ytvattenförekomster längs järnvägen utgörs främst av de vattendrag som 

ligger i närheten av eller passerar järnvägen. De största vattendragen är 

Rönne å som passerar järnvägen norr om Ängelholms station, Vege å som 

passerar järnvägen i höjd med Utvälinge söder om Ängelholm, Oderbäcken 

som korsar järnvägen i höjd med Rögle dammar, Skavebäcken som korsar 

järnvägen norr om Kattarp och söder om Väla skog, och som på delar av 

sträckan, ungefär mellan Västraby norr om Kattarp och Kullavägen söder 

om Väla skog, rinner relativt nära järnvägen. Flöjbäcken korsar järnvägen i 

höjd med våtmarken Flöjen. Det finns inga sjöar i närområdet men 

småvatten, dammar och våtmarker förekommer.  

Ytvattenavrinningen från järnvägsanläggningen kommer att hanteras 

genom att dagvatten samlas upp längs med sträckan och avbördas till 

lämpliga ytvattenrecipienter, ytvattendrag, i berörda avrinningsområden. 

Viss del av dagvattnet kommer liksom idag att infiltreras i närheten av 

järnvägsanläggningen. Dagvattendammar som bidrar till flödesutjämning 

och partikelavskiljning kommer att anläggas där behov finns för att 

begränsa flödet till högst 1 l/hektar*sekund. Sådana dagvattendammar har 

en positiv effekt på biologisk mångfald och naturmiljö. Föreslagna lägen för 

dagvattendammar redovisas på bilaga 1–10. 

Det förekommer inga vattenskyddsområden inom järnvägsplanens 

influensområde (31).   

 

Ängelholm station ligger inom Rönne ås avrinningsområde. Rönne å, 

delsträckan Rössjöholmsån-Hunserödsbäcken (SE623915-131881), 

passerar cirka 75 meter öster om Ängelholms station. Vattenförekomsten 

härstammar från Hunserödsbäcken och delsträckan av Rönne å, 

Hunserödsbäcken-Pinnån (SE623650-132375), som flyter samman öster 

om Ängelholm och därefter fortsätter i ett meandrande lopp västerut 

genom Ängelholm i riktning mot Skälderviken. Vattenförekomsten har 

enligt VISS otillfredsställande ekologisk status. Miljökvalitetsnormen är 

fastställd till god ekologisk status med tidsfrist till år 2021 på grund av en 

komplex övergödningsproblematik. Miljökvalitetsnormen för kemisk 
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ytvattenstatus är fastställd till god vilket också är rådande status. Strax 

innan vattendraget korsar järnvägen flyter Rönne å, delsträckan 

Rössjöholmsån-Hunserödsbäcken samman med Rössjöholmsån 

(SE624222-131704). Den avslutande delsträckan av Rönne å, Havet-

Rössjöholmsån (SE624172-131627) har enligt VISS en otillfredsställande 

ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus. Målet är att god ekologisk 

status, som fastställts som miljökvalitetsnorm, ska uppnås senast år 2021. 

Rönne å mynnar slutligen i Skälderviken via Ängelholms småbåtshamn. 

Skälderviken (SE562000-123800), som ligger väster om Ängelholm, utgör 

den sydligaste delen av Kattegatt och omges av Kullen i sydväst och 

Bjärekusten i nordost. Ytvattenförekomsten har en måttlig ekologisk status 

och god kemisk ytvattenstatus. Målet är att god ekologisk status, som 

fastställts som miljökvalitetsnorm, ska uppnås senast år 2021.  

Under driftskedet skiljer sig stationsområdets belastning på Rönne å och 

Skälderviken inte från dagens påverkan. Därmed säkerställs att 

uppfyllelsen av respektive vattenförekomsts miljökvalitetsnormer på lång 

sikt inte hotas av projektet. I samband med anläggningsarbeten finns en 

risk för grumling och spridning av föroreningar till Rönne å.  

Risken för grumling och spridning av föroreningar kontrolleras genom att 

åtgärder kommer att vidtas under byggtiden för att förhindra utsläpp att nå 

Rönne å (se kapitel 6).  

 

Delsträckan Ängelholm-Kattarp ligger inom tre avrinningsområden. 

Området mellan Ängelholm station och Södra utmarken, i den södra delen 

av Ängelholm, tillhör Rönne ås avrinningsområde. Området mellan Södra 

utmarken och en bit söder om Vegeholm, inom vilket Sibirienvägen är 

belägen, tillhör Vege ås avrinningsområde. Området söder därom, fram till 

(strax norr om) Västraby avvattnas mot väst/nordväst via bland annat 

Oderbäcken (avrinningsområde 94/95 enligt VISS). Sträckan söder därom, 

ungefär mellan Västraby och Kattarp, tillhör återigen Vege ås 

avrinningsområde.   

Strax söder om järnvägens planskilda korsning med Kulltorpsvägen, vid km 

219+200, korsar enligt länsstyrelsens underlag ett dikningsföretag 

(Skörpinge - S. Utmarkens dagvattenavledningsföretag) järnvägen i 

sydostlig-nordvästlig riktning. På den västra sidan av järnvägen övergår det 

kulverterade diket till en öppen längsgående kanal västerut mot utloppet i 

Vege å. Sista delen av kanalen skiljer sig från dikningsföretaget såsom det 

redovisas i länsstyrelsen GIS-skikt. Enligt länsstyrelsens underlag följer 
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dikningsföretaget istället järnvägen i en längsgående kulvert från km 

221+600 fram till utloppet i Vege å, strax söder om bron. 

Ett öppet dike utgår vinkelrätt från järnvägsbankens östra sida vid km 

219+650. Diket följer järnvägen söderut i jordbruksmarken öster om 

järnvägen, och korsar enligt länsstyrelsens underlag järnvägen i en kulvert 

vid km 221+010.  

Söder om Ängelholm slingrar sig Vege å fram genom landskapet i sydostlig-

nordvästlig riktning. Vege å passerar genom Vegeholm öster om järnvägen, 

där biflödet Varbäck ansluter till Vege å norrifrån, och korsar därefter 

järnvägen vid km 222+200. Efter att ha passerat Utvälinge mynnar Vege å i 

Skälderviken. Den aktuella delsträckan av Vege å, Havet-Hasslarpsån (SE 

623451-131417), har enligt VISS en dålig ekologisk ytvattenstatus. 

Vattenförekomsten omfattas av ett generellt undantag, i form av en tidsfrist 

till år 2021, från miljökvalitetsnormen att uppnå god ekologisk status med 

anledning av övergödningsproblem och att morfologiska förändringar 

konstaterats i vattendraget. Den kemiska ytvattenstatusen i Vege å är god 

vilket också fastställts som miljökvalitetsnorm. 

Ytterligare en bit söderut ligger Rögle dammar som består av tre större 

dammar väster om järnvägen. Den närmst belägna dammen, som ligger i 

höjd med km 224+780 – 225+000, ligger cirka 75 meter från järnvägen.  

Oderbäcken (SE623377-130930) korsar enligt VISS järnvägen i höjd med 

Rögle (km cirka 224+900). Oderbäcken är till stora delar rätad och rinner i 

ungefärlig öst-västlig riktning genom Rögle, via den damm som ligger cirka 

350 meter väster om järnvägen i höjd med km 225+100. Längre västerut, i 

trakterna kring Döinge, böjer Oderbäcken av norrut mot utloppet i 

Skälderviken. Oderbäckens upptagningsområde börjar strax väster om 

Välinge. Området öster om Välinge tillhör däremot Vege ås 

avrinningsområde.  

Oderbäcken har enligt VISS en dålig ekologisk status, bland annat på grund 

av övergödningsproblem. Miljökvalitetsnormen har fastställts till god 

ekologisk status med tidsfrist till 2021 att uppnå målet. Den kemiska 

ytvattenstatusen är god, vilket också fastställts som miljökvalitetsnorm. 

Enligt Fiskeriverkets elfiskeregister förekom ål i Oderbäcken en km från 

utloppet år 1995 (7). Ål är klassificerad som akut hotad (CR) i 2015 års 

rödlista. 

Vid Rögle omfattas Oderbäcken av dikningsföretag (visas som tre på 

kartan). Enligt länsstyrelsens underlag korsar dessa dikningsföretag 

järnvägen vid samma km som Oderbäcken, cirka 224+900.  

I området mellan Rögle och Kattarp finns flera småvatten i 

jordbruksmarken på ömse sidor om järnvägen (se kapitel 5.5.3). 

Strax norr om Kattarp, i höjd med Västraby vid km 228+780, korsar 

Skavebäcken järnvägen genom två rörbroar (Figur 5-16). Skavebäcken 

(SE622459-130984) härstammar från de nordöstra delarna av Helsingborg 



 

100 (168) 

och rinner på delar av sträckan mellan Helsingborg och Västraby relativt 

nära järnvägen på dess västra sida. Efter att Skavebäcken passerat 

järnvägen rinner vattendraget vidare mot nordost för att sammanstråla 

med Hasslarpsån söder om Välinge, som i sin tur utgör ett större biflöde till 

Vege å. Skavebäcken har enligt VISS en dålig ekologisk status, som grundar 

sig i övergödningsproblem. Miljökvalitetsnormen har fastställts till god 

ekologisk status som ska uppnås senast 2021. Den kemiska ytvatten-

statusen är god, vilket också fastställts som miljökvalitetsnorm. 

Skavebäcken omfattas av strandskydd och i det aktuella området även av 

dikningsföretag (Skavebäcken och dess tillopp) enligt länsstyrelsens 

underlag.   

 

Vid km 229+400 korsar ett kulverterat dikningsföretag (Möllarp) järnvägen 

enligt länsstyrelsens underlag. Dikningsföretaget följer järnvägsbankens 

västra sida norrut i cirka 35 meter, varefter det viker av västerut mot 

Skavebäcken, som det mynnar ut i.   

För den nya järnvägsbron (med schakt för vägport) vid Sibirienvägen 

erfordras grundvattensänkning såväl i drift- som byggskede (se kapitel 10 

beträffande tillståndsfrågan).  

Den kulverterade delen av dikningsföretaget, Skörpinge - S. Utmarkens 

dagvattenavledningsföretag kommer inte påverkas av Sibirienvägen och 

Västersjögatan i sina nya lägen. Planskildheten i sitt nya läge kommer att 

liksom i det nuvarande läget att avvattnas till dikningsföretagets öppna del. 

Det medför inga negativa konsekvenser då påverkan kommer att motsvara 

den befintliga. 
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I samband med anläggningen av järnvägsbron över Vege å kan inte tillfällig 

påverkan på vattendraget nedströms uteslutas. Skälderviken bedöms inte 

påverkas i betydande omfattning dels på grund av att åtgärder vidtas i 

byggskedet för att förebygga grumling och förorening av vattendraget (se 

kapitel 6), dels på grund av att avstånd och utspädning minimerar den lilla 

grumling och förorening som trots allt kan uppstå. Frågan om påverkan på 

Natura 2000-områden nedströms behandlas i kapitel 5.2 och i bilaga 12. 

Under driftskedet kommer järnvägsområdets belastning på vattendraget 

inte skilja sig nämnvärt från dagens. Möjligheten att uppnå för 

ytvattenförekomsterna fastställda miljökvalitetsnormer försvåras inte.  

Oderbäcken påverkas direkt vid anläggandet av en ny trumma i 

vattendraget för järnvägsbankens nya placering. Påverkan på Oderbäcken 

under byggtiden innefattar grumling och risk för utsläpp under en 

begränsad tid. Åtgärderna kan även påverka Rögle dammar som 

Oderbäcken passerar på väg västerut. Under driftskedet skiljer sig 

järnvägens belastning på vattendraget och Rögle dammar inte nämnvärt 

från dagens. Uppfyllelsen av fastställda miljökvalitetsnormer för 

Oderbäcken hotas inte av projektet. 

Skavebäcken påverkas av att befintliga rörbroar i vattendraget (Figur 5-16) 

rivs och ersätts med en ny bro som anpassas till järnvägsbankens bredd. 

Åtgärder kommer att vidtas under byggtiden för att begränsa grumling och 

minimera risk för utsläpp. Under driftskedet skiljer sig järnvägens 

belastning på vattendraget inte nämnvärt från dagens. Uppfyllelsen av 

fastställda miljökvalitetsnormer bedöms inte hotas av järnvägsplanen.  

Längs delsträckan passerar järnvägen ett antal dikningsföretag. Öppna 

diken som korsar järnvägsbanken kommer vid behov att kulverteras på 

kortare sträckor där järnvägsbanken breddas.  

Åtgärder i Vege å, Oderbäcken och Skavebäcken utgör vattenverksamheter. 

Det kulverterade dikningsföretagets (Skörpinge - S. Utmarkens 

dagvattenavledningsföretag) funktion behöver säkerställas med hänsyn till 

Sibirienvägens och Västersjögatans nya lägen. Detta görs med hjälp av att i 

bygghandlingen ställa krav på att försiktighetsåtgärder vidtas under 

byggskedet för att inte skada den kulverterade delen samt minimera 

grumling och annan påverkan på dikningsföretaget nedströms. Beredskap 

ska finnas vid risk för utsläpp till vattendraget. Arbeten bör utföras vid 

lågflöden för att minimera negativ påverkan (se kapitel 6). 

 

Området ligger inom Vege ås avrinningsområde. Nordost om Kattarps 

station, i höjd med km 229+850, finns en dagvattendamm på ett avstånd av 
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cirka 130 meter från järnvägen. Ett småvatten ligger cirka  

150 meter väster om järnvägen i höjd med km 230+350, söder om 

stationsområdet. Inga övriga vattenförekomster finns i närområdet. Väster 

om Kattarp, cirka 900 meter från stationsområdet, rinner Skavebäcken i 

ungefärlig nord-sydlig riktning.  

Skavebäcken ligger utanför järnvägsplanens influensområde vid Kattarps 

station då avståndet mellan stationsområdet och Skavebäcken är stort. Inga 

övriga vattenförekomster påverkas. 

Inga hänsynsåtgärder är aktuella.  

 

Området ligger inom Vege ås avrinningsområde. Mellan Kattarp och 

Ödåkra avvattnas järnvägen västerut mot Skavebäcken (Ödåkrabäcken) 

som rinner i ungefärlig syd-nordlig riktning väster om järnvägen. Avståndet 

mellan järnvägen och Skavebäcken varierar på sträckan mellan cirka  

400–200 meter förutom vid Flöjen där vattendraget på en sträcka av cirka 

200 meter ligger nära intill järnvägsbanken, se nedan.   

Strax söder om Kattarp korsar ett dikningsföretag, Signestorp, (kulverterat 

dike) järnvägen i km 230+800. Ett småvatten är beläget på järnvägens 

västra sida i höjd med diket >100 meter från järnvägen. 

Järnvägen passerar våtmarken Flöjen vid km cirka 232+300. Huvuddelen 

av våtmarksområdet ligger öster om järnvägen och har bland annat ett 

värde som utjämningsområde för nederbörd. Flöjbäcken (ej klassificerad 

som vattenförekomst i VISS) passerar genom våtmarksområdet på den 

östra sidan om järnvägen och korsar därefter järnvägen i nordvästlig 

riktning vid km 232+320. Kort därefter rinner Flöjbäcken samman med 

Skavebäcken (enligt VISS), som ansluter från sydväst via våtmarksområdet 

på den västra sidan om järnvägen. Flöjbäcken omfattas av strandskydd men 

inte av dikningsföretag i det aktuella området.  

Vid Flöjen rinner Skavebäcken nära järnvägen, cirka tio meter väster om 

spåret, på en sträcka av cirka 200 meter (mellan km cirka 232+300 och km 

cirka 232+500). Skavebäcken omfattas här av dikningsföretag 

(Ödåkrabäckens rensningsföretag) som enligt länsstyrelsens underlag 

upphör i höjd med km 232+500. Småvatten finns intill järnvägsbankens 

östra sida i höjd med km 232+890 och km 234+040. Vid km 233+280 

ligger en damm cirka 35 meter öster om järnvägen.  



 

103 (168) 

Flöjavägens plankorsning med järnvägen vid km 232+200 stängs och 

ersätts med en planskild passage under järnvägen cirka 90 meter norr om 

befintlig plankorsning.  

Flöjbäcken påverkas direkt av byggnationen av ny järnvägsbro och 

parallellförflyttning av intilliggande enskild väg, Fleningetorpsvägen, över 

vattendraget. Åtgärderna medför att delar av det nu öppna vattendraget 

kulverteras. Nedströms liggande Skavebäcken kan påverkas indirekt av 

grumling under byggskedet. Under driftskedet bedöms järnvägens 

belastning på vattendragen och våtmarkerna inte skilja sig från dagens. 

Uppfyllelsen av fastställda miljökvalitetsnormer för Skavebäcken påverkas 

inte av åtgärderna dels på grund av att åtgärder vidtas i byggskedet för att 

förebygga grumling och förorening av vattendraget (se kapitel 6), dels på 

grund av att avstånd och utspädning minimerar den lilla grumling och 

förorening som trots allt kan uppstå.  

