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Nya stambanor ger regional utveckling 
och knyter samman Sverige
De nya stambanorna ska knyta 
samman storstadsregionerna med 
kortare restider och samtidigt 
bidra till stadsutveckling och större 
arbetsmarknadsregioner. Utöver 
det ska järnvägen även tillföra och 
frigöra betydande kapacitet på Västra 
och Södra stambanan för att kunna 
möjliggöra fler lokala pendlingsresor 
med tåg och godstransporter på den 
befintliga järnvägen. 

De nya stambanorna planeras för 
hastigheter mellan 250–320 km/h 
och systemet byggs ihop ifrån  

Varför behövs ny järnväg?
Det finns flera anledningar till varför 
vi behöver bygga mer järnväg. Sverige 
växer. 

Befolkningen ökar med cirka 100 000 
personer per år och senast 2028 
förväntas vi vara över elva miljoner 
invånare. I takt med att vi blir fler  
och städerna växer, ökar också  
behovet av gröna, hållbara och 
smidiga trafiklösningar. Under de 
senaste decennierna har tågresandet 
ökat kraftigt, bara i Skåne har antalet 

pendlingsresor ökat med över 1 500% 
från 3 till 50 miljoner resor årligen sen 
1980-talet. Totalt i Sverige rullar mer 
än 1 500 000 tåg på järnvägen varje år 
och antalet ökar stadigt. 

Det är en positiv utveckling, men  
det ställer också stora krav på ett 
redan påfrestat järnvägssystem.  
Själva ryggraden i den svenska järn- 
vägen – Västra och Södra stambanan, 
utformades på 1850-talet och  
trafikeras idag hårt av både person- 

och godstrafik. Kapaciteten är ytterst 
begränsad med lite tid för före- 
byggande underhållsarbete vilket gör 
systemet sårbart med förseningar som 
vanlig följd. För att Sverige ska kunna 
fortsätta växa och ha en modern, säker 
och pålitlig spårinfrastruktur i fram- 
tiden behövs en utbyggnad av järn-
vägssystemet. De nya stambanorna  
för höghastighetståg är, tillsammans 
med andra järnvägsprojekt i olika delar 
av Sverige, ett viktigt led i det arbetet.

De färgade linjerna visar de tre första  
deletapperna för nya stambanor.

ändpunkterna. I Skåne arbetar  
Trafikverket för fullt med planeringen 
av sträckan Hässleholm–Lund  
som kommer bli den första sydliga 
delen i en ny stambana mellan  
Stockholm–Malmö. 

Den nya järnvägen bidrar till att  
avlasta Södra stambanan och  
gör på så sätt järnvägen i Skåne  
pålitligare och tåligare. Den knyter 
även samman nordöstra och  
sydvästra Skåne genom fler  
och snabbare tågresor i fram- 
tiden.

Det här utskicket går ut till hushåll och arbetsplatser inom eller i nära anslutning  
till utredningsområdet för ny järnväg mellan Hässleholm och Lund.



Kommer lokaltrafiken verkligen kunna öka på de  
befintliga banorna när den nya järnvägen är färdig?
När de region- och fjärrtåg som idag inte stannar i Eslöv och 
Höör flyttar från Södra stambanan kommer antalet avgångar 
med dagens Öresundståg och Pågatåg att kunna öka från 
Eslöv och Höör, främst i lågtrafik. Den största vinsten är dock 
att dagens avgångar i högtrafik kommer kunna finnas kvar. 
Utan en ny järnväg mellan Lund och Hässleholm kommer 
region- och fjärrtågen tränga undan Pågatågsavgångar  
från de mindre orterna. Det gör det svårare att pendla med 
tåg, inte bara från Höör och Eslöv utan även till exempel  
Sösdala, Tjörnarp och Stehag. Av den anledningen gynnar  
Hässleholm–Lund samtliga kommuner, inte bara Lund och 
Hässleholm som får stationslägen för den nya järnvägen.

