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Förord 
Söderåsbanan sträcker sig mellan Åstorp och Teckomatorp via bland annat Kågeröd, Svalöv 
och Billesholm. Söderåsbanan har tidigare endast trafikerats av godståg. I projekt Åstorp – 
Teckomatorp, etapp 3 är syftet att möjliggöra för pågatågstrafik med bibehållen kapacitet för 
godstrafik. Söderåsbanan rustas upp i tre etapper. Etapp 1 är genomförd och innebar att 
kontaktledningen och spåret byttes ut. Etapp 2 färdigställdes under 2015 och innebar bland 
annat att banan utrustades med fjärrblockering och nytt ställverk. Mötesspåret i Billesholm 
förlängdes och gång- och cykeltunnlar har byggts under Billesholms bangård och under 
järnvägen i Kågeröd.  

I etapp 3 planeras bland annat nya resandestationer i Billesholm, Kågeröd och Svalöv. En 
höjning av hastigheten till 160 km i timmen planeras samt åtgärder för suicid och 
spårspring. Inom etapp 3 vidtas även åtgärder för att anpassa resandestationen i 
Teckomatorp för 4-tågsmöte. För etapp 3 ingår även att ta fram en Järnvägsplan för 
mötesspår och plattformar i Kågeröd och Svalöv vilket denna Plan- och miljöbeskrivning är 
en del av. 

Plan- och miljöbeskrivningen har upprättats av COWI AB i samarbete med Rejlers AB på 
uppdrag av Trafikverket. 

Revidering av beskrivningen har skett efter att planen varit ute på granskning. Där ändring 
skett finns en markering i marginalen i form av en linje. 

Beställarens projektorganisation 

Projektledare Trafikverket, Sofie Ulvestad 

Konsultens projektorganisation 

Projektledare: Roland Ekeberg/Ing-Britt Swedenborg, COWI AB 

Ansvarig Järnvägsplan:  Ing-Britt Swedenborg, COWI AB 

Ansvarig Miljöbeskrivning: Marianne Lausten, COWI AB 
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1. Sammanfattning 

Söderåsbanan, som går mellan Åstorp och Teckomatorp, via Billesholm, Kågeröd och 
Svalöv, trafikeras idag av endast av godståg. För att klara av framtidens tågtrafik, med både 
persontrafik och ökad godstrafik, planeras en utbyggnad som bland annat innebär 
anläggande av nya mötesspår och plattformar i Kågeröd och Svalöv.  

 

Figur 1.   Kartan visar Söderåsbanans sträckning mellan Åstorp och Teckomatorp i rött.  
(© Lantmäteriet 2005. Ur GSD‐Översiktskartan, Dnr: M2001/1502). 

De planerade utbyggnaderna i Kågeröd och Svalöv inom etapp 3 omfattar nya mötesspår 
och plattformar med kapacitet för 750 meter långa tåg. I Svalöv omfattar utbyggnaden även 
en planskild gångbro vid stationsläget. För de planerade utbyggnaderna i Kågeröd och 
Svalöv krävs en järnvägsplan. Järnvägsplanens syfte är att fastställa vilken mark som 
permanent eller tillfälligt behöver tas i anspråk för järnvägsanläggningen.  

Järnvägsplanen omfattar förutom mötesspår, plattformar och planskild gångbro, även 
tillhörande trappor, ramper och bullerskyddsåtgärder. Angränsande delar av stations-
området tillhör kommunen och regleras i detaljplan eftersom dessa inte utgör en del av 
järnvägsanläggningen. Det ingår dock i projektet att i samarbete med kommunen förbereda 
för dessa delar med hänsyn till den sammantagna lösningen. Utbyggnaden i Kågeröd 
kommer anpassas till planskild gång- och cykeltunnel som kommunen och Trafikverket 
anlade under 2015 i etapp 2. 

Järnvägsplanen kommer att ta cirka 0,5 ha ny mark i anspråk för ny järnvägsanläggning i 
Kågeröd. I Kågeröd utgörs den mark som tas i anspråk för järnvägsplanen till en stor del av 
mark som under etapp 2 använts som massupplag och som tidigare har utgjorts av 
energiskogsmark. Massupplaget görs i denna etapp om till bullerskyddsvall. Övrig i 
anspråkstagen mark i Kågeröd utgörs till största del av planlagd mark, främst i form av 
industrimark. Järnvägsplanen kommer att ta cirka 0,5 ha ny mark i anspråk för ny järn-
vägsanläggning i Svalöv. I Svalöv utgörs den i anspråkstagna marken främst av före detta 
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åkermark, som numera utgörs av impediment mellan befintlig järnväg och grusväg, samt 
planlagd mark som till största del utgörs av industrimark. 

Under byggtiden kommer cirka 1,4 ha mark tas i anspråk genom tillfällig nyttjanderätt i 
Kågeröd och cirka 2,4 ha mark tas i anspråk genom tillfällig nyttjanderätt i Svalöv. 

Projektet möjliggör trafikering med person- och godståg på den aktuella delen av banan och 
medför således grundläggande transportbehov för medborgare och näringsliv. Utbyggnaden 
bidrar till förbättrad transportkvalitet genom ökad transport- och återhämtningskapacitet, 
vilket minskar risken för trafikstörningar.  

Tillsammans med övriga satsningar kommer järnvägens konkurrenskraft förbättras genom 
projektets genomförande. Genom att öka förutsättningarna för transporter på järnväg 
bedöms andelen vägtransporter minska. Vid en ökad andel person- och godstrafik på 
järnväg minskar utsläpp av koldioxid, kväve- och svaveloxider till följd av minskad vägtrafik. 
Spårburen trafik är även det mest energieffektiva transportsättet både när det gäller person- 
och godstrafik. 

Då det idag inte förekommer någon persontrafik på Söderåsbanan sker de kollektiva 
transporterna med buss längs banans sträckning. Det finns dock ingen busslinje som går 
hela vägen mellan Åstorp och Teckomatorp vilket begränsar möjligheten för arbetspendling. 
Val av färdmedel varierar med avstånd och vid längre sträckor ökar användningen av tåget 
som färdmedel. Utbyggnaden innebär att det med relativt små medel kan erbjudas 
snabbare, kortare och miljövänligare transporter. När restiden förkortas förbättras 
förutsättningarna för arbetspendling från orterna längs banan vidare till exempelvis Malmö 
och Helsingborg.  

Järnvägsplanens åtgärder har bedömts i förhållande till riksdagens miljömål och gällande 
miljökvalitetsnormer. Järnvägsplanens åtgärder leder till en förbättrad kollektivtrafik, vilket 
bidrar positivt till uppfyllelsen av flera miljömål. Järnvägsplanens åtgärder bedöms inte leda 
till att någon miljökvalitetsnorm överskrids. 

Järnvägen är av riksintresse för kommunikationer. Järnvägsplanens åtgärder medför 
positiva miljöeffekter avseende riksintresset eftersom dessa bidrar till en mer tillförlitlig 
kollektivtrafik. I övrigt berörs inget utpekat riksintresseområde eller något annat utpekat 
eller skyddat område. 

Järnvägsplanen leder till en mycket liten förlust av produktiv jordbruksmark, vilket är en 
värdefull resurs. Markintrånget för de planerade utbyggnaderna är begränsat och marken 
behövs för att tillgodose ett väsentligt samhällsintresse. Marken som tas i anspråk i Kågeröd 
och Svalöv ligger i direkt anslutning till befintlig järnväg och anspråket är litet och påverkar 
inte möjligheterna att bedriva jordbruk på kvarstående marker 

Bullerberäkningar visar att utbyggnaden av nya mötesspår kommer att innebära en något 
ökad ekvivalent bullernivå för boende längs järnvägen. Järnvägsplanens åtgärder bedöms 
också medföra en förstärkt fysisk barriäreffekt eftersom de planerade åtgärderna medför en 
ökad trafikering av banan. I viss mån medför åtgärderna även en något ökad visuell 
barriäreffekt på grund av bullerskyddande åtgärder. De bullerreducerande åtgärder som har 
studerats omfattar dels åtgärder längs banan i form av bullerskyddsskärmar, dels 
fastighetsnära åtgärder. Med de bullerdämpande åtgärder som föreslås kan samtliga 
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riktvärden för buller klaras förutom för fem fastigheter. Av dessa är det en fastighet i 
Kågeröd som riskerar att få för hög maximalnivå inomhus och på uteplatsen, två fastigheter 
i Kågeröd som riskerar att få för hög maximalnivå inomhus, en fastighet i Svalöv som får för 
hög ekvivalentnivå vid fasad och för hög maximalnivå på uteplatsen samt en fastighet i 
Svalöv som får för hög maximalnivå på uteplatsen. Efter besiktningen, då mer information 
inhämtats, kan troligen åtgärder föreslås som innebär att riktvärdena inomhus klaras. I 
utredningen har maximal dämpning angetts vara 43 dBA men vid gynnsamma lägen kan 
åtgärder dämpa upp till 48 dBA. Med de föreslagna bullerskyddsåtgärderna bedöms därför 
effekterna av bullerstörningarna bli små. 

Kågeröd och Svalöv är gamla stationssamhällen som inte haft tillgång till spårburen 
persontrafik under lång tid. Utbyggnadsområdet i Svalöv omfattas av kulturmiljöprogram 
vars värde ligger i att samhället är tydligt exempel på ett av 1800-talets stationssamhällen 
som starkt präglats av den omgivande rika jordbruksbygden. Utbyggnaden bedöms till viss 
del kunna bidra till att återvitalisera och levandegöra Svalöv som ett stationssamhälle.  

Anläggningsarbete kommer att pågå under ca två år. Under denna tid kommer bland annat 
arbetsmaskiner och ökade transporter till utbyggnadsområdena att påverka omgivningen. 
Påverkan under byggtiden kommer huvudsakligen att omfatta aktiviteter som medför ökat 
buller och ökade luftföroreningar. Påverkan är emellertid temporär och upphör efter 
avslutat anläggningsarbete. 

I och med att utbyggnaden görs längs befintlig järnvägssträckning är den negativa påverkan 
begränsad. Trafikverket bedömer sammantaget att projektets effekter är mycket positiva. 

Länsstyrelsen har beslutat att de planerade åtgärderna inte kommer att medföra en 
betydande miljöpåverkan.  
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2. Beskrivning av projektet, dess mål och bakgrund  

2.1. Projektmål 

Projektets mål är att möjliggöra pågatågstrafik på sträckan Åstorp – Teckomatorp med 
bibehållen kapacitet för godståg. 

2.2. Bakgrund och projektbeskrivning 

Tågtrafiken skapar genom sin uppbyggnad en struktur som naturligt bildar grunden för 
kollektivtrafiksystemet i Skåne. Tåget är det färdsätt som har de bästa förutsättningarna att 
konkurrera med bilen genom att öppna upp för pendling över längre sträckor som annars 
inte skulle vara möjliga.  

Söderåsbanan som går mellan Åstorp och Teckomatorp, via bland annat Kågeröd, Svalöv 
och Billesholm, trafikeras i dagsläget endast av godståg. Det har länge funnits starka 
önskemål från berörda kommuner samt Region Skåne (Skånetrafiken) om persontrafik på 
sträckan. Även Trafikverket har ansett att det är önskvärt att trafikera banan med 
persontrafik, under förutsättning att åtgärder som säkrar godstrafikens utveckling vidtas.  

Söderåsbanan ingår också i "det nya godsstråket genom Skåne" som skapades när tunneln 
genom Hallandsås öppnades. För att möjliggöra bibehållen godstrafik och samtidigt införa 
regionaltåg på Söderåsbanan måste kapaciteten förbättras. Enligt tidigare genomförd 
förstudie (Nya mötesstationer i/vid Kågeröd och Svalöv, BRST PM 1999-12-15) kommer 
det att krävas tre mötesstationer för att möjliggöra både för godstågstrafik och 
persontågstrafik längs banan. Detta kommer att ske genom nya mötesspår i Kågeröd och 
Svalöv samt i Billesholm. Mötesspåren ska byggas för att kunna ta emot förväntade framtida 
godstågslängder på maximalt 750 meter.  

Åtgärderna i Kågeröd och Svalöv omfattas av järnvägsplan enligt lagen om byggande av 
järnväg (SFS 1995:1649).  

Överenskommelser om planering för införande av persontrafik på Söderåsbanan och 
Lommabanan tecknades i juni 2013 mellan Trafikverket, Region Skåne och berörda 
kommuner - Åstorps, Bjuvs, Svalövs, Kävlinge och Lomma kommun. Söderåsbanan finns 
också med i den nationella trafikslagsövergripande plan som antagits för perioden 2014-
2025. I planen ingår utbyggnaden som en del av Godsstråket genom Skåne och omfattar två 
etapper, etapp 2 och 3, vilka i planen planeras få en byggstart mellan 2014-2016. Kommunal 
medfinansiering av resandestationerna är en förutsättning för hela projektet. 

2.3. Projektets etappindelning 

Under början av 2000-talet påbörjades en upprustning av Söderåsbanan, vilken benämns 
etapp 1. Under 2015 har denna upprustning fortsatt främst för att förbereda för den 
utökning av godstågstrafik som kommer att ske i samband med öppnandet av 
Hallandsåstunneln. Detta arbete ingick i etapp 2. Aktuellt projekt med mötesspår och 
stationer i Kågeröd och Svalöv utförs under etapp 3. En övergripande beskrivning av 
respektive etapps omfattning beskrivs nedan. 

Etapp 1 – byte av räls och slipers, nya kontaktledningar: Upprustningen började 
redan under början av 2000-talet. Längs hela sträckan byttes räls och slipers ut. 2010 byttes 
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de gamla kontaktledningarna från 1930-talet ut och flera obevakade järnvägsövergångar 
stängdes. 

Etapp 2 – bangårdsombyggnader, mötesspår, gång- och cykeltunnlar: Under 
2015 utfördes den andra etappen av Söderåsbanans upprustning, i denna ingick bland annat 
ombyggnader av Åstorps och Billesholms bangårdar inklusive ett nytt mötesspår och en ny 
gång- och cykeltunnel i Billesholm, ny gång- och cykeltunnel i Kågeröd samt ny väg-, gång- 
och cykeltunnel norr om Teckomatorp. Längs hela sträckan ingick dessutom förstärkning av 
spårens underlag, nya el- och telekablar, stängning av ett tiotal obevakade övergångar samt 
en ombyggnad av signalsystemet så att de kan fjärrstyras från trafikcentralen i Malmö. 

Etapp 3 – mötesspår, nya stationer, bullerskyddsåtgärder: I etapp 3 ingår nya 
resandestationer i form av plattformar inklusive utrustning i Billesholm, Kågeröd och Svalöv 
samt åtgärder i Teckomatorp som medger 4-tågsmöten. I Kågeröd och Svalöv ingår även 
mötesspår, spärrstaket, panelstängsel, bullerskyddsåtgärder, trappor och ramper till 
plattformarna samt planskild gångbro i Svalöv. 

2.4. Tidigare utredningar 

2.4.1. Järnvägsutredning 

Redan 1997 gjordes en järnvägsutredning för Söderåsbanan där anpassning av Billesholms 
bangård samt nya mötesstationer i Kågeröd och Svalöv behandlades. Utredningen uppfyllde 
dock inte de nya lagkraven angående samråd, vilket var en av anledningarna till att det 
därefter togs fram två förstudier. En för nya mötesstationer i/vid Kågeröd och Svalöv samt 
en för anpassning av Billesholms bangård. 

2.4.2. Förstudier 

Förstudier för nya mötesstationer i/vid Kågeröd och Svalöv samt för anpassning av 
Billesholms bangård togs fram 1999. I förstudierna konstaterades att det behövdes tre 
mötesstationer för på sträckan Åstorp-Teckomatorp för att möjliggöra godstågstrafik i 
kombination med att införa persontåg. Mötesstationerna föreslås anordnas genom 
utbyggnad av nya mötesspår i Kågeröd och i Svalöv samt ett förlängt mötesspår i Billesholm. 
I förstudien för nya mötesstationer i/vid Kågeröd och Svalöv studerades fyra olika lägen för 
mötesspår i Kågeröd, dessutom belystes en ny sträckning av järnvägen väster om samhället. 
I samma förstudie studerades tre olika placeringar av mötesspår i Svalöv. Nedan presenteras 
de alternativ som studerats i förstudien i Kågeröd respektive Svalöv. 

Kågeröd 
I förstudien studerades fem alternativa lösningar för ny mötesstation i Kågeröd, se figur 2. 

 I Kågeröd – Alternativet innebär att mötesstationens södra växel placeras 
omedelbart norr om vägbron i Kågeröds södra del. Mötesspåret sträcker sig ca en 
km norrut. 

 I Kågeröd och söderut – Alternativet innebär att sidospårets norra växel placeras 
strax söder om Olstorpsvägen. Sidospåret blir cirka 1 kilometer långt, vilket medför 
att den södra vägbron måste byggas om. Detta alternativ erbjuder en sämre lösning 
än valt alternativ för plattformsanslutning och stationsläge då stationens läge skjuts 
söderut i industriområdet. 
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 Söder om Kågeröd – Enligt detta alternativ ska mötesstationen placeras cirka 1,5 
kilometer söder om samhället. Alternativet medför att mötesstationen och 
hållplatsen inte kan samordnas. 

 Norr om Kågeröd – Detta alternativ förespråkar en placering av mötesstationen 
cirka 1 kilometer norr om samhället. Alternativet medför att mötesstationen och 
hållplatsen inte kan samordnas. 

 Ny sträckning väster om Kågeröd – Detta alternativ har utretts på initiativ av 
Svalövs kommun. Enligt detta alternativ ska en ny järnväg byggas cirka 2,5 
kilometer väster om samhället. Alternativet orsakar inte konflikter med platt-
formsläge eller korsande vägar. Den nya sträckningen är tänkt att användas för 
möte mellan godståg medan den befintliga sträckningen ska nyttjas för resande-
utbyte med regiontåg. Detta alternativ medger inte möte mellan regiontåg i 
Kågeröd. 

   

Figur 2.  Studerade alternativa lägen för mötesspåret i Kågeröd (Förstudie – 
Mötesstationer i/vid Kågeröd och Svalöv). 
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Svalöv 
I förstudien studerades tre alternativa lösningar för ny mötesstation i Svalöv, se figur 3. 

 I Svalöv (norrut) – Detta alternativ har de bästa trafikeringsförutsättningarna. 
Hållplatsen och mötesstationen samlokaliseras, vilket ger möjlighet att använda 
trafikupplägg med möte mellan Pågatåg i Svalöv. Svalöv ligger förhållandevis nära 
Teckomatorp. Det är därför en fördel om mötesstationen placeras i norra Svalöv. 

 I Svalöv (söderut) – Alternativet ligger cirka 1 kilometer längre söderut än 
alternativet “I Svalöv (norrut)”, vilket är en nackdel ur trafikeringssynpunkt. 