Åtgärder ska vidtas under byggtiden för att begränsa grumling av 

Flöjbäcken och för spridning av grumling till Skavebäcken och intilliggande 

våtmarksområde, Flöjen.

 

Ödåkra ligger inom Vege ås avrinningsområde. Skavebäcken 

(Ödåkrabäcken) flyter i ungefärlig nord-sydlig riktning genom Ödåkra på 

den västra sidan om järnvägen. Efter att vattendraget passerat genom 

Duvestubbe naturreservat i sydvästra Ödåkra, fortsätter det norrut genom 

samhället. Skavebäcken ligger som närmst cirka 100 meter från järnvägen.  

Ödåkra vattenförening har en bergborrad vattentäkt som försörjer cirka 50 

hushåll med dricksvatten. 

Skavebäcken påverkas inte på grund av avståndet till byggverksamheten 

och förebyggande åtgärder (se kapitel 6). 

Då den befintliga cykelporten vid Björkavägen breddas och anpassas till 

planerat dubbelspår erfordras grundvattensänkning såväl i drift- som 

byggskede (bilaga 8, se även avsnitt 10.3). 

För ny planskild gång- och cykelport som förbinder Södra Rälsgatan med 

Fabriksgatan erfordras grundvattensänkning såväl i drift- som byggskede 

(bilaga 8, se även avsnitt 10.3).  

Samtliga mätningar vid Ödåkra vattenförening tillsammans med genomfört 

pumptest i borrad brunn vid centrumkopplingen indikerar inte något 
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hydrauliskt samband mellan väg- och järnvägsbyggnadsåtgärder och 

föreningens vattentäkt.  

Under byggtiden kommer krav på entreprenören att ställas som ska 

minimera risken för vattenföroreningar. Inga ytterligare hänsynsåtgärder 

är aktuella. 

Kontrollprogram ska upprättas för Ödåkra vattenförenings brunn. 

 

Delsträckan ligger huvudsakligen inom Hasslarpsåns avrinningsområde 

(som tillhör Vegeåns avvattningsområde). Sträckan mellan Gyhult och 

Romares väg avvattnas via mindre vattendrag västerut mot Öresund.  

Ett dikningsföretag (Duvestubbe m fl hemman) korsar järnvägen vid km 

236+320. Här finns också en större damm på järnvägens västra sida, cirka 

20 meter från spåret. Ett öppet dike ansluter mot järnvägsbanken från 

sydost. Diket korsar järnvägsbanken och ansluter till dammen på den västra 

sidan.    

Inom Väla skog naturreservat, strax norr om Helsingborg ansluter två 

öppna diken vinkelrätt mot järnvägsbankens östra sida vid km 236+800. 

Ytterligare ett öppet dike finns vid km 237+100. Möjligen korsar dikena 

järnvägsbanken alternativt viker de av och följer järnvägsbanken.   

Söder om Väla skog, vid km 237+400 ligger en större dagvattendamm cirka 

50 meter öster om järnvägen. Här korsar Skavebäcken järnvägen med 

dikningsföretaget Allerum, Väla och Filborna m fl hemman. På västra 

sidan om järnvägen finns ett dike tillhörande dikningsföretag (Gyhult m fl 

hemman) som ansluter till Skavebäcken från sydväst.  

Häggatans plankorsning vid km 235+600 stängs och ersätts med en 

planskild passage cirka 250 meter längre söderut.  

Dikningsföretaget (Duvestubbe m fl hemman) vid km 236+320 bedöms 

inte påverkas eftersom det är kulverterat. Intilliggande damm på 

järnvägens västra sida bedöms inte heller påverkas då nytt spår anläggs 

öster om det befintliga.  

Inom Väla skogs naturreservat påverkas hydrologin i området inte 

nämnvärt av utbyggnaden då marken inom Väla skog lutar lätt ned mot 

nordvästra hörnet av naturreservatet. Det innebär att områdets lågpunkt 

befinner sig nära det befintliga järnvägsspåret. Ytvattnet i området leds mot 

befintligt järnvägsspår i ett antal öppna diken och samlas i öppet dike längs 

med järnvägsspåret.  
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Den nya banvallen anläggs ovanpå de öppna diken som ansluter mot den 

befintliga banvallen. Inga kompensationsåtgärder utförs för intrånget 

eftersom dikena enligt skötselplanen inte ska underhållas och gärna spärras 

av för att öka markfuktigheten i området. Dikena anpassas till ny 

järnvägsbank.  

Skavebäcken påverkas inte direkt av nytt spår och parallellförflyttning av 

intilliggande enskild väg österut eftersom vägens läge anpassas till befintlig 

trummas läge. Under driftskedet bedöms järnvägens belastning på 

vattendraget inte skilja sig från dagens. Skavebäcken kan påverkas av 

grumling i samband med anläggningsarbete. Uppfyllelsen av fastställda 

miljökvalitetsnormer för Skavebäcken påverkas inte av åtgärderna dels på 

grund av att åtgärder vidtas i byggskedet för att förebygga grumling och 

förorening av vattendraget (se kapitel 6), dels på grund av att avstånd och 

utspädning minimerar den lilla grumling och förorening som trots allt kan 

uppstå. Dikningsföretag (Gyhult m fl hemman) som ansluter till 

Skavebäcken väster om järnvägen påverkas inte under förutsättning att 

åtgärder vidtas i byggskedet för att förebygga grumling och förorening av 

vattendraget (se kapitel 6).  

Åtgärder kommer att vidtas under byggtiden för att förhindra utsläpp och 

begränsa grumlingspåverkan i berörda vattendrag (se kapitel 6.4). 

Anläggningsarbeten vid dikningsföretagen Allerum, Väla och Filborna m fl 

hemman och Gyhult m fl hemman ska ske med särskild omsorg genom 

tydligt kravställande i samband med upphandling av entreprenör avseende 

försiktighetsåtgärderna. 

 

Maria station ligger enligt VISS inom delavrinningsområde ”Rinner mot 

Helsingborgsområdet” och avvattnas västerut mot Öresund. Enligt 

länsstyrelsens underlag passerar ett kulverterat dikningsföretag (Nya 

Kungshult m fl) stationsområdet vid km 239+070. Inga 

ytvattenförekomster finns i närområdet.  

Huvudakvifären för grundvatten bedöms finnas i den sedimentära 

berggrunden, där grundvatten samlas i sprickor i den porösa sandstenen 

eller i lerskiffern. 

Kulverterat dikningsföretag under nya plattformar och spår berörs av 

schakt för gång- och cykelväg under järnvägen. Det kulverterade 

dikningsföretaget behöver läggas om i samband med bygget av gång- och 

cykelporten. 
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För ny planskild gång- och cykelport erfordras grundvattensänkning såväl i 

drift- som byggskede (bilaga 10, se även avsnitt 10.3).  

Under byggtiden kommer krav på entreprenören att ställas som ska 

minimera risken för spridning av vattenföroreningar. Inga övriga 

hänsynsåtgärder är aktuella. 

Möjligheten bör övervägas att tillföra miljökvalité i området genom att 

öppna det kulverterade dikningsföretaget till ett naturlikt vattendrag i 

grönytan öster om bussgatan.  

 

Området avvattnas mot Öresund (VISS). En befintlig dagvattendamm ligger 

väster om järnvägen vid km 239+700, strax väster om planskildheten med 

Kullavägen.   

Tillkommande järnvägsbank berör dagvattendammen väster om järnvägen. 

Järnvägsbanken breddas västerut mot dagvattendammen så att dess 

strandlinje påverkas och vattenspegel reduceras.  

Slänter föreslås göras brantare för att minimera intrånget i magasinet.  

Skyddsåtgärder ska vidtas under byggskedet för att minimera grumling och 

annan påverkan på vattenområdet (se även kapitel 5.5.9).  

 

Det öppna odlingslandskapet mellan Ängelholm och Helsingborg är 

svårtillgängligt ur rekreations- och friluftshänseende. Friluftslivet är i stor 

utsträckning hänvisat till de vägar som korsar åkerlandskapet. De 

tätortsnära skogs- och strövområdena såsom Kronoskogen väster om 

Ängelholm, Duvestubbe, Väla skog och Smårydsskogarna söder om Ödåkra 

och Pålsjö skog vid Helsingborg, är därför av mycket stor betydelse för 

friluftslivet och möjligheterna till naturupplevelser och rekreation. Även 

stråk utmed vattendrag, såsom Vegeåleden längs Vege å (Figur 5-17), är av 

mycket stor betydelse för det rörliga friluftslivet. 
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Kronoskogens strövområde, som ligger mellan Skälderviken och järnvägen, 

har ett stort värde för friluftslivet och erbjuder möjligheter till 

naturupplevelser, fågelskådning, motionsslingor och friluftsliv utmed det 

flertal stigar, vägar och vandringsleder som finns i området.  

Sibirienvägen utgör en del av Västersjöturen som är en av två utpekade 

lokala rekreativa cykelleder i kommunen. Den planskilda korsningen vid 

Sibirienvägen ingår även i vandringsleden Ottos runda som är en året-runt-

vandring på 10 km i Kronoskogen och längs Rönne å. 

I södra delen av Kronoskogen, väster om planskildheten 

Sibirienvägen/Västkustbanan, ligger BMX-banan med cykelmöjligheter 

samt en pistolskytteklubb. Mellan Kronoskogen och Vege å ligger 

Vegeholmsskogen som huvudsakligen är en produktionsskog med gran och 

tall. För området finns en antagen detaljplan för golfbana.   

Ängelholms strandskogar pekas ut i länsstyrelsens Program för skydd av 

tätortsnära områden för friluftsliv och naturvård (32), se område 4 i Figur 

5-18. Även Vege ås dalgång och Väla skogs omgivningar pekas ut som 

skyddsvärda områden, se område 60 och 65 i Figur 5-18.  
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Omgivningarna runt Vege å har ett stort värde för det rörliga friluftslivet. 

En cirka åtta km lång vandringsled, Vegeåleden, går utmed Vegeån mellan 

Strövelstorp, öster om järnvägen, och Utvälinge som ligger vid Vegeåns 

mynning i Skälderviken. Vid platsbesök frekventerades vandringsleden 

bland annat av motionärer och svampplockare och terrängcyklister nyttjade 

stigsystemen i omgivningarna runt järnvägen och Vege å.  

Vegeåns fiskevårdsområde sträcker sig från Vegeåns mynning och cirka tio 

km uppströms till Strövelstorp. Fiskevårdsområdet inkluderar även biflödet 

Hasslarpsån. Sträckan av Vege å från mynningen till järnvägsbron som 

ligger cirka en och en halv km uppströms är en populär plats för 

havsöringsfiske (33). Fisket efter havsöring är, enligt fiskevårdsområdets 

hemsida (34), som bäst från premiären den 1:a mars till månadsskiftet 

april-maj.  

N N 
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Naturreservaten Småryd, Väla skog och Duvestubbe utgör viktiga 

målpunkter för det rörliga friluftslivet. I Program för skydd av tätortsnära 

områden för friluftsliv och naturvård (32) från 2003 pekas Väla skogs 

omgivningar, som omfattar Småryd och Duvestubbe, (område 65 i Figur 

5-18) ut som ett skyddsvärt område. Smårydsskogarna och Duvestubbe har 

därefter skyddats genom naturreservatsbestämmelser. 

Duvestubbe naturreservat, som ligger i södra delen av Ödåkra, bildades 

2009 med syfte att bevara skogens naturvärden och göra området 

tillgängligt för rekreation. Naturreservatet innehåller stora naturvärden och 

i området finns markerade promenadstigar och grillplatser.  

Småryds naturreservat bildades 2005 och består av mindre skogsdungar 

med en rik flora och lång kontinuitet med bete och slåtter. I området ges 

flera möjligheter till rekreation genom markerade promenad-och ridstigar, 

vindskydd och grillplatser.  

Naturreservatet Väla skog, strax norr om Helsingborg, utgörs av en gammal 

bokskog rik på kärlväxter. Väla skog är ett mycket välfrekventerat och 

värdefullt område för undervisning och friluftsliv och det finns gång- och 

ridstigar och en cykelled som löper igenom området. Den befintliga 

järnvägen mellan Väla skog och Smårydsskogen utgör en barriär som 

försvårar nyttjandet av Smårydsskogen för friluftslivet. 

Väster om järnvägen söder om Maria station finns ett koloniområde, 

Stenbockens sommarby, med drygt 100-talet kolonistugor och därtill 50-

talet odlingslotter.  

Detaljplanen för golfbana, som gränsar till järnvägen, berörs inte av 

järnvägsutbyggnaden.  

Tillgängligheten till rekreations- och strövområden som frekventeras av det 

rörliga friluftslivet påverkas inte av utbyggnaden till dubbelspår. 

Järnvägsutbyggnaden förstärker inte järnvägens barriärverkan för 

friluftslivet. Järnvägen utgör redan idag ett hinder för det rörliga 

friluftslivet eftersom det är förbjudet och livsfarlig att beträda spårområdet. 

Vandringsleden längs Vegeån som passerar under befintlig järnvägsbro 

behålls i nuvarande sträckning. Passerbarheten vid Vege å kan komma att 

påverkas negativt tillfälligt under byggtiden. 

Tillgängligheten till Duvestubbe naturreservat kan komma att begränsas 

under byggtiden genom att yta vid Fabriksgatan föreslås användas som 

tillfälligt nyttjande. 

Slopandet av plankorsningar och anläggningen av nya underfarter för bil 

och gång- och cykeltrafikanter i södra Ödåkra samt anläggning av vägar 

utmed järnvägen bidrar till att underlätta användandet av området Väla 

skogs omgivningar ur friluftslivssynpunkt.  
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Utbyggnaden till dubbelspår medför ett intrång i naturreservatet Väla skog. 

Möjligheterna till rekreation och friluftsliv i Väla skog bedöms dock inte 

påverkas nämnvärt av järnvägsutbyggnaden eftersom intrånget inte 

påverkar områdets strövstigar. Smårydskogarna och Pålsjö skog berörs inte 

av det nya järnvägsspåret eller av vägomläggningar. 

Bullerbelastningen utmed banan blir något högre än vad den är idag och 

jämfört med nollalternativet på grund av den ökade trafikeringen. Detta 

märks framförallt på att tågen kommer betydligt tätare.  

Ljudmiljön påverkas på liknande sätt i frilufts- och rekreationsområdena 

som ligger intill järnvägen såsom Kronoskogen, Vegeåområdet och 

naturreservaten i Ödåkratrakten, Väla skog och Duvestubbe.  

Merparten av Väla skog utsätts i nuläget för ekvivalenta ljudnivåer som inte 

överskrider 50 dBA. För Väla skog kommer den ekvivalenta ljudnivån att 

överskrida 50 dBA i mer än en fjärdedel av området i nollalternativet och 

mer än halva området i utbyggnadsalternativet, se vidare Bullerutredning 

(35). 

Bullerskyddsskärmar är ineffektiva för att skydda större områden, till 

exempel strövområden, då det endast är området i järnvägens närhet 

(mellan 50–80 meter) som får en minskad bullernivå. En bullervall är inte 

aktuell på grund av det relativt stora fysiska intrånget. Den negativa 

påverkan av en skärm i form av skuggning av floran närmast skärmen samt 

begränsad utsikt för friluftslivet och tågresenärerna bedöms väga tyngre än 

den positiva effekten i form av minskade bullernivåer.  

Tillgängligheten till koloni- och odlingslotterna förbättras tack vare ny 

planskild gång- och cykelpassage vid Maria station. Projektet medför att ett 

fåtal kolonistugor rivs. Gång- och cykelvägen längs koloniområdets östra 

sida rivs vilket medför vissa vägförlängningar i gång- och cykelvägnätet. 

Den nya järnvägsbron över Vege å anläggs så att framkomligheten längs 

vattendraget bibehålls. Under byggskedet ska åtgärder vidtas för att 

säkerställa framkomligheten för det rörliga friluftslivet.  

Med hänsyn till Vegeåområdets höga värde för det rörliga friluftslivet, bör 

bron för Kullavägen över järnvägen anpassas så att det rörliga friluftslivets 

passagemöjlighet (och viltets) behålls längs med järnvägen under bron 

(Figur 5-21). Utrymmet bredvid järnvägen bör vara så stort att det kan 

fungera som passage för både rörligt friluftsliv och vilt.  

Utformningen av bron över Skavebäcken bör beakta det rörliga friluftslivets 

möjligheter att passera under järnvägen längs vattendraget. 

Delar av den mark som frigörs mellan Rögle samhälle och den nya 

dragningen av järnvägen föreslås ställas om till rekreationsytor. 
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Anslutningen för det rörliga friluftslivet från Fabriksgatan till Duvestubbe 

naturreservat ska upprätthållas under byggtiden. Efter byggtiden bör en 

angöring med möjlighet till parkering anläggas på ytan för tillfälligt 

nyttjande i samråd med Helsingborgs stad. 

