
Projekt Hässleholm−Lund
Mellan Hässleholm och Lund planerar vi för en ca 70 km 
lång ny dubbelspårig järnväg med hastigheten 320 km/h 
för fjärrtåg och 250 km/h för snabba regionaltåg.  
I arbetet ingår även etablerandet av stationslägen i Lund 
och Hässleholm. Den nya järnvägen är en första sydlig 
del i en helt ny stambana avsedd för persontrafik mellan 
Stockholm−Malmö.

Varför behövs en ny järnväg  
mellan Hässleholm och Lund?
Den nya järnvägen ger snabbare resor i södra Sverige 
och bidrar till att avlasta Södra stambanan. Avlastningen 
ger Trafikverket mer tid för förebyggande underhåll  
vilket leder till ett tåligare och mer robust järnvägs-
system med bättre punktlighet samtidigt som antalet 
lokaltåg kan öka på Södra stambanan. Det gör att du i 
framtiden, när stambanan är färdigbyggd i sin helhet, 
kommer kunna resa mellan Stockholm−Malmö på strax 
över två och en halv timme jämfört med ca fyra och en 
halv timme idag.

Vad händer i projektet nu?
Projektet genomför en omfattande lokaliserings-
utredning. Utredningen är en del i framtagandet av en 
järnvägsplan och undersöker olika tänkbara korridorer 
där järnvägen kan byggas samt lägen för stationer.  
Lokaliseringsutredningen påbörjades sommaren 2019 
och förväntas vara färdig år 2022. Under utredningens 
gång kommer Trafikverket att genomföra fyra samråd, 
med start i februari−mars 2020 för samråd 1. Möt projektledarna:

Projekt Hässleholm−Lunds utredningsområde

Dubbelspårig stambana 
mellan Hässleholm−Lund

Trafikverket planerar framtidens transportsystem:
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Nya stambanor 
Trafikverkets uppdrag omfattar byggandet av nya  
stambanor mellan Stockholm−Malmö och Stockholm− 
Göteborg motsvarande ca 66 mil helt ny dubbelspårig  
järnväg samt ett antal stationslägen längs med banorna. 
Stambanorna byggs i deletapper där ändpunkterna  
slutförs först. De första sträckorna är: 
• Hässleholm−Lund i syd 
• Göteborg−Borås i väst 
• Ostlänken mellan Järna−Linköping i Stockholmsregionen.



Tre snabba frågor till Sofia Bremer  
och Kristofer Söderberg, projektledare
Varför gör Trafikverket en lokaliseringsutredning? 
— När en ny järnväg ska planeras inleds en plan- 
läggningsprocess som regleras av lagen om byggande  
av järnväg. Lokaliseringsutredningen är en av de  
tidigaste delarna i planeringen. Då utreder vi olika  
lämpliga sträckningar (korridorer) för den nya järnvägen. 
I det arbetet behöver vi ta hänsyn till flertalet aspekter, 
bland annat naturmiljö, kulturmiljö, viktiga samhälls-
funktioner, kostnad och byggbarhet. När lokaliserings-
utredningen är klar 2022 så vet vi vilken korridor som 
Trafikverket kommer förorda som den mest lämpliga.

Varför är samråden en så viktig del av  
planläggningsprocessen? 
— Det är viktigt för att vi ska få in synpunkter och  
kunskap som kan påverka de val vi gör i lokaliserings- 
utredningen. Både andra myndigheter, organisationer 
och berörd allmänhet behöver vi samråda med. Ju  
tidigare vi får in synpunkter, desto större möjlighet  
har vi att ta hänsyn till dem.

Kommer ni ge samma information på alla öppna hus-
tillfällen? 
— Ja!

Faktaruta
Vad: Cirka 7 mil dubbelspårig järnväg mellan Hässleholm 
och Lund.

Hur: Järnvägen byggs för fjärrtåg som kör i 320 km/h 
och snabba regionaltåg som kör i 250 km/h. 

Varför: Avlastning av Södra stambanan, järnvägen i 
Skåne blir pålitligare och tåligare, smidigare pendling 
genom fler och snabbare tågresor i Skåne samt snabbare 
resor mellan Skåne och Stockholm i framtiden.

Nuläge: Arbetet med lokaliseringsutredningen pågår. 
Den förväntas vara färdig 2022.

Tidplan: Planerad byggstart under perioden 2027−2029. 

Välkommen på samråd!
I februari−mars 2020 genomför projekt  
Hässleholm−Lund sitt första samråd under 
lokaliseringsutredningen med fyra öppna hus-
tillfällen i Lund, Eslöv, Höör och Hässleholm. 

På de öppna husen får du höra projektets med-
arbetare berätta om arbetet med nya stambanor. 
Syftet med samrådet är dels att informera om 
själva projektet, dels att visa upp det material 
som Trafikverket tagit fram, och givetvis att få in 
synpunkter på det presenterade materialet. En 
allmän presentation hålls därför varje heltimme 
(kl 15−19) med efterföljande frågestund. 

Du kan redan nu gå igenom allt material och 
lämna synpunkter på vår webbsida:  
trafikverket.se/hassleholm-lund

Varmt välkommen på något  
av de öppna husen:
Höör 4 mars kl 15.00−19.30, Älvkullen,  
Älvgatan 2

Lund 9 mars kl 15.00−19.30, Magle Konserthus, 
Magle stora kyrkogata 4

Hässleholm 10 mars kl 15.00−19.30, Hässleholm  
tekniska skola, Stobygatan 7

Eslöv 12 mars kl 15.00−19.30, Carl Engström-
skolan, Östergatan 16

Trafikverket, 291 54  Kristianstad. Besöksadress: Björkhemsvägen 17. 
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 
trafikverket.se/hassleholm-lund