 Söder om Källstorp – Alternativet är placerat relativt nära mitten av sträckan 
Teckomatorp- Kågeröd. Det är emellertid inte samlokaliserat med hållplatsen, vilket 
ger sämre flexibilitet för utökad pågatågstrafik. 

I förstudierna nämns att mötesstationer bör lokaliseras så att växlar kan placeras på 
raksträckor för att minimera investerings- och underhållskostnader. Mötesstationen bör 

Figur 3.   Studerade alternativa lägen för mötesspåret i Svalöv (Förstudie – Mötesstationer 
i/vid Kågeröd och Svalöv). 
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också placeras så att de inte korsas av vägar i plan. Avseende växlar är alternativet I Svalöv 
(söderut) mindre gynnsamt. Beträffande korsande vägar i plan kan inte detta krav tillfreds-
ställas i något av de tätortsnära alternativen, alternativ I Svalöv (norrut) korsas av två vägar 
medan alternativ I Svalöv (söderut) korsas av tre vägar.  

Resultat av förstudierna 
Avseende de olika alternativen för Kågeröd och Svalöv förordades centrala lägen för båda 
orterna av samtliga samrådsinstanser. De valda alternativen som det fortsatta arbetet med 
järnvägsplan ska baseras på blev därmed ”I Kågeröd” och ”I Svalöv (norrut)”. 

2.4.3. Järnvägsplaner 

Under år 2008 - 2009 togs det fram två separata järnvägsplaner med tillhörande miljö-
konsekvensbeskrivningar för mötesspåren i Kågeröd och Svalöv. Järnvägsplanerna har 
samråtts men ej ställts ut eller fastställts. De två järnvägsplanerna användes som underlag 
vid framtagandet av denna järnvägsplan vilken omfattar båda mötesstationerna. Innehållet i 
järnvägsplanerna har aktualiserats och omarbetats för att passa den nya planläggnings-
processen samt nyuppkomna önskemål och förutsättningar från bland annat Svalövs 
kommun och Trafikverket. 

2.4.4. Idéstudie – Godsstråket genom Skåne, delen Ängelholm-Arlöv – 
Kapacitetsanalys och investeringsnivåer 

Syftet med idéstudien, som togs fram 2009, var att genom kapacitetsanalyser komma fram 
till lokalisering och erforderligt antal mötesstationer eller partiella dubbelspår längs 
studerad sträcka. I arbetet ingick även att föreslå en etapputbyggnad utifrån olika 
trafikeringsscenarier samt att bedöma investeringsnivåer för dessa. 

Tre trafikeringsscenarier studerades och kortfattat var dessa följande: 

1. Godsstråket trafikeras endast av godståg, Hallandsåstunneln är klar samt viss 
ökning av antalet godståg. Totalt 19 tåg per dygn på Söderåsbanan. 

2. Godstågstrafikering enligt scenario 1 därutöver persontrafik med 18 dubbelturer per 
dygn. 

3. Kraftig ökning av godstågstrafiken, totalt 35 godståg per dygn på Söderåsbanan. 
Persontrafik enligt scenario 2.  

De tidtabellsanalyser som utfördes för de tre trafikeringsscenarierna visade på att Lomma-
banan är den dimensionerande delen av stråket. I analyserna konstaterades vidare att den 
dimensionerande dygnsperioden var under sen kväll och inte under persontrafikens 
maxtimme. 

Med de tre scenarierna som utgångspunkt identifierades en etapputbyggnad i tre steg där de 
två första stegen berörde Söderåsbanan. I etapp 1, anpassad för scenario 1, ingick 750 m 
långa mötesspår i Billesholm och Svalöv, nytt ställverk i Billeholm samt ny kontaktledning, 
fjärrblockering och hastighetshöjande åtgärder längs Söderåsbanan. Jämfört med tidigare 
utredningar var mötesspåret i Svalöv flyttat till denna etapp då godstågen i större utsträck-
ning förlagt i attraktiva tidslägen. I etapp 2 ingick mötesspår i Kågeröd samt allt som tillhör 
utbyggnaderna av resandestationerna i Kågeröd och Svalöv. Etapp 3 innehöll inga åtgärder 
längs Söderåsbanan. 
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2.4.5. PM – Kapacitet och trafikering på godsstråket genom Skåne efter 
utbyggnad av Söderåsbanan etapp 2 och 3 

År 2013 togs en PM fram för att belysa kapacitet och trafikering på godsstråket genom Skåne 
efter att Söderåsbanans etapp 2 respektive etapp 3 färdigställts. Etapperna i denna PM 
överensstämmer med de som redovisades i ovan i kapitel 2.3, Projektets etappindelning. 
Rapportens fokus är godstågstrafiken. 

I utredningen ställs frågan om hur mycket trafik som Godsstråket genom Skåne kan klara 
av. Det konstateras att utförda kapacitetsberäkningar inte visar om angiven trafik verkligen 
är möjlig att genomföra, utan för detta krävs att mer detaljerade tidtabellsstudier utförs där 
trafiken anpassas till omgivande banor.  

Efter att etapp två är färdigställd bedöms att maximalt 25 godståg per dygn kan trafikera 
Söderåsbanan. Vidare konstateras att etapp 3 främst är tänkt att möjliggöra persontrafik på 
banan men bidrar även till att ge godstrafiken bättre möjligheter avseende flexibilitet vid 
tidtabellsläggning och operativ trafikledning. Efter utbyggnaden av etapp 2 och 3 på Söder-
åsbanan kommer de korsande tågvägarna i Kävlinge och den relativt långa sträckan utan 
mötesstationer på Lommabanan vara dimensionerande för godstrafiken. 

2.4.6. Åtgärdsval persontrafik på Godsstråket genom Skåne och Marieholms-
banan 

Under sommaren 2013 påbörjades en åtgärdsvalsstudie som resulterade i en PM januari 
2014. Åtgärdsvalsstudien ingick i den överenskommelse, avseende planering för införande 
av persontrafik på Söderåsbanan och Lommabana, som kom till stånd mellan Trafikverket, 
Region Skåne samt kommunerna Åstorp, Bjuv, Svalöv, Kävlinge och Lomma i juni 2013. 
Studiens syfte var att med stöd från övriga parter utreda vilka åtgärder som är nödvändiga 
för att införa persontrafik på Godsstråket genom Skåne utan att godstrafikens framkomlig-
het påverkas negativt. Åtgärdsvalsstudien skulle ha ett helhetsperspektiv där även åtgärder 
och trafikeringsalternativ på omgivande banor beaktades. Studien innehöll följande delar: 

 Trafikering 

 Kapacitetsåtgärder 

 Stationsåtgärder 

 Genomförandeplanering/tidplan 

Avseende trafikering förordades alternativ 1 som bland annat innebär en ny persontågslinje 
mellan Åstorp och Malmö via Söderåsbanan, Lommabanan och Malmöringen, timmestrafik 
införs och nya resandestationer bland annat i Kågeröd och Svalöv. Gällande kapacitets-
åtgärder hänvisas till kapacitetsanalysen enligt kapitel 2.4.5 ovan. För resandestationerna 
anges att det krävs dubbla plattformar där dessa byggs vid mötesstationer och att 
stationerna föres med planskilda plattformsförbindelser. Vid förseningar behöver möjlig-
heten finnas att förlägga tågmöten med resandeutbyten vid samtliga mötesstationer längs 
linjen. 

Ambitionen var att linjen skulle öppnas vid tidtabellskiftet 2020 och för att kunna avlasta 
Södra stambanan före fyrspårsutbyggnaden mellan Lund-Malmö går in i sitt intensivaste 
skede. Vidare var ambitionen att både Svalöv och Kågeröd försågs med gång- och 
cykelportar under 2015. 
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I rapporten redovisas specifikt de åtgärder som krävs för ökad kapacitet, hastighet och 
säkerhet samt miljöåtgärder och åtgärder för de ny resandestationerna.   

2.5. Beslut om betydande miljöpåverkan 

Begreppet betydande miljöpåverkan kommer från miljöbalken. Länsstyrelsen prövar om 
projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan med stöd av kriterier som finns i 
förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. Graden av påverkan på miljön avgör om 
det ska upprättas en miljökonsekvensbeskrivning när en järnvägsplan upprättas.  

Länsstyrelsen beslutade 1999-10-01 att åtgärderna i ”Förstudie, Slutrapport- nya 
mötesstationer i/vid Kågeröd och Svalöv BRST PM 1999- 12-15” ej kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. Vid möte med Länsstyrelsen i Skåne i början av juni 2015 
bekräftades att de planerade åtgärderna inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Förstudierna jämställs i nuvarande planprocess med samrådsunderlag och planprocessen 
börjar således med att ta fram en järnvägsplan i form av en samrådshandling. Beslutet från 
1999 gäller fortfarande för aktuell ombyggnad eftersom förutsättningarna inte har 
förändrats.  

Eftersom det beslutats att ombyggnaden inte antas medföra betydande miljöpåverkan krävs 
ingen miljökonsekvensbeskrivning utan en miljöbeskrivning tas fram till järnvägsplanen. 
Det innebär även att länsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivning inte krävs. 

2.6. Planprocessen 

I planläggningsprocessen utreds var och hur järnvägen ska byggas. Hur lång tid det tar att få 
fram svaren beror på projektets storlek, hur många undersökningar som krävs, om det finns 
alternativa sträckningar samt vilken budget som finns och vad de berörda tycker. 

Projektet har som tidigare nämnts hanterats i den gamla planläggningsprocessen. I 
samband med beslut om ställningstagande inför en fortsättning av projektet övergick 
projektet till att handläggas i enligt den nya planläggningsprocessen. 

I början av planläggningen tar Trafikverket fram ett samrådsunderlag som beskriver hur 
projektet kan påverka miljön. Länsstyrelsen beslutar sedan huruvida projektet kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning 
tas fram till järnvägsplanen, där Trafikverket beskriver projektets miljöpåverkan och 
föreslår försiktighets- och skyddsåtgärder i en samrådshandling. Om inte projektet antas 
medföra en betydande miljöpåverkan ska en miljöbeskrivning tas fram.  

De tidigare framtagna förstudierna för Söderåsbanan jämställs med samrådsunderlag enligt 
den nya planläggningsprocessen. Nytt samrådsunderlag behöver således inte tas fram och 
uppdragets planprocess börjar därmed med att ta fram en samrådshandling enligt typfall 2. 
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Figur 4.  Schematisk bild över planeringsprocessen för plan.  

Järnvägsplanen ska redogöra för den mark som behöver tas i anspråk för mötesspår, 
plattformar och teknikbyggnader, järnvägen och för byggandet av järnvägen. Mark tas i 
anspråk med äganderätt, servitut eller tillfällig nyttjanderätt. Järnvägsplanen får inte 
utformas i strid med gällande detaljplaner eller områdesbestämmelser. 

Planen hålls tillgänglig för granskning så att de som berörs kan lämna synpunkter innan 
Trafikverket gör den färdig (granskningshandling). När järnvägsplanen är fastställd 
(fastställelsehandling) följer en överklagandetid innan planen vinner laga kraft. 

En fastställd och lagakraftvunnen järnvägsplan ger rätt att lösa in den mark som behövs 
permanent för järnvägsutbyggnaden. Mark som avsatts för tillfällig nyttjanderätt, såsom 
uppställningsplatser, upplagsplatser eller transportvägar, får tas i anspråk med 
tidsbegränsad nyttjanderätt. När järnvägen byggs får endast oväsentliga avvikelser göras 
från järnvägsplanen. 

2.6.1. Samråd 

Samråd är viktigt under hela planläggningen. Trafikverket för under samrådet dialoger med 
andra myndigheter, organisationer, särskilt berörda och allmänheten för att Trafikverket 
ska få deras synpunkter och kunskap. Synpunkterna som kommer in under samrådet 
sammanställs i en samrådsredogörelse (handlingsnummer JP-KS-00-025-001). 

Följande samråd har genomförts;  

 Länsstyrelsen i Skåne, 2015-06-03, 2015-06-18 

 Svalövs kommun, 2015-05-27, 2015-07-01, 2015-09-08 

 Söderåsens miljöförbund, 2015-05-27 

 Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA), 2015-05-27 

 SvalövsBostäder AB, Svalöv, 2015-06-25 

 Räddningstjänsten – Svalövs kommun och Landskrona Stad, 2015-12-01 

 Skånetrafiken, 2015-06-03 

 Lantmännen, Svalöv, 2015-06-03, 2015-09-16, 2015-09-29, 2016-03-09 

 Fastighetsbolaget Teckomatorp 8:28 AB, Svalöv, 2015-06-25, 2015-09-15 

 Barry Callebaut, Kågeröd, 2015-09-25, 2016-03-16 

 Fastighetsägare till Södra Svalöv 9:235, 2015-09-29 

 Fastighetsägare till Södra Svalöv 9:236, 2015-09-29 
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 Fastighetsägare till Södra Svalöv 6:14, 6:15, 6:65 och 6:66, 2015-11-09 

 Svalövs Montessoriskola, 2016-04-12 

Samråd med allmänheten har hållits vid två tillfällen, 2016-03-01 och 2016-03-02. Båda 
samråden arrangerades i form av öppet hus vilka hölls i Svalöv vid första tillfället och i 
Kågeröd vid det andra. 

2.7. Järnvägsplanens omfattning och avgränsning 

Järnvägsplanen omfattar anläggandet av mötesspår, sidoplattformar, teknikhus och 
servicevägar samt erforderliga bulleråtgärder i Kågeröd och Svalöv. I Svalöv ingår även en 
gångbro över spåren som förbinder plattformarna. I Kågeröd anordnades denna förbindelse 
under etapp 2. Mötesspåren ska utföras för 750 m långa tåg och medge en samtida rörelse 
för 650 m tåglängd medan längdkravet på plattformarna är 170 m. Järnvägsplanen 
avgränsas efter mötesspårets utsträckning i norr och söder, se figur 5 och 6. 
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Figur 5.  Järnvägsplanens avgränsning i Kågeröd. I figuren ses mötesspår och plattformar. Mötesspårets 
början och slut är markerat med blå cirklar.  
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Figur 6.   Järnvägsplanens avgränsning i Svalöv. I figuren ses mötesspår och plattformar. Mötesspårets början 
och slut är markerat med blå cirklar.  

I järnvägsplanen ingår sakområden som mark, avvattning, spår, signal, kontaktledning, 
teknikbyggnader och servicevägar. Järnvägsplanens plankartor visar den geografiska 
avgränsningen. 

I järnvägsplanen ska det redogöras för vilka skyddsåtgärder som krävs för att minska 
anläggningens omgivningspåverkan.   
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3. Miljöbeskrivning 

Miljöbeskrivning är benämningen på det underlag som ska finnas med i en järnvägsplan i de 
fall det inte krävs någon miljökonsekvensbeskrivning. Miljöbeskrivningen innehåller 
uppgifter om projektets förutsebara påverkan på människors hälsa och på miljön. 
Miljöbeskrivningen har i detta projekt integrerats i planbeskrivningen.  

Miljöbeskrivningen är i huvudsak avgränsad till området i och i anslutning till planområdet, 
men även indirekt påverkan utanför avgränsningsområdet har beaktats. 
Miljöbeskrivningens fokus är på närmiljön och beskrivningen tar upp det omgivande 
landskapet, natur- och kulturvärden, förekommande skyddade områden, rekreation och 
friluftsliv samt eventuella miljöproblem. Miljöbeskrivning behandlar även hälso- och 
säkerhetsfrågor såsom buller och olycksrisker. Projektets konsekvenser har bedömts och 
beskrivits och skydds- och försiktighetsåtgärder för att begränsa negativ miljöpåverkan 
föreslagits. 

Bedömningen av järnvägsprojektets miljökonsekvenser utgår från befintliga 
miljöförutsättningar och jämförs med konsekvenserna av ett nollalternativ. Nollalternativet 
beskriver den framtida situationen utan anläggandet av det planerade järnvägsprojektet. 
Prognosen för 2030 gällande antalet godståg/dygn är 16 stycken, vilket är samma 
trafikmängd som dagens situation, se vidare under tabell 1 i avsnitt 4.2. Således blir 
projektets nollalternativ/framtidsscenario detsamma som nulägessituationen. I 
Trafikverkets rapport, Planläggning av vägar och järnvägar anges att: "När en framtida 
situation i stort bedöms motsvara nuläget behöver ingen jämförelse med nollalternativet 
göras, exempelvis om ingen trafikökning förväntas. Detta gäller enbart för en 
miljöbeskrivning". Detta stämmer väl överens med aktuellt projekt och innebär att det inte 
behövs göras någon jämförelse av nollalternativets konsekvenser i miljöbeskrivningen. 

Inhämtning av kunskap har bland annat skett genom befintligt underlag, kartor, fältbesök 
och samråd. Det har utförts naturvärdesinventering, bullerberäkning och bullerutredning 
samt undersökningar avseende geologi och markmiljö. Kunskap om allmänna intressen har 
kommit fram genom studier av länsstyrelsens, riksantikvarieämbetets och skogsstyrelsens 
geografiska information samt kommunal översiktsplan. 

Läsanvisning: 

I kapitel 4 Förutsättningar, redovisas uppgifter om förutsättningar avseende miljö och 
hälsa, som exempelvis förekomst av skyddade natur- och kulturområden, buller, etc. 
Redovisning av miljöförutsättningar på kartor finns i bilaga 1-7. 

I kapitel 6 Effekter och konsekvenser av projektet, beskrivs i vilken omfattning skyddade 
områden och andra värden berörs, eller motiven till att de inte berörs. Redovisning av 
bullerdrabbade fastigheter görs genom tabeller i bilaga 8 och 9. 

I kapitel 8 Transportpolitiska mål och miljökvalitetsmål, redogörs för uppfyllelse av de 
transportpolitiska målen och miljökvalitetsmålen.  

I kapitel 9 Överensstämmelse med miljöbalkens allmänna hänsynsregler, bestämmelser 
om hushållning med mark och vattenområden och miljökvalitetsnormer, redogörs för 
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projektets överensstämmelse med miljöbalkens allmänna hänsynsregler, bestämmelser om 
hushållning med mark och vattenområden samt miljökvalitetsnormer. 

I kapitel 10 Samlad bedömning sammanställs konsekvenser avseende skyddade natur- och 
kulturområden, buller etc.  
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4. Förutsättningar 

4.1. Järnvägens funktion och standard 

Söderåsbanan är en viktig del av Godsstråket genom Skåne. Godsstråket går från 
Ängelholm i norr till Trelleborg i söder via ett antal banor, övriga banor är bland annat 
Kävlingebanan och Lommabanan.  