Enligt Trafikverkets riktlinjer5 definieras friluftsområden som ”områden i 

översiktsplan för det rörliga friluftslivet eller andra områden som nyttjas 

mer frekvent för friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor och där 

låg bullernivå utgör en särskild kvalitet. Bakgrundsnivån är låg och inga 

andra störande aktiviteter förekommer”.  

Friluftsområdena inom järnvägsplanens influensområde uppfyller inte 

dessa kriterier när det gäller ”låg bakgrundsnivå och inga andra störande 

aktiviteter”. Dels därför att områden ligger i det tätbefolkade och i 

allmänhet högtrafikerade västra Skåne, dels därför att de redan idag är 

störda av befintlig tågtrafik. Bullernivån kommer att öka något men denna 

olägenhet bedöms som oväsentlig eftersom bara en liten del av det rörliga 

friluftslivet antas uppehålla sig mer än helt kortvarigt nära järnvägen.  

Väla skog gränsar direkt till järnvägsområdet. Huvuddelen av reservatet har 

redan idag ekvivalenta bullernivåer över 50 dBA. Bullerkällorna är bland 

annat Västkustbanan och Ängelholmsleden. Dubbelspårsutbyggnaden 

medför att järnvägen kommer närmare de strövstigar som finns i skogen. 

Detta tillsammans med en högre hastighet för tågen medför att 

bullernivåerna blir högre än idag. Den ekvivalenta ljudnivån ökar med 5-10 

                                                        
5 Trafikverkets riktlinje för buller (TDOK 2014:1021) 
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dBA upp till cirka 200 meter från spåret. Området som utsätts för 

ekvivalenta nivåer över 55 dBA ökar från 50 meter från spåret till 200 

meter. Ljudbilden skiljer sig dock mellan tågtrafik och vägtrafik. För 

tågtrafik uppstår endast buller när tågen passerar, till skillnad från 

vägtrafik som ger ett relativt konstant buller. 

Spårnära bullerskydd har studerats översiktligt vid Väla skog. För att uppnå 

en effekt av ett spårnära bullerskydd behöver skyddet vara längre än 

objektet den skyddar. På så vis minskar andelen ljud som når mottagaren 

via skärmslutet. Vid Väla skog skulle en skärm behöva vara cirka 1 000 

meter lång för att ge resultat. Ett spårnära bullerskydd kan uppföras som 

vall eller skärm. Vall är en kostnadseffektiv lösning, men kräver stora 

markanspråk. En vall behöver också vara högre än en skärm för att ge 

samma effekt. En bullerskyddsskärm ger mindre markintrång än en vall, 

men har en högre anläggningskostnad. Delar av skärmarna är möjliga att ge 

genomskinliga partier som ger mer ljusinsläpp, men de reducerar bullret 

sämre än en absorberande skärm. En genomskinlig skärm hade därför 

behövt vara högre för att ge samma resultat som en absorberande skärm. 

Genomskinliga partier ökar även risken för fågelkollisioner. 

Bullerberäkningar som gjorts för andra områden inom ramen för 

järnvägsplanen visar att det är möjligt att begränsa ljudnivåer över 55 dBA 

till 20 meter från spåret. Men det är med bullerskyddsskärmar svårt att 

uppnå ekvivalenta ljudnivåer under 50 dBA i reservatet. 

Spårnära bullerskydd har valts bort vid Väla skog på grund av att befintliga 

förhållanden inte uppfyller de kriterier avseende låg bakgrundsnivå och 

inga andra störande aktiviteter. Spårnära bullerskydd hade dessutom gett 

negativa effekter på naturreservatet med skuggning av delar av brynzonen, 

försämrad visuell kontakt med det kringliggande landskapet och en ökad 

barriär för djur och växter. Även genomskinliga skärmar av plast medför en 

begränsning i ljusinsläppet vilket påverkar floran negativt och upplevs 

artificiellt för de som rör sig i skogen.  Miljönyttan med bullerskydd bedöms 

inte heller motsvara kostnaden för syftet att skydda Väla skogs 

naturreservat.  

Då området redan idag utsätts för buller bedöms den tillkommande 

påverkan inte medföra någon större förändring på friluftslivet eller faunan. 

Det finns redan idag möjlighet att använda andra stigar i området längre 

från järnvägen.  

Motsvarande resonemang som gäller för Väla skog kan tillämpas på 

Kronoskogen söder om Ängelholm. 

Mot ovanstående bakgrund är bullerskyddsåtgärder därför inte aktuella för 

strövområden i det aktuella projektet.  
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Järnvägen utgör ett fysiskt hinder, en barriär, genom landskapet som 

hindrar djurs och människors fria rörlighet, och tillgången till exempelvis 

natur- och friluftsområden. Järnvägens barriäreffekt beror bland annat på 

antalet tillgängliga passagemöjligheter med järnvägen och passagebehovets 

omfattning, och kan således reduceras genom en förbättrad tillgänglighet 

till säkra passager och ett ökat antal passagemöjligheter längs järnvägen.   

Järnvägsplanens genomförande innebär att samtliga plankorsningar med 

järnvägen stängs. De kommer att ersättas med ungefär samma antal 

planskilda passager.  

På sträckan som helhet bedöms barriäreffekten för människors rörlighet 

inte att öka. Nya passagemöjligheter som anordnas kommer att vara 

säkrare än dagens. Det kan inte uteslutas att vissa lokala rörelsemönster 

blir mindre gena på grund av vägförlängningar. 

Järnvägen utgör också en störning för djurlivets rörelsemönster. Barriären 

kommer att förstärkas genom ökade hastigheter och ett nytt spår som 

försvårar fyrfota djurs passage av järnvägen. Barriäreffekten ökar genom 

pågående projekt, Stängsling av järnvägen, där delar av sträckan stängslas 

in (se exempel i Figur 5-21) för att förebygga obehörigt spårbeträdande. 

Stängslen hindrar inte bara människor från att ta sig in på järnvägsområdet 

utan också djurens möjlighet att röra sig över järnvägen. Den tillkommande 

barriäreffekten för djurlivet är begränsad eftersom stängsel huvudsakligen 

placeras i anslutning till tätorter. 

Passagemöjlighet för djur vid Vege å kommer att behållas genom att en 

strandpassage säkerställs. De dubbla rörbroarna för Skavebäcken kommer 

att ersättas av en bro som möjliggör passage för fyrfota djur. I övrigt har 

inga åtgärder för djurlivet identifierats för att upprätthålla landskapets 

konnektivitet. 

 

 

Gamla spårområden är generellt riskområden med avseende på förekomst 

av förorenad mark. 

Jord- och grundvattenprovtagning för miljöanalys har utförts i provpunkter 

längs med berörd järnvägssträckning. Provtagningen har omfattat jordprov 

i cirka 70 borrpunkter samt vattenprov från ett tiotal grundvattenrör 

fördelade på sträckan.  

Utförd undersökning ger en översiktlig bild av rådande föroreningssituation 

i såväl jord som grundvatten.  
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Vid utfört fältarbete gjordes generellt inga observationer avseende 

avvikande lukt och/eller utseende, som föranledde misstanke om 

förorening. I ett fåtal provpunkter noterades rivningsmaterial från 

byggnader. Hittills påvisade halter indikerar inget efterbehandlingsbehov 

vid oförändrad markanvändning.  

Det kan inte uteslutas att det inom, och i anslutning till, aktuell 

järnvägssträcka finns föroreningshalter som medför behov av 

efterbehandlingsåtgärder och/eller särskilt omhändertagande av jord. 

Störst risk föreligger inom stations- och upplagsområden, i bullervallar 

samt i närheten av industriområden.  

Vid tidigare utförda undersökningar inom Ängelholms stationsområde har 

mycket höga halter av metaller och PAH påvisats, primärt i samband med 

förekomst av slagg och aska. Väster om spårområdet har efterbehandlings-

åtgärder utförts inom två separata delområden. Av studerade rapporter 

över utförda undersökningar och efterbehandlingsåtgärder, framgår att 

massor innehållande mycket höga halter ställvis finns kvar både öster och 

väster om spåren.  

Uppmätta halter av kadmium vid Södra Rälsgatan och Björkavägen 

överskrider/tangerar med små marginaler nivåer för mindre än ringa risk. I 

Skåne är kadmiumhalterna generellt förhöjda och uppmätta halter bedöms 

inte vara höga jämfört med skånska bakgrundshalter. 

I samband med geoteknisk undersökning av Flöjens våtmark påvisades ett 

skikt som fältgeoteknikern tyckte såg oljigt ut. Miljöprov visade på koppar 

och bensen i halter överskridande riktvärdet för KM. Vidare påvisas 

kadmium, bly och PAH-H över nivån för mindre än ringa risk.  

Resultaten indikerar inte något direkt åtgärdsbehov. Vid schakt kan 

massorna återanvändas inom fastigheten, dock krävs godkännande av 

tillsynsmyndigheten. Om överskottsmassor uppstår bör särskild hänsyn till 

påvisade föroreningar tas och massorna ska tas om hand av godkänd 

mottagare. 

Vid schaktning i förorenad mark kan tidigare fastlagda föroreningar 

komma att spridas med grundvatten eller kontaminera jordmassor på de 

platser där massorna placeras.  

Personer inom området, främst utförare av schaktarbeten, kan exponeras 

för föroreningarna. Beroende på typ av förorening och halt, föreligger risk 

för negativ påverkan på människans hälsa. 

Uppmätta halter av kadmium vid Södra Rälsgatan och Björkavägen bedöms 

inte innebära någon begränsning avseende användning av massorna inom 
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kommunen och närområdet men då halterna ligger över riktvärdet för 

”mindre än ringa risk” bör det föras en dialog med tillsynsmyndigheten 

innan massorna placeras på annan plats.  

Förekomst av förorenad mark kommer att undersökas närmare och 

hanteringen av föroreningar under byggtiden kommer att anpassas efter 

undersökningsresultatet.  

Massor ska hanteras enligt Trafikverkets publikation 2007:99 Hantering 

av uppgrävda massor, Administrativa krav som innebär att vid misstanke 

om föroreningar ska en bedömning göras i det enskilda fallet. Om det finns 

någon anledning att misstänka att massorna på något sätt är förorenade 

eller innehåller oönskade ämnen i oacceptabel grad, måste provtagning 

genomföras. Om provtagningar visar att massorna är förorenade måste 

tillsynsmyndigheten underrättas. Resultatet av undersökningarna kommer 

att ligga till grund för styrning av entreprenaden. Detaljerade anvisningar 

om hur rivnings- och överskottsmassor ska hanteras inom specifika 

delområden tas fram i det fortsatta arbetet. Slutlig hantering/användbarhet 

alternativt sanering avgörs i samråd med tillsynsmyndigheten.  

 

I fyra av totalt elva analyserade grundvattenprov från installerade 

grundvattenrör längs med järnvägssträckan, har olika metaller påvisats i 

halter överskridande Naturvårdsverkets kriterier för skydd av grund- och 

ytvatten och/eller SGU:s generella riktvärden för grundvatten.  

- Norr om Rögle: Koppar, zink. Källan oviss. 

- Norr om Maria Station: Nickel. Källan oviss.  

- Söder om Kattarp: Arsenik. Källan oviss. De förhöjda halterna 

bedöms potentiellt härröra från tidigare upplagsområden för kol och 

”diverse”, belägna i närhet av provtaget grundvattenrör. 

- Norr om Ödåkra station: Arsenik, bly, kobolt, nickel. (Spår av 

bensen, xylener.) En tidigare drivmedelsanläggning i närhet av 

provtaget grundvattenrör, bedöms utgöra trolig källa för de påvisat 

förhöjda halterna av bly och oljekolväten. 

Inga halter över tillämpliga riktvärden avseende oljekolväten, inklusive 

PAH, har påvisats. 

Byggnadsarbetena kan innebära både temporära avsänkningar av 

grundvattnet under byggtiden samt permanenta i driftskedet.  Vid 
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avsänkning av grundvatten, föreligger risk för att vattenburna föroreningar 

sprids forcerat både i yt- och djupled.  

Hittills utförda laboratorieanalyser indikerar att inget efterbehandlings-

behov föreligger, i de fall där grundvattnet inte berörs av planerade arbeten. 

Erhållna analysresultat indikerar dock att det kan krävas särskilt 

omhändertagande av uppumpat vatten, vid till exempel avsänkning av 

grundvattnet. Inför avledning av uppumpat vatten skall en dialog föras med 

berörd tillsynsmyndighet, i syfte att säkerställa korrekt hantering.  

För att minimera risk för skada på grundvattnet bör kompletterande 

undersökningar göras inför kommande entreprenadarbeten. För 

framtagande av detaljerade anvisningar om hur grundvattnet kan och ska 

hanteras, behövs ett mer omfattande underlag avseende rådande 

föroreningssituation.  

Kompletterande provtagning utförs på grundvatten inom delområden där 

avsänkning planeras och/eller grundvatten behöver omhändertas.  

Vid längre pumpningar tas kontrollprov med lämpligt intervall under 

arbetets utförande, för att säkerställa att uppumpat och/eller 

omhändertaget vattnet hanteras korrekt. 

I separata tillståndsärenden kommer påverkan på natur och grundvatten 

med mera att utredas i en separat teknisk beskrivning och MKB där 

effekter, konsekvenser samt skyddsåtgärder redovisas. Se kapitel  

10.3 Vattenverksamheter för identifierade tillståndsärenden. 

 

 

Bullerberäkningar har utförts för nuläge år 2015, nollalternativet år 2040 

samt för utbyggnadsalternativet år 2040 dels utan, dels med förslag på 

spårnära bullerskyddsskärmar och vallar. För dessa scenarier har 

ljudutbredningskartor tagits fram.  

Bullerberäkningar har genomförts i beräkningsprogrammet CadnaA som 

baseras på de Nordiska beräkningsmodellerna för tåg- och vägtrafikbuller. 

Bullerberäkningar har utförts för både ekvivalent och maximal ljudnivå.  

Fasadberäkningar avser frifältsvärden. Behovet av bullerskyddsskärmar 

(vall, plank) har bedömts baserat på ljudnivån två meter över mark vid 

fasad.  

En mer utförlig redovisning av bullerberäkningar redovisas i separat PM. 
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Tågtrafikdata som utgör underlag för bullerberäkningarna framgår av 

Tabell 5-4, Tabell 5-5 och Tabell 5-6.  På vissa delar av banan kör tågen inte 

med maximal hastighet beroende på banans utformning vilket har beaktats 

vid bullerberäkningarna. Den utbyggda banan möjliggör högre hastigheter 

än nollalternativet och nuläget men även i utbyggnadsalternativet har 

hänsyn tagits till vad banan medger för hastigheter per bandel.

För bullerberäkningen har förutsatts att inga godståg går mellan Kattarp 

och Romares väg i Helsingborg. Det kan ytterst sällan förekomma godståg 

på denna del. Sådan trafik är så ovanlig att den inte beaktas i buller-

beräkningarna.  

Tågtrafikbuller för bostäder, skolor och vårdlokaler redovisas i bilaga 11.  
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Bullerutredningen omfattar endast vägar med trafikmängd större än 100 

fordon per dygn. För prognosår 2040 har samma trafikmängder antagits 

för nollalternativ och utbyggnadsalternativ då vägombyggnaderna i 

samband med dubbelspårsutbyggnaden inte antas påverka trafik-

mängderna, se Tabell 5-7 och Tabell 5-8. 

Den ekvivalenta ljudnivån från vägtrafik och tågtrafik tillsammans 

redovisas i bilaga 11B. 
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Trafikverket tillämpar sedan 2016-01 en riktlinje för buller och vibrationer 

från trafik på väg och järnväg6. Enligt riktlinjen ska de riktvärden som 

beskrivs i Tabell 5-9 normalt uppnås när ett investeringsprojekt klassats 

som nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av infrastruktur. Den aktuella 

dubbelspårsutbyggnaden Ängelholm - Helsingborg innebär väsentlig 

ombyggnad. 

Riksdagen har i samband med antagandet av proposition 1996/97:53 

fastställt riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid 

nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. Riktvärdena 

anger även en långsiktig ambitionsnivå för åtgärder mot trafikbuller." 

Nedanstående värden är en konkretisering av vad Trafikverket anser vara 

                                                        
6 Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg, TDOK 2014-1021 
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en god eller i vissa fall godtagbar miljö. Värdena ska utgöra ett stöd vid 

Trafikverkets bedömningar om behov av utredningar och genomförande av 

skyddsåtgärder mot höga buller- och vibrationsnivåer. Syftet med riktlinjen 

är att främja att Trafikverket på ett enhetligt och kostnadseffektivt sätt 

uppfyller miljöbalkens krav på skäliga skyddsåtgärder mot buller och 

vibrationer. Den ska även främja att Trafikverket bidrar till de 

transportpolitiska hänsynsmålen om miljö och hälsa uppnås. 

