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Nya stambanor

66 mil 
ny dubbelspårig järnväg mellan 

Stockholm-Göteborg/Malmö ska 

byggas

Ökad kapacitet
nya stambanor planeras och byggs 

för att öka möjligheten till hållbara 

och tillförlitliga resor på järnväg



+20 000

Vi bygger för framtiden 
och för ett närmare Sverige

Varje år ökar befolkningen i Skåne med 20 000 invånare.

1980 – 3 miljoner resor

1999 – 10 miljoner resor

2019 – 50 miljoner resor

Regionala resor i Skåne med tåg:



• 80% väldigt högt

• 60-80% högt

• < 60% lågt

Kapacitetsutnyttjande Södra och 

Västra stambanan



• 2009: ”Höghastighetsbanor – ett samhällsbygge 

för stärkt utveckling och konkurrenskraft” 

• 2012: Kapacitetsutredningen  

• 2014-2017: Sverigeförhandlingen

• 2014-2018: Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) 

höghastighetsjärnväg Jönköping-Malmö

• 2018: Projekt Hässleholm – Lund etableras 

Kort historik
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Pågående projekt

Avslutade åtgärdsvalsstudier 

Jönköping–Malmö

Linköping–Borås 

Hässleholm–Lund

Göteborg–Borås 

Ostlänken (Järna–Linköping) 

Nya stambanor mellan Stockholm 
och Göteborg/Malmö



Nya stambanor mellan 
Stockholm och Göteborg/Malmö ska

• Tillföra betydande kapacitet i Sveriges 

järnvägssystem samt möjliggöra punktliga och 

robusta resor och transporter för människor och 

näringsliv.

• Ge väsentligt kortare restider med tåg inom Sverige 

samt mellan Sverige och andra länder i Europa.

• Genom ökad tillgänglighet och nya reserelationer 

skapa goda förutsättningar för starka 

arbetsmarknadsregioner och regional utveckling.

• Främja hållbara resor och transporter.



fördelar med 
Hässleholm-Lund 
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Snabbare tågresor 
i Skåne

1



Fler och tätare 
regionala avgångar

2



Avlastar 
Södra stambanan

3



Avsevärt kortare restid 
till Stockholm 
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Ett hållbart 
transportsystem för gods 
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Korta fakta 

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 och snabbare 

resor mellan storstadsregionerna i framtiden.

Nuläge: Arbetet med lokaliseringsutredningen pågår. 

Den förväntas vara färdig 2022.



Projekt Hässleholm–Lunds ändamål

Ny järnväg mellan Hässleholm och Lund ska:

• Vara del av nya stambanor mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. 

• Tillföra och frigöra betydande kapacitet och öka robustheten i det sydsvenska järnvägssystemet. 

• Möjliggöra avlastning av Södra stambanan genom effektiv trafikering med storregionala tåg 

mellan Lund och Blekinge, Kronobergs och Kalmar län. 

• Bidra till väsentligt kortare restider med tåg och därmed skapa goda förutsättningar för starka 

arbetsmarknadsregioner och hållbar regional utveckling. 

• Med stationsorterna Hässleholm och Lund möjliggöra hög tillgänglighet och ge stöd för ett 

betydande resande med tåg.

• Främja hållbara och punktliga resor och transporter för människor och näringsliv.



Trafikverkets planläggningsprocess

Samrådsunderlag 

inför länsstyrelsens 

beslut om betydande 

miljöpåverkan

Projektet belyser 

miljöaspekter inom 

utredningsområdet

Framtagande 

av plan

Projektet utreder 

detaljerat var och 

hur järnvägen ska 

byggas inom 

beslutad korridor

Fastställelse-

prövning

Trafikverket fast-

ställer järnvägs-

planen. När planen 

vunnit laga kraft kan 

vi börja bygga.

Lokaliserings-

utredning

Projektet utreder 

olika korridorer inom 

utredningsområdet

Tillåtlighets-

prövning

Regeringen beslutar 

om tillåtlighet för 

projektet och vilken 

korridor som ska 

utredas vidare



Tidplan

2019–2022

Lokaliserings-

utredning 

2022–2024

Tillåtlighets-

prövning 

2022–2026

Järnvägsplan

2026–2028

Fastställelse-

prövning

2027–2029

Planerad 

byggstart



Lokaliseringsutredning



OBS! Dessa bilder är illustrerade exempel.



OBS! Dessa bilder är illustrerade exempel.



Granskning

våren 2022

Samråd 4  

sommaren 

2021

Samråd 3 

nov/feb 

2020-2021

Samråd 2  

29 maj-18 

juni 2020

Samråd 1

17 feb-16 

mars 2020

Lokaliseringsutredning med miljöbedömning
maj 2019 maj 2022

Kartläggning av 

förutsättningar

Förslag på 

möjliga korridorer 

och bortval av 

områden 

Konsekvensbeskrivna 

korridorer och förslag 

till rangordning av 

korridorer

Färdig 

lokaliserings-

utredning och 

MKB

Granskningshandling 

och beslut

rangordning av 

korridorer

Samråd

Länsstyrelsen, 

myndigheter, region 

och kommuner  

Samrådsgrupp och 

tjänstemannagrupp

Organisationer, 

medborgare och 

allmänhet

Samrådsparter!



Samråd



Läs mer

Webbsida trafikverket.se/hassleholm-lund