Banan var tidigare enkelspårig men efter färdigställandet av projektets etapp 2 har 
mötesmöjligheter skapats i Billesholm. Mötesspåret möjliggör möte för tåg med en längd 
upp till 750 m. Under etapp 2 har även Söderåsbanan genomgått ett ballastbyte och 
signalsystemet har byggts om så att fjärrstyrning kan ske från Malmö. Under etapp 1, för 
cirka 5 år sedan, utfördes en upprustning av kontaktledningsanläggningen i Kågeröd. I detta 
arbete ingick även utbyte av kontaktledningsstolpar, dessa placerades då mellan befintligt 
och planerat mötesspår. Den upprustning som utförts under etapp 1 och 2 har syftat till att 
möjliggöra en överflyttning av godstågstrafik från Markarydsbanan efter att tunneln genom 
Hallandsås öppnas.  

STH (största tillåtna hastighet) för banan är idag 120 km/h. 

4.2. Trafik och användargrupper 

Idag nyttjas Söderåsbanan enbart för godstransporter. Cirka 16 godståg per vardagsdygn 
trafikerar för närvarande banan.  

Då ingen persontrafik förekommer på Söderåsbanan sker de kollektiva transporterna med 
buss längs banans sträckning. Det finns dock ingen busslinje som går hela vägen mellan 
Åstorp och Teckomatorp. Följande regionbusslinjer går längs delar av sträckningen och har 
hållplatser i Kågeröd eller Svalöv: 

 Linje 200, Svalöv-Teckomatorp-Kävlinge  

 Linje 230, Teckomatorp-Svalöv-Kågeröd-Billesholm-Bjuv-Hyllinge-Helsingborg 

Linje 200 är riktar sig till de som pendlar ut från kommunen och har enbart turer söderut 
mot Kävlinge under morgonen och turer norrut mot Svalöv under tidig kväll. Linje 230 har 
drygt 25 turer i vardera riktningen under vardagar och timtrafik under helgerna. Linje 230 
är anpassad för tågtiderna i Teckomatorp. 

Två andra regionbusslinjer trafikerar också Svalöv, linje 240 till Landskrona och linje 243 
till Röstånga. 

Tågpendlandet ökar stadigt i hela Skåne och prognoserna visar på fortsatt ökning.  

Som underlag i arbetet med järnvägsplanen har tågtrafikering enligt tabellen nedan använts. 
Då det finns en osäkerhet avseende prognosen för godstrafik redovisas två siffror för den 
framtida godstrafiken år 2030. Det högre godstågsantalet kommer att användas vid 
bullerberäkningar vid dimensionering av bullerskyddsskärmar för att skapa en robust och 
hållbar lösning.  
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Tabell 1.  Befintlig och planerad tågtrafikering (Källa: Trafikverket) 

Tidsperiod Antal tåg/dygn 

Godståg Persontåg 

Nuläge 16 - 

År 2030 16/30* 38 

*) Det högre värdet är fiktivt för att kunna skapa en robust lösning avseende bulleråtgärder. 

Gällande trafikering och kapacitet har inte detta varit föremål för utredning i denna 
järnvägsplan. För dessa delar hänvisas till tidigare utredningar enligt kapitel 2.4. Men 
utifrån dessa utredningar kan konstateras att det trafikeringsbehov som förutsattes i 
förstudien från år 1999 fortfarande är aktuellt. 

4.3. Lokalsamhälle och regional utveckling 

Enligt Svalövs kommuns förslag till ny översiktsplan (Översiktsplan 2016 med utblick mot 
2030, Samrådshandling 2014) är kommunen en utpräglad pendlarkommun, mer än 40 % av 
befolkningen arbetande utanför kommunen. Det förekommer också en viss inpendling till 
kommunen. I kommunen bor cirka 13 500 invånare. 

En utgångspunkt för den nya översiktsplanen är att Kågeröd och Svalöv får pågatågstrafik år 
2020. Enligt översiktsplanen kommer 70 % av Kågeröds befolkning bo inom en radie på 1 
km från den planerade stationen, avseende Svalöv är denna andel något högre och bedöms 
uppgå till 79 %. 

Kommunen satsar på befolkningstillväxt genom attraktionshöjande insatser som ska göra 
det än mer intressant att bo, verka och leva i kommunen. Enligt Svalövs förslag på ny 
översiktsplan ska dessa insatser bland annat bestå av att erbjuda ett naturnära boende och 
trevliga offentliga miljöer samt vara en drivkraft för ökat byggande. 

Kågeröd 
Kågeröd är kommunens tredje största ort med cirka 1 450 invånare. Samhället ligger 
naturskönt vid foten av Söderåsen och beskrivs som en spännande och trevlig ort för både 
boende, turism och näringsliv i kommunens tillväxtprogram. I översiktsplanen redovisas 
utbyggnadsområden både för bostäder, blandad bebyggelse och verksamheter/industri, 
dessa uppgår till cirka 37, 10 respektive 40 ha. Utöver dessa ytor finns det även två 
kommunala ej utbyggda områden som är avsedda för bostadsbebyggelse, se kartan i figur 7. 

Kågeröd är relativt företagstätt, sett till arbetsplatser i förhållande till storlek på orten i 
förhållande till andra orter i Svalövs kommun. Det finns tre större verksamhetsområden i 
Kågeröd. Det största är uppbyggt längs järnvägen i nordväst och syns påtagligt vid 
närmande av orten norrifrån. Det näst största verksamhetsområdet ligger i söder, även detta 
i anslutning till järnvägen. Avseende skolor finns förskola samt grundskola F-6. I anslutning 
till skolan finns idrottshall och bibliotek. 

Ring Knutstorp, en rikskänd motorbana där det årligen arrangeras motorsporttävlingar, 
ligger öster om samhället. Närheten till Söderåsens nationalpark, Knutstorps borg och Ring 
Knutstorp ger Kågeröd relativt unika turistmöjligheter. Söderåsen är ett av de mest 
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betydande besöksobjekten i Skåne och framför allt ett mycket värdefullt naturområde för 
rekreation, se vidare i kapitel 4.4.5 Rekreation och friluftsliv. 

 

Figur 7.  Utdrag från den nya översiktsplaner för Svalövs kommun, Förändringskarta Kågeröd. 

Som en förberedelse för planerad pågatågstrafik har två detaljplaner tagits fram, dels för 
stationsområdet och dels för området direkt öster om stationen. Detaljplanen för stationen, 
Detaljplan för Kågeröd 5:129 m.fl. (Station), är antagen och utgör underlag till 
plattformsplaceringen i denna järnvägsplan.  

Svalöv  
Svalöv ligger cirka en mil söder om Kågeröd och är centralorten i kommunen. I samhället 
bor ungefär 3 500 invånare. Svalöv, som är ett stationssamhälle från 1800-talet, är starkt 
präglat av den omgivande jordbruksbygden. Orten kringgärdas av högproduktiv 
jordbruksmark och här finns ett av Sveriges bästa odlingslandskap. I översiktsplanen redo-
visas utbyggnadsområden för både bostäder, blandade bebyggelse och verksamheter-
/industri, dessa uppgår till cirka 85, 69 respektive 29 ha. Mark för verksamheter, ca 29 ha 
avsätts i norr med möjlig järnvägsanslutning. Området för verksamhet/industri ligger norr 
om samhället och utanför den karta som redovisas nedan. I denna karta finns även ett 
kommunalt ej utbyggt område, detta är avsett för småindustri. 
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Figur 8.  Utdrag från den nya översiktsplaner för Svalövs kommun, Förändringskarta Svalöv. 

Svalöv är präglat av forskning och utveckling främst genom Weibull AB (numera 
Lantmännen) som länge var kommunens största företag. Svalöv har också flera olika skolor 
som Svalöfs gymnasium med utbildningar inom bland annat djurvård, jordbruk, 
fordonsteknik och specialistutbildning inom motorsport samt Fridhems folkhögskola med 
musik-, teater- och filmutbildning. I Svalöv finns också kommunens enda högstadieskola, 
Linåkersskolan. Genom att Svalöv är centralorten finns här en samlad service i form av 
vårdcentral, apotek, bank, systembolag, konditori, matställen och ett varierat utbud av 
småbutiker. 

Även i Svalöv har förberedelser gjorts för den planerade pågatågstrafiken och två 
detaljplaner har tagits fram, dels för stationsområdet och dels för mötesspåret norr om 
stationen. Båda detaljplanerna; Detaljplan för Södra Svalöv 9:3 m.fl. stationsområdet samt 
Detaljplan för del av Södra Svalöv 18:3 m.fl. (mötesspår), är antagna och utgör underlag till 
denna järnvägsplan. Direkt intill den planerade stationen, på järnvägens östra sida, pågår 
arbetet med en ny detaljplan som omfattar stora delar av Lantmännens område, Detaljplan 
för fastigheten Södra Svalöv 32:1 m.fl., ”Hjalmar Nilssons park”. Planen innebär att det 
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främst blir områden för verksamheter, inklusive skolor och vård, norr om Onsjövägen samt 
för bostäder söder om denna.  

4.4. Miljö 

4.4.1. Landskapet och staden 

Kågeröd 
Orten ligger vid Söderåsens sydsluttning, i gränsbygden mellan skog och öppet landskap och 
är således omgärdad av ett vackert och skiftande landskap.  

Lövskogen fortsätter in i samhället främst i öster, men delvis även i söder och terrängen är 
mer kuperad. Landskapet väster om samhället utgör odlingslandskap och vegetationen är 
inte lika frodig som i de östra delarna. Grönstrukturen sträcker sig som ett grönt band in i 
samhället längs med Vegeå. 

Orten delas av järnvägen i två delar. Huvuddelen av samhället är beläget på järnvägens östra 
sida, med kommersiell och offentlig service. På den västra sidan finns viss bostadsbe-
byggelse samt samhällets idrottsplats. Den offentliga servicen är tydligt funktionsuppdelad. 
Skola, vård och omsorg har placerats på skilda platser. Den övriga offentliga servicen är 
koncentrerad till Kågeröds 
bycentrum.  

Kågeröd är en utpräglad villaort 
med övervägande friliggande hus. 
Fasaderna är ofta klädda med 
träpanel och vanligen målade i klart 
rött, gult eller vitt. I övrigt är 
fasaderna mestadels i tegel eller 
putsade i ljusa nyanser. Den nyare 
bebyggelsen är väl anpassad till den 
övriga bebyggelsen både vad gäller 
material och stil. Kring den tidigare 
järnvägsstationen och det historiska 
vägskälet där Möllarpsvägen korsar 
Knutstorpsvägen synliggörs särskilt 
sekelskiftets, 1800- och 1900-talets, 
arkitektur. Utanför de allra mest 
centrala delarna av byn hittar man 
mindre villor och i utkanterna en 
del små gårdar. Många hus ligger 
mitt på tomten med en prunkande 
trädgård mot gatan.  

Svalöv  
Svalöv är ett tydligt exempel på 1800-talets stationssamhälle som präglats av den 
omgivande rika jordbruksbygden.  

Figur 9:  Natursköna Söderåsen och en illustration av 
nerfarten till den planskilda gång‐ och cykeltunneln som anlades 
under 2015. Inspirationsbilder från PM Gestalningsavsikter. 
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Huvuddelen av Svalövs samhälle 
ligger på spårets västra sida. Den 
östra delen domineras av 
växtförädlingsföretaget Svalöf 
Weibull (numera Lantmännen). 
Företaget har varit verksamt på 
orten sedan 1800-talet och satt en 
grön prägel, inte minst genom den 
stationsnära Hjalmar Nilssons park 
med en stor mängd arter av träd 
och buskar. Det finns en stolthet 
över de gröna inslagen; exempelvis 
grönstråket längs med 
Svalövsbäcken som är ett populärt 
utflyktsmål. 

Svalövs samhälle är starkt präglat 
av ”sin egen arkitekt” Måns 
Eriksson som verkade här fram till 
1950-talet. Vanligast är gedigen 
tegelarkitektur i rött tegel med 
dekorativ mönstermurning och 
höga taklutningar, men här finns 
även flera villakvarter med putsade 
fasader eller i tegel från 1900-talets 
början. 

4.4.2. Riksintressen och skyddade naturområden 

Områden som är av riksintresse för järnvägens anläggningar har pekats ut som riksintresse 
för att skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
sådana anläggningar. Söderåsbanan är som tidigare nämnts en del av Godsstråket genom 
Skåne, vilket är ett utpekat riksintresse för kommunikationer.  

Kågeröd 
Norr om Kågeröd finns ett flertal naturområden som är av riksintresse. Hela området 
nordost om väg 109 är av riksintresse för naturvården, Söderåsen med vattendrag och 
Jällabjär (N48), se bilaga 1. Inom riksintresse för naturvården finns även Natura 2000-
områden och Söderåsens nationalpark. Söderåsen är också utpekat som riksintresse för 
friluftslivet, (F23). Området kring Söderåsen omfattas även av landskapsbildskydd, se bilaga 
2.  

Nordväst om Kågeröd ligger ett Natura 2000-område, Liaängen (SE 0430144), som är 
skyddat enligt art- och habitatdirektivet. Bevarandesyftet är att upprätthålla naturtyperna 
Fuktängar med blåtåtel eller starr och rikkärr i gynnsam bevarandestatus. Natura 2000-
området ligger som närmast ca 1 km från det planerade utbyggnadsområdet i Kågeröd, se 
bilaga 2. 

Svalöv 
Väster om Svalöv, kring Sireköpinge, finns ett område som omfattas av landskapsbildskydd, 
se kartbilaga 1. Som närmast ligger området över 3 km från den planerade utbyggnaden.  

Figur 10:  Karaktäristisk tegelarkitektur, funkishus och 
kopplingen till odlingslandskapet. Inspirationsbilder från PM 
Gestalningsavsikter. 
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Nordost om Svalöv ligger naturreservatet Svenstorp-Bolshus fälad som är en markerad 
höjdsträckning med i huvudsak betesmarker i det skånska slättlandet. Naturreservatet ligger 
som närmast ca 2,5 km från det planerade utbyggnadsområdet i Svalöv, se bilaga 2. 

4.4.3. Naturmiljö  

I maj 2015 gjordes en naturvärdesinventering av mark i anslutning till järnvägsstationerna i 
Kågeröd och Svalöv. Innan fältinventeringen gjordes en förstudie i form av en genomgång av 
bakgrundsmaterial i Skogsstyrelsens GIS-verktyg ”Skogens pärlor”, Länsstyrelsen i Skåne 
läns webb-GIS samt registrerade fynd i den nationella observationsdatabasen ”Artportalen”. 
Naturvärdesinventeringen genomfördes enligt Svensk standard för naturvärdesinventering 
(SS 199000:2014 samt SIS-TR 199001:2014) med tillägget generellt biotopskydd. 

Kågeröd 
Naturmiljön i anslutning till spårområdet i Kågeröd utgörs i väster av blandskog, ängs- och 
betesmark, salixodling och åkermark. På den östra sidan av spårområdet utgörs naturmiljön 
av åkermark samt ängs- och betesmark. 

På västra sidan av järnvägen, mellan salixodlingen och åkermarken, finns ett område med 
påtagligt naturvärde med naturvärdeklass 3 enligt naturvärdesinventeringen (objekt 6 i 
naturvärdesinventeringen). Naturvärdena i objektet utgörs av lövsumpskog och 
ädellövskogslund med en mindre bäck. Bäcken korsar spåret norr om den planerade 
spårutbyggnaden. En stor del av objektet ingår i ett område som Skogsstyrelsen har klassat 
som ”naturvärde”, se figur 11 och bilaga 3.  
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Figur 11.   Karta över identifierade naturintressen i anslutning till det planerade utbyggnadsområdet i Kågeröd. 

I naturvärdesbeskrivningen beskrivs naturvärdesområdet (objekt 6) som följer. I de blöta 
partierna närmast bäcken dominerar klibbal. På torrare partier dominerar ek, avenbok, ask, 
hassel och lönn. Södra delen av objektet är före detta kulturmark. I hela objektet finns ett väl 
utvecklat buskskikt med bland annat hassel, hägg, sälg och hagtorn. Buskskiktet är bitvis 
mycket tätt, vilket gynnar ett flertal fågelarter. Vid fältbesöket hördes bland annat näktergal, 
lövsångare, härmsångare, trädgårdssångare, törnsångare och svarthätta.  

 

Ji:- x,

Kigabd
51:0ghgi
uanméirde

)-

— ‘HarlEWEprék meT-vagaalm - -
11m“ 'gl marksman-‘Eh |__|

l.‘|

Stenmur. biotopaizyddzomrarle [NFL-31:101.:

_.r

:_:-.J
I."

‘x , I bump-3km; fir 1/

Z'JJ'lH-lyflil
vanernyzueonréar:
N'Jl - lMt-EC-SHFIUBDH'I'

:L'rpEIc-Jg
ZED; lgi '1}'I3lE.D|ECI':EI

5m; lga 'laurva'clc-r'
H'Jl - nJlL-‘I'Jffii'iifil'jfli- |'_] Args- ucn 0515521‘ artslrw.

5--

‘1",

‘l
.1:

.



32  

 

 
 

Det naturvärdesklassade området, objekt 6 i naturvärdesinventeringen, är sedan tidigare 
påverkat genom anläggandet av den nya infartsvägen till gården Olofslund. Den nya vägen 
går från Olstorpsvägen i söder, parallellt med järnvägens västra sida, fram till gården. Vägen 
anlades av Trafikverket i etapp 2 och blir den nya infarten till gården Olofslund eftersom 
den befintliga infarten stängdes. Den nya vägen kommer även fungera som serviceväg. En 
cirka 15 m bred ”korridor”, där det pågått grävarbeten och avverkning av träd inför 
anläggandet, löper genom de norra delarna av det narurvärdesklassade objektet. 

I anslutning till naturvärdesklassade området ovan finns en stenmur (objekt 4 i 
naturvärdesinventeringen) som utgör gräns mellan lövskog och åker. Stenmuren omfattas 
av det generella biotopskyddet enligt miljöbalken 7 kap. 11§. Muren är cirka 1 meter hög, 1 
meter bred och har en längd av totalt cirka 300 meter. Närmast järnvägen har muren grävts 
av på en cirka 15 meter lång sträcka för att anlägga den nya infartsvägen, se figur 15.  

 

Figur 14.  Stenmur, objekt 4 i naturvärdesinventeringen. Figur 15.  Avgrävd stenmur. 

 

Figur 12.   Den norra delen av naturvärdesområdet 
(NVI‐objekt 6) har påverkats kraftigt av 
tidigare anläggningsarbe. Det har avverkats 
och grävts i en cirka 15 meter bred gata, för 
att anlägga den nya infartsvägen. 

Figur 13.     Bild från det naturvärdesklassade  
                     området längre söderut. 
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Det finns också en ängs- och betesmark som till del överlappas av sumpskogen och det 
naturvärdesklassade området. Ängs- och betesmarken saknar hävd och har under senare tid 
varit igenväxt med salix.  