 

 

För att uppnå samtliga riktvärden såväl inomhus som utomhus prövas i 

första hand spårnära skärm/vall. Befintliga bullerskyddsskärmar, gabioner 

samt vallar är inmätta och medtagna i utförda beräkningsmodeller. I vissa 

fall har utbyggnadsalternativet medfört att befintliga åtgärder har fått 

                                                        
7 Följande avväganden och resonemang baseras på erfarenheter från liknande projekt. 
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exkluderas, då dubbelspårutbyggnaden tar deras mark i anspråk. För de 

fastigheter där det inte föreslagits spårnära bullerskyddsskärmar har 

avståndet från spår till fastighet varit för stort för att en skärmåtgärd ska 

vara effektiv alternativt har kostnaden för skärmen inte stått i proportion 

till värdet på skyddsobjektet.  

Om det blir orimligt att klara samtliga riktvärden med spårnära åtgärder 

eftersträvas att riktvärden klaras inomhus och vid uteplatser med 

fastighetsnära åtgärder såsom skyddad uteplats och/eller ljudisolerande 

fönster, ventilbyten eller andra fasadförbättringar.  

I vissa fall kan även denna målsättning vara svår att klara med rimliga 

åtgärder varför avsteg från bullerriktvärden eller förvärv kan bli aktuellt i 

det enskilda fallet baserat på uteplatsers läge, fasadkvalitet, åtgärds-

kostnader och husens tillstånd i övrigt. Det finns situationer där spårnära 

åtgärd behöver kombineras med fastighetsnära åtgärd för att klara 

riktvärden.  

Föreslagna spårnära åtgärder vall/skärm redovisas på kartbilaga 1-10. 

Ljudabsorberande skärmar har förutsatts. Eventuella ändringar av material 

kan leda till att ljudutbredningen avviker från den redovisade. 

Vid beräkningarna av utbyggnadsalternativet är höjden på föreslagna 

bullerskyddsskärmar satt till tre meter över rälsöverkant. Skärmhöjden tre 

meter över rälsöverkant har valts utifrån en rimlighetsavvägning avseende 

kostnad, nytta och visuell påverkan. I järnvägsutredningsskedet 

redovisades bullerberäkningar för två, tre och fyra meter höga skärmar.  

I nu aktuellt skede har genomförts en bullerberäkning för alternativet med 

fem meter i stället för tre meter hög skärm i delar av Ödåkra som ytterligare 

underlag för val av skärmhöjd (Figur 5-22).  

  

                                                        
8 Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg, TDOK 2014-1021 
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Den högre skärmen ger begränsat mer bullernytta (upp till fyra dBA som 

mest i exemplet i figuren) ute vid fasad på markplanet jämfört med den 

lägre. På plan två gör den högre skärmen i storleksordningen tio dBA bättre 

bullerdämpning jämfört med en tre meter hög skärm. På plan två är det 

dock riktvärdet inomhus som eftersträvas vilket effektivast uppnås med 

fasadåtgärd. En tillkommande bullerskärmshöjd på två meter medför en 

betydande fördyring, en tekniskt krävande och mer platskrävande 

grundläggning samt större visuell påverkan.  

Oavsett vald skärmhöjd kvarstår många fastigheter med överskridna 

riktvärden. Mot denna bakgrund har en skärmhöjd på tre meter över 

rälsöverkant valts med hänsyn tagen till miljönytta, kostnad och övrig 

negativ påverkan, främst visuell barriär.  

För de fastigheter där det inte föreslagits några spårnära åtgärder har 

avståndet från spår till fastighet varit för stort för effektiv åtgärd.  

För fastigheter som inte klarar angivna riktvärden inomhus och/eller vid 

uteplats föreslås kompletterande fastighetsnära åtgärder, till exempel 

fasadåtgärder eller skyddade uteplatser. 

Av bilaga 1-10 framgår läget för föreslagna spårnära 

bullerskyddsskärmar/vallar. I det följande motiveras valet mellan att 

föreslå spårnära bullerskydd (skärm eller vall) eller inte vid banvallen per 

bebyggelsegrupp.  

Trafikverksskolans byggnader i direkt närhet till spårområdet utsätts för 

mycket höga ljudnivåer. Olika förslag på bullerskyddsskärmar har utretts. 

MKB:ns förslag har baserats på det förutsedda behovet med hänsyn till 

Trafikverksskolans verksamhet. Det förutsedda behovet har diskuterats i 

dialog med Trafikverksskolan och bygger på att undervisningslokaler 

skyddas för att klara riktvärdet, men att avsteg görs från riktvärde för 

skolgårdar på grund av att bullerskyddsskärmen inte bedömdes vara 

ekonomiskt rimlig. En bullerskyddsskärm föreslås från cirka km 217+230 – 

217+430 med syfte att skydda undervisningslokalerna.  

Flerbostadshusen i kvarteret Vågmästaren ligger så långt ifrån järnvägen att 

en spårnära skärm saknar effekt på högre våningsplan. Ingen skärm 

föreslås. Tillgång till uteplats på tyst sida finns i området. 

På denna sträcka har skärmförslaget utgått från befintliga 

bullerskyddsvallar. Dessa föreslås kompletteras med skärm. Det innebär att 
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hela sträckan från sjukhusområdet till södra utmarksområdets gräns mot 

jordbrukslandskapet söder därom får spårnära bullerskydd.  

För ett parti där bullerskyddsvall saknas idag, söder om sjukhuset längs 

Västersjögatan, har en ny vall med skärm på krönet föreslagits. 

Bullerberäkningarna visar att den nya skärmen medför god effekt för 

utemiljön i stort.  

Skärm/vall behövs dock inte för att klara 60 dBA vid fasad. Skärmåtgärden 

reducerar antalet hus som behöver fasadåtgärder och skydd av uteplats 

betydligt och därtill ger skärm/vall ett mervärde genom att ljudnivån 

reduceras i utemiljön som helhet. Som alternativ till spårnära skärm kan 

övervägas att endast skydda uteplatser och säkra inomhusnivåer med 

fasadåtgärder.  

Komplettering av befintliga vallar har föreslagits vid Sibirienvägen och vid 

elcentral Västersjögatan/Allmogegatan samt söder om Västersjögatan såväl 

i höjd- som i längsled. Bullerberäkningarna visar att kompletteringen har 

god effekt och behövs för att nå riktvärdet 60 dBA vid fasad i delar av 

området.  

På västra sidan järnvägen föreslås att ersätta befintlig bullerskärm vid 

Häggehusvägen med en ny spårnära skärm från km 222+210 till km 

222+59o. Den nya skärmen ges en höjd av 3 meter över rälsöverkant och 

sätts upp på en längre sträcka än den befintliga skärmen. Skärmen medför 

att samtliga fastigheter klarar riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid 

fasad.  

Fastigheterna utmed Rönhultsvägen och Tångavägen klarar riktvärdet för 

ekvivalent ljudnivå vid fasad.  Ingen spårnära bullerskyddsskärm för 

berörda fastigheter har föreslagits. Fastigheterna behöver erbjudas 

fasadåtgärder för att klara inomhusnivåer och ev. kompletterande 

avskärmade uteplatser. 

I Rögle föreslås vall i kombination med en skärm. För tre hus föreslås 

bullerskyddsvall och en kortare skärm för att komma ner till 

ekvivalentnivån 60 dBA vid fasad. Åtgärden ger en mycket god effekt och 

gör nytta för tolv hus och reducerar behovet av fastighetsnära åtgärder. 

Fastighetsnära åtgärder kan behövas erbjudas för att klara 70 dBA vid vissa 

uteplatser (bilaga 11C).   

Inga spårnära bullerskydd har föreslagits. För de enstaka hus som finns på 

delsträckan, relativt långt från järnvägen, kan spårnära skärmar endast 

uppnå en begränsad bullernytta som inte uppväger kostnaden.  
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I Kattarp behövs skärmar för att klara ekvivalentnivån 60 dBA vid fasad i 

bostadsområdena på båda sidor om järnvägen. Inga bullerskyddsåtgärder 

föreslås för Åstorpsbanan söder om Planavägen eftersom Åstorpsbanan inte 

byggs om inom ramen för järnvägsplanen. Både Västkustbanan och liten bit 

av spåret mot Åstorp behöver avskärmas baserat på att spåret mot Åstorp 

flyttas inom ramen för aktuell järnvägsplan med en prognostiserad 

godstrafik på fem godståg per dygn. Förslaget med skärmar genom Kattarp 

(cirka sektion 229+830 – 230+100) avser bullerskyddsskärmar med en 

höjd på tre meter (över r ö k). En vall föreslås mellan Åstorpsspåret och 

dubbelspåret i sträckningen 230+270 - 230+500 vilken övergår i en 

spårnära bullerskyddsskärm fram till 230+600. 

Bullerskyddsskärm föreslås för Skoggömmaregården (231+840 – 231+940) 

samt Flöjen (232+200 – 232+280) med hänsyn till att ekvivalentnivån ute 

vid fasad överskrider 60 dBA och att riktvärden för maxnivåer inomhus är 

svåra att klara även med omfattande fastighetsnära åtgärder. 

Bullerskyddsskärm vid km 232+650 behövs inte för att klara riktvärdet 60 

dBA utomhus vid fasad. Samma resonemang gäller för ett mindre antal 

bostäder på västra sidan, som närmst 130 meter, vid km 232+700 - 

233+100.  

Bullerskyddsskärm föreslås inte vid km 233+050 östra sidan eftersom 

fastigheten ska lösas in. 

Vid Fleninge 233+150 – 233+380, väst, föreslås att befintlig vall 

kompletteras med ny skärm. Vid Fleninge 233+380 – 233+520 förlängs 

vallen med ny skärm. Förslaget gagnar en grupp av åtta bostäder i kilen 

mellan Vagnmakarevägen och järnvägen. 

Vid km 233+700 östra sidan klarar området i huvudsak ekvivalentnivån  

60 dBA ute utan bullerskyddsskärm. Avståndet till flertalet bostäder är så 

pass stort att en skärm inte blir kostnadseffektiv. Ny vall föreslås vid 

233+770 – 234+170, östra sidan, för ett ännu inte byggt men detaljplanerat 

bostadsområde norr om Ödåkras nuvarande tätortsgräns. 

Vid km 233+650 västra sidan klaras ekvivalentnivån 60 dBA för området. 

En mycket lång skärm skulle behövas för att klara de maximala riktvärdena 

men den skulle ändå ge låg effekt på grund av avståndet till järnvägen. En 

sådan åtgärd är inte kostnadseffektiv. 
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Genom Ödåkra tätort cirka km 234+050 – 235+800 kommer 

bullerskyddsskärmar att göra nytta på ett stort antal bostäder.  

 

Utemiljön behöver skyddas för att klara ekvivalentnivån 60 dBA vid fasad 

för åtminstone hus i första raden närmast järnvägen. Skärmarna gör nytta 

på flera husrader och förbättrar utemiljön i stort.  

Vid km 235+980 finns på västra sidan fyra bostadshus. Längs järnvägen 

finns sedan tidigare en bullerskyddsvall och en gabionkonstruktion som 

skyddar området mot järnvägsbuller. Förslaget är att behålla dessa 

konstruktioner.  

Vid cirka km 239+800 föreslogs i samrådsskedet en skärm för att klara 

maxnivåer utomhus. Åtgärden visade sig vid närmare analys bli dyr i 

förhållande till nyttan och behövs inte för att klara ekvivalentnivån 60 dBA 

vid fasad. Skärmen har därför utgått ur det aktuella förslaget. 

Vid Västra Berga skolan föreslås en bullerskyddsskärm, 239+120 – 

239+400, föra att klara riktvärden utomhus på skolgården. 

Utmed Hasselgatan föreslogs en bullerskyddsskärm eller vall vid 

släntkrönet mot järnvägens skärning. Riktvärdet 60 dBA ekvivalent ute vid 

fasad klaras dock utan skärm/vallåtgärd. Skärm/vall har därför utgått ur 

det aktuella förslaget. 

På västra sidan om järnvägen vid Hasselgatan finns vårdlokaler och en 

skola. I samrådsskedet föreslogs en bullerskyddsskärm. Förslaget kan inte 

motiveras med hänsyn till riktvärden. Om tysta utemiljöer behöver skapas 

föreslås riktade åtgärder inom området i stället för spårnära 

bullerskyddsskärm. Skärm/vall har därför utgått ur det aktuella förslaget. 

Riktvärden redovisas i Tabell 5-9. Resultatet av genomförda 

bullerberäkningar redovisas per fastighet i bilaga 11A-11D. Ljudnivån per 

fastighet för nuläge och nollalternativet redovisas i bilaga 11A. Ljudnivån 

per fastighet i utbyggnadsalternativet, med respektive utan 
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bullerskyddsåtgärd, redovisas i bilaga 11B. Av bilaga 11C framgår de 

fastigheter som erbjuds fastighetsnära åtgärd samt om riktvärdet inomhus 

uppnås efter åtgärder. Erbjudandena bygger på den beräknade ljudnivån 

efter de skärm- eller vallåtgärder som redovisas på MKB-kartorna (bilaga 

1–10). Av bilaga 11D framgår ljudnivåer för skolor och vårdlokaler. Åtgärder 

för skolor och vårdlokaler framgår av bilaga 11C samt i fall av spårnära 

åtgärd, av bilaga 1–10. 

Av kartbilaga 1–10 framgår vilka bullerskyddsskärmar/vallar som föreslås. 

Det slutliga förslaget fastställs i järnvägsplanen. 

I Tabell 5-11 redovisas antal bostäder i olika ljudnivåkategorier. Resultat 

redovisas för nuläget, nollalternativet, utbyggnadsalternativet utan 

spårnära bullerskyddsskärm och utbyggnadsalternativet med, respektive 

utan, spårnära bullerskyddsskärm. 

 

Antalet bullerpåverkade bostäder över riktvärden ökar med 

utbyggnadsalternativet jämfört med nuläget och nollalternativet. Det beror 

på ökad trafikering och högre hastigheter. Med spårnära skärmåtgärder 

reduceras antalet bostäder med överskridna riktvärden jämfört med 

                                                        
9 Kvarstående bostäder över 60 dBA ute vid fasad kommer att erbjudas fastighetsnära åtgärd med 
målet att klara ekvivalentnivån 30 dBA inomhus. 
10 Maximalnivån förutsätts vara dimensionerande för åtgärd av uteplats och förutsätts innefatta samtliga 
uteplatser med ekvivalentnivåer över 55 dBA. 
11 Kvarstående bostäder över 30 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus kommer att erbjudas fastighetsnära 
åtgärd. 
12 Kvarstående bostäder över 45 dBA maximal ljudnivå inomhus kommer att erbjudas fastighetsnära 
åtgärd. 
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utbyggnadsalternativet och beträffande maxnivå inomhus även jämfört 

med nollalternativet.  

Kompletterande fastighetsnära åtgärder föreslås i järnvägsplanen med 

målet att klara samtliga riktvärden inomhus och vid uteplats baserat på den 

enskilda fastighetens behov. För att fastställa det verkliga behovet av 

fastighetsnära åtgärder har de fastigheter som har kvarstående höga värden 

vid uteplats eller inomhus efter spårnära åtgärd inventerats avseende 

uteplatsens läge och fasadens dämpning. Fasadens dämpning har beaktats i 

Tabell 5-11. I bilaga 11C redovisas behovet av fastighetsnära åtgärder.  

I en redan bullerutsatt miljö är Trafikverkets ambition att med 

bullerskyddsåtgärder förbättra miljön för fastigheter som har ljudnivåer 

över riktvärdena.  

Trots den positiva effekt som ett spårnära bullerskydd (skärm/vall) samt 

fönster- och ventilbyte ger kvarstår det drygt 3o fastigheter som har 

maximala ljudnivåer över 45 dBA inomhus. För dessa fastigheter krävs 

särskild utredning om ytterligare väggåtgärd är möjlig för att få ner 

ljudnivåerna ytterligare. 

Alla fastigheter som erbjuds fastighetsnära åtgärder kommer att utredas 

individuellt för att fastställa vilka byggnadstekniska åtgärder som behövs 

för att uppnå riktvärden för fastigheten i fråga. Skulle dessa åtgärder vara 

tekniskt omöjliga eller ekonomiskt orimliga, dvs kostnaden överstiger 

fastighetens värde, kan istället erbjudande om förvärv av fastigheten bli 

aktuellt.  

Resultatet av bullerberäkningar för utbyggnadsalternativet redovisas i 

bilaga 11D.  

I Tabell 5-12 visas sammanställning över antal skolor som överskrider olika 

riktvärden för utbyggnadsalternativet, i förekommande fall före och efter 

spårnära åtgärd. Merparten av bullerskyddsskärmarna är dock inte 

dimensionerade för att primärt reducera buller på skolgårdar (undantaget 

Järnvägsskolan och Västra Berga skola).  
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För skolor med kvarstående överskridna riktvärden på skolgården erbjuds 

riktade åtgärder för att skydda del av skolgården i samråd med respektive 

huvudman på motsvarande sätt som att ägare till fastigheter med 

bullerstörd uteplats erbjuds en riktad åtgärd. 

