
Var ska vi bygga den nya järnvägen? 
Vi behöver dina synpunkter.
Mellan Hässleholm och Lund planerar 
vi för en ca 70 km lång dubbelspårig 
järnväg. Järnvägen ska trafikeras 
med fjärrtåg i 320 km/h och snabba 
regionaltåg i 250 km/h. I arbetet ingår 
även att undersöka framtida stationer 
vid Hässleholm och Lund. Den nya 
järn vägen är en första sydlig del i en 

Ny stambana mellan  
Hässleholm och Lund

Trafikverket planerar framtidens transportsystem:

helt ny stambana avsedd för person-
trafik mellan Stockholm och Malmö. 

Varför behövs en ny järnväg  
mellan Hässleholm och Lund? 
Den nya järnvägen ger snabbare 
resor i södra Sverige och bidrar till 
att avlasta den befintliga järnvägen, 
Södra stam banan. Avlastningen ger 
Trafikverket mer tid för förebyggande 
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underhåll vilket leder till ett tåligare 
och mer robust järnvägssystem med 
bättre punktlighet. Det gör att du i 
framtiden, när den nya järnvägen är 
färdigbyggd i sin helhet, kommer  
kunna resa mellan Stockholm och 
Malmö på strax över två och en halv 
timme jämfört med dagens fyra och 
en halv timme.

Vad händer i projektet nu?
Vi har kommit så långt i utredningen 
att det nu finns alternativa förslag 
var järnvägen kan gå. Men innan vi 

Nya stambanor 
Trafikverkets uppdrag omfattar bygg andet 
av nya stambanor mellan Stockholm och 
Malmö samt Stockholm och Göteborg, mot-
svarande cirka 660 km helt ny dubbelspårig 
järnväg samt ett antal stationer längs med 
järnvägen. Stambanorna byggs i deletapper 
där ändpunkterna slutförs först. De första 
sträckorna är:

 Hässleholm−Lund i syd 

 Göteborg−Borås i väst 

  Ostlänken mellan Järna−Linköping

Fakta om projektet
Vad: Cirka 70 km dubbelspårig 
järnväg mellan Hässleholm och 
Lund.

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

Varför: Avlastning av Södra 
stam banan, järnvägen i Skåne 
blir pålitligare och tåligare, 
möjlighet att köra mer gods  
på järnväg, smidigare pendling  
genom fler och snabbare tåg- 
resor i Skåne samt snabbare 
resor mellan Skåne och Stock-
holm i framtiden.

Nuläge: Arbetet med 
lokaliserings utredningen pågår. 
Den förväntas vara färdig 
2023.

Tidplan: Planerad byggstart 
under perioden 2027−2029. 

STAFFANSTORPSTAFFANSTORP

ÖRKELLJUNGAÖRKELLJUNGA

HÖÖRHÖÖR

LOMMALOMMA

ÄNGELHOLMÄNGELHOLM

LUNDLUND

HÖRBYHÖRBY

BURLÖVBURLÖV

ÅSTORPÅSTORP

SVALÖVSVALÖV

HÄSSLEHOLMHÄSSLEHOLM

ESLÖVESLÖV

KRISTIANSTADKRISTIANSTAD

BJUVBJUV

PERSTORPPERSTORP

KLIPPANKLIPPAN

SJÖBOSJÖBO

KÄVLINGEKÄVLINGE

V
Torup

ÖstrabyAskeröd

Klasaröd

Eket

Finja

Mala

Krika

Röke

Kyrkheddinge

Hörja

Össjö

Stoby

Hurva

Vittsjö

Flädie

Billeberga

Vollsjö

Örtofta

Kungshult

Stehag

Flyinge

Annelöv

Billinge

Sjörröd

Vankiva

Harlösa

Sösdala

Tjörnarp

Stångby
Löberöd

Vallkärra

Väggarp

Linderöd

L.
Harrie

Kågeröd

Åsljunga

Kvidinge

Lövestad

N Rörum

Hällestad

Önneköp

Snogeröd

Röstånga

Ö Ljungby

Sjunnerup

Osbyholm

Marieholm

Revingeby

Tormestorp

Ballingslöv

Gårdstånga

Bergströmshusen

Teckomatorp

Bjärsjölagård

Stockamöllan

Pappersbruket

Burlövs
egnahem

Dalby

Åkarp

Vinslöv

Hjärup

Tyringe

Veberöd

Bjärnum

Furulund

S
Sandby

Munka
Ljungby

Ljungbyhed

Sjöbo

Hörby

Arlöv

Svalöv

Klippan Perstorp

Kävlinge

Örkelljunga

Lund

Allarp

Skyrup

Slättsjö

Venestad

Bälinge

Skäralid

Maglaby

Axelvold

Bonnarp

Forestad

Vallarum

Gryttinge

Kärreberga

Rickarum

Söndraby

Nybygget

Vittskövle

Eggelstad

Oderljunga

Bassholma

Skånes
Värsjö

Höör

Lomma

Eslöv

Hässleholm

Staffanstorp

Hallandsås

Lommabukten

V Ringsjön

Ö Ringsjön

³±104

³±108

³±103

³±114

³±102

³±117

³±108

³±119

³±104

³±108

³±106

³±113

³±109

³±E22

³±E6

³±E4

³±E22

³±21

³±23

³±21

³±24

³±17

³±13

³±23

³±11

³±11

³±13



© Lantmäteriet, Geodatasamverkan, Datum: 2020-12-17 

0 2 4 6 8 10
km

fortsätter vill vi ha er hjälp och era 
synpunkter, via något som formellt 
kallas samråd. Utredningen är en 
del i att under söka olika tänkbara 
lokaliseringsalternativ där järnvägen 
kan byggas samt lägen för stationer. 
Lokaliseringsutredningen påbörjades 
sommaren 2019 och förväntas vara 
färdig år 2023. Under utredningens 
gång kommer vi att genomföra sam-
manlagt fyra samråd, varav detta är 
det tredje. På grund av den pågående 
pandemin kommer vi inte att ordna 
fysiska möten eller öppna hus. 

Den 20 januari  
kommer lokaliserings- 
alternativen presenteras 
inom området på vår 
interaktiva karta på 
projektets webbplats.

Utrednings- 
område



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

Mellan 20 januari – 16 mars genomför 
projektet sitt tredje samråd under  
lokaliseringsutredningen. På vår webb-
plats tillhandahålls en interaktiv karta 
där det är möjligt att ta del av utkast 
till lokaliserings alternativ samt lämna 
synpunkter på dessa till lokaliserings-
alternativen. 

På webbplatsen kommer det att läggas 
upp filmer som presenterar projektet 
och hur arbetet med att ta fram försla-
gen till lokaliseringsalternativen gått till. 

Syftet med samrådet är dels att  
informera om själva projektet, dels att 
visa upp de förslag till lokaliserings-
alternativ som vi tagit fram, samt att  
få in synpunkter på materialet.

Du kan från och med 20 januari till och 
med 16 mars gå igenom allt material 
och lämna synpunkter på vår interaktiva 
karta: trafikverket.se/hassleholm-lund

Scanna QR-koden med 
din telefon för att läsa 
mer om de digitala 
frågestunderna på 
projektets webbplats.

Välkommen på digital frågestund,  
läs mer om hur det går till på projektets 
webbplats.

10 februari  
klockan 12 – 13 eller klockan 18 – 19.

2 mars  
klockan 12 – 13 eller klockan 18 – 19.

Välkommen på digitalt samråd!