Söder om Olstorpsvägen ligger en mindre skogsdunge med några större ekar på järnvägens 
västra sida. Det finns också några enstaka större ekar öster om järnvägen. Inga träd har i 
Naturvärdesinventeringen pekats ut som särskilt skyddsvärda träd. 

I anslutning till järnvägsplanområdets södra delar finns ytterligare en stenmur (objekt 11 i 
Naturvärdesinventeringen) vilken också omfattas av det generella biotopskyddet enligt 
miljöbalken 7 kap. 11§.  

Svalöv 
I Svalöv utgörs naturmiljön i anslutning till spårområdet av ruderatmarker (eller skräpmark 
som det också kallas är ofta tillfälliga miljöer som försvinner när markanvändningen 
ändras) och buskvegetation med bland annat syrén, ask, sälg, hassel, hagtorn, alm, olvon, 
lönn och apel. Hjalmar Nilssons park, som är belägen på den östra sidan av järnvägen i 
Svalövs tätort utgörs av park- och trädgårdsmark. Grova ädellövträd förekommer rikligt, 
bland annat bok, ek och lind. Parken har ett stort inslag av planterade och exotiska trädslag.  

I observationsdatabasen Artportalen finns uppgifter om att den mycket ovanliga och 
rödlistade kärlväxten smultronfingerört (Potentilla sterilis) förekommer i parken. Arten är 
starkt hotad. 

I anslutning till spårområdet i Svalöv finns tre alléer som omfattas av det generella 
biotopskyddet (objekt 23-25 i naturvärdesinventeringen). Dessa finns utmed Birger 
Velinders väg, i centrala Svalöv längs Onsjövägen samt längs Industrigatan i den södra delen 
av Svalöv, se bilaga 4.  

 

Figur 16.  Allé i norra Svalöv utmed Birger Velinders väg. 
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4.4.4. Kulturmiljö  

Kågeröd  
I anslutning till utbyggnadsområdet i Kågeröd finns en utpekad övrig kulturhistorisk 
lämning i form av ett hägnadssystem. Hägnadssystemet (RAÄ Kågeröd 385) finns på 
järnvägens västra sida i den norra delen av utbyggnadsområdet, se bilaga 5. 
Hägnadssystemet utgörs av 13 stenmurar med en sammanlagd längd av 6 800 m. 
Hägnadssystemet tangeras av järnvägen och beskrivs som välbevarat. Stenmuren (objekt 4) 
närmast järnvägen har i naturvärdesinventeringen identifierats som ett generellt 
biotopskydd.  

Svalöv 
Svalövs samhälle och järnvägsområdet omfattas av Skånes kulturmiljöprogram, Särskilt 
värdefulla kulturmiljöer, se bilaga 6. Värdet i Svalöv utgörs av att Svalöv är ett tydligt 
exempel på 1800-talets stationssamhällen som starkt präglats av den omgivande rika 
jordbruksbygden. Utsädesföreningen, senare Svalöv Weibull, hade ett starkt fäste i orten. 

Inga kända fornlämningar finns registrerade inom eller längs med planerade 
utbyggnadsområdet i Svalöv. Närmaste registrerade kulturlämning finns på ett avstånd av 
ungefär 150 meter och utgörs av en övrig kulturhistorisk lämning i form av en minnessten.  

4.4.5. Rekreation och friluftsliv 

Kågeröd  
I Kågeröd finns det inga parker eller anläggningar av betydelse för rekreation i järnvägens 
omedelbara närhet. Ett par kilometer norr om Kågeröd finns ett område som är utpekat som 
riksintresse för friluftslivet, (F23) Söderåsen, se bilaga 1. Området är ett av de mest 
betydande besöksobjekten i Skåne och är framför allt ett mycket värdefullt naturområde för 
rekreation. Dess natur bjuder på lummiga lövskogar, mäktiga rasbranter med höga klippor, 
strömmande vattendrag och vida utsikter. Kommunerna kring Söderåsen arbetar för att 
säkerställa en tillgänglig natur där de tillsammans utvecklar ett varumärkesprojekt för att 
stärka Söderåsen i ett besöksnäringssammanhang.  

Svalöv  
I Svalöv finns miljöer och anläggningar av betydelse för rekreation i järnvägens omedelbara 
närhet. I Hjalmar Nilssons Park finns olika trädslag planterade och parken används för olika 
rekreationsändamål. En idrottsplats, som idag huvudsakligen används som fotbollsplan, 
finns i höjd med Birger Velinders väg.  
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Figur 17.  Vy från HjalmarNilssons Park.  Figur 18.  Hjalmar Nilssons Park. 

4.4.6. Naturresurser  

Landskapet runt Kågeröd och Svalöv domineras av odlingslandskapet, där jordbruksmarken 
är av hög kvalité.  

4.4.7. Yt- och grundvatten 

Kågeröd 
Vege å går genom Kågeröd och är känd som en mycket bra havsöringså. Vege å är påverkad 
av övergödning och syrefattiga förhållanden, miljögifter och förändrade habitat genom 
fysisk påverkan. Vege å omfattas av strandskyddsbestämmelser, se bilaga 3.Vege å ligger 
som närmast över 300 meter från den planerade utbyggnaden.  

I norra Kågeröd korsar järnvägen en mindre bäck. Vattendraget omfattas inte av 
strandskyddsbstämmelser och omnämns inte i Vatteninformationssystem Sverige (VISS). 

Det finns en större grundvattenförekomst för dricksvattenförsörjning, Kågeröd, väster om 
samhället. Grundvattenförekomsten utgörs av ett grundvattenmagasin av typen sedimentär 
bergförekomst.  

Svalöv 
Det finns inga yt- eller grundvattenförekomster i närområdet. 

4.4.8. Vattenskyddsområde 

Kågeröd  
I Kågeröd berörs inga vattenskyddsområden. 

Svalöv  
I Svalöv, vid de norra delarna av det planerade mötesspåret, angränsar järnvägen direkt till 
skyddsområde för grundvattentäkt, Norra Svalöv. Den totala angränsningsytan mellan 
järnvägsspår och skyddsområde för grundvattentäkt är ca 400 m. Centralt i den västra delen 
av Svalöv finns ytterligare ett skyddsområde för vattentäkt, Södra Svalöv, se bilaga 4. 
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4.5. Hälsa 

4.5.1. Buller 

Buller är oönskat ljud. Det kan vara ljud som upplevs som störande och ljud som faktiskt 
skadar hörseln. Upplevelsen av ljud och buller varierar starkt från person till person och vår 
uppfattning påverkas bland annat av ljudets styrka och frekvens. Dessutom påverkas 
upplevelsen av om den utsatta anser att ljudet hör till miljön eller inte, om hon eller han är 
van vid det och i vilken utsträckning som denne tycker om källan till ljudet. I Sverige 
beskrivs buller från järnvägstrafik främst med två mått, ekvivalent och maximal ljudnivå. 
Ekvivalent ljudnivå (LAeq) är medelljudnivån och maximal ljudnivå (LAmax) är den högsta 
momentana ljudnivån under en viss tidsperiod, till exempel ett dygn. Trafikbuller redovisas i 
enheten decibel A, dB(A). Indexet "A" anger att ljudets olika frekvenser har viktats så att det 
motsvarar hur människans öra uppfattar ljud. Om ljudnivån ökar eller minskar med 3 dB(A) 
upplevs det som en knappt hörbar förändring. En förändring med 8-10 dB(A) upplevs 
däremot som en fördubbling eller halvering av ljudnivån.  

Den främsta ljudkällan på tåg är hjulens kontakt med rälsen, men även andra rörliga delar 
av lok och järnvägsvagnar bullrar. Tågets luftmotstånd kan också ge upphov till buller. 
Tyngre tåg ger ofta starkare ljud, vilket gör att godståg generellt bullrar mer än persontåg. 
Spårets utformning har också betydelse för vilket buller som bildas.  

De vanligaste effekterna av buller är sömnstörningar, samtalsstörningar och effekter på vila 
och avkoppling. Bullret kan ge upphov till psykologiska och fysiologiska stressrelaterade 
symtom och påverkar därför det allmänna välbefinnandet. Sömnstörningar anses vara en av 
de allvarligaste hälsoeffekterna av tågbuller. Buller från tågtrafik uppfattas ofta som mindre 
störande än buller från vägtrafik vid samma ljudnivå. Järnvägsbuller är normalt mer 
högfrekvent än vägtrafikbuller. Det innebär bland annat att det dämpas lättare och 
ljudnivån inomhus blir lägre vid samma nivå utomhus.  

Aktuell utbyggnad bedöms utgöras av "väsentlig ombyggnad av bana" och de riktvärden och 
högsta acceptabla värden som tillämpas för planeringsfallet anges nedan i tabell 2. 

Tabell 2.   Riktvärden för planeringsfall "väsentlig ombyggnad av bana". 

Lokal- eller områdestyp  Riktvärden dB(A)  Högsta acceptabla värden 
dB(A) 

Ekvivalentnivå  Maximalnivå  Ekvivalentnivå  Maximalnivå 

Permanentbostäder, 
fritidsbostäder och 
vårdlokaler 

Utomhus  601) 552)  702)  70   

Inomhus  -  6)  453)    553) 

Undervisningslokaler    454)    554) 

Arbetslokaler    605)    705) 

1)  Värdena avser frifältsvärden eller till frifältsvärden korrigerade värden. 

2)  Avser uteplats, särskilt avgränsat område. 

3)  Avser utrymme för sömn och vila (sovrum) under tidsperioden 22.00–06.00 samt övriga bostadsrum (ej hall, förråd, och wc). 

4)  Avser nivå under lektionstid. 

5)  Avser arbetslokaler för tyst verksamhet. 

6)  Fasaden förutsätt att ha en dämpning på minst 30 dB(A), därför anges inget värde. 
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4.5.2. Vibrationer 

Järnvägstrafik kan orsaka vibrationer som kan vara störande för människor. Vibrationer 
kan även orsaka skador på byggnader, även om det är mindre vanligt. Boende i 
vibrationsstörda hus upplever troligtvis buller mer störande än motsvarande ljudnivå någon 
annanstans eftersom vibrationer kan förstärka känslan av bullerstörningen. 

Det finns inte några generellt antagna riktvärden för vibrationer. Trafikverket tillämpar 
därför det riktvärde för miljökvalitet för vibrationer vid spårburen trafik som Trafikverket  
och Naturvårdsverket har beslutat om: nivån 0,4 mm/s vägd RMS (ska eftersträvas i 
permanentbostäder, fritidsbostäder och vårdlokaler. Det gäller i utrymmen där människor 
vistas stadigvarande). Inriktningen är att i första hand eftersträva riktvärdet när ny järnväg 
byggs. 

4.5.3. Barriäreffekter 

Med barriäreffekter avses här visuella och fysiska hinder för människor i deras boendemiljö. 
I både Kågeröd och Svalöv går järnvägen i nord-sydlig riktning genom samhället och bildar 
en barriär för trafikanterna. Befintlig järnväg utgör redan en fysisk barriär i samhällena på 
grund av den inte får passeras annat än vid markerade korsningar, vilka är få till antalet 
samt att den skär in i och delar av bebyggelsen. Genomfartstrafiken i väst-östlig riktning 
begränsar möjligheten att förflytta sig över järnvägen annat än vid markerade korsningar. 
Planskilda korsningar minskar barriäreffekterna och ger snabbare och säkrare passager.  

Barriärereffekter kan även påverka den biologiska mångfalden genom att arter har svårare 
att förflytta sig över järnvägen.  

Kågeröd  
Norr om stationen finns en plankorsning med Olstorpsvägen, väg 1232. Den framtida 
dragningen av Olstorpsvägen studeras parallellt med denna järnvägsplan i en separat 
vägplan. I vägplanen ingår en ny sträckning av Olstorpsvägen där den passerar på en bro 
över järnvägen en bit norr om befintlig plankorsning. I samband med att den nya 
sträckningen tas i bruk stängs befintlig plankorsning. 

Strax söder om samhället korsas väg 1210 planskilt, vägen går på bro över järnvägen. 

Under 2015 (etapp 2) anlades en planskild korsning i form av en gång- och cykeltunnel 
under järnvägen, i förlängningen av Bygatan. Genom den planskilda passagen har både 
trafiksäkerheten och tillgängligheten för gående och cyklister mellan byns västra och östra 
del väsentligt förbättrats. 

Under etapp 2 stängdes även den befintliga infarten till gården Olofslund. Som ny infart har 
en ny markväg längs järnvägens västra sida anlagts under etapp 2. Den nya infartsvägen 
utgår från Olstorpsvägen i söder och går norrut upp till gården. 
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Figur 19.  Järnvägspassager Kågeröd. 

Svalöv  
I Svalöv finns idag bomförsedda plankorsningar med Onsjövägen i söder och Månsabovägen 
i norr. Plankorsning med Industrigatan har försetts med helbommar under etapp 2 . 

Plankorsningen med Christian Bergs väg vid CEBE-huset stängdes under etapp 2 och 
panelstängsel har satts upp längs denna sträcka. De trafikanter som nyttjat denna övergång 
hänvisas istället till korsningen med Onsjövägen. 
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Figur 20.  Järnvägspassager Svalöv. 

4.5.4. Elektromagnetiska fält 

Runt alla elledningar och elektriska apparater finns två typer av fält, de elektriska och de 
magnetiska fälten. De har ett gemensamt namn, elektromagnetiska fält. Elektriska fält 
alstras av spänningen i en kraftledning och strömmen i kraftledningen ger upphov till ett 
magnetiskt fält. Elektriska fält avskärmas effektivt av metallplåt samt delvis av väggar, 
plank, träd och annan vegetation. Magnetfält är betydligt svårare att skärma av och 
diskussioner om hälsoeffekter gäller främst de magnetiska fälten. Därför behandlas enbart 
magnetfält vidare i denna handling. Magnetfält mäts i enheten tesla, T. 

Magnetfältet från kontaktledningen är svagt då inga tåg är i närheten men ökar när tåg 
passerar. Det förhöjda magnetfältet har en varaktighet på några minuter. Fältet är starkast 
vid järnvägen och avtar sedan med kvadraten på avståndet från banan. Då det inte finns 
något tåg på den aktuella sträckan alstras normalt inget magnetfält. När ett tåg passerar 
uppgår det magnetiska fälten till cirka 0,3-1 μT (mikrotesla) på ett avstånd av 20 meter från 

spåren, vilket kan jämföras med strålningen från en tvättmaskin på 30 cm avstånd. 
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Känslig utrustning såsom laboratorieutrustning och medicinsk apparatur kan påverkas av 
magnetfält om de ligger närmare än 20 meter. Ligger byggnaden längre bort än 20 meter 
från järnvägens kontaktledning är magnetfältet från järnvägen generellt så svagt att 
störningar är ovanliga. 

4.5.5. Luftföroreningar 

Med luftföroreningar menas gaser och partiklar som är skadliga för hälsa och miljö. 
Spridningen av partiklar från järnvägen sker i huvudsak i form av metaller från slitage i 
samband med järnvägsdrift. Några identifierade källor är bromsar, hjul och räls samt 
kontaktledning och strömavtagare. Väder och trafikförhållanden är faktorer som påverkar 
spridningen. Det som bidrar till ökad spridning är bland annat hög trafikintensitet, 
inbromsning samt torrt och varmt väder. Utifrån den kunskap som finns idag är inte 
partikelspridning ett problem vid normal järnvägsverksamhet. Det kan dock vara ett 
problem i stängda miljöer med dålig luftomsättning där frekvent inbromsning sker, t ex på 
stationer under mark. 

4.6. Byggnadstekniska förutsättningar 

4.6.1. Geoteknik 

Kågeröd  
Geotekniska undersökningar har genomförts längs aktuell järnvägssträcka vid två olika 
tillfällen. Undersökningarna har utförts i syfte att säkerställa de geotekniska 
förutsättningarna genom att undersöka jordlagerföljd och jordlagrens tekniska egenskaper. 

Utförda undersökningar visar att jordlagren överst i huvudsak utgörs av fyllning med 
varierande sammansättning och mäktighet. Fyllningen har påträffats med innehåll av grus, 
grusig sand och siltig sand ned till djup varierande mellan ca 0,5 och ca 2,0 m under 
markytan. Fyllningen förekommer ställvis med inslag av mulljord. Underlagrande fyllningen 
påträffas lermorän och sandlager, vilka längs sträckan förekommer som växelvis lagrade i 
både plan och djup. Sandlagren återfinns med varierat inslag av både silt och grus. 
Berggrunden i Kågeröd med omnejd utgörs av glimmerrikt sedimentärt berg i form av 
lerskiffer. Enligt SGU:s jorddjupskarta är uppskattat djup till berg inom aktuell sträcka i 
huvudsak 3-5 m. Lokalt kan jorddjupet uppgå till 5-10 m. Bergytan har inte verifierats 
genom utförda undersökningar. En tidigare utförd provgropsgrävning i läget för ny gång- 
och cykeltunnel visar dock berg ca 3,5 m under markytan. 

Grundvattennivån har längs sträckan i huvudsak uppmätts på 1,8-2,4 m djup under 
markytan. Inom järnvägssträckans norra delar ligger grundvattenytan på djup 1,0-1,2 m 
under markytan. 

De geotekniska förutsättningarna anses överlag vara goda och några större 
grundförstärkande åtgärder bedöms ej erfordras. Lokalt återfinns dock sandavlagringar med 
en mycket lös till lös lagringstäthet. Det kan därför på sina ställen bli aktuellt med mindre 
urgrävningar med efterföljande uppfyllning och packning. 

Svalöv 
Geotekniska undersökningar har genomförts längs aktuell järnvägssträcka vid två olika 
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tillfällen. Undersökningarna har utförts i syfte att säkerställa de geotekniska 
förutsättningarna genom att undersöka jordlagerföljd och jordlagrens tekniska egenskaper. 

Utförda undersökningar visar att jordlagren längs aktuell järnvägssträcka till stor del utgörs 
av lermorän. Inom de centrala delarna av området, framförallt inom stationsområdet, 
påträffas överst fyllning med varierande sammansättning och mäktighet. I flertalet 
undersökta punkter, i huvudsak inom området för gångbron och plattformarna, underlagras 
fyllningen av sandig siltig lera. Leran återfinns i undersökningspunkterna med en 
varierande mäktighet. Berggrunden i Kågeröd med omnejd utgörs av glimmerrikt 
sedimentärt berg i form av lerskiffer. Enligt SGU:s jorddjupskarta är uppskattat djup till 
berg inom aktuell sträcka i huvudsak 10-20 m. Lokalt kan jorddjupet uppgå till 20-30 m. 
Bergytan har ej verifierats genom utförda undersökningar. 

Grundvattennivån har längs sträckan konstaterats variera kraftigt i både plan och djup. 
Inom järnvägssträckans norra delar har grundvattenytan uppmätts på djup varierande 
mellan ca 0,0 och ca 3,4 m under markytan. Inom sträckans centrala delar ligger 
grundvattenytan i huvudsak på 1,2-2,2 m djup under markytan. Lokalt har grundvattenytan 
uppmätts upp till ca 3,5 m djup under markytan. 