För skolor med kvarstående överskridna riktvärden inomhus undersöks 

behovet av fasadåtgärder för att uppnå tillräcklig bullerdämpning.  

I Tabell 5-13 visas vårdlokaler som överskrider olika riktvärden för 

utbyggnadsalternativet före och efter föreslagna skärmåtgärder.  

 

För vårdlokaler med kvarstående överskridna riktvärden inomhus 

undersöks behovet av fasadåtgärder för att uppnå tillräcklig 

bullerdämpning i samråd med respektive huvudman. Åtgärder som kan 

motiveras utifrån miljönytta och kostnad fastställs som skyddsåtgärd i 

järnvägsplanen.  
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De riktlinjer som Trafikverket tillämpar för vibrationer framgår av Tabell 

5-9 ovan. Riktvärdena för vibrationer gäller för uppmätta komfortvärden i 

bostaden. Kan riktvärdena inte nås med ekonomiskt rimliga och tekniskt 

möjliga åtgärder bör fastighetsägaren erbjudas förvärv av fastigheten. 

Det uppstår vibrationer i spår och banvall när ett tåg passerar. 

Vibrationernas storlek beror på tågtyp och tågets hastighet. Höga 

hastigheter och tyngre tåg innebär oftast ökade vibrationer. Hur 

vibrationerna sprider sig i omgivningen beror på typen av jord. Generellt är 

lerhaltiga jordar mer ogynnsamma.  

Vibrationer från tågtrafik sprids bäst i lösa leror eller organisk jord. Dessa 

typer av jordlager förekommer mycket sparsamt längs aktuell sträcka. 

Medelfast lera förekommer dock från väg 1785 i norr till strax söder om 

Kattarp, övriga sträckor utgörs av mineraljordar (sand, grus eller morän) 

och fast lermorän eller sedimentärt berg. Lösa jordlager med störst risk för 

spridning av vibrationer förekommer främst mellan väg 1785 till Vege-å 

samt i anslutning till Flöjens våtmark. 

 

Vibrationerna förstärks ofta vid broar och växlar jämfört med vid vanliga 

spår.  

För människor ligger kännbara vibrationer i intervallet 0,1-0,3 mm/s och 

måttliga vibrationer i intervallet 0,4-1,0 mm/s. Vibrationer över 1,0 mm/s 

upplevs oftast som störande. Hur vibrationer upplevs varierar dock från 

individ till individ. Konsekvenser av vibrationer för människors hälsa och 

välbefinnande kan vara sömnsvårigheter och koncentrationsproblem.  

Vibrationer är svåra att beräkna och kan variera stort beroende på lokala 

omständigheter som till exempel avstånd till källan, markens beskaffenhet, 

byggnaders egenskaper och banans egenskaper och trafikering. Bostäder 

som ligger bredvid varandra och ser snarlika ut kan variera stort med 

avseende på vibrationsnivån. Det finns inga enkla samband mellan 

vibrationsnivåer och byggnadstyper, geotekniska förhållanden, tågens 

tyngd eller tågens hastighet.  

För att mäta vibrationer som kan skada byggnaden görs 

vibrationsmätningar på husgrunden. För att mäta vibrationer som kan 

påverka människans hälsa görs komfortmätningar i själva bostaden.  

Dubbelspårsutbyggnaden innebär att befintliga spår rustas upp och att 

banunderbyggnaden till viss del blir ny vilket bidrar till att minska 

vibrationsnivåerna. Kurvrätningarna leder i de flesta fall till att järnvägen 

hamnar längre ifrån bostäder jämfört med idag, med undantag i Kattarp. 

Där hamnar banan något närmare fem fastigheter väster om järnvägen. De 
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fastigheter som får ett större avstånd till banan kommer att få lägre 

vibrationsnivåer än i nuläget. 

Vibrationsmätningar har gjorts inom ramen för järnvägsplanen på ett urval 

av bostäder utmed hela sträckan. Urvalet har gjorts baserat på kunskaper 

från ett tidigare utredningsskede om var risk för höga vibrationsnivåer kan 

befaras föreligga.  

För var och en av dessa bostäder har en vibrationsmätning vid husgrunden 

utförts. Utifrån mätningarna i grundmuren har sedan en bedömning gjorts 

om vilka fastigheter som riskerar få höga komfortvärden i bostaden. För de 

fastigheter som riskerar att få höga värden kommer komfortmätningar 

inom ramen för järnvägsplanen att ligga till grund för beslut om åtgärder, 

till exempel erbjudande om förvärv.  

Hittills genomförda komfortmätningar visar att huvuddelen av de mätta 

fastigheterna har vibrationsnivåer under gällande riktvärden. Det finns ett 

fåtal fastigheter som i dagsläget har vibrationsnivåer över riktvärdet 0,4 

mm/s.  

Risken för vibrationsproblem i anslutning till bostäder bedöms vara störst 

norr om Ödåkra och i Kattarp (fastigheter där banan hamnar närmare 

bostadshuset). 

Enligt de genomförda mätningarna hamnar flertalet bostäder under 

riktvärdet. För de bostäder som ligger i riskzonen samt de fastigheter som 

beräknas få höga vibrationsvärden kommer uppföljande mätningar att 

utföras och beslut om åtgärd tas efter att utbyggnaden är klar och exakta 

vibrationsvärden kan tas fram.  

På de platser längs sträckan där vibrationsproblemen bedöms vara störst, i 

Kattarp och norr om Ödåkra, finns flera möjliga åtgärder, till exempel att 

beakta risken för vibrationer vid utformning av banans uppbyggnad eller att 

vid planeringen av underhållsintervall (slipning av spår) ta hänsyn till 

risken för kännbara vibrationer (36) (37). Åtgärder i banans uppbyggnad är 

inte möjliga att vidta efter banans färdigställande, utan då sker framför allt 

underhållsåtgärder. 

Husnära åtgärder, som att förstärka byggnaders grundläggning, anses inte 

praktiskt genomförbara med hänsyn till kostnad, intrång och svårighet att 

påla en befintlig byggnad. 
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Järnvägen är ett mycket säkert transportsystem och har under senare år 

genomgått en positiv utveckling vad gäller säkerhet. Risken att skadas eller 

dödas är långt mindre än i vägtrafiken. De vanligaste olyckstyperna med 

personskador är påkörning av människor och fordon som av någon 

anledning befinner sig på spåret, till exempel vid plankorsningar, eller vid 

fall från plattformar vid stationer.  

Trafikeringen av sträckan Ängelholm – Kattarp framgår av Tabell 5-4, 

Tabell 5-5 och Tabell 5-6. Banan blir utformad för godståg men 

godstrafiken på banan är ytterst begränsad. Söder om Kattarp går det 

ytterst sällan godståg. Godstrafik på denna del kräver speciella säkerhets-

åtgärder och restriktioner och bidrar därför inte till förhöjd risk jämfört 

med enbart persontrafik. För riskbedömningen förutsätts därför att farligt 

gods inte utgör någon betydande risk längs sträckan Ängelholm - 

Helsingborg, Romares väg.   

En inventering gjordes i utredningsskedet av de risker som järnvägen utgör 

mot omgivningen. Möjliga händelser som kan inträffa och som kan 

innebära att människor skadas listas i Tabell 5-14 tillsammans med 

exempel på orsak och olyckans konsekvens. 
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Det aktuella projektet innebär att en enkelspårsbana byggs ut till en 

dubbelspårsbana vilket minskar risken för tågkollisioner. 

Stationerna och banan kommer att utformas enligt modern standard vilket 

bidrar till högre säkerhet. Det gäller bland annat plattformarnas mått och 

utformning samt staket mellan plattformarna för att förhindra att 

människor genar över spåren till motsatt plattform. 

Samtliga plankorsningar med vägar kommer att ersättas med planskilda 

korsningar. Därtill byggs några planskilda gång-och cykelpassager och 

plattformsförbindelser. Planskildheterna bidrar till minskad risk för 

personolyckor. Faktorer som ökar sannolikheten för olyckshändelser där 

personer blir påkörda av tåg är ökat antal tåg, passerande tåg i högre 

hastighet samt att fler personer uppehåller sig på plattformarna.  

En särskild fördjupad riskanalys har utförts avseende urspårning vid Södra 

Rälsgatan i Ödåkra (38). Riskanalysen visar att sannolikheten för en 

urspårning på sträckan är låg. Den beräknade risken når inte upp till en 

nivå där särskilda riskreducerande åtgärder är motiverade (38). Resultatet 

bedöms tillämpligt på hela sträckan då situationen för Södra Rälsgatan är 

typisk för de delar som har bostadsbebyggelse invid järnvägen. 

Sammantaget kommer utbyggnaden av järnvägen till dubbelspår, trots fler 

tåg och ökade hastigheter, leda till betydligt lägre risk för olyckor med 

allvarlig eller dödlig utgång jämfört med både nuläget och nollalternativet. 

Riskexponering minskar vid Södra Rälsgatan på grund av inlösen av fyra 

hus nära järnvägen. 
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I Skåne saknas kriterier för risker för befintlig bebyggelse på banor som inte 

trafikeras av farligt gods. De kriterier som finns (RIKTSAM) (39) gäller ny 

bebyggelse och vägar och järnvägar som trafikeras med farligt gods. Enligt 

RIKTSAM gäller att för allmän platsmark i en plan bör markanvändningen 

inom 30 meter från transportleden vid nyplanering inte uppmuntra till 

stadigvarande vistelse. RIKTSAM är inte tillämplig på det aktuella projektet 

eftersom det gäller ombyggnad i befintlig miljö och den aktuella banan inte 

kommer att trafikeras av farligt gods i nämnvärd omfattning.  

Järnvägsutbyggnaden i sig innebär en förbättring av säkerheten genom att 

samtliga korsningar blir planskilda, genom förbättring av stationsmiljöerna 

och genom uppgradering av signalanläggningen och bullerskyddsskärmar 

eller vallar på vissa sträckor. En fördjupad riskanalys inom ramen för 

planläggningen avseende urspårning visade inte på något behov av 

särskilda åtgärder utöver ovan nämnda (PM Olycksrisker 2017-01-15) (38).  

Trafikverket arbetar med projektet Stängsling av järnvägen som 

förhindrar att människor utan vidare kan ta sig upp på järnvägen. Projektet 

innebär att ett särskilt svårforcerat stängsel sätts upp på platser där 

obehörigt spårbeträdande är vanligt förekommande. Enligt samma princip 

pågår ett arbete på Västkustbanan Ängelholm – Helsingborg, Romares väg 

med att sätta upp stängsel på platser där järnvägsanläggningen är lätt att nå 

i anslutning till och i närheten av tätorterna. 

 

Sedan 2002 finns ett allmänt råd från tidigare Statens strålskyddsinstitut 

(numera Strålsäkerhetsmyndigheten) som anger referensvärden för 

allmänhetens exponering för magnetfält. Referensvärdena är 

rekommenderade maxvärden och bygger på riktlinjer från EU. Syftet med 

referensvärdena är att skydda allmänheten mot kända hälsoeffekter vid 

korttidsexponering för magnetfält. De är satta till en femtiondedel av de 

värden där man har konstaterat negativa hälsoeffekter. Referensvärdena är 

kopplade till kända, akuta hälsoproblem och avser en kort exponering. Vid 

den lägre frekvens som används inom järnvägsnätet är referensvärdet  
300 μT (mikroTesla) (40).  

Elsäkerhetsverket, Boverket och Arbetsmiljöverket har formulerat följande 

försiktighetsprincip som vägledning för beslutsfattare: 

”Om åtgärder, som generellt minskar exponeringen, kan vidtas till rimliga 

kostnader och konsekvenser i övrigt bör man sträva efter att reducera fält 

som avviker starkt från vad som kan anses normalt i den aktuella miljön. 

När det gäller nya elanläggningar och byggnader bör man redan vid 

planeringen sträva efter att utforma och placera dessa så att exponeringen 

begränsas.”  
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Värden upp till 200 nT (=0,2 μT) i årsmedelvärde anses utgöra normala 

magnetfältsnivåer i svenska bostäder. Värden som överstiger denna nivå är 

att betrakta som förhöjda (41). Socialstyrelsen har gett ut ett 

meddelandeblad år 2005 där det utifrån studier rekommenderas att ett 

medelvärde på 0,4 μT inte bör överstigas för allmänheten under längre 

perioder. Vid ett långtidsmedelvärde under 0,4 μT kan forskningen inte se 

någon ökad risk för sjukdom. 

Förekommande magnetfält längs järnvägen är långt svagare än 

referensvärdet för korttidsexponering, oavsett nuläge, nollalternativ eller 

utbyggnadsalternativ.   

Järnvägens tillskott till magnetfältet på sträckan Ängelholm - Helsingborg, 

Romares väg understiger enligt beräkningar (42) i samtliga fall 0,2 μT som 

årsmedelvärde 12 meter från spårmitt. Med normalt bakgrundsvärde 
innebär det att värdet 0,4 μT klaras för de allra flesta bostäder längs 

järnvägen. Några få bostäder finns så nära spårmitt att tillskottet från 

järnvägen överstiger 0,2 μT varmed 0,4 μT kan överstigas med någon 

enstaka μT. 

Längs båda spåren ska förbiledning och återledning samförläggas i 

kabelränna. Genom att samförlägga ledningarna tar deras respektive 

magnetfält till viss del ut varandra. Genom att samförlägga förbiledning och 

återledning i kabelränna minskar magnetfältets styrka i utbyggnads-

alternativet jämfört med både nuläge och nollalternativ. 

Med dessa skyddsåtgärder blir konsekvensen av utbyggnadsalternativet 

positiv med avseende på magnetfältsnivåerna. Inga ytterligare åtgärder 

föreslås. 

 

Elsäkerhetsverket har gett ut föreskrifter som bland annat syftar till att 

skydda tredje man från elolyckor (43). Dessa har av Trafikverket omsatts i 

regler för praktisk tillämpning i järnvägssammanhang (44).  

En elchock framkallad av kontakt mellan järnvägens elanläggning och 

människa, direkt eller indirekt, kan orsaka allvarliga skador och dödsfall. 

Även djur och egendom kan skadas av elolyckor. 
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Nämnda regelverk kommer att följas vid utformning av den nya 

järnvägsanläggningen. 

Ur elsäkerhetssynpunkt ska avståndet mellan exempelvis bullerskydds-

skärm, stängsel, staket och spänningsförande delar vara minst 2,75 meter 

(Figur 5-23). Plankets krön ska ha en form, till exempel avfasad, som 

förhindrar att man kan stå eller gå på plankkrönet annars behövs särskild 

skyddsjordning.  

Om planket placeras vid en kontaktledningsstolpe, bör avståndet mellan 

planket och stolpen vara minst en meter, för att underlätta arbeten invid 

stolpen. 

 

Avståndet mellan en bullerskyddsvall och kontaktledningen – eller en 

spänningsförande anläggningsdel som inte är effektivt avskärmad – ska 

vara minst fem meter. Det gäller för varje punkt på bullerskyddsvallen. 

Bullerskyddsvallar bör inte placeras närmare än en meter från stolpar eller 

andra icke spänningsförande anordningar som tillhör kraftöverförings-

anläggningen. 

 

Skogsbruk förekommer ytterst lite inom planområdet och det som finns 

påverkas endast marginellt av projektet utmed befintlig järnvägssträckning. 
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Jordbruksmarken är högt klassad enligt den jord- och skogsklassificering 

som utfördes 1974 av lantbruksnämnderna i före detta Malmöhus 

respektive Kristianstad län. Åkerjorden inom området tillhör huvudsakligen 

jordbruksklasserna åtta och nio på en skala där tio anger högsta värdet. 

Norr om Rögle har åkermarken en lägre jordbruksklass, sex till sju. 

Bevarandet av högvärdig jordbruksmark ses som ett nationellt intresse och 

i princip all utbyggnad utanför tätorterna står i konflikt med 

jordbruksintresset. 

Vattenresurser hanteras i kapitel 5.6 Yt- och grundvatten. 

Mellan Ängelholm och Vege å berör järnvägsutbyggnaden främst gräs- och 

buskbevuxet impediment och skogsmark. På resterande sträcka är det i 

huvudsak jordbruksmark intill befintligt spår som tas i anspråk, med 

undantag för föreslagna kurvrätningar vid Rögle, Kattarp och Gyhult. Vid 

omläggning av Planavägen, Flöjavägen och Vagnmakarevägen uppstår vissa 

svårbrukade restytor i jordbruksmark. 

Mindre intrång i skogsmark sker dels längs sträckan Ängelholm – Vege å 

och dels i skogsområden vid Ödåkra (bland annat naturreservatet Väla 

skog) i samband med vägomläggningar och spårutbyggnad. Även ett 

mindre intrång i Gyhult skog krävs, dock ej i den nyckelbiotopsklassade 

delen.  