Vad är en lokaliseringsutredning?
Vid anläggandet av ny järnväg följer Trafikverket plan- 
läggningsprocessen som styrs av lagen om byggande av 
järnväg (1995:1649). En av de första delarna i planläggnings-
processen heter lokaliseringsutredning och den syftar till  
att förutsättningslöst och på övergripande nivå utreda  
alternativa lokaliseringar av den nya järnvägen samt stations-
lägen. Under arbetet med lokaliseringsutredningen sker ett 
antal samråd där det ges möjlighet att lämna synpunkter.  
Som en del av arbetet med lokaliseringsutredningen upp-
rättas en miljökonsekvensbeskrivning som redogör för de 
studerade lokaliseringsalternativens miljöpåverkan. Miljö- 
konsekvensbeskrivningen ska godkännas av länsstyrelsen. 
Därefter ställs lokaliseringsutredningen ut för granskning  
så att de som berörs kan lämna synpunkter. Lokaliserings- 
utredningen mynnar ut i att Trafikverket tar fram en rang- 
ordning av studerade lokaliseringsalternativ. 

Är det dyrare att bygga för 320 km/h istället för 250 km/h?
Skillnader i kostnad mellan 250 km/h och 320 km/h är  
marginella i landsbygdsmiljö. Däremot så påverkar hastig- 
heten intrången och även kostnaderna i tätortsmiljöer. Andra 
saker som gör att kostnaderna för järnvägsprojekt går upp  

är extra krav på gestaltningen, extra tunnlar/broar för att 
skydda naturområden och åtgärder i infrastruktur som  
bil- och cykelvägar utanför själva järnvägen. Detta är dock 
oberoende om hastigheten är 250 km/h eller 320 km/h.

Hur långa blir restiderna med den nya järnvägen? 
Restidsmålet för den nya järnvägen mellan Hässleholm och 
Lund är 19 minuter med höghastighetståg och 23 minuter 
med snabba regionaltåg. I framtiden, när hela järnvägen  
är utbyggd, kommer restiden bli cirka 2,5 timme mellan 
Stockholm och Malmö, jämfört med dagens 4,5 timme. 

Har ni bestämt var stationerna ska ligga  
i Lund och Hässleholm?
Nej, under lokaliseringsutredningen tittar vi förutsättnings-
löst på olika placeringar av stationslägen. Det innebär att 
både centrala och externa stationsalternativ utreds och 
analyseras. Vid samråd 4 kommer Trafikverkets förslag på 
stationslägen att presenteras tillsammans med ett utkast  
till förslag till rangordning av lokaliseringsalternativen där  
då även stationerna ingår.

Med Hässleholm–Lund på plats kommer  
Södra stambanan vara full redan år 2040?  
När den snabbgående trafiken flyttas till den nya stam- 
banan kommer regionaltågstrafiken och godstågstrafiken  
att öka på den befintliga Södra stambanan. Trafikverkets 
senaste prognos visar att Södra stambanan på delen  
mellan Hässleholm och Lund utnyttjas till 71 % efter 2040 
när Hässleholm–Lund tagits i drift. Separeringen av person-
tåg utan uppehåll och persontåg med uppehåll innebär att 
risken för störningar på Södra stambanan minskar samtidigt 
som stora vinster görs i kapacitet och robusthet. Prognosen 
gjordes inför Trafikverkets förslag till Nationell plan 2021  
och utgår från att beslutade infrastrukturobjekt genomförs. 
Även Fehmarn Bält-förbindelsen och den ökning av tåg  
från kontinenten den förväntas innebära efter öppnandet 
2028 ingår i prognosen.