De geotekniska förutsättningarna anses överlag vara goda. Ställvis, framförallt inom 
området för gångbron och plattformarna, återfinns dock lera med en skjuvhållfasthet som i 
allmänhet bedöms vara låg. Vidare påträffas lokalt sandavlagringar med lös till mycket lös 
lagringstäthet. Det kommer därför ställvis bli aktuellt med extra grundförstärkande åtgärder 
genom förslagsvis urgrävning med efterföljande uppfyllning och packning. Vid urgrävning 
kan det komma att erfordras en mindre grundvattensänkning. Det ska göras uppmärksam 
på att jordlagren inom läget för gångbron påträffats med förekomst av föroreningar. 

4.6.2. Markmiljö 

Kågeröd 
I närområdet för gång- och cykeltunneln, som anlades under etapp 2, har en översiktlig 
miljöteknisk markundersökning utförts i mars 2014. Provtagning utfördes både på jord och 
grundvatten. Med undantag från en marginellt förhöjd halt av polyaromatiska kolväten 
PAH) med hög molekylvikt (PAH- H) i jord i en provpunkt, visade analysresultaten på halter 
under riktvärdena för känslig markanvändning (KM). 

En kompletterande miljöteknisk markundersökning utfördes i samband med den 
geotekniska undersökningen under juni 2015 (etapp 3). Undersökningen omfattade 
borrning av 17 provpunkter längs med spåret, var hundrade meter. Analyser utfördes med 
avseende på petroleumkolväten i 5 punkter och analyser avseende tungmetaller och 
polyaromatiska kolväten utfördes i 13 provpunkter. Liksom vid den tidigare undersökningen 
i anslutning till gång- och cykeltunneln har något förhöjda PAH H halter uppmätts i ett par 
punkter. Inga övriga föroreningar har påträffats.  

Svalöv 
I samband med att Trafikverket under våren 2014 utredde möjligheten att bygga en gång- 
och cykeltunnel under järnvägen i Svalöv gjordes miljöteknisk markundersökning i 
närområdet för planerad etablering. Laboratorieanalysresultaten från utförda 
undersökningar visade att mark och grundvatten både öster och väster om spåret är 
förorenat av petroleumämnen. Vidare påvisades kraftigt förhöjda halter av trikloretylen eller 
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dess nedbrytningsprodukter och andra flyktiga organiska ämnen i grundvattnet, både öster 
och väster om spåret. Resultat från laboratorieanalys av övre jordmassor visade, med 
undantag av ett prov, på halter under de generella riktvärdena för mindre känslig 
markanvändning (MKM). 

En översiktlig miljöteknisk markundersökning utfördes under hösten 2015 i etapp 3. Syftet 
med den miljötekniska markundersökningen var i första hand att få en bild över hur 
föroreningssituationen ser ut inom de områden där schaktarbeten kommer att utföras i 
samband med järnvägsarbetena. Utifrån erhållna provtagningsresultat planeras hanteringen 
av förorenad mark och grundvatten i samband med markarbetena.   

Undersökningen innefattade provtagning och analys avseende tungmetaller och PAH i 18 st. 
provpunkter. Analyser utförda på tungmetaller och PAH har utförts på de över jordlagren då 
de föroreningarna är branschtypiska och ofta påträffas inom järnvägsområden. 

Vid provtagning av övriga parametrar, petroleumkolväte och VOC (inkl. klorerade kolväten 
såsom olika Triklor-föroreningar) har prover för analys uttagits längre ner i markprofilen. 
Petroleumprodukter påträffas ofta i anslutning till grundvattenytan då flera av ämnena är 
lättare än vatten och hydrofoba. Triklor-föroreningar är där emot tyngre än vatten och 
påträffas därför ofta långt ner i jordprofilen, ofta i anslutning till ett tätare, underliggande 
lager som lera eller berg. Provtagning av grundvatten utfördes i 11 st. punkter. 

Resultatet visar att två utav de jordprover som analyserats avseende PAH har påvisat 
föroreningshalter över föreslaget riktvärde, MKM. Analyser som utförts på tungmetaller har 
påvisat förhöjda halter gällande koppar i jämförelse med föreslaget riktvärde i en punkt. 
Förhöjda föroreningshalter har även uppmätts i andra punkter men då i halter under MKM.  

I två av de analyserade grundvattenproverna påvisas höga halter av klorerade lösningsmedel 
i grundvattnet. De provpunkterna ligger i anslutning till CEBE-huset. I en av de punkterna 
har även förhöjda alifat-och kopparhalter uppmätts.  

Vad gäller hanteringen av massor med föroreningshalter över MKM måste dessa 
transporteras till deponi för omhändertagande. Massor med föroreningshalter under MKM 
kan ofta återanvändas antingen inom projektet eller för andra anläggningsändamål. För att 
få lov att återanvända massorna från ett järnvägsområde krävs att tillräcklig provtagning 
utförts på överskottsmassorna. Massorna får endas återanvändas efter att en anmälan 
lämnats in till tillsynsmyndigheten och att beslut erhållits.  

Vid omförläggning av VA-ledningar kommer schakt utföras under grundvattennivån inom 
de mest triklorförorenade områdena. Det är angeläget att markarbetena inom det det 
förorenade området ej bidrar till ytterliare spridning. Arbetena kommer att utföras i samråd 
med tillsynsmyndighet för att säkerställa att arbetena utförs enligt gällande lagar och krav. 
Nödvändiga åtgärder för att minimera spridning såsom rening av förorenat grundvatten 
kommer att vidtas.  
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4.6.3. Ledningar 

Inom det aktuella områden finns ett flertal ledningar och kablar med ett antal olika 
ledningsägare. De flesta ledningarna korsar järnvägsområdet men det finns även en 
längsgående optokabel längs hela sträckan för de båda mötesspåren. Uppgifter om ledningar 
och kablar har inhämtats via ledningskollen och via kontakt med NSVA. För de flesta gäller 
att läget är osäkert. 

Kågeröd 
I tabellen nedan redovisas befintliga ledningar inom berört område. 

Tabell 3.  Befintliga ledningar i Kågeröd inom berört område. 

Järnvägens 

längdmätn. 

Ledningstyp  Ledningshavare  Korsande  Längs‐ 

gående 

Hela 

sträckan 

Opto‐kabel (delar av 

sträckan på båda sidor) 
Skanova    x 

249+234  El  E.on  x   

249+312  El  E.on  x   

249‐312 – 

249+725 
El  E.on    x 

249+425  El  E.on  x   

249+434  El  E.on  x   

249+452  El  E.on  x   

249+452 – 

249+467 
El  E.on    x 

249+721  Tele/Opto  Skanova  x   

249+954  Vatten  Svalövs kn.  x   

249+954  Gas  E.on  x   

249+954  Tele/Opto  Skanova  x   

249+954  El  E.on  x   

250+023  Dagvatten  Svalövs kn./NSVA  x   

250+254  Spill/Dagvatten  Svalövs kn./NSVA  x   

250+374  Dagvatten  Svalövs kn./NSVA  x   

 

   



44  

 

Svalöv 
I tabellen nedan redovisas befintliga ledningar inom berört område. 

Tabell 4.  Befintliga ledningar i Svalöv inom berört område. 

Järnvägens 
längdmätn. 

Ledningstyp Ledningshavare Korsan-
de 

Längs- 
gående 

Hela 
sträckan 

Opto-kabel Skanova  X 

259+545 Dagvatten (stentrumma) Svalövs kn./NSVA X  

259+567 El Svalövs kn X  

259+583 Vatten Svalövs kn./NSVA  X  

259-918 – 
260+032 

El E.on  X 

259+982 Fjärrvärme 
Solör Bioenergi 
Fjärrvärme AB 

X  

259+982 Vatten/Dagvatten Svalövs kn./NSVA X  

260+212 Tele Skanova X  

260+212 Vatten/Spill Svalövs kn./NSVA X  

260+433 Tele Skanova X  

260+433 El E.on X  

260+459 Vatten/Spill Svalövs kn./NSVA X  

260+470 Tele Skanova X  

260+505 – 
260+525 

El E.on  X 

260+611 Tele Skanova X  

260+682 Vatten/Spill/Dagvatten Svalövs kn./NSVA X  

Utöver ledningarna i tabellen ovan kommer även ledningar att beröras i samband med de 
tillfälliga vägar som krävs för trafikomledning under byggskedet. Bland annat berörs en 
fjärrvärmeledning och en bevattningsledning av den tillfälliga vägen till CEBE-huset. Båda 
ledningarna ägs av Lantmännen. 

4.6.4. Avvattning och dikningsföretag 

Plattformar avvattnas genom dagvattenbrunnar som ansluts till det kommunala dagvatten-
nätet. Järnvägen kommer att förses med längsgående dränering. Där det är möjligt kommer 
även järnvägens dränering att anslutas till dagvattennätet. I Kågeröds norra del är inte detta 
möjligt utan utlopp planeras ske till den bäck som finns norr om utbyggnaden. Utloppet 
kommer ske via ett fördröjningsmagasin. 
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I Svalöv kan eventuellt dikningsföretag, Heleneborgs dikningsföretag, komma att påverkas 
av utbyggnaden, se bilaga 7. I dikningsföretagets orginalhandlingar medges en tillåten 
påsläppning på 1,5 l/s, ha.  
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5. Den planerade järnvägens lokalisering och 
utformning med motiv 

5.1. Val av lokalisering 

Placeringen av de två nya mötesspåren faställdes i stort under arbetet med den förstudie 
som togs fram 1999. Avseende de olika alternativen för Kågeröd och Svalöv förordades 
centrala lägen för båda orterna av samtliga samrådsinstanser. De alternativ som det fort-
satta arbetet ska baseras på blev därmed ”I Kågeröd” och ”I Svalöv (norrut)”. Beträffande 
placering av resandestationer har detta arbete utgått från de detaljplaner som tagits fram för 
de båda stationsområdena i Kågeröd och Svalöv. 

Kågeröd 
Till skillnad mot förstudien har mötesspåret placerats på östra sidan om befintligt spår då 
detta ger mindre markintrång. Vid placering av mötesspåret har hänsyn tagits till järn-
vägens plangeometri genom att växlarna placerats på raksträckor vilket ger lägre kostnader 
både för byggande och för underhåll. Ingående plattformar placeras direkt söder om den 
planskilda gång- och cykeltunnel som anlagts under etapp 2 för kunna anslutas till den 
trappa som byggts från tunneln. 

Svalöv 
I enlighet med förstudien placeras mötsspåret på östra sidan om befintligt spår. Precis som 
för Kågeröd har hänsyn tagits till järnvägens plangeometri vid placeringen av växlarna till 
mötesspåret. Vid plattformarnas placering har utgångpunkten varit den planskilda gång- 
och cykelväg som markerats i detaljplanen för stationsområdet. 

5.2.  Val av utformning 

För båda orterna gäller att de nya mötesspåren ska ha kapacitet för 750 meter långa tåg och 
att plattformarna får en längd på 170 meter. Växlarna är placerade på raksträckor då detta 
ger ekonomiska fördelar både med tanke på anläggningskostnader samt drift- och 
underhållskostnader. I närheten av varje växel kommer en teknikbyggnad att placeras. 
Byggnaderna kommer att bli cirka 3*7 m stora och utformas enligt Trafikverkets 
anvisningar. Varje byggnad förses med en angöringsplats för servicefordon och vid behov 
även en infartsväg. Under etapp 2 har en teknikbyggnad byggts i närheten av varje 
stationsområde, dessa kommer att tas bort i etapp 3 men kommer att återanvändas i så stor 
utsträckning som möjligt. 

För att undvika spårspring vid stationerna kommer ett 1,2 m högt spärrstaket att sättas 
mellan spåren i höjd med plattformarna, höjden är räknad från RÖK. Längs de sträckor som 
inte är aktuella för bullerskyddsåtgärder, men där det finns risk att personer passerar över 
järnvägen, kommer ett panelstängsel att uppföras på båda sidor om järnvägen. Höjden på 
detta stängsel är 2 m. 

Längs mötesspårets utsträckning kommer spårnära bullerskyddsåtgärder att anläggas vid 
behov. För utbredning och utformning hänvisas till kapitel 6.5.1, det gestaltningsprogram 
som tillhör denna järnvägsplan samt till plankartorna. 

Vid utformning av stationsområdena har hänsyn tagits till EU:s direktiv samt till de 
riktlinjer som Trafikverket ställt upp. 
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Kågeröd 
Mötesspåret läggs parallellt längs befintligt spår med ett c/c-avstånd på 6,9 meter. 
Avståndet motiveras av att kontaktledningsstolparna kommer att stå mellan spåren. 
Mötesspårets totala längd, inklusive växlar uppgår till cirka 1 200 meter.  

 

Figur 21.  Översiktlig skiss för spår‐ och plattformsutbyggnad i Kågeröd. 

Den norra växeln, placerad cirka km 249+200 i järnvägens längdmätning och i höjd med 
Barry Callebauts anläggning, blir en 100-växel. Motivet till detta är det stora avståndet till 
stationen tillsammans med att mötesspåret blir det spår som persontrafiken i huvudsak 
kommer att använda. Den södra växeln, som ungefär ligger på km 250+400, blir en 80-
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växel. I närheten av varje växel kommer ett teknikhus med tillhörande angöringsytor att 
placeras, ungefärligt läge för husen är km 249+200 och 250+300. Vid det södra teknikhuset 
kommer en kortare serviceväg att anläggas. I figur 21 redovisas översiktligt utbyggnaden, för 
mer detaljerade ritningar hänvisas till plankartor och ritningar som tillhör järnvägsplanen. 

I figure 21 redovisas inga åtgärder för korsningen med Olstorpsvägen då denna är föremål 
för en separat utredning. 

För resandestationerna anläggs två sidoplattformar. Norra änden på dessa anläggs i direkt 
anslutning till den gång- och cykeltunnel som anlades under etapp 2. I järnvägens 
längdmätning ligger dessa ungefär mellan km 250+025 och 250+195. Båda plattformarna 
kommer att förses med väderskydd, dessa placeras i ytterkant. Placering av biljettautomater 
och liknade bestäms inte i detta skede. En sektion för stationsområdet redovisas i figur 22. 

 

Figur 22.  Sektion för stationen i Kågeröd. 

Svalöv 
Mötesspåret läggs parallellt längs befintligt spår med ett c/c-avstånd på 4.7 m. Det 
spärrstaket som sätts vid stationen innebär att spåravståndet bör vara större men då det är 
mycket trångt på platsen har dispens sökts för nämnda avstånd. 

Utbyggnaden kommer att innebära att en stor andel av befintliga kontaktledningsstolpar 
byts ut. Ny stolpar placeras på spårens utsidor. Mötesspårets totala längd, inklusive växlar 
uppgår till knappt 1 170 m. De båda växlarna, placerade vid cirka km 259+505 respektive 
km 260+675 i järnvägens längdmätning blir 80-växlar. I närheten av varje växel kommer ett 
teknikhus med tillhörande angöringsytor att placeras, ungefärligt läge för dessa hus är km 
259+570 och 260+670. Vid det södra teknikhuset kommer en serviceyta att anläggas. I figur 
23 redovisas översiktligt utbyggnaden, för mer detaljerade ritningar hänvisas till plankartor 
och ritningar som tillhör järnvägsplanen. 

KAGER6D
ummum rnumcs
SIULPE | sviuuslnxu H 1.1 M bvul “(in

nmum- ——
SKAnM

VADER- ' VRDEflr '_ RAN
sxvnn m An'mn M Mii'rrssMR ' nr r. SPAR PLAT 1 muM SKYDI’: um AN

iiin'm Wi7 iiii' if’ , Fl "i '



49 
 

 

Figur 23.  Översiktlig skiss för spår‐ och plattformsutbyggnad i Svalöv. 

För resandestationerna anläggs två sidoplattformar, i järnvägens längdmätning ligger dessa 
ungefär mellan km 260+180 och 260+350. Båda plattformarna kommer att förses med 
väderskydd. En sektion för stationsområdet redovisas i figur 24. Då ytorna är begränsade på 
järnvägens östra sida, längs med CEBE-huset, förses denna plattform med ett specialbyggt 
väderskydd. Placering av biljettautomater och liknande bestäms inte i detta skede.  
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Figur 24.  Sektion för stationen i Svalöv. 

För att binda samman plattformar med varandra anläggs en gångbro över spåren, 
ungefärligt läge är km 260+165. Bron kommer att förses med både trappor och hissar. Bron 
kommer att vara öppen, se figur nedan. Som redan nämnts är det trångt vid stationsområdet 
och därför har trapporna placerats parallellt med spåren.  

 

Figur 25  Exempel på öppen bro, Fjälkinge station. 

Från början var den inplanerade bron utformad som en gång- och cykelport under spåren 
vilken skulle anläggas under etapp 2. På grund av de markföroreningar som då upptäcktes 
ändrades planeringen och en gångbro lades in i etapp 3. Den nu aktuella bron kommer att 
utformas så att grundläggningen inte kommer djupare än 1,5 m under befintlig marknivå.  
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6. Effekter och konsekvenser av projektet 

6.1. Järnvägens funktion och standard 

Utbyggnaden av mötesspår och plattformar, tillsammans med de angöringsytor och 
spårförbindelser som byggdes under etapp 2 eller av kommunen i samband med etapp 3, 
möjliggör persontrafik på banan.  

6.2. Trafik och användargrupper 

Utbyggnaden ger en standard på anläggningen som erbjuder goda förutsättningar för 
trafikering med person- och godståg på den aktuella delen av banan och därför tillgodoser 
grundläggande transportbehov för medborgare och näringsliv. Utbyggnaden bidrar till 
förbättrad transportkvalitet genom att mötesspåret medför att transportkapaciteten ökar, 
minskar risken för trafikstörningar och bidrar till en ökad återhämtningskapacitet. 
Ombyggnaderna i Kågeröd och Svalöv kommer tillsammans med övriga satsningar att 
medföra kortare och snabbare transporter, därmed minskar transportkostnaderna och 
järnvägens konkurrenskraft förbättras vilket bedöms leda till att vägtrafik flyttas över till 
spårburen trafik.  

Vid resandestationerna planeras att enbart en av plattformarna ska användas vid ordinarie 
trafikering. Detta innebär att passagerarna kommer att gå på och av vid samma plattform 
vilket underlättar och förenklar planeringen av tågresor. Den östra plattformen i Kågeröd 
kommer att bli huvudplattformen medan det i Svalöv kommer att bli den västra. Vid val av 
huvudplattform har hänsyn främst tagits till hur stor andel av befolkningen som bor på 
respektive sida av järnvägen. 