Utmed delar av järnvägen som går genom skogsmark avsätts mark med 

servitutsrätt som möjliggör så kallad trädsäkring. Trädsäkring innebär att 

det skapas en skötselgata och en kantzon intill banan. Skötselgatan ska 

utgöras av en 20-25 meter bred trädfri zon ut från närmaste spårmitt (Figur 

5-24). Utanför skötselgatan ska det finnas en kantzon med rätten att 

avverka träd som vid fall kan nå banan. Skötselgatan ska röjas regelbundet 

med 3-5 års intervall. Träden i kantzonen ska avverkas med regelbundna 

intervall beroende på trädens höjdutveckling. 
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För skogsmark som har naturskydd föreskrivs så kallad försiktig 

trädsäkring (Se kapitel 5.5.7, delen Ödåkra - Maria om Väla skog).  

En utbyggnad till dubbelspår med ett spåravstånd på 6 meter medför ett 

totalt markintrång på cirka 27 hektar. Skillnaden i markintrång mellan 4,5 

och 6 meters spåravstånd samt fördelning på olika markslag redovisas i 

Tabell 5-15. I utredningen av olika alternativa spåravstånd har 

markintrånget beaktats och så lite mark som möjligt tagits i anspråk. Det 

har studerats om restytor som inte går att bruka uppstår i olika alternativ 

samt om marker delas upp, vilket medför ett ineffektivt brukande. I det 

valda alternativet uppstår restytor på ett fåtal platser men ytor med 

ineffektivt brukande har kunnat undvikas.    

 

Ett spåravstånd på 6 meter innebär cirka 4 hektar (17 %) större 

markintrång än om spåravståndet är 4,5 meter. Detta är en generell siffra 

längs med sträckorna utmed spåret mellan orterna, oavsett vilken sida det 

nya spåret byggs. 

De negativa konsekvenserna gällande bortfall av brukbar mark blir större 

vid ett spåravstånd på 6 meter jämfört med 4,5 meter. Påverkan under 

byggtiden i form av tillfälligt nyttjande av mark längs med sträckan blir 

samma i båda alternativen. 

För markägarna innebär utbyggnaden till dubbelspår att brukbar mark tas i 

anspråk för att ge plats för dels ett bredare spårområde, dels det parallella 

vägnätet där både befintliga vägar flyttas längre in på kringliggande mark 

och nya vägar behöver anläggas, då flera plankorsningar längs sträckan 

stängs. Brukningsenheterna längs järnvägen är relativt stora vilket innebär 

att intrånget är förhållandevis litet och bedöms därför inte påverka 

brukandet och arronderingen i nämnvärd omfattning.  

Den skogsnäring som förekommer i området är begränsad och intrånget 

som görs är marginellt och bedöms därför endast medföra ringa negativa 

konsekvenser för brukandet. 

Vid ändring av vägnätet och rätning av järnvägen kommer sträckor tas ur 

bruk. För vägar kommer, generellt sett, vägen att tas bort och marken 
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saneras innan markägaren återfår marken. För järnvägen kommer delar av 

den avyttrade banvallen att återanvändas som bullerskydd och möjligen 

kommer delar av banvallen att saneras och tas bort. 

Söder om Ängelholm angränsar järnvägen på båda sidor till idag gräs- och 

buskbevuxet impediment på en längre sträcka. En breddning av 

järnvägsområdet bedöms därför inte påverka hushållningen av 

naturresurser negativt på denna sträcka. Projektet bedöms sammantaget ha 

en liten påverkan på hushållningen med skogs- och jordbruksmark 

eftersom det rör sig om utveckling av befintlig infrastruktur med små 

tillkommande markanspråk i förhållande till uppnådd trafiknytta.  

Material som schaktas upp har generellt en dålig kvalitet och kan mest 

användas till utfyllnad och bullervallar. Merparten av massor som ska 

uppfylla någon funktion i bärighet och liknande kommer att behöva tillföras 

projektet utifrån.  

På de platser där järnväg och väg läggs om, och befintliga sträckor inte 

längre kommer användas, kommer anläggningen att tas bort och marken 

saneras innan den avyttras till markägaren. De vägar som berörs men som 

Trafikverket inte råder över kommer att hanteras i detaljplan eller 

lantmäteriförrättning.  

Placering och utformning av det parallella vägnätet samt övriga 

anläggningsdelar som ingår i järnvägsanläggningen, såsom servicehus och 

dagvattenmagasin, bör om möjligt lokaliseras på ett sådant sätt att 

arronderingen av berörd jordbruksmark inte försämras utan kan brukas på 

ett effektivt sätt. Detta bör ske i samråd med berörda markägare. 

Inga särskilda åtgärder är aktuella med hänsyn till de areella näringarna 

förutom att markanspråk så långt möjligt minimeras och arealförluster 

kompenseras ekonomiskt enligt gällande ersättningspraxis. 

Trots underskott på material med bärighetsfunktion kommer 

massöverskott från schakter vid passager under järnvägen att så långt 

möjlig att återanvändas inom projektet som utfyllnad i bullervallar och 

liknande.  
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Det är entreprenören som slutligen avgör hur anläggningarna ska byggas 

och beskrivningen nedan är därför endast ett förslag på hur arbetet kan 

bedrivas. Nedan följer en kort beskrivning om hur byggandet av 

dubbelspåret med flera anläggningar kan gå till.  

Arbetet med att anlägga dubbelspåret planeras att inledas under år 2019 

och bedöms pågå under tre år.  

Under delar av arbetet krävs tillfälliga avstängningar av befintligt spår, 

bland annat när broar ska lanseras, vid inkoppling av nytt spår eller vid 

anläggningsarbeten vid stationerna. Längre avstängningar kan krävas 

under minst två somrar, då spåret stängs under cirka tio veckor vardera. 

Däremellan kan det krävas kortare avstängningar, exempelvis under nätter 

och helger. När tågtrafiken stängs ersätts den med busstrafik mellan de 

stationer som är påverkade av avstängningen. Vid arbeten i närheten av 

befintligt spår krävs hastighetsnedsättningar.  

De vägar som byggs om stängs under kortare eller längre perioder beroende 

på hur planskildheterna byggs. Flera av planskildheterna lanseras, det vill 

säga byggs bredvid spåret och skjuts sedan på plats. Det är främst 

järnvägsbroar som passerar över vägar och vattendrag som lanseras. Vid 

lansering krävs i många fall endast kortare avstängningar, det vill säga att 

vägen och järnvägen stängs under en helg upp till en vecka. Under tiden 

leds vägtrafiken om via alternativa vägar och tågtrafiken ersätts med buss.  

Några av broarna platsbyggs i samma läge som befintlig väg, vilket innebär 

att vägen kommer att behöva stängas av under den tid det tar att bygga 

bron. Väg 1785, Kullavägen, och väg 112, Höganäsvägen är exempel på 

broar som föreslås platsbyggas. Vägen stängs då av under fyra till sex 

månader. Samordning sker så att inte båda vägarna stängs samtidigt, då de 

används som omledningsvägar för varandra. Omledningen innebär att den 

väg som hålls öppen får en större trafikmängd, exempelvis fördelas cirka 

5 000 fordon per dygn på alternativa vägar när väg 112 stängs.  

Andra vägar som stängs under en längre tid och där trafiken leds om är 

gång- och cykelpassagen vid Trafikverksskolan respektive Södra utmarken, 

Sibirienvägen, Vagnmakarevägen och Horsarydsvägen. Samordning sker 

mellan de olika avstängningarna så att goda omledningsmöjligheter finns.  

Övriga vägar påverkas endast av kortare avstängningar, exempelvis vid 

lansering eller byggande av gjutformar. Däremot kan framkomligheten i 

flera fall vara begränsad eller att vägen eller gång- och cykelvägen leds om 

runt byggarbetsplatsen.  
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Byggandet vid stationerna är komplicerat på grund av påverkan på befintlig 

järnväg. I Kattarp finns begränsade ytor för byggande av station och 

plattformsförbindelse.  

I Ödåkra leds biltrafiken om via Björkavägen under tiden alla anslutande 

vägar i samhället byggs. Centrumkopplingen färdigställs först. Etapp-

indelningen för byggskedet av gång- och cykelport Södra Rälsgatan, 

centrumkopplingen, Horsarydsvägen, Ängavångsgatan, rivning av 

plankorsningarna på Häggatan och Fabriksgatan bör planeras gemensamt 

för att minimera påverkan på trafikanters framkomlighet. 

Vid Maria station ska spåret höjas med cirka två meter. Spåren bygg i nytt 

läge och befintligt spår kommer att rivas. Det kan vara aktuellt med längre 

avstängningar av tågtrafiken för att möjliggöra byggarbetet. Avstängning 

sker då under en sommarperiod om cirka tio veckor då tågtrafiken ersätts 

med buss.   

Krav kommer att ställas att det alltid finns tillgänglighet till fastigheter och 

möjlighet att korsa järnvägen. 

 

Byggarbetet sker främst under dagtid, mellan klockan 06-22. I 

undantagsfall kan natt- och helgarbeten vara aktuella, till exempel vid 

spåravstängningar då det är begränsat med tid för att genomföra arbetet.  

Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2004:15 om buller från byggplatser 

ska följas. En särskild riskinventering genomförs inför byggskedet för att 

följa upp eventuella sprickor i byggnader. 

 

Vägtransporter, arbetsmaskiner samt transport av överskottsmassor alstrar 

utsläpp av luftförorenande avgaser samt kan orsaka damning. 

 

Arbeten nära ytvattendrag kan medföra grumling. Utsläpp av till exempel 

drivmedel, hydrauloljor och andra kemikalier riskerar att förorena 

grundvatten. Förebyggande åtgärder framgår av kapitel 6.6. 

Tillfälliga grundvattenavsänkningar krävs vid schakt för anläggning av 

broar utmed sträckan. Om det finns risk för skadlig påverkan på enskilda 

eller allmänna intressen kommer tillstånd att sökas separat med särskild 

miljökonsekvensbeskrivning i de fall vattenverksamheten ifråga kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan enligt beslut från länsstyrelsen, se mer i 

kapitel 10.3 Vattenverksamheter för identifierade tillståndsärenden. 
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Arbeten med att bygga spår och vägar kräver att mark intill spår- och 

vägområden tas i anspråk tillfälligt. Ytorna definieras närmare i 

järnvägsplanen.  

Ytorna används främst för att ge utrymme för arbetena och åtkomst till 

spår- och vägområdet. Mark behövs även tillfälligt för upplag av 

schaktmassor och byggnadsmaterial, uppställning av bodar och maskiner, 

omledningsvägar med mera. Föreslagna tillfälliga markanspråk redovisas 

schematisk i bilaga 1-10. Den mark som tillfälligt tas i anspråk under 

byggtiden ska återställas till ursprungligt skick innan den lämnas tillbaka. 

Trafikverket kommer under byggtiden också att förfoga över vissa restytor 

mellan gammal och ny järnvägsanläggning vid kurvrätningar och vid flytt 

av Maria station samt i anslutning till vägomläggningar. Däremot berörs 

strandskyddsområden vid Vege å, Skavebäcken och Flöjbäcken. Hur dessa 

påverkas och skyddas framgår av kapitel 6.4 och 6.7. 

Omfattningen av förorenad mark har undersökts översiktligt och kommer 

att klargöras mer i detalj inför byggskedet. Vid schaktningsarbeten i 

förorenad mark finns risk att föroreningar sprids till omgivningen varför 

försiktighetsåtgärder skall vidtas vid dessa arbeten.  

 

Spårbyte kommer att utföras på delar av sträckan, från södra änden av 

Kattarp söderut ner till cirka 800 meter norr om Maria station. Detta 

innebär att befintlig äldre typ av räl, sliper och rälsbefästning byts ut. Längs 

sträckan förekommer huvudsakligen sliprar tillverkade av betong, men det 

finns även kortare partier med träslipers.  

På samma sträcka kommer även ballastrening utföras för att få bort 

finmaterial som annars kan orsaka uppfrysningar av spåret. 

Ballastreningen kan utföras med olika metoder men gemensamt för dessa 

är att materialet från markytan (räls underkant) ner till 0,5 meters djup 

schaktas ur och siktas så att mindre partiklar frånskiljs varefter den renade 

makadamen återföres i spåret. Det bortsiktade finmaterialet kan utgöras av 

 nednött spårmakadam 

 finmaterial som blåst in i spåret från omgivningen 

 underballastmaterial i de fall makadamlagret i det befintliga spåret 

inte är tillräckligt tjockt, d.v.s. understiger 0,5 meter.  

I samband med ballastreningen kommer även eventuellt förekommande 

frostskyddsisolering av cellplast i bankroppen bytas ut mot ny isolering. 

Inom järnvägen kan sådan isolering ha lagts in direkt under 

makadamlagret som skydd mot frostnedträngning. Vid kontroll i 
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Trafikverkets baninformationssystem (BIS) finns dock ingen 

frostskyddsisolering registrerad på aktuell sträcka 

Träsliprar impregneras idag med kreosot. Vissa äldre sliprar kan även ha 

impregnerats med arsenik. Uttjänta, så kallade spårodugliga, träsliprar 

klassas som farligt avfall vilket medför krav på särskild hantering.  

Äldre typer av cellplastisolering kan innehålla freoner eller bromerade 

flamskyddsmedel (HBCD.  

Det kan inte uteslutas att de finkorniga massor som uppkommer vid 

ballastreningen innehåller föroreningar. Risken bedöms som störst på 

driftplatser/stationer där det råder en större risk att spill av organiska 

föroreningar kopplade till underhåll och läckage från lok, vagnar och växlar 

kan ha skett i samband med service och stillastående tåg.  

En olämplig hantering av ovannämnda material från spårbyte och 

ballastrening skulle kunna medföra att skadliga ämnen sprids till 

naturmiljön.  

Uttjänta träsliprar omhändertas enligt Trafikverkets riktlinjer, vilket 

innebär att de flisas och energiåtervinns hos entreprenör som Trafikverket 

har ramavtal med. Dessa avtal omfattar mottagning och destruktion av 

sliprarna. Även transport till destruktionsanläggningen ingår. Enligt 

riktlinjerna ska mellanlagring ute längs spår eller på bangård inte ske.  

Förekomst av eventuell frostskyddsisolering kontrolleras. Om det 

konstateras att sådan förekommer behandlas den som farligt avfall om den 

är eller misstänks vara av en typ som innehåller freoner eller bromerade 

flamskyddsmedel (HBCD).  

Inför ballastreningen genomförs miljöprovtagning av ballastmaterialet 

längs sträckan. Hanteringen av finmaterialet som uppstår anpassas efter 

undersökningsresultatet. Se även Trafikverkets publikation 2007:99 

Hantering av uppgrävda massor, Administrativa krav. För klassificering 

av materialet bör Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad 

mark vara tillämpliga (se även avsnitt 5.9.2). Tillfällig uppläggning av 

materialet för omlastning kan behöva ske i nära anslutning till spåret. För 

detta ändamål bedöms järnvägsplanens områden för tillfälligt nyttjande 

vara fullt tillräckliga tillsammans med tillgängliga ytor på närliggande 

driftplatser/ stationsområden. Se även kapitel 6.7 avseende förebyggande 

åtgärder vid hantering av ballastreningsmassorna.  

 

I det följande beskrivs generella åtgärder. Vissa platsspecifika åtgärder 

framgår av kapitel 5. Det finns inga konflikter mellan tillfälliga 
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etableringsytor och skyddade objekt förutom strandskyddet vid 

vattendragen Vege å, Skavebäcken och Flöjbäcken som beskrivs i kapitel 5. 

Vid upphandlingen av entreprenadarbeten tillämpas miljökrav enligt 

Generella miljökrav vid entreprenadupphandling (TDOK 2012:93, eller 

nyare version om det finns tillgängligt vid tiden för entreprenadarbeten). 

Entreprenörens miljöplan ska minst omfatta: 

 Riskberedskap vid oförutsedda utsläpp till luft, mark eller vatten 

t.ex. med absorptionsmedel, uppsamlingsplats och oljelänsar. 

 Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2004:15 om buller från 

byggplatser ska följas. Information till allmänheten och berörda 

innan buller eller vibrationsstörande arbeten påbörjas.  

 Skador och skaderisker på mark, vatten (inkl. grumling) och växter 

skall förebyggas. 

 Upptagna massor skall i första hand användas inom väg- eller 

järnvägsområdet. 

 Massor och snö skall hanteras på ett sådant sätt att spridning av 

eventuell förorening förebyggs. 

 Lagring, uppläggning och hantering skall ske på sådant sätt att spill 

och läckage fångas upp och ej orsakar skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller för miljön. Detta gäller alla kemiska 

produkter och allt material som hanteras i uppdraget, såväl 

insatsvaror som avfall. 

 Tvättning, rengöring, tankning, reparationer och service av fordon 

och arbetsmaskiner som sker inom ramen för uppdraget skall 

utföras på härför iordningställd eller avsedd plats. 

 Uppställning av fordon och arbetsmaskiner på hjul skall vara 

anordnad så att eventuellt läckage kan samlas upp och förhindras nå 

omgivande mark, vattendrag, sjö och grundvatten innan åtgärder 

med anledning av läckaget hinner vidtas. 