VANLIGA FRÅGOR

Hässleholm–Lund är en av de första 
sträckorna av de nya stambanorna 
som byggs ut med start i änd- 
punkterna Stockholm, Göteborg och 
Malmö. Del för del byggs sedan järn-
vägen ihop till ett helt system  
för höghastighetståg och snabba  
regionaltåg. Trafikverket genomför 
just nu en systemövergripande  
utbyggnadsanalys som ska resultera  
i en utbyggnadsplan där vi identi- 
fierar i vilken ordning de resterande, 
mellanliggande sträckorna ska  

Vad händer norr om Hässleholm?
byggas ut för bäst effekt. För att hela 
systemet ska vara färdigt 2045 krävs 
dock att planeringsarbetet påbörjas 
senast 2026 för de mellanliggande 
sträckorna.

För att Hässleholm–Lund ska kunna 
börja trafikeras innan hela systemet 
är utbyggt 2045 planerar vi för en 
anslutning till Södra stambanan norr 
om befintlig station i Hässleholms 
kommun. Denna kommer senare 
att ersättas vid sammankopplingen 
av systemet som helhet. Dessutom 

anläggs det en permanent kopplings-
punkt söder om Hässleholm som 
medför att regiontågen även i fram-
tiden, och oberoende av stationsläge 
för den nya stambanan, kan trafikera 
befintliga Hässleholm C för vidare 
färd på Södra stambanan respektive 
Skånebanan. Det innebär att en stor 
andel av persontågen kan flytta över 
till den nya järnvägen mellan Lund 
och Hässleholm när den är färdig-
byggd någon gång mellan 2037–2039. 



Vad är viktigast för er på Skånetrafiken  
de kommande åren?
– För vår del är det viktigt att kunna upprätthålla  

en välfungerande trafikering till och från alla skånska järn-
vägsorter. Tittar man på sträckan Lund–Hässleholm så ser  
man att kapaciteten slår i taket. Det blir förseningar som 
fortplantas ut i övriga systemet, med följdförseningar och  
i värsta fall inställda avgångar på helt andra sträckor  
runt om i Skåne.

Mats menar att det inte enbart är regionaltågtrafiken som 
spås öka. Skånetrafikens beräkningar visar att även gods-  
och snabbtågstrafiken kommer att öka under de kommande 
åren. Därför är behovet av mer kapacitet stort:

 – Många företag längs med järnvägen drar nytta av sin  
placering. Till exempel ser vi att Örtofta Sockerbruk  
bygger ut. Ett annat exempel är Kraftringen som också 
satsar på nya anläggningar i järnvägsnära läge. Även  
de mindre orterna tjänar på järnvägen. Vi såg det i  
Sösdala som har fått ett rejält uppsving sen de fick  
sin tågstation. Huspriserna stiger och kommunens  
attraktionskraft ökar. 

Vad skulle du säga är viktigast för Skånetrafiken  
när det gäller sträckan Lund-Hässleholm?
– Mer kapacitet är viktigt för framtidens utveckling 

i Skåne. Om vi ser specifikt på järnvägen mellan Lund  
och Hässleholm så ser vi tydligt att både Höör och  
Eslöv växer. Även andra orter längs med järnvägen är 
beroende av välfungerande tågtrafik. 

Hallå där Mats Ohlsson, 
senior trafikutvecklare Skånetrafiken
 

Mats Ohlsson arbetar med utveckling av tågtrafiken på Skånetrafiken. Vi ringde upp honom för att höra  
hur Skånetrafiken ser på järnvägssituationen i Skåne.

”Mer kapacitet
är viktigt

för framtidens
utveckling
i Skåne”

Mats berättar vidare att Region Skåne med Skånetrafiken  
i spetsen nu tittar på nya regionaltåg för att möta de för- 
väntade reseökningarna i Skåne. De ska på sikt ersätta 
Öresundstågen och på sträckan Lund–Hässleholm 
är bristen på kapacitet en särskilt stor utmaning:  

– Vi satsar på framtida tåg som ska ge fler möjlighet att 
kunna resa och dessutom snabbare än idag. Men då krävs 
mer kapacitet. Det handlar inte enbart om fler och större 
tåg, men tänk er ett Pågatåg som har 234 sittplatser.  
Hur många bilar är det? Om fler väljer att resa med tåg 
kommer vi automatiskt att avlasta vägarna, vilket ger 
stora miljövinster, avslutar Mats Ohlsson.