Persontågen på Söderåsbanan planeras trafikera med en timmes turtäthet. Detta motsvarar 
drygt 19 dubbelturer per dygn. Införandet av persontrafik förbättrar förutsättningarna för 
arbetspendling mellan Kågeröd/Svalöv och kringliggande orter såsom Malmö, Lund, 
Helsingborg, Landskrona, Åstorp och Billesholm genom kortare resor och lättare byten.  

Införandet av persontrafik på Söderåsbanan förväntas medföra förändringar i busstrafiken 
längs med banan. Då pågatågstrafiken startar kommer busstrafiken mellan Kågeröd och 
Svalöv att glesas ut, dock kommer inte busslinjen att helt tas bort, enligt Skånetrafiken. Viss 
busstrafik kommer att finnas kvar mellan orterna för att serva områdena utanför berörda 
orter. 

6.3. Lokalsamhälle och regional utveckling 

En viktig del i tillväxtarbetet för både Kågeröd och Svalöv är att marknadsföra samhällenas 
fördelar och möjligheter för att locka presumtiva invånare, företagare och besökare. En 
utbyggd och väl fungerande kollektivtrafik bidrar positivt till detta. 

Behovet av upplevelser i olika former i naturen är stort. Framförallt Kågeröd har en stor 
potential i utvecklingen av näringar kopplade till naturen.. En stark kollektivtrafik innebär 
att områden för rekreation blir mer tillgängliga. 

Avseende planläggning av områden i närhet av transportleder av farligt gods, varav Söderås-
banan är en, har länsstyrelsen i Skåne län utarbetat riktlinjer med tanke på de risker som 
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kan uppstå, RIKTSAM (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen). Utbyggnaden 
innebär ingen förändring då järnvägen redan idag är en transportled för farligt gods. 

6.3.1. Berörda detaljplaner 

Svalövs kommun har en positiv inställning till persontrafik på Söderåsbanan. I Svalövs 
kommun gällande översiktsplan (2007) samt i Svalövs kommuns förslag till ny översiktsplan 
(Översiktsplan 2016 med utblick mot 2030, Samrådshandling 2014), anges att effektiva 
kommunikationer är en förutsättning för att kommunens invånare ska nå Öresundsregionen 
och ta del av kommunens service.  

För att kunna utföra järnvägsutbyggnaden krävs att en del detaljplaner behöver ändras eller 
ersättas med nya. Kommunens arbete med detaljplaneförändringar bedöms pågå under hela 
projektets planeringsskede.  

Kågeröd 
Som en förberedelse för planerad pågatågstrafik har två detaljplaner tagits fram, dels för 
stationsområdet och dels för området direkt öster om stationen.  

Detaljplanen för stationen, Detaljplan för Kågeröd 5:129 m.fl. (Station), antogs i juni 2015 
och utgör underlag till plattformsplaceringen i denna järnvägsplan. Planen medger 
tågstation med plattformar, mötesspår för person- och godståg samtidigt som den skapar 
förutsättningar för en planskild korsning för gång- och cykeltrafik under järnvägen. Planen 
möjliggör även bussangöring samt parkering för cykel och bil. Gång- och cykeltunneln 
anlades under 2015 (etapp 2) och sträcker sig i Bygatans förlängning med förbindelser till 
plattformarna, figur 26.  

 

Figur 26.   Illustration för detaljplan Kågeröd 5:129 m.fl. (Station). 
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Avseende detaljplanen öster om stationen, Kågeröd 15:1 m.fl. (Centrum), är syftet att möjlig-
göra en förtätning av bebyggelse och bostäder. Planen omfattar bland annat ny parkering i 
närheten av stationen, ett nytt gång och cykelstråk samt bullerskyddsvall/-skärm längs 
järnvägen. Planen är ännu inte fastställd.  

Under arbetet med järnvägsplanen har arbete påbörjats med att ta fram en ny detaljplan för 
mötesspårets norra del, Del av Kågeröd 3:19 m.fl. (Stödmur). Planen ersätter befintlig 
detaljplan, Kågeröd 3:19 m.fl. (Industri väster) och innebär att järnvägsområdet utökas för 
att möjliggöra utbyggnad av en stödmur mot fastighet Kågeröd 3:19, se figur 27. Planen är 
ännu inte fastställd men granskningshandling är framtagen. 

Figur 27  Plankarta ‐ Utdrag från ny detaljplan för Del av Kågeröd 3:19 m.fl. (Stödmur), Granskningshandling 

Detaljplaner utmed järnvägen i Kågeröd listas i tabell 5 nedan.  

Tabell 5.  Detaljplaner i järnvägens närområde i Kågeröd.  

Beteckning Plannamn Behov av ändring Typ av påverkan 

1130 
Kågeröd 3:19 m fl 
(Industri väster), 
DPL 1995 (1214-P55) 

Ja 

I detaljplanens södra del 
kommer mötesspåret att 
orsaka intrång på kvarters-
mark. På grund av stora 
nivåskillnader mellan tomt och 
järnväg krävs även en stödmur 
längs delar av sträckan. 
Stödmur med tillhörande 
grundläggning ska tillhöra 
järnvägsanläggningen. 

- 
Del av Kågeröd 3:19 
m.fl. (Stödmur), 
Granskningshandling

Nej 
Ny plan som omfattar område 
för stödmur enligt plan med 
beteckning 1130 ovan. 
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0974 

Kågeröd, norra 
delen,  
BPL-ändring 1970 
(12-KÅG-492) 

Nej  

- 
Kågeröd 15:1 m.fl. 
(Centrum) 
Granskningshandling 

Nej  

0108  
Kågeröds järnvägs-
station, BPL 1937 
(12-KÅG-172) 

Nej  

- 
Kågeröd 5:129 m.fl. 
(Station), DPL 1995 

Ja 

Mindre påverkan på område 
med beteckningen park som 
markanvändning. Detta på 
grund av bullerskyddsåtgärder. 

Svalöv 
På samma sätt som i Kågeröd har Svalövs kommun förberett för den planerade person-
trafiken genom framtagning av två nya detaljplaner längs berörd del av järnvägen. Detalj-
plan för Södra Svalöv 9:3 m.fl. stationsområde samt detaljplan för del av Södra Svalöv 18:3 
m.fl. (mötesspår). Båda planerna är antagna och har varit en del av underlaget till denna 
järnvägsplan.  

Detaljplan Södra Svalöv 9:3 m.fl. (Stationsområde) som antogs 2012 omfattar de åtgärder 
som vid den tidpunkten bedömdes behövas för att anlägga en resandestation inklusive platt 
formar, bullerskydd, parkering och bussangöring. Detaljplanen anger en planskild gång- och 
cykeltunnel norr om magasinet som förbinder plattformarna. En korsning under järnvägen 
är emellertid inte genomförbar eftersom det förekommer markföroreningar i området. 
Istället för tunnel planeras en gångbro.  
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Figur 28.  Utdrag från plankarta för Svalövs stationsområde 

Detaljplan 18:3 m.fl. (mötesspår) har bland annat syftet att förbättra allmänhetens 
möjligheter att röra sig öster om järnvägen utmed ny lokalgata längs med järnvägen som 
förbinder kommande stationsområde med Månsabovägens bomförsedda korsning med 
järnvägen i norr. Lokalgatan är planerad att förbinda stationsområdet i söder med den del 
av Linåkravägen som leder åt nordost mot naturområde, golfbana och skjutbana. Planen 
antogs 2013. 

Intill den planerade stationen, på järnvägens östra sida, pågår arbetet med en ny detaljplan 
som omfattar stora delar av Lantmännens område, Detaljplan för fastigheten Södra Svalöv 
32:1 m.fl., ”Hjalmar Nilssons park”. Planen gränsar till den södra delen av detaljplanen för 
stationsområdet, Södra Svalöv 9:3 m.fl. 

Järnvägsutbyggnaden kommer att kräva mer järnvägsmark än vad som angivits i befintliga 
detaljplaner samt i den stadsplaneändring som togs fram 1951, se tabell 6. Mer mark krävs 
bland annat på grund av bullerskyddsåtgärder och behov av omlottlösningar vid öppningar i 
dessa samt ett nytt teknikhus i norr i höjd med Birger Velinders väg. Strax norr om stationen 
krävs att en del av en förrådsbyggnad rivs, byggnaden ligger inom området för den stads-
planeändring för kvarteren Herrevad, Magistern m.fl. som antogs 1973. För att de 
kommunala detaljplanerna ska överensstämma med järnvägsplanen har Svalövs kommunen 
påbörjat ett arbete med att ta fram två nya detaljplaner, Detaljplan för del av Södra Svalöv 
6:135 mfl. (Teknikhus) samt Detaljplan för del av Södra Svalöv 9:33 mfl. (Stationsområde 
Järnvägsgatan). Planerna som sträcker sig mellan Birger Velinders väg i norr till Onsjövägen 
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i söder ersätter befintliga detaljplaner och innebär en utökning av järnvägsområdet se figur 
29. Planerna är ännu inte fastställda men granskningshandlingar är framtagna. 

   

Figur 29  Plankartsutdrag från de två nya detaljplanerna i Svalöv, Södra Svalöv 6:135 mfl. (Teknikhus) samt 

Södra Svalöv 9:33 mfl. (Stationsområde Järnvägsgatan), båda från respektives granskningshandling 
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Tabell 6.   Detaljplaner i järnvägens närområde i Svalöv. 

Beteckning Plannamn Behov av ändring Typ av påverkan 

1193 
Del av Södra Svalöv 
18:3 m.fl. (mötes-
spår), DPL 2013 

Ja 
På grund av teknikhus och 
bullerskydd finns behov att 
utöka järnvägsmarkens ytor. 

- 

Södra Svalöv 6:135 
mfl. (Teknikhus) 

Granskningshandling 

Nej 

Ny plan som omfattar de 
behov av förändringar som 
nämns gällande planerna med 
beteckning 1193 och 0312. 

0312 
Svalövs samhälle, 
SPL-ändring 1951 (12-
SVS-3) 

Ja 
På grund av bullerskydd krävs 
markintrång på tomtmark 
längs Brunnsgatan.  

- 

Södra Svalöv 9:33 mfl. 
(Stationsområde 
Järnvägsgatan) 

Granskningshandling 

Nej 

Ny plan som omfattar de 
behov av förändringar som 
nämns gällande planerna med 
beteckning 1192 och 1009. 

1192 
Södra Svalöv 9:3 mfl. 
stationsområde, DPL 
2012 

Ja 

Utökning av järnvägsområdet 
krävs på grund av bullerskydds
åtgärder samt för ljudslussar 
vid plattformsanslutningar. 

1009 

Svalöv kv. Herrevad, 
Magistern m.fl. SPL-
ändring 1973 (12-
SVA-421) 

Ja 
Utökning av järnvägsområdet 
krävs på grund av 
bullerskyddsåtgärder. 

0699 

Svalöv kv. Nian, 
Onsjövägen, del av 
Spl-ändr 1962 (12-
SVS-48) 

Nej  

1127 
Södra Svalöv 9:33 
(stationshuset), DPL 
1994 (1214-P51) 

Nej  

    

6.3.2. Berörda detaljplaner avseende områden för tillfälligt nyttjande 

I arbetet med att ta fram ytor för tillfälligt nyttjande har en dialog hållits med de 
fastighetsägare som får störst intrång inklusive Svalövs kommun.  

Kågeröd 
De detaljplaner som kommer att få områden för tillfälligt nyttjande inom sina gränser 
framgår av tabell 7. 
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Tabell 7  Detaljplaner som berörs av tillfälligt nyttjande i Kågeröd 

Beteckning Plannamn Typ av nyttjande 

1130 
Kågeröd 3:19 m fl (Industri 
väster),  
DPL 1995 (1214-P55) 

Transportväg och arbetsområde inom 
industrifastighet. Dialog om placering 
har skett med fastighetsägaren. 

0108 
Kågeröds järnvägsstation, 
BPL 1937 (12-KÅG-172) 

Transportväg som utnyttjar befintlig 
grusväg. Arbetsområde inom område för 
allmän plats.. 

0974 
Kågeröd, norra delen,  
BPL-ändring 1970 (12-KÅG-
492) 

Transportväg inom allmän platsmark 

- 
Kågeröd 15:1 m.fl. (Centrum) 
Granskningshandling 

Etableringsområde inom område för 
allmän platsmark. Park och parkering 
kommer att anordnas efter järnvägens 
utbyggnad. 

- 
Kågeröd 5:129 m.fl. (Station), 
DPL 1995 

Etablerings- och arbetsområde inom 
områden för allmän platsmark. Delar av 
utnyttjat område kommer att byggas ut 
till angöringszon till stationen efter att 
järnvägsutbyggnaden är klar. 

Svalöv 
De detaljplaner som kommer att få områden för tillfälligt nyttjande inom sina gränser 
framgår av tabell 8. 

Tabell 8  Detaljplaner som berörs av tillfälligt nyttjande i Svalöv 

Beteckning Plannamn Typ av nyttjande 

1193 
Del av Södra Svalöv 18:3 m.fl. 
(mötesspår), DPL 2013 

Transportväg inom område för 
allmän platsmark, lokalgata. Eta-
blerings- och arbetsområde inom 
kvartersmark, området kommer att 
bebyggas först efter att järnvägs-
utbyggnaden är klar. 

- 
Södra Svalöv 6:135 mfl. (Teknikhus) 

Granskningshandling 

Etablerings- och arbetsområde 
inom kvartersmark, området 
kommer att bebyggas först efter att 
järnvägsutbyggnaden är klar. 

0312 
Svalövs samhälle, SPL-ändring 1951 
(12-SVS-3) 

Arbetsområde inom kvartersmark 
för bostäder. Området ligger direkt 
intill järnvägen och krävs för 
anläggning av stödmur för buller-
skyddsskärm. 
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1009 
Svalöv kv. Herrevad, Magistern m.fl. 
SPL-ändring 1973 (12-SVA-421) 

Arbetsområde inom kvartersmark 
för centrumbebyggelse. Området 
ligger dels direkt intill järnvägen 
och krävs för anläggning av buller-
skyddsskärm och dels kring en 
byggnad som delvis kommer att 
rivas. Samråd har skett med 
fastighetsägaren gällande rivning. 
Mindre del av arbetsområdet ligger 
inom allmän platsmark, gata. 

- 

Södra Svalöv 9:33 mfl. 
(Stationsområde Järnvägsgatan) 

Granskningshandling 

Etablerings- och arbetsområde 
inom både allmän platsmark 
(lokalgata) och kvartersmark 
(centrum/kontor och industri). 
Dialog har skett med fastighets-
ägarna till kvartersmarken. En 
tillfällig infart kommer att anordnas 
till industrin.  
En tillfällig gångväg kommer också 
att ligga inom områdena för 
lokalgatan och centrum/kontor. 

1093 
Södra Svalöv 24:1, 9:3 m fl 
DPL 1987 

Arbetsområde inom kvartersmark 
för industri. Samma fastighetsägare 
som ovan. 

1192 
Södra Svalöv 9:3 mfl. 
stationsområde, DPL 2012 

Etablerings- och arbetsområde 
inom både allmän platsmark 
(lokalgata) och kvartersmark 
(centrumbebyggelse/kontor). 
Utformning av etableringsområdet 
har skett i dialog med fastighets-
ägarna till kvartersmarken.  

1127 
Södra Svalöv 9:33 (stationshuset), 
DPL 1994 (1214-P51) 

Arbetsområde inom kvartersmark 
för centrumverksamheter. Området 
ligger direkt intill järnvägen och 
krävs för anläggning av buller-
skyddsskärm. 

   

6.4. Miljö 

6.4.1. Landskapet och staden 

Kågeröd 
Mötesspåret anläggs vid det gamla stationsläget varför det nya stationsläget stämmer väl 
överens med befintlig ortstruktur. Däremot kommer de nya bullerskyddsskärmarna påverka 
de visuella sambanden mellan den sida av orten som ligger väster om järnvägen och den 
som ligger öster om den. Bullerskyddsskärmarna kommer för att klara bullernivåerna 
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behöva vara relativt höga, vilket kan avhjälpas något med en gestaltning som bryter ner 
skalan på bullerskyddsskärmarna, till exempel med vegetation och mönster på skärmarna. 
Denna utformning ska ske i samklang med den befintliga omgivningen, för att smälta in på 
bästa sätt. Vid passager och entréer utformas bullerskyddsskärmarna enligt en 
omlottprincip för att buller inte ska läcka ut från stationsanläggningen. Här ska 
bullerskyddens övre partier vara genomsiktliga för att minska barriäreffekten och öka 
upplevelsen av trygghet, både på och utanför plattformarna. Genomsiktliga partier är viktiga 
även på andra punkter, både för att bibehålla viktiga siktlinjer och resenärens kontakt med 
orten. Principen är att ju högre bullerskyddet är, desto viktigare är det med inslag av 
genomsiktliga partier. 

Svalöv 
Mötesspåret anläggs norr om det gamla stationsläget, vilket bryter lite med kontinuiteten 
vad gäller ortens koppling till järnvägen. Dock ansluter det nya läget bättre till ortens 
nuvarande centrum.  

En ny gångbro kommer anläggas vilket kommer förbättra flödet mellan ortens östra och 
västra sida. Den kommer även utgöra ett visuellt tillägg vid den nya stationen.  

Även här kommer det behövas bullerskyddsskärmar. Dessa kommer nå en ansenlig höjd på 
vissa punkter, särskilt i anläggningens norra del, då befintlig mark ligger under 
järnvägsbanken. Bullerskyddet kommer utgöra en visuell barriär varför det är extra viktigt 
att arbeta med dess utformning för att därigenom bryta ner dess skala, till exempel med 
vegetation och mönster på skärmarna. Denna utformning ska ske i samklang med den 
befintliga omgivningen, för att smälta in på bästa sätt.  

6.4.2. Riksintressen och skyddade naturområden 

Utbyggnadsplanerna i Kågeröd och Svalöv berör inte något utpekat riksintresse, förutom 
riksintresse för järnväg. Järnvägsplanens åtgärder medför ett positivt bidrag avseende 
riksintresset för järnväg eftersom utbyggnaden av mötesspår för persontrafik bidrar till en 
förbättrad kollektivtrafik och även en ökad kapacitet för godstågstrafik.  

Söderåsen och övriga riksintressanta natur- och kulturvärden ligger på ett sådant avstånd 
från den planerade utbyggnaden att dess intentioner inte bedöms komma att påverkas av 
mötesspårutbyggnaden. Riksintresse naturvård, som ligger förhållandevis nära 
utbyggnadsområdet i Kågeröd, avgränsas geografiskt av industriområdet och väg 109 och 
bedöms inte påverkas av utbyggnaden 

Avseende utpekat riksintresse för friluftsliv bedöms anläggandet av mötesstationer i 
Kågeröd och Svalöv bidra till att öka förutsättningarna för att besöka området med 
högklassig natur genom ökad tillgänglighet för dem som inte har möjlighet att färdas med 
bil.  