 Vid påträffande av fornlämning ska arbeten avbrytas samt 

länsstyrelsen och beställaren informeras för beslut om lämplig 

åtgärd. 

 Damningsförebyggande åtgärder ska vidtas vid risk för damning i 

samband med byggtrafik, schakt eller grävarbeten. 

 Stockholm, Göteborg, Malmö och Trafikverket tillämpar 

gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenörer bland 

annat avseende avgasutsläpp, bränsleförbrukning och drivmedel. 

Dessa krav ska tillämpas i aktuellt projekt. 
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I Tabell 8-1 kommenteras miljökvalitetsnormernas relevans för projektet 

och hur deras uppfyllande kan påverkas. Det finns enligt miljöbalken med 

förordningar miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet (Ramdirektiv 

2000/60/EG, 2008/105/EG), luft och buller. Projektet kan inte i något 

avseende innebära en påverkan som leder till att en miljökvalitetsnorm 

överskrids.  

http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2010/nfs_2010_08.pdf
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080218.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20040675.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20040660.htm
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2008/nfs_2008_18.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2007/nfs_2007_04.pdf
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http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2006/nfs_2006_11k.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2006/nfs_2006_1k.pdf
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030065.htm
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http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010554.htm
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2005/nfs_2005_11.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2002/NFS2002-6.pdf
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Genom föreliggande redovisning tillsammans med innehållet i MKB:n ovan 

visas att de allmänna hänsynsreglerna följs.  

Kravet anses uppfyllt genom denna MKB. Kunskaper om planens 

förutsättningar, effekter och konsekvenser har inhämtats från länsstyrelse 

och kommun samt genom inventering i fält och genom arbetet med MKB:n.  

Principen innebär att om det finns en risk för skador eller olägenheter 

medför detta en skyldighet att vidta åtgärder. Åtgärder för att minimera 

miljöpåverkan har föreslagits i MKB:n. 

Projektet har föregåtts av järnvägsutredning som studerat alternativa 

lokaliseringar. Inom ramen för järnvägsplanen har alternativa lösningar för 

det vägnät som berörs studerats valts bland annat med hänsyn till 

miljökonsekvenser (se kapitel 4.2). 

När byggnader och vägar avvecklas i framtiden skall material till största 

delen återanvändas eller återvinnas. Inom projektet eftersträvas 

massbalans men det är svårt att uppnå på grund av ett stort behov av 

massor för ny järnvägsbank. Schaktade massor används inom projektet till 

bland annat bullervallar och övrig landskapsmodellering samt 

återetablering av avbanade massor.  

Etablerade och väl beprövade produkter skall användas vid områdets 

uppförande. 

De åtgärder som föreslås i denna MKB bedöms vara ekonomiskt rimliga i 

förhållande till miljönyttan och i relation till projektets kostnader och 

nyttoeffekter. 
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Det finns Natura 2000-områden som i större eller mindre utsträckning 

ligger inom projektets indirekta influensområde. Åtgärder som på ett 

betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område är 

tillståndspliktiga. Inget Natura 2000-område påverkas direkt. Det har 

utretts i kapitel 5.2 och i bilaga 12 hur Natura 2000-områden kan påverkas 

och varför påverkan inte är betydande. 

 

Järnvägen lokaliseras så att den gör ett mindre intrång i Väla skogs 

naturreservat. Reservatet är statligt och dispens måste sökas hos 

länsstyrelsen. Inget av naturreservatets skyddsvärden kommer att försvinna 

men vissa värden påverkas negativt. Utbyggnaden kommer att minska ytan 

av naturtyperna som förekommer närmast järnvägen. För den delen av 

naturreservatet som kommer tas i anspråk kommer en ansökan om 

upphävande av naturreservat att upprättas (se bilaga 13).  

För de delar av naturreservatet som inte tas i anspråk men som påverkas av 

utbyggnaden, både direkt och indirekt, kommer en ansökan om dispens 

från reservatföreskrifterna att upprättas (se bilaga 13).  

Fladdermöss och växten Sankt Pers nycklar har påträffats inom det område 

där intrånget planeras att ske. Därför kommer en ansökan om dispens från 

artskyddsförordningen att upprättas (se bilaga 13). 

För området föreslås ett flertal försiktighetsmått, skyddsåtgärder och 

kompensationsåtgärder. Med föreslagna åtgärder kommer naturvärdena i 

området på sikt att minst motsvara dagens. 

 

I Tabell 10-1 redovisas ett förslag till ställningstagande avseende behovet av 

anmälan/tillstånd för identifierade vattenverksamheter i anslutning till 

planskilda konstruktioner i projektet. Vattenverksamheterna avser i 

flertalet fall grundvattenavsänkning men i några fall också arbete i 

vattenområden. Underlaget redovisas i särskilt PM (45) och däri åberopade 

handlingar. Där utvecklas också motiv för tillämpning av undantagsregeln 

från tillstånds-/anmälningsplikt. 
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Förutsatt att inte sanering av förorenad mark eller 
andra omständigheter under byggtiden, eller lägre 
nivåer än angivna grundläggnings-nivåer aktualiseras.

Mindre justering av befintlig vattenverksamhet. 
Förutsatt att inte sanering av förorenad mark till lägre 
nivåer än angivna grundläggningsnivåer aktualiseras. 
Inga närbelägna allmänna intressen som kan skadas.

Inga närbelägna allmänna eller enskilda intressen som 
kan skadas.

Närbelägna kommunala vägar, Dikningsföretag, BMX-
bana, Kronoskog

Jvg-bro över Vegeå. Strandskydd, Riksintresse 
Friluftsliv, Naturvård-nedströms, Natura 2000 – 
nedströms, Riksintresse MB 4:2 samt MB 4:4

Närbelägna intressen (biotopskydd/fornlämning) 
bedöms inte skadas av ev. vattenverksamhet. Kända 
fakta (gv-nivå enskild brunn) talar för 
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vattenverksamhet i byggskede. Enskild brunn ligger 
nära broläget.

Närbelägna allmänna intressen skadas inte 
(biotopskydd). Enskilda intressen i form av närbelägen 
bebyggelse med tomtmark i Rögle. Jordbruksmarken 
bedöms inte vara känslig för den aktuella åtgärdens 
begränsade effekter på grundvattennivån.

Innebär utökning av befintlig avsänkning utan kända 
skadeverkningar på allmänna eller enskilda intressen. 
Inga närbelägna allmänna intressen som kan skadas. 
Närbelägen jordbruksmark bedöms inte känslig för 
åtgärdens effekter på grundvattnet.

Strandskydd, Biotopskydd, Fornlämning. Enskilda 
intressen i närbelägen gård.

Bostadsbebyggelse, Kommunal väg

Möjlig vattenföring i ytligt sandlager. Biotopskydd, 
Kattarps samhälle, Dikningsföretag

Strandskydd, Biotopskydd,  
Närbelägen gård, Enskild väg, 

Flöjbäcken och Flöjavägen
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Se ovan.  

Biotopskydd 
Närbelägna enskilda brunnar

Rivs. Ansökan samordnas med Jvg-bro över väg 1387 i 
Ödåkra.

Kommunala gator, Fornlämning 
Ödåkra vattenförening

Ansökan samordnas med Jvg-bro över väg 1387 i 
Ödåkra.

Naturreservat 
Tätortsmiljö
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Naturreservat, Biotopskydd 
Damm på närliggande fastighet

Befintlig avsänkning utan kända skadeverkningar på 
allmänna eller enskilda intressen återanvänds ev. med 
justering. Närbelägna intressen ej sårbara utifrån 
bedömd befintlig påverkansbild. Närbelägna intressen 
påverkas ej av justering av vattenverksamhet.

Närbelägna intressen ej sårbara utifrån bedömd 
befintlig påverkansbild. Närbelägna intressen påverkas 
ej av viss justering av vattenverksamhet.

Kommunala gator, Dikningsföretag, Kolonilotter

Befintlig avsänkning utan kända skadeverkningar på 
allmänna eller enskilda intressen återanvänds ev. med 
justering. Närbelägna intressen ej sårbara utifrån 
bedömd befintlig påverkansbild. Närbelägna intressen 
påverkas ej av justering av vattenverksamhet. 
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I tidigare ärende (TRV 2014/3406 – projekt 144006), 
daterat 2014-04-09, åberopas utredning av Helsingborg 
stad (år2008) vid Kullavägen.
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Utöver ovanstående vattenverksamheter kommer projektet att omfatta 

förlängning eller ersättning av ett antal trummor för vilka separata 

anmälningar om vattenverksamheter kommer att upprättas. 

I tillståndsärendet utreds påverkan på allmänna och enskilda intressen så 

dom natur och grundvatten mm i en separat teknisk beskrivning och MKB. 

Effekter, konsekvenser samt skyddsåtgärder utreds och redovisas i 

tilllståndsärendet. 

Vattenverksamheter i anslutning till biotopskyddade småvatten/våtmarker 

framgår av Tabell 5-3.  

Mindre utfyllnad av dagvattendammen vid Ringstorpsvägen (vid sektion 

239+700 km) i samband med utbyggnaden av järnvägen utgör 

vattenverksamhet. Undantagsregeln är tillämpligt på denna 

vattenverksamhet då markägaren, Helsingborgs stad, och Trafikverket är 

överens i sakfrågan och åtgärder vidtas för att skydda dammens 

naturvärden och artförekomster. 

Inom Skåne råder generellt förbud mot markavvattning. Med 

markavvattning avses åtgärder som utförs för att avvattna mark om 

åtgärderna syftar till att varaktigt öka en fastighets lämplighet för något 

visst ändamål. Tillstånd krävs alltid för markavvattning. Tillstånd söks hos 

länsstyrelsen. Undantagsregeln är inte tillämplig på markavvattning. 

Utbyggnaden tar redan avvattnad mark i anspråk och korsas av åtta 

dikningsföretag. Längs järnvägen från Ängelholms tätorts södra delar till 

Vege å löper ett stort dikningsföretag. Den nya anläggningen medför ingen 

tillkommande markavvattning. 

 

Järnvägsplanens åtgärder medför intrång i ett antal generella 

biotopskyddsobjekt enligt 7 kap 11 § MB. 

Dispens krävs inte för intrång i generellt skyddade biotoper och 

strandskydd för väg- och järnvägsplaner. I projektet ingår också åtgärder på 

enskilda vägar som inte omfattas av järnvägsplanen. I de fall dessa skadar 

biotoper erfordras separata dispensansökningar. I vissa fall påverkas 

skyddade biotoper av åtgärder som också utgör vattenverksamheter. I 

avsnitt 5.5 och Tabell 5-3 redovisas vilka skydds- och hänsynsåtgärder som 

föreslås för att så långt möjligt bevara eller ersätta biotopernas 

naturvärden.

 

Inom ramen för projektet har det funnits misstanke om förekomst av vissa 

skyddade arter som har eftersökts aktivt med hjälp av specialister. 

Fladdermöss har eftersökts i södra Ödåkra på grund av närhet till 

skogsområden, parkmiljöer, gamla träd och bebyggelse med möjliga 
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viloplatser (21). Vidare har biotoper av typen småvatten undersökts 

avseende groddjur (26). Fisk- och stormusslor har eftersökts i Vege å, 

Skavebäcken och Flöjbäcken (25). I kapitel 5.5 beskrivs för respektive 

delsträcka var skyddade arter har påträffats och vilka åtgärder som föreslås 

för att förhindra att de eller deras livsmiljöer kommer till skada. För Väla 

skog påverkas den fridlysta arten St Pers nycklar. Påverkan på denna art 

ingår i hanteringen av påverkan på naturreservatet Väla skog (se bilaga 13) 

och en ansökan om dispens från artskyddsförordningen kommer att 

upprättas. 

Inga ytterligare dispensansökningar avseende artskyddet behöver sökas. 

Motiveringen utvecklas nedan. 

Fem fladdermusarter identifierades. Samtliga fladdermusarter i Sverige är 

fridlysta enligt 4 § Artskyddsförordningen med innebörden att det är 

förbjudet att avsiktligt döda dem, förstöra deras livsmiljö 

(fortplantningsområden eller viloplatser).  

I Ödåkra avverkas äldre träd längs Södra Rälsgatan. En särskild 

undersökning har utförts som visar att träden inte har någon betydelse som 

viloplats eller fortplantningslokal för fladdermöss (21). Hänsynsåtgärder 

som förebygger att fladdermöss dör eller kommer till skada föreslås i 

kapitel 5.5.7. Behov av dispens enligt artskyddsförordningen föreligger inte 

därför att inga viloplatser eller fortplantningsområden förstörs och därför 

att åtgärder vidtas för att fladdermöss inte ska komma till skada. 

Några mindre vattenbiotoper som ligger längs järnvägen påverkas av 

utbyggnaden till dubbelspår. I två av dessa områden har tre olika 

groddjursarter påträffats; större vattensalamander, mindre vatten-

salamander och vanlig groda (se även kapitel 5.5). 

Den större vattensalamandern är fridlyst enligt 4 § Artskyddsförordningen 

med innebörden att det är förbjudet att avsiktligt döda eller förstöra deras 

livsmiljö (fortplantningsområden eller viloplatser). För vattensalamandern 

innebär det att såväl lekvatten som viloplatser (landområden kring 

småvatten där arten påträffas) är skyddade. 

Vanlig groda och mindre vattensalamander är fridlysta enligt 6 § 

artskyddsförordningen, vilket innebär att det är förbjudet att samla in, döda 

eller skada dessa djur (ägg, rom, larver och vuxna djur) men att deras 

livsmiljö i sig inte är skyddad.  

Behov av dispens för den större vattensalamandern föreligger inte. Varken 

dess fortplantningsområde (vattenbiotopen) eller intilliggande viloplatser 

(övervintringsplatser) förstörs av projektet. Med vidtagna skydds- och 

försiktighetsåtgärder, som bland annat omfattar tidsrestriktioner för 
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arbeten i vattenområdet, se kapitel 5.5, kan kvaliteten på fortplantnings-

området och intilliggande övervintringsplatser bibehållas och risken för att 

individer av större vattensalamander kommer till skada minimeras.  

Med föreslagna skydds- och försiktighetsåtgärder för arbete i 

dagvattendammen i Helsingborg, som beskrivs i kapitel 5.5, minimeras 

risken att individer av mindre vattensalamander och vanlig groda kommer 

till skada vid entreprenadarbeten. Behov av dispens för den mindre 

vattensalamandern och vanlig groda föreligger således inte.  

Inventeringar av fisk och stormusslor har utförts i Skavebäcken, Vegeå och 

Flöjbäcken. Inga stormussel- eller fiskarter som omfattas av Artskydds-

förordnigen har påträffats vid inventeringen (25).  

 

Åtgärder som inte kräver tillstånd enligt miljöbalken ska samrådas med 

länsstyrelsen om åtgärderna väsentligt kan ändra naturmiljön. 

Skyldigheten att göra en anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § MB gäller 

inte om åtgärderna anges i en fastställd väg- eller järnvägsplan.  

I den aktuella järnvägsplanen har inga åtgärder identifierats som behöver 

samrådas enligt 12 kap 6 § MB. All väsentlig påverkan på naturmiljön 

hanteras inom ramen för 3, 4, 7 och 8 kap MB, se kapitel 5.2 och 5.5. 

 

För miljöfarlig verksamhet ska anmälan göras eller tillstånd sökas hos 

kommunen respektive hos länsstyrelsen. Det kan till exempel röra sig om 

tillfällig och permanent uppläggning av massor eller urgrävning av 

förorenade områden eller annan avfallshantering (MB 9 kap, MB 15 kap),  

se även 5.9.  

 

Åtgärder som kan skada en fornlämning kräver tillstånd. För arkeologiska 

åtgärder samråder Trafikverket med länsstyrelsen och söker de tillstånd 

som krävs enligt Kulturmiljölagen (KML 2 kap.), se även kapitel 5.4. 
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I det följande relateras samråden från tidigare förstudie- och 

järnvägsutredningsskeden samt nu aktuellt järnvägsplaneskede. 

Frågeställningar som inte är relevanta för MKB:n har utelämnats. En 

komplett samrådsredogörelse bifogas planhandlingarna som ställs ut för 

granskning tillsammans med godkänd MKB.   

 

Samråd har skett med kommuner, myndigheter inklusive 

kollektivtrafikmyndighet och allmänhet. Samråden har kopplats till 

förstudier 2003 och 2010 samt till järnvägsutredningar 2006 och 2010. 

Projektet var i de tidigare skedena uppdelat i en etapp Ängelholm - Maria 

och en annan etapp Maria - Romares väg/Knutpunkten. Samråden har 

utgjorts av möten, öppna hus, möjlighet till skriftliga synpunkter med flera 

former och har vänt sig till en bred krets inklusive kommun, länsstyrelse, 

myndigheter, allmänhet, berörda, organisationer och enskilda.   

Synpunkter som noterats berör främst alternativa dragningar av järnvägen, 

bullerstörningar, barriäreffekt, säkerhetsfrågor, stationslägen, avfärdade 

alternativa dragningar och markanspråk.  