 Mats Ohlsson, senior trafikutvecklare Skånetrafiken
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Vad har hänt i projektet sen sist?

Vad har egentligen hänt  
i projektet sedan samråd 3?
– Sedan dess har vi gått igenom alla  
yttranden och fortsatt arbetet med  
de olika lokaliseringsalternativen  
för att till samråd 4 (första kvartalet 
2023) kunna rangordna dem. Vi  
viktar och värderar alla tänkbara  
sträckor i kortare delar i något vi  
kallar effekt- och konsekvens- 
bedömningar för respektive korridor.  
I nuläget arbetar vi tätt tillsammans 
med det som kallas för allmänna  
intressenter, det vill säga kommunerna, 
Region Skåne, Länsstyrelsen och  
andra myndigheter.

Det är en lång process att komma  
fram till var järnvägen ska gå, men  
det är viktigt att den får ta sin tid.  
Det måste bli rätt.

Vad innebär  
rangordningen?
– Under samråd 4 kommer vi  
presentera ett utkast på förslag  
till rangordning av lokaliserings- 
alternativ för den nya järnvägen  
och stationslägen samt de bortval  
av övriga korridorer vi gjort sen  
samråd 3. I rangordningen kommer  
vi motivera alla val vi gjort för att  
det ska vara tydligt varför vi förordar  
ett visst alternativ.

Det har gått ett år sedan Hässleholm–Lunds senaste samråd  
avslutades där närmre 1400 yttranden lämnades in.  
Läs vad Kristofer Söderberg, projektledare och enhetschef,  
har att säga om arbetet sedan dess och vägen framåt.

Vad säger du till allmänheten  
som är oroliga?
– Vi förstår att det här berör och att vi 
skapar oro. Oavsett var vi lägger spåren 
kommer vi att påverka, vi arbetar därför 
aktivt med att minimera de negativa 
effekterna så långt som möjligt. Min 
personliga förhoppning är att läget ska 
klarna nästa år när vi har samråd 4. 

Hur arbetar ni med miljö  
och hållbarhet?
– Den nya järnvägen mellan Hässleholm 
och Lund kommer att möjliggöra ett 
mer hållbart resande. Miljö- och håll-
barhetsfrågorna går som en röd tråd 
genom projektet, vilket innebär att  
vi tänker långsiktigt och gör hållbara  
val när vi planerar den nya järnvägen. 
Den kommer otvivelaktigt att förändra 
landskapet, därför är det viktigt att  
vi har en långsiktig syn på hur vi  
utformar, bygger och förvaltar den. 

Att bygga en sådan här stor anläggning 
innebär påverkan på landskapsbilden, 
boendemiljön, naturmiljön och kultur- 
miljön. Att begränsa de negativa 
konsekvenserna är därför några av våra 
viktigaste uppgifter när vi till slut väljer 
ett lokaliseringsalternativ. Vi måste 
uppfylla vårt uppdrag, men det är också 
av största vikt att vi ska göra så lite 
intrång som möjligt.

Kristofer Söderberg, projektledare  
och enhetschef på Trafikverket.

Läs mer om Hässleholm–Lund  

Återkoppling om  
djur- eller växtarter
I november 2021 hörde Trafikverket 
av sig till de som i samråd 3 hade 
nämnt djur- eller växtarter inom 
utredningsområdet. Syftet var att ge 
allmänheten möjlighet att bidra  
med sina kunskaper och inkomma 
med kompletterande uppgifter om 
djur- och växtarter. Uppgifterna  
om arterna är ett värdefullt  
komplement till de kartläggningar 
och inventeringar som Trafikverket 
utför och ersätter inte Trafikverkets 
undersökningsplikt. Totalt kom  
det in cirka 60 svar. Informationen 
från allmänheten omhändertas  
inom arbetet med lokaliserings- 
utredningen.

trafikverket.se/hassleholm-Lund