Påverkan på förekommande riksintressen och andra skyddade områden vid Söderåsen 
bedöms påverkas i positiv riktning av utbyggnaden och införandet av persontåg. 

6.4.3. Naturmiljö 

Kågeröd  
I norra delen av mötesspåret i Kågeröd kommer mark att behöva tas i anspråk på den västra 
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sidan av banan. Marken behöver tas i anspråk med anledning av uppförande av teknikhus, 
med tillhörande hårdgjord yta. Marken som behövs ligger inom ett område som i den 
utförda naturvärdesinventeringen bedömts som naturvärdesklassat område (objekt 6 i 
naturvärdesinventeringen). Stora delar av området är sedan tidigare påverkat genom 
anläggandet av den nya infartsvägen till gården Olofslund som byggdes i etapp 2. Den nya 
infartsvägen går från Olstorpsvägen i söder parallellt med järnvägens västra sida fram till 
gården Olofslund. Mellan den nyanlagda vägen och järnvägen formas ett avgränsat område 
med en "kil" i söder. Inom denna kil kommer det nya teknikhuset med tillhörande hårdgjord 
yta uppföras. Under anläggandet av teknikhus, hårdgjord yta , trummor etc. får inga 
arbetsfordon köra utanför det avsedda arbetsområdet för att undvika skador på 
förekommande naturvärde, stenmur och sumpskogsområde. Upplag av material, 
uppställning av maskiner och bodar får inte heller ske i anslutning till den hydrologiskt 
känsliga marken väster om den nya vägen. Under förutsättning att arbete endast sker inom 
det avgränsade arbetsområdet bedöms utbyggnaden inom aktuellt projekt inte medföra 
några negativa effekter på det naturvärdesklassade området eller övriga intilliggande 
naturområden i norra Kågeröd.  
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Figur 30.  Kartan visar teknikhusets placering i den "kil" som uppstår mellan järnvägsspåret och den nya 
markvägen som anlades under 2015 i etapp 2. 

Sumpskogsområdet, det skogliga naturvärdet och den biotopskyddade stenmuren (objekt 4 i 
naturvärdesinventeringen) ligger väster om den nya markvägen och bedöms således inte 
påverkas av den planerade utbyggnaden av mötesspår.  

Söder om Olstorpsvägen ligger en mindre skogsdunge med några större ekar på järnvägens 
västra sida samt några enstaka större ekar öster om järnvägen.Längs den västra sidan finns 
inga träd inom området där slänt med bullerskyddsskärm anläggs. På östra sidan ligger 
träden på ett sådant avstånd från det planerade utbyggnadsområdet att de inte bedöms 
beröras av den planerade utbyggnaden.  
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Stenmuren (objekt 11 i naturvärdesinventeringen) i anslutning till spårområdets södra delar 
ligger på ett avstånd av ca 100 meter från utbyggnadsområdet och bedöms inte beröras av 
de planerade åtgärderna. 

Påverkan på naturmiljön i Kågeröd bedöms sammantaget bli liten. 

Svalöv  
I Svalöv kommer utbyggnaden inte att medföra att några träd eller buskar i Hjalmar 
Nilssons Park behöver tas bort. Den mycket ovanliga och rödlistade kärlväxten 
smultronfingerört (Potentilla sterilis) som förekommer i parken bedöms inte påverkas av 
utbyggandsåtgärderna eftersom de fynd som gjorts finns i anslutning till den södra 
huvudbyggnaden i Hjalmar Nilssons park.  

De tre alléerna som finns upptagna i naturvärdesinventeringen (NVI-objekt 23-25) och som 
omfattas av det generella biotopskyddet bedöms inte påverkas av utbyggnadsåtgärderna.  

Även i södra delen av Svalöv kommer en temporär tillfartsväg byggas. Den temporära vägen 
sträcker sig från Järnvägsgatan i norr till Industrigatan i söder, se figur 34 i avsnitt 6.6.2. 
Marken som krävs för den tillfälliga vägen utgörs av åkermark. För att anlägga vägen 
kommer några träd och buskar utmed Järnvägsgatan och Industrigatan tas bort. Åtgärden 
bedöms inte väsentligt förändra naturmiljön. 

Vid utbyggnaden av stationsområdet kommer CEBE-husets infart från Järnvägsgatan 
stängas temporärt och istället nås fastigheten från öster via en tillfällig väg som ansluter till 
Herman Ehles väg, se figur 33 i avsnitt 6.6.2. Anläggandet av tillfartsvägen kommer att 
medföra att några enstaka mindre träd och buskar kommer att tas bort. Åtgärden bedöms 
inte väsentligt förändra naturmiljön. 

Påverkan på naturmiljön i Svalöv bedöms sammantaget bli liten. 

6.4.4. Kulturmiljö  

Kågeröd 
Den övriga kulturhistoriska lämningen som utgörs av stenmur/hägnadssystem bedöms inte 
påverkas av den planerade utbyggnaden, se vidare under kapitel 6.4.3 avseende stenmur 
(NVI-objekt 4). 

Vid påträffande av fornlämning under byggskedet ska arbeten avbrytas och länsstyrelsen 
samt beställaren ska informeras för beslut om lämplig åtgärd.  

Svalöv 
Svalövs samhälle och järnvägen omfattas av det regionala kulturmiljöprogrammet, Särskilt 
värdefulla kulturmiljöer där värdet utgörs av det gamla stationssamhället. Mötesspårs-
utbyggnaden med införande av persontågtrafik och bibehållen godstågstrafik bedöms kunna 
bidra till att återvitalisera och levandegöra orten som stationssamhälle.  

Vid påträffande av fornlämning under byggskedet ska arbeten avbrytas och länsstyrelsen 
samt beställaren ska informeras för beslut om lämplig åtgärd.   

6.4.5. Rekreation och friluftsliv 
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Utbyggnaden medför ökade ljudnivåer i omgivningen i form av punktvisa bullertillfällen. 
Bullerskyddsåtgärder kommer att bidra till lägre bullernivåer för omgivningen. 

Anläggandet av mötesstationer i Kågeröd och Svalöv bidrar på ett positivt sätt till att öka 
förutsättningarna att besöka högklassig natur i området, vilka är utpekat som riksintresse 
för friluftsliv. Den ökade tillgängligheten blir mest påtaglig för dem som inte har möjlighet 
att färdas med bil. Rekreation och friluftsliv bedöms påverkas positivt av utbyggnaden. 

6.4.6. Naturresurser 

En mycket liten andel jordbruksmark kommer att behöva tas i anspråk av den planerade 
järnvägsanläggningen. Brukandet av åkermarken bedöms kunna fortgå i samma omfattning 
som idag. Påverkan på jordbruksmark som naturresurs kommer att bli marginell. 

6.4.7. Yt- och grundvatten 

Utbyggnaden enligt järnvägsplanens åtgärder bedöms ge en marginell ökad avrinning. 
Dagvattnet kommer huvudsakligen att infiltrera lokalt i ett dike eller dränledning längs 
järnvägsbanken. I Kågeröds norra del är inte detta möjligt utan utlopp planeras ske till den 
bäck som finns norr om utbyggnaden. Utloppet kommer ske via ett fördröjningsmagasin och 
bedöms inte påverka bäcken negativt.  

Regnvatten från plattformarna och kringliggande område kommer att ledas till kommunens 
dagvattennät. 

Kågeröd 
Ytvattenförekomsten Vege å bedöms inte påverkas av den planerade utbyggnaden i Kågeröd 
på grund av läget i förhållande till utbyggnadsområdet. Inte heller det strandskyddade 
området kring Vege å kommer att beröras av utbyggnadsplanerna. 

Vattendraget i norra Kågeröd, som korsar spåret utanför utbyggnadsområdet, bedöms inte 
påverkas negativt av utbyggnadsplanerna under förutsättning att arbete, upplag och 
uppställning endast sker inom det avgränsade arbetsområdet.  

Den planerade utbyggnaden kring Kågeröd bedöms inte påverka grundvattenförekomsten, 
Kågeröd. 

Vid anläggandet av teknikhusen i Kågeröd kommer befintliga diken att ersättas med 
trummor eftersom ytorna intill husen måste hårdgöras. I söder kommer ett nytt dike att 
anläggas väster om huset, längs med åkermarken för att ersätta det befintliga järnvägsdiket 
som kulverteras. Anmälan om vattenverksamhet söks hos länsstyrelsen. 

Svalöv 
Det finns inga yt- eller grundvattenförekomster i närheten av det planerade utbyggnads-
området i Svalöv enligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Förekommande 
dikningsföretag i Svalöv kommer inte påverkas genom högre flöden. 

6.4.8. Vattenskyddsområde 

Svalöv 
Vattenskyddsområdena i Svalöv (Svalöv Norra och Svalöv Södra) används inte längre som 
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vattentäkter enligt uppgift från den kommunala vattenleverantören (NSVA). Planen är att 
upphäva skyddsområdesföreskrifterna. Vattenskyddsområdena bedöms inte påverkas av 
planerad ombyggnad. 

6.5. Hälsa 

6.5.1. Buller 

För båda samhällena gäller att det nya mötesspåret är placerat i närheten till bebyggelse 
vilken till största delen består av bostäder. Den bullerutredning som utförts, se handling JP-
KS-04-010-001, visar på att flera olika åtgärder kommer att krävas för att nå de riktvärden 
som angivits i tabell 2 i avsnitt 4.5.1. 

Vid höga ljudnivåer finns olika åtgärder att vidta, där spårnära åtgärder är de som i de flesta 
fall först blir aktuella. Med spårnära åtgärder menas att ett bullerskydd i form av en buller-
skyddsskärm eller en bullerskyddsvall placeras intill och längs med spåret. Uppnås inte 
tillräcklig bullerdämpning genom denna åtgärd utförs även fastighetsnära åtgärder. Dessa 
åtgärder kan bestå av fasadåtgärder, såsom byte av fönster , och/eller av åtgärder för 
uteplats. Vid fastighetsnära åtgärder kontaktas alltid fastighetsägaren och är fasadåtgärder 
aktuella sker en besiktning av berört hus. 

Bullerutredningen har utgått från den avstegsmodell som Trafikverket har tagit fram. Målet 
i bulleråtgärdsarbetet har varit att alla riktvärden ska klaras men föreslagna åtgärder ska 
bedömas utifrån vad som är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt 
rimligt.  

För att undersöka hur hög en bullerskyddsskärm måste vara för att inte behöva utföra några 
fastighetsnära åtgärder utfördes beräkningar med en skärmhöjd på 7 m. Resultatet visade på 
att trots denna höjd krävdes fastighetsnära åtgärder i stor utsträckning eftersom tågljudet 
smiter igenom öppningar för vägar och gångslussar samtidigt som en liten andel ljud alltid 
smiter över skärmarna. Vid en sammantagen bedömning av vad som är möjligt ur visuell 
synpunkt, byggbarhet och ekonomiska aspekter, då även gällande kompletterande fastig-
hetsnära åtgärder, gavs bullerskyddsskärmarna en maximal höjd på 2,7 m över RÖK 
(rälsens överkant). Då järnvägen ofta ligger högre än omgivande mark kan den praktiska 
skärmhöjden vara upp till 3,4 m över befintlig mark. De spårnära bullerskyddsåtgärdernas 
utbredning framgår av figur 31, nedan. 
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Figur 31  Omfattning av spårnära åtgärder i Kågeröd respektive Svalöv, redovisade höjder är räknat från RÖK 

Bullerutredningens resultat visar att det finns en risk att några bostadsfastigheter inte klarar 
riktvärdena. Alla dessa fastigheter ligger nära järnvägen och framgår av tabell 9 och 10 
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nedan. För en mer detaljerad redovisning av beräknade ljudnivåer med respektive utan 
åtgärder hänvisas till bilaga 8 och 9. 

Kågeröd 
Enligt utförd bullerutredning kommer 76 fastigheter i Kågeröd att få tågbullernivåer som är 
högre än riktvärdena. Genom att placera bullerskyddsskärmar längs med spåret, i enlighet 
med figur 31, klaras riktvärdena för 22 av de bullerdrabbade fastigheterna. För övriga 
fastigheter kommer fastighetsnära åtgärder att utföras. Genom dessa åtgärder klaras alla 
riktvärden med undantag för tre fastigheter. I tabellen nedan redovisas de 54 fastigheter 
som är aktuella för fastighetsnära åtgärder. För de tre fastigheter som riskerar att inte klara 
riktvärdena har en asterix (*) satts i kolumnerna för fastighetsnära åtgärder. Efter 
besiktningen, då mer information inhämtats, kan troligen åtgärder föreslås som innebär att 
riktvärdena inomhus klaras. I utredningen har maximal dämpning angetts vara 43 dBA men 
beroende på fasadens utformning kan det vara möjligt att utföra åtgärder som ger en 
dämpning upp till 48 dBA. 

Tabell 9.  Bostadsfastigheter som är aktuella för fastighetsnära åtgärder i Kågeröd. 

Berörd fastighet  Fastighetsnära åtgärder 

Adress  Fastighetsbeteckning  Uteplats  Fasad‐ 

åtgärder 

Bangatan 1  Svalöv Kågeröd 5:66  x  x 

Bangatan 3  Svalöv Kågeröd 5:65  x  x 

Bangatan 4  Svalöv Kågeröd 5:68  x   

Bangatan 5  Svalöv Kågeröd 5:64  x*  x*  

Bangatan 6  Svalöv Kågeröd 5:69  x  x 

Bangatan 8  Svalöv Kågeröd 5:63  x  x 

Bangatan 10  Svalöv Kågeröd 5:62  x  x 

Bangatan 12  Svalöv Kågeröd 5:60  x  x 

Bangatan 14  Svalöv Kågeröd 5:61  x  x 

Bangatan 16  Svalöv Kågeröd 5:58  x  x 

Bangatan 18  Svalöv Kågeröd 5:57  x  x 

Bangatan 20 
Svalöv Kågeröd 5:81 

x  x* 
Svalöv Kågeröd 5:82 

Bangatan 22  Svalöv Kågeröd 5:115  x  x 

Bangatan 24  Svalöv Kågeröd 5:116  x  x 

Bangatan 26  Svalöv Kågeröd 9:1  x  x 

Bangatan 28  Svalöv Sonarp 4:1  x  x 

Bangatan 30  Svalöv Sonarp 3:23  x  x 

Bangatan 32  Svalöv Sonarp 3:24  x  x 

Bangatan 34  Svalöv Sonarp 3:25  x  x 

Bangatan 36  Svalöv Sonarp 3:8  x   

Bygatan 6  Svalöv Kågeröd 5:17  x  x 

Bygatan 7   Svalöv Kågeröd 5:33  x   
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Bygatan 9 

Svalöv Kågeröd 5:18 

x  x 

Bygatan 11  x  x 

Bygatan 13  x  x 

Bygatan 15  x  x 

Böketoftavägen 9  Svalöv Kågeröd 3:9  x   

Böketoftavägen 11  Svalöv Kågeröd 3:8  x   

Böketoftavägen 13  Svalöv Kågeröd 3:11  x   

Böketoftavägen 2016  Svalöv Kågeröd 3:21  x   

Böketoftavägen 2025  Svalöv Kågeröd 4:23  x   

Hagagatan 5  Svalöv Kågeröd 5:71  x   

Hagagatan 7  Svalöv Kågeröd 5:70  x   

Olstorpsvägen 1  Svalöv Kågeröd 3:5  x  x 

Olstorpsvägen 2  Svalöv Kågeröd 3:20  x  x 

Olstorpsvägen 3  Svalöv Kågeröd 3:4  x  x 

Olstorpsvägen 8  Svalöv Kågeröd 5:99  x  x 

Olstorpsvägen 9  Svalöv Kågeröd 5:67  x  x 

Olstorpsvägen 10  Svalöv Kågeröd 5:98  x   

Per Ols väg 12  Svalöv Kågeröd 5:49  x   

Per Ols väg 14  Svalöv Kågeröd 5:50  x   

Per Ols väg 18  Svalöv Kågeröd 5:51  x  x 

Per Ols väg 20  Svalöv Kågeröd 5:134  x  x 

Per Ols väg 22  Svalöv Kågeröd 5:135  x  x 

Perssons väg 1  Svalöv Kågeröd 2:3  x   

Perssons väg 3  Svalöv Kågeröd 5:40    x 

Perssons väg 8  Svalöv Kågeröd 5:76  x  x 

Stenhuggaregatan 28  Svalöv Möllarp 1:78   x   

Stenhuggaregatan 30  Svalöv Möllarp 1:77  x   

Svenstorpsvägen 13  Svalöv Möllarp 1:68  x  x 

Svenstorpsvägen 3795  Svalöv Sonarp 1:5  x   

Telegatan 11  Svalöv Kågeröd 5:59    x 

Tvärgatan 3  Svalöv Kågeröd 5:47  x   

Tvärgatan 5  Svalöv Kågeröd 5:48  x   

Tvärgatan 7  Svalöv Kågeröd 5:123  x   

Tvärgatan 8  Svalöv Kågeröd 5:137  x   

*)  Det finns risk att möjlig åtgärd ej ger tillräckligt dämpning för att klara riktvärdena 

Svalöv 
Enligt utförd bullerutredning kommer 76 fastigheter i Svalöv att få tågbullernivåer som är 
högre än riktvärdena. Genom att placera bullerskyddsskärmar längs med spåret, i enlighet 
med figur 31, klaras riktvärdena för 21 av de bullerdrabbade fastigheterna. För övriga 
fastigheter kommer fastighetsnära åtgärder att utföras. Genom dessa åtgärder klaras alla 
riktvärden förutom för två fastigheter, Svalöv Södra Svalöv 6:120 och 9:4. För båda 
fastigheterna är det uteplatserna som har för höga nivåer medan Svalöv Södra Svalöv 9:4 
även har hög ekvivalentnivå vid fasad. I tabellen nedan redovisas de 55 fastigheter som är 
aktuella för fastighetsnära åtgärder.  
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Tabell 10.  Bostadsfastigheter som är aktuella för fastighetsnära åtgärder i Svalöv 