Under arbetet med järnvägsutredningen för Ängelholm - Maria station 

samt Maria station - Romares väg höll Banverket samråd med 

länsstyrelsen. Synpunkterna som lämnades berörde planskilda korsningar, 

Pålsjö och Gyhult skogs viktiga miljöer och djurliv, koppling med 

Europabanan, riskfrågor, påverkan på boende i Ödåkra, station i Vegeholm 

samt hur detaljplaner påverkas och att gällande översiktsplanen bör vara 

med i MKB. 

 

Berörd allmänhet har definierats utifrån befintlig järnvägs närområde. 

Samtliga fastigheter inom 500 meter på vardera sidan av järnvägen har 

underrättats om samråden via brev. Avgränsningen baseras på en förmodad 

förändring av bullernivåerna i samband med projektets genomförande. 

Övrig allmänhet att underrättas via annonsering i lokala tidningar. 

Övriga intressenter har identifierats utifrån tidigare samrådsparter från 

järnvägsutredning. 

 

Samråd med Länsstyrelsen i Skåne län har skett vid tre tillfällen.  
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2015-03-04 hölls ett inledande möte där syftet och behovet av projektet 

redovisades. Länsstyrelsen upplyste om att det är viktigt att beakta gällande 

översiktsplaner för berörda kommuner. Behovet av åtgärder vid Vege å 

diskuterades samt dess eventuella indirekta påverkan på ett Natura 2000-

område nedströms ån.  

Påverkan på området kan kräva en Natura 2000-prövning, vilket är 

tidskrävande. Det är därför viktigt att påverkan på Vege å tidigt identifieras. 

Då planen följer det nya regelverket för planprocessen ingår även prövning 

av generellt biotopskydd och strandskydd i fastställelsebeslutet. Detta 

ställer samma krav på redovisning av påverkan som tidigare ingick i 

separata anmälningar. 

2015-06-03 diskuterades främst järnvägens förmodade intrång i 

naturreservatet för Väla skog. För att undvika intrång skulle det nya spåret 

kunna läggas på den västra sidan av befintligt spår, men hade inneburit ett 

försvårat byggskede, sämre spårgeometrier och troligtvis påverkat ett stort 

antal kraftledningsstolpar.  

2015-11-11 fortsatte diskussionerna kring intrånget i Väla skog. 

Länsstyrelsen tydliggjorde att det är viktigt att motiv och konsekvenser av 

de olika alternativen redovisas i MKB:n för att förenkla godkännandet. 

Trafikverket redovisade de preliminära resultaten av bullerberäkningarna. 

Övriga frågor som diskuterades var bland annat att biotopskydd utmed 

sträckan måste redovisas i järnvägsplanen samt att dubbelspårets slutpunkt 

i söder flyttats norrut och därmed undviks intrång i Pålsjö skog och 

påverkan på stenbron för Romares väg.  

Den nya järnvägsbron över Vege å diskuterades och möjligheter att undvika 

påverkan på Vege å och Natura 2000-området nedströms.  

Generella biotopskydden och strandskydd ska redovisas och 

konsekvensbeskrivas.  

Påverkan på Väla skog samt motiv till valt och bortvalda alternativ 

redovisas i järnvägsplanens planbeskrivning och 

miljökonsekvensbeskrivning. 

Påverkade biotopskydd redovisas i MKB samt under en separat rubrik i 

järnvägsplanens planbeskrivning.  

Samråd med Helsingborgs stad och Ängelholms kommun har skett med 

regelbundna fokusmöten under arbetet med järnvägsplanen för att fånga 

upp intentioner i översiktsplaner och detaljplaner. Påverkan på den 

kommunala planeringen framgår även i ett kapitel i järnvägsplanens 

planbeskrivning. Helsingborgs stad kommun har även inkommit med 

yttranden under samrådstiden.  
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Ett mindre spåravstånd på 4,5 meter bör övervägas på de platser där det 

innebär en betydande skillnad för närliggande fastigheter för att minska 

påverkan.  

Stationerna bör ges tydliga kopplingar och bra förbindelser till orterna. 

Planeringen av stationsområdena är viktiga i den fortsatta processen i nära 

samarbete mellan Trafikverket och kommunerna. 

Det är att föredra att utforma nya vägar och gång- och cykelvägar på ett 

sådant sätt att impediment minimeras genom att till exempel motivera 

alternativa utformningar och standarder.  

Det är viktigt att belysa tillgängligheten för det rörliga friluftslivet vid Vege 

å, och Skavebäcken vid Ödåkra. Helsingborgs Stad förordar att nuvarande 

rörbrolösning för dubbelspårets korsning av Skavebäcken ersätts med en 

brolösning som medger passage för allmänheten. Det kan också ses som en 

robustare lösning om bäcken svämmar över. 

En diskussion bör föras av kompensation för de naturvärden som påverkas 

eller försvinner och som kan ersättas på lämplig plats. Skyddsvärda träd, 

som lindar, är sällsynta i Helsingborg. Väla skogs västra kant är den 

artrikaste, mest skyddsvärda med orkidéer, sårläka, svavelsippa (korsning 

mellan gulsippa och vitsippa), vårärt med mera. Grundvattennivån är viktig 

att bibehålla. Om bullerskydd görs måste det vara typ plank eller gabion, 

men det ger också skuggeffekt på floran. Nytt spår väster om befintligt hade 

varit bäst från naturvårdssynpunkt utifrån de värden som påverkas eller 

försvinner. 

Bullersituationen i Ödåkra är en utmaning med avvägning mellan 

bullerskyddens barriäreffekter, visuella påverkan och en god ljudmiljö.  

 

Övriga myndigheter och organisationer har inbjudits till samråd brevledes.  

Folkhälsomyndigheten har lämnat övergripande synpunkter och menar att 

det är viktigt att belysa hälsoaspekterna i projektet, med en tydlig 

redovisning kring säkerhet och hälsa. Man önskar även att projektet 

synliggör hur det bidrar till en social hållbarhet, vilket kan belysas i en 

social- och barnkonsekvensanalys. Folkhälsomyndighetens synpunkt har 

beaktats vid upprättande av MKB och planbeskrivning. 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst menar att de bullerskyddsplank som 

föreslås i Ödåkra, två kilometer långt på enda sidan och två och en halv 

kilometer långt på andra sidan, försvårar räddningstjänstens insats vid en 
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olycka på järnvägsområdet. Räddningstjänstens synpunkt beaktats i 

planläggning och detaljprojektering.  

Öppningar i planken kommer att finnas vid anslutningarna till 

plattformarna. Dessa går att använda vid eventuella räddningsinsatser. 

Utmed resterande del av bullerskyddsplanken krävs dörrar i planket för att 

möjliggöra insatser och utrymning från spårområdet. Den exakta 

placeringen av dörrarna beslutas först i detaljprojekteringen som efter att 

järnvägsplanen fastställts. Dörrarnas placering tas med fördel fram i 

samråd med Räddningstjänsten.  

Strålsäkerhetsmyndigheten påpekar att de elektromagnetiska fält som 

uppstår kring kraftledningar, transformatorstationer och järnvägsnät 

beaktas i enlighet med Arbetsmiljöverkets försiktighetsprincip.  

Vid planeringen av det nya dubbelspåret tas hänsyn till de intilliggande 

bostäder för att säkerställa att inga boenden får nivåer som överstiger 

gällande riktvärden. En skyddsåtgärd som vidtas för att minska de 

elektromagnetiska fälten är samlokalisering av högspänningsledningarna 

vilket medför att magnetfälten från de olika ledningarna tar ut varandra och 

därmed minskar magnetfältens spridning.  

Naturskyddsföreningen i Helsingborg har inkommit med ett yttrande om 

att gång- och cykelpassagen vid Drivhusgatan bör utformas som en bro över 

järnvägen för att undvika grundvattensänkning som riskerar att påverka 

vegetationen i en våtmark som ligger öster om järnvägen söder om Ödåkra. 

Vidare menar de att dubbelspårets placering vid Väla skog riskerar att 

påverka det känsliga skogsbrynet mot järnvägen som innehåller flera 

sällsynta och skyddsvärda växter.  

Naturvårdsverket ser positivt på dubbelspårsutbyggnaden då den ger ökade 

möjligheter för transport på järnväg. Naturvårdsverket anser att det behövs 

fördjupande utredningar rörande påverkan på naturreservatet Väla skog 

och skyddade arter till följd av intrång och bullerstörning samt, gällande 

fladdermöss, eventuell ökad kollissionsrisk. Det är vidare av högsta 

prioritet att klara inomhusriktvärdena för buller samt att bullerskydd för 

skolor och vårdinrättningar prioriteras. 

Vid Väla skog har en fladdermusinventering genomförts, vilken visar att det 

finns en starkt hotad fladdermusart i området. MKB:n behöver 

kompletteras med en redovisning om hur den ökade tågtrafiken bedöms 

påverka fladdermössen och vilka skyddsåtgärder som bör vidtas.  

Avseende buller och vibrationer ser Naturvårdsverket positivt på att 

järnvägs- och vägbuller redovisas tillsammans så att möjligheten till att 
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bedöma de kumulativa effekterna av bullret ökar. Det är viktigt att det 

framgår vilka åtgärder som behöver vidtas för att klara gällande riktvärden 

för bullernivåer inom- och utomhus. Att klara riktvärden inomhus bör ha 

högsta prioritet. I kapitlet buller och vibrationer saknas dock en 

beskrivning av vibrationer. Om förutsättningarna är sådana att 

vibrationsproblem inte föreligger bör vibrationer avgränsas bort med 

motivering.  

Vid naturreservatet Väla skog sker i nuvarande förslag ett intrång i 

kantzonen på reservatet. Tågtrafikens buller påverkar också livet i 

reservatet. Naturvårdsverket anser att beskrivningarna i MKB behöver 

fördjupas avseende påverkan på arter såsom fåglar med bakgrund av att 

utredningsalternativet innebär en ökad bullerstörning och fysiskt intrång. 

Vidare bör behovet av eventuell dispens från artskyddsbestämmelserna 

utredas. MKB bör även tydligt redovisa påverkan på syftet med reservatet 

för att tydliggöra att intrång kan ske med dispens, eller om upphävande av 

del av reservatet föreligger. 

SMHI påpekar att det i projektet är viktigt att ta hänsyn till 

klimatförändringarna, bland annat ökade översvämningsrisker. En kritisk 

punkt är bron över Vege å, där översvämning kan orsakas både av en hög 

havsnivå, ett högt flöde i ån eller en kombination av dessa. Förändrade 

översvämningsrisker i framtida klimat är också viktigt att beakta. SMHI 

önskar även att det i järnvägsplanen bör framgå hur de totala utsläppen av 

växthusgaser och av luftföroreningar kommer att vara i området efter 

ombyggnaden i förhållande till nuläget. Avseende buller är det en fördel om 

den nya sträckningen går utmed redan befintlig järnväg så att inte nya 

områden störs. Det måste även säkerställas att gällande bullernormer 

klaras för boende i området.  

Jernhusen är ägare till en fastighet som inrymmer bland annat 

stationshuset i Ängelholm och en byggnad norr om stationshuset. 

Jernhusen påtalar att dubbelspåret och den trafikökning det medför ger 

ökade bullernivåer vid deras fastighet. De önskar därför att bullerskydd 

uppförs mot fastigheten. Jernhusen är positivt inställda till den nya 

planskilda förbindelsen till mittplattformen och vill vara delaktiga i dess 

utformning.  

De bullerberäkningar som genomförts visar att de verksamheter som 

bedrivs på Jernhusens fastighet får en hög bullernivå vid fasad. 

Verksamheterna är inte berättigade till bullerskydd då de inte är av en 

sådan art att krav på bullerskydd föreligger.  



 

166 (168) 

Sveriges Geotekniska Institut, SGI önskar en övergripande redovisning av 

de geologiska och geotekniska förutsättningarna utmed sträckan, samt en 

sammanfattning kring om förutsättningarna påverkar geotekniska 

säkerhetsfrågor såsom ras, skred eller erosion. SGI anser även att 

miljöfarliga verksamheter, exempelvis bensinmackar, upplag och deponier 

bör redovisas på en karta. Det bör även framgå hur eventuella förorenade 

områden identifieras och hanteras.  

 

Samråd med allmänheten genomfördes vid fyra tillfällen i december år 

2015,  

 Kattarp, 1 december, kl. 15-19, Kattarps skola 

 Ödåkra, 3 december, kl. 15-19, Ödåkra bibliotek 

 Maria, 5 december, kl. 10-14, Linneaträdgården 

 Ängelholm, 15 december, kl. 15-19, Ängelholms stationshus 

Nedan redovisas en sammanställning av de synpunkter som framkom 

under samrådsmötena samt de synpunkter som inkommit under 

samrådstiden.  

Vid samrådet i Ängelholm framkom främst synpunkter och buller samt 

stationens utformning. Önskemål framfördes om kompletterande 

bullerskydd söder om Ängelholm då det finns en öppning i nuvarande 

bullerskydd som släpper igenom buller.   

Det finns idag vibrationsproblem framför allt kring växeln söder om 

stationen främst från snabbtåg och godståg.  

Befintliga bullerskyddsvallar är växtbeklädda, men sköts inte i tillräcklig 

utsträckning. Blir snabbt övervuxna och ser tråkiga ut. Boende önskar att 

bullerskyddsvallen tas bort och ersätts med något vackrare. De 

växtbeklädda gabioner som finns söder om bullerskyddsvallarna är i bättre 

skick. Viktigt att nya bullerskydd får en god gestaltning och underhålls. Vid 

plattformarna är det viktigt att bullerskyddsskärmarna får genomsiktliga 

delar så att siktlinjerna blir längre och tryggheten ökar.   

Stentrumman under järnvägen dämmer Ödåkrabäcken vid kraftiga regn. 

Det finns även risk för att åkerdräneringen skärs av vid anläggandet av 

planskildheten för Planavägen.  
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Ett stort antal fastigheter är idag bullerstörda utmed järnvägen. 

Bullerskydd behöver därför uppföras. Flera fastighetsägare har önskemål 

om att lösas in i samband med dubbelspårsutbyggnaden då de anser att 

bullernivåerna är för höga. Önskemål finns att bullerskyddsskärmar byggs i 

den inledande delen av byggskedet för att minska bullret från byggarbetet. 

Boende undrar även under vilka tider byggarbetet kommer att ske. Flera 

boende nära järnvägen vill ha högre bullerskyddsskärmar än de tre meter 

höga som presenterades i samrådsmaterialet. 

Det finns idag problem med vibrationer när tåg passerar. Flera personer 

undrar om mätningar och inventering kommer att göras innan byggskedet 

för att säkerställa att husen inte skadas av vibrationer under byggskedet.  

Det finns fastighetsägare som anser att de blir så påverkade av projektet att 

de inte längre vill bo kvar.  

Flera boende påpekar att bullerskydd borde byggas först för att minimera 

störningar under byggtiden. 

Flera yttranden önskar att spåravståndet genom Ödåkra minskas till  

4,5 meter för att minimera intrånget i de fastigheter som ligger utmed 

järnvägen.  

Det nya spåret gör intrång i Södra Rälsgatan i södra Ödåkra. Intrånget 

medför att anslutande gator slutar i en liten vändplan, vilket försvårar 

sophämtning, snöröjning och räddningstjänstens insatser. Intrånget 

medför även att ett flertal gamla träd tas ned för att ge utrymme för spår 

och bullerskydd.  

Det nya spåret innebär att tågtrafiken kommer närmare befintlig 

bebyggelse i Ödåkra och att hastigheten på sträckan höjs. Riskerna för de 

boende på grund av de förändrade förutsättningarna behöver förtydligas.  

Huvuddelen av synpunkterna om Maria berör intrång i koloniområdet och 

buller.  

Önskemål finns om att anlägga bullerskyddsskärmar utmed järnvägen mot 

koloniområdet och bostadsområdena söder därom.  

Boende på Johan Hårds gata vill ha kvar befintlig bullervall. De har också 

mer övergripande synpunkter på projektets avgränsning i söder och anser 

att projektet med fördel skulle avslutas vid Maria station. 
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Bilaga 1-10  Miljöintressen med föreslagna åtgärder 

Bilaga 11A  Tabell Buller, nuläge och nollalternativ 

Bilaga 11B  Tabell Buller, utbyggnadsalternativ med och utan spårnära 

åtgärd 

Bilaga 11C  Tabell Buller, nytta av spårnära åtgärd samt behov av 

  fastighetsnära åtgärder 

Bilaga 11D  Tabell Buller, skolor och vårdlokaler 

Bilaga 12  PM Underlag för länsstyrelsens ställningstagande i frågan 

om betydande miljöpåverkan och tillståndsplikt i områden 

som omfattas av art- och habitatdirektivet samt 

fågeldirektivet 

Bilaga 13 PM Underlag för ansökan om upphävande av naturreservat 

samt ansökan om dispens från reservatföreskrifterna för 

naturreservat Väla skog 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