Berörd fastighet  Fastighetsnära åtgärder 

Adress  Fastighetsbeteckning  Uteplats  Fasad‐ 

åtgärder 

Brunnsgatan 7  Svalöv Södra Svalöv 6:108  x   

Brunnsgatan 8  Svalöv Södra Svalöv 6:112  x  x 

Brunnsgatan 9  Svalöv Södra Svalöv 6:107  x   

Brunnsgatan 10  Svalöv Södra Svalöv 6:111  x  x 

Brunnsgatan 11  Svalöv Södra Svalöv 6:118  x   

Brunnsgatan 12  Svalöv Södra Svalöv 6:110  x  x 

Brunnsgatan 13  Svalöv Södra Svalöv 6:115  x   

Brunnsgatan 14  Svalöv Södra Svalöv 6:119  x  x 

Brunnsgatan 15  Svalöv Södra Svalöv 6:114  x   

Brunnsgatan 16  Svalöv Södra Svalöv 6:120  x*  x 

Brunnsgatan 17  Svalöv Södra Svalöv 6:143  x   

Brunnsgatan 18  Svalöv Södra Svalöv 6:121  x  x 

Brunnsgatan 19  Svalöv Södra Svalöv 6:144  x   

Brunnsgatan 20  Svalöv Södra Svalöv 6:122  x  x 

Brunnsgatan 21  Svalöv Södra Svalöv 6:145  x   

Brunnsgatan 22  Svalöv Södra Svalöv 6:133  x  x 

Brunnsgatan 23  Svalöv Södra Svalöv 6:146  x   

Brunnsgatan 24  Svalöv Södra Svalöv 6:151  x  x 

Brunnsgatan 25  Svalöv Södra Svalöv 6:147  x   

Brunnsgatan 26  Svalöv Södra Svalöv 6:150  x  x 

Brunnsgatan 27  Svalöv Södra Svalöv 6:132  x  x 

Brunnsgatan 28  Svalöv Södra Svalöv 6:149  x  x 

Erik Ljungs Gata 1  Svalöv Södra Svalöv 30:8  x  x 

Erik Ljungs Gata 5  Svalöv Södra Svalöv 30:4  x  x 

Erik Ljungs Gata 7  Svalöv Södra Svalöv 30:5  x   

Idrottsgatan 6  Svalöv Södra Svalöv 6:105  x   

Idrottsgatan 18  Svalöv Södra Svalöv 6:140  x   

Idrottsgatan 20  Svalöv Södra Svalöv 6:139  x   

Idrottsgatan 22  Svalöv Södra Svalöv 6:138  x   

Järnvägsgatan 5  Svalöv Södra Svalöv 9:224  x  x 

Järnvägsgatan 7  Svalöv Södra Svalöv 9:223  x  x 

Järnvägsgatan 11  Svalöv Södra Svalöv 9:230  x  x 

Odlaregatan 4  Svalöv Södra Svalöv 9:231  x   

Onsjövägen 1  Svalöv Södra Svalöv 9:44  x   

Onsjövägen 7  Svalöv Södra Svalöv 9:18  x  x 

Per Bondessons väg 4  Svalöv Södra Svalöv 9:225  x   

Per Bondessons väg 10  Svalöv Södra Svalöv 9:228  x   

Postmannagatan 3  Svalöv Södra Svalöv 8:17  x   

Realskolegatan 2  Svalöv Södra Svalöv 6:157  x  x 

Svalegatan 1  Svalöv Södra Svalöv 9:4  x*  x 
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Svalegatan 3/ 
Brandmannagatan 1 

Svalöv Södra Svalöv 9:157  x  x 

Svalegatan 5  Svalöv Södra Svalöv 9:70  x  x 

Svalegatan 7  Svalöv Södra Svalöv 9:22  x  x 

Svalegatan 8  Svalöv Södra Svalöv 6:65  x  x 

Svalegatan 9  Svalöv Södra Svalöv 9:21    x 

Svalegatan 10A  Svalöv Södra Svalöv 6:67  x   

Svalegatan 10 B  Svalöv Södra Svalöv 6:12  x  x 

Svalegatan 11  Svalöv Södra Svalöv 9:20  x   

Svalegatan 12  Svalöv Södra Svalöv 6:56  x   

Svalegatan 15 B  Svalöv Södra Svalöv 9:84  x  x 

Svalegatan 17  Svalöv Södra Svalöv 9:86  x  x 

Svalegatan 21  Svalöv Södra Svalöv 9:159    x 

Teckomatorpsvägen 6  Svalöv Södra Svalöv 8:18  x   

Teckomatorpsvägen 10A  Svalöv Södra Svalöv 8:48  x   

Teckomatorpsvägen 10B  Svalöv Södra Svalöv 8:33  x   

*)  Det finns risk att möjlig åtgärd ej ger tillräckligt dämpning för att klara riktvärdena 

I Svalöv finns även fyra fastigheter med lokaler för undervisning eller med arbetslokaler för 
tyst verksamhet som kräver fasadåtgärder för att klara riktvärdena. Dessa fastigheter 
framgår av tabell 11. 

Tabell 11.  Övriga fastigheter i Svalöv som kräver fasadåtgärder. 

Berörd fastighet  Verksamhet 

Adress  Fastighetsbeteckning   

Svalegatan 6  Svalöv Södra Svalöv 16:1  F.d. förskola 

Onsjövägen 11  Svalöv Södra Svalöv 20:1  Onsjöskolan, åk F‐5 

Svalegatan 4  Svalöv Södra Svalöv 9:3  Kontor  

Järnvägsgatan 4  Svalöv Södra Svalöv  Kontor (ga. stationen) 

Vid en kontroll av ljudnivåerna på gårdarna för de skolor som finns i närheten av järnvägen 
är det enbart Montessoriskolan i Hjalmar Nilssons Park (Onsjöskolan) som har högre 
ekvivalent ljudnivå än 55 dBA. Det är enbart skolgården för den del av Onsjöskolan som 
inrymmer årskurserna F-5 som har dessa nivåer. På den västra delen av skolgården varierar 
ekvivalentnivån mellan 55 och 60 dBA medan nivån ligger under 55 dBA i den östra delen.  

På den före detta förskolans tomt, Svalegatgan 6 överstiger de ekvivalenta bullernivåerna 
utomhus 55 dBA, men även 60 dBA på mindre delar av tomten. Byggnaden ägs av Svalövs-
bostäder och står idag outhyrd. 

6.5.2. Vibrationer 

Jordlagren inom de aktuella stationsområdena består huvudsakligen av sand, silt och 
lermorän. Med de förutsättningar som finns inom stationsområdena bedöms det inte finnas 
risk för störande vibrationer orsakade av järnvägstrafik.   
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6.5.3. Barriäreffekter 

Järnvägsplanens åtgärder bedöms leda till förstärkt fysisk barriäreffekt eftersom de 
planerade åtgärderna medför en ökad trafikering av banan. 

Den visuella barriäreffekten kommer att öka genom anläggande av bullerreducerande 
åtgärder i form av bullerskyddsskärm. Vid passager och entréer kommer 
bullerskyddsskärmarna utformas enligt en omlottprincip för att buller inte ska läcka ut från 
stationsanläggningen. Här ska bullerskyddens övre partier vara genomsiktliga för att minska 
barriäreffekten och öka upplevelsen av trygghet, både på och utanför plattformarna. 
Genomsiktliga partier är viktiga även på andra punkter, både för att bibehålla viktiga 
siktlinjer och resenärens kontakt med orten. Principen är att ju högre bullerskyddet är, 
desto viktigare är det med inslag av genomsiktliga partier. 

Barriärerna påverkar i viss mån även den biologiska mångfalden. Den ökade trafikeringen 
samt staket och bullerskyddsåtgärder hindrar olika arter att förflytta sig över järnvägen. 
Inom planområdet, som ligger relativt centralt i orterna, bedöms emellertid inte vilda djur 
röra sig i någon större omfattning. 

Kågeröd  
För gående och cyklister i Kågeröd minskar de fysiska barriäreffekterna redan innan 
planerad ombyggnad, med tanke på ökad tillgänglighet genom den planskilda gång- och 
cykeltunneln som byggdes under 2015 i etapp 2. 

Svalöv  
Utbyggnaden i Svalöv ger ytterligare ett spår i plankorsningen med Onsjövägen vilket ökar 
den fysiska barriäreffekten av banan.  

Vid stationsläget i Svalöv anläggs en ny gångbro över järnvägen ungefär i höjd med 
Torggatan. Den planskilda gångbron kommer väsentligt förbättra både säkerheten och 
tillgängligheten för gående mellan byns två delar. De fysiska barriäreffekterna bedöms 
således minska för gående efter planerad ombyggnad, med tanke på tillgängligheten. 
Cyklister måste emellertid även fortsättningsvis korsa järnvägen vid de trafikerade 
plankorsningarna. 

6.5.4. Elektromagnetiska fält 

Då trafiken på banan ökar, så ökar också antalet tillfällen med förhöjda magnetfält kring 
järnvägen. Forskare har i dagsläget inte kunnat påvisa något entydigt samband mellan 
exponering av svaga magnetfält med långtidsmedelvärde under 0,4 μT och hälsoproblem. 
Därför vidtar Trafikverket inte några ytterligare åtgärder utöver normal standard om 
långtidsmedelvärdet ligger under den nivån. Vid järnvägen uppstår endast förhöjda 
magnetfält tillfälligt när ett tåg passerar. Vid dessa tillfällen uppgår det magnetiska fältet till 
cirka 0,3-1 μT (mikrotesla) på ett avstånd av 20 meter från spåren. Långtidsmedelvärdet 

bedöms komma att vara under referensvärdet då tågen passerar relativt snabbt.  

Kågeröd 
I Kågeröd sker utbyggnad av spår på östra sidan. Inga bostäder kommer vara belägna inom 
20 meter från järnvägen efter utbyggnaden. 
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Dock kommer flera industribyggnader ligga närmre än 20 meter från det nya mötesspåret, 
det vill säga öster om järnvägen. Det minsta avståndet mellan byggnad och spårmitt 
kommer att bli drygt 7 m. Dessa byggnader kommer att utsättas för starkare magnetfält och 
ett ökat exponeringsintervall jämfört med idag. Verksamheterna kan komma att störas när 
tåg passerar om känslig elektronisk utrustning används. Det gäller de byggnadsdelar som är 
belägna cirka 20 meter från banan eller närmare.  

Svalöv 
Även i Svalöv sker utbyggnad av spår på östra sidan, vilket medför att avståndet mellan 
byggnaderna på den västra sidan och kontaktledningarna kommer att vara ungefär det 
samma som idag. Detta innebär att inga bostäder kommer finnas inom ett avstånd på 20 m. 
På den östra sidan om järnvägen finns dock ett kombinerat kontors- och bostadshus (före 
detta stationen) som ligger knappt 9 m från mitten på det nya spåret.  

Det finns ett flertal byggnader med verksamheter som ligger närmare än 20 m från spåret 
(på ett avstånd mellan 8,5 – 15 m), bland annat en gymnastiksal och kontor. Dessa 
byggnader kommer att utsättas för starkare magnetfält och ett ökat exponeringsintervall 
jämfört med idag. Verksamheterna kan komma att störas när tåg passerar om känslig 
elektronisk utrustning används.  

6.5.5. Luftföroreningar 

Då utbyggnaden möjliggör att transporter till viss del kan flyttas över från väg till järnväg 
innebär detta en positiv effekt på luftkvaliteten. Ökade transporter på elektrifierad järnväg 
som medför minskad vägtrafik, innebär bland annat minskade föroreningsutsläpp till luft. I 
kommunens översiktsplanförslag anges att persontågstrafik i Kågeröd och Svalöv kommer 
medföra ett positivt bidrag till miljökvalitetsmålet frisk luft eftersom fler väljer att pendla 
med tåg istället för bil.  

Längre väntetider för bilister vid plankorsningar medför ökade avgaser men bedöms som 
liten i jämförelse med utbyggnadens totala effekt. 

6.6. Påverkan under byggnadstiden 

Under byggnationstiden kommer de flesta leveranser av material och transporter av massor 
att ske med lastbil. Detta kommer att medföra en ökad byggtrafik i området runt Kågeröd 
och Svalöv. Arbetsmoment såsom schaktning och transporter kommer att medföra ökade 
bullernivåer och ökade utsläpp till luft från arbetsmaskiner och lastbilar. Trafikverket ställer 
omfattande krav på entreprenörerna för att minimera eventuell påverkan. I avsnitten nedan 
anges exempel på krav som ställs på upphandlade entreprenörer. Anläggningsarbetet 
kommer att pågå under ca 2 år. Påverkan under byggtiden är temporär och upphör efter 
avslutat arbete. Påverkan under byggtiden bedöms således som liten i jämförelse med 
utbyggnadens totala positiva effekt avseende ökade transporter på elektrifierad järnväg. 

6.6.1. Entreprenörers miljöhänsyn 

Trafikverket ställer miljökrav enligt Generella miljökrav vid entreprenadupphandling 
(TDOK 2012:93). Kraven representerar en basnivå som ska upprätthållas i alla 
entreprenaduppdrag. Entreprenörens miljöplan ska bland annat omfatta: 
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 Hur betydande miljöaspekter (miljöpåverkan), miljörisker och miljömål för 
uppdraget hanteras. 

 Hur Entreprenören avser sköta egenkontrollen. 

 Hur avvikelsehantering inklusive rapportering av olyckor och tillbud sker till 
beställaren. 

 Nödlägesberedskap för miljöolyckor och tillbud. 

 Hur intern samt extern kommunikation av miljöfrågor gentemot berörd personal, 
beställaren, media, myndigheter och tredje man mm hanteras. 

 En kortfattad beskrivning av entreprenadens energianvändning  

Nedan listas några konkreta förslag till skyddsåtgärder: 

 Naturvårdsverket allmänna råd om buller från arbetsplats ska följas, 
Naturvårdverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15). 
Boende i närheten av byggplatsen bör informeras om vilka typer av arbetsmoment 
som kommer att utföras, när de är planerade att utföras och vilka former av 
störningar som uppstår. 

 Det finns även framtaget riktvärde för vibrationer i Svensk standard som ska följas, 
Vibration och stöt – Riktvärden och mätmetod för vibrationer i byggnader 
orsakade av pålning, spontning, schaktning och packning (SS25211). 

 Absorptionsmedel för oförutsedda utsläpp ska finnas tillgängligt. 

 Tvättning, rengöring, tankning, reparationer och service av fordon och 
arbetsmaskiner ska ske på avsedd plats. 

 Schaktmassor skall hanteras på ett sådant sätt att spridning av eventuell förorening 
förebyggs. 

 Lagring och hantering av kemiska produkter (insatsvaror och avfall) skall ske på 
sådant sätt att spill och läckage fångas upp och inte orsakar skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller för miljön.  

 Uppställning av arbetsfordon och arbetsmaskiner ska ske på avsedd yta så att 
eventuellt läckage kan samlas upp och förhindras att ge påverkan på omgivande 
mark. 

6.6.2. Omledning av trafik  

Längs visa sträckor av utbyggnaden kommer befintliga vägar och behöva stängas av under 
kortare eller längre tid. Då in- och utfart till fastigheter hindras av detta krävs att temporära 
trafikledningarna görs eller att in- och utfartstrafik kan ske på ett alternativt sätt. 

Kågeröd 
Vid utbyggnad på och kring Olstorpsvägen (väg 1232) krävs att överfarten är stängd under 
ett flertal perioder. Den vägplan gällande Olstorpsvägen som bedrivs parallellt med denna 
järnvägsplan medför en ny sträckning av vägen och att den kommer att korsa järnvägen 
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planskilt en bit norr om befintlig plankorsning. Väg och bro färdigställs innan arbetena 
kring plankorsningen behöver utföras vilket innebär att trafiken istället kommer att kunna 
gå via denna sträckning under byggskedet. 

Den nya gång- och cykelförbindelsen under järnvägen vid planerat stationsläge, som 
byggdes under etapp 2, kommer att vara öppen under byggskedet. Begränsningar i 
framkomlighet kan uppstå under kortare tidsperioder. 

Svalöv 
Utbyggnaden innebär att den relativt nya grusväg som går längs järnvägens östra sida från 
Birger Velinders väg och söderut används som transportväg och därmed stängs under 
byggtiden. Vägen är främst till för oskyddade trafikanter men ingår även i Lantmännens 
markvägssystem, för båda grupperna finns alternativa färdvägar. Även norr om Birger 
Velinders väg kommer en kortare bit av grusvägen användas som transportväg under 
byggskedet. För att Lantmännen och oskyddade trafikanter ska kunna passera krävs att en 
tillfällig väg anordnas, se figur 32. Grusvägen norr om utbyggnadsområdet kommer att 
användas både av byggtrafik och passerande trafik. 

 

Figur 32.  Trafik under byggtiden kring Birger Velinders väg. 

Vid utbyggnaden av stationsområdet krävs att hela järnvägsgatans norra del tas i anspråk. 
Detta innebär att CEBE-husets, fastighet Svalöv 24:1, infart stängs temporärt från Järnvägs-
gatan. Istället nås fastigheten från öster via en tillfällig väg som ansluter till Herman Ehles 
väg, se figur 33. Då Lantmännen trafikerar Herman Ehles väg med större jordbruksfordon 
kommer även en tillfällig mötesplats att anordnas längs denna väg. Vägen, som tas bort när 
stationen är klar, placeras norr om den samlade bebyggelse som finns på Lantmännens 
område.  

Direkt öster om CEBE-huset går den tillfälliga vägen över de planer som Svalövs Bruks-
hundsklubb arrenderar samt över den grusväg som går norrut från Lantmännens kontor. 
Längs med den tillfälliga vägen kommer staket att sättas upp på de sträckor där den placeras 
på eller direkt intill brukshundklubbens tre planer. Grindar med belysning kommer att 
anordnas för passage över vägen mellan klubbhuset och plan 1 respektive plan 2. För att 
minska passagebehovet över vägen anordnas även en grind i befintligt staket mellan plan 1 
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transporter och allmän trafik 
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och 2. Den nord-sydliga grusvägen mellan plan 1 och 2 kommer att stängas av för biltrafik 
och inte vara möjlig att använda under byggskedet för färd mot Månsabo.  

 

Figur 33.  Område för tillfällig väg mellan CEBE‐huset och Herman Ehles väg 

Under tiden den tillfälliga vägen används som tillfart till CEBE-huset föreslås att hastig-
heten längs Onsjövägen sänks till 30 km/h förbi Herman Ehles vägs anslutning. Med tanke 
på att det även blir arbeten vid Järnvägsgatan bör den tillfälliga sänkningen sträcka sig fram 
till Svalegatans anslutning. Det kan även finnas behov av att komplettera med hastighets-
sänkande åtgärder. Innebär detta avsmalningar ska hänsyn tas till att Onsjövägen trafikeras 
av jordbruksfordon vid utformning av dessa. 

Järnvägsgatan bedöms vara stängd under cirka 12 månader. För att få en uppfattning om 
hur många motorfordon som kör in och ut från CEBE-huset utfördes en trafikmätning 
under tidig sommar 2015. Resultatet visade på att cirka 360 fordon passerade grinden in till 
området under vardagsdygn, av dessa var drygt 16  % tunga fordon. 

Det nya mötesspåret passerar över Onsjövägen vilket innebär att korsningen kommer att 
påverkas av utbyggnaden. Vägen behöver stängas av under 2-3 kortare perioder, dessa 
uppgår till cirka en månader vardera. Under dessa tillfällen kommer biltrafiken att hänvisas 
att köra via Järnvägsgatan och Industrigatan, se figur 34 nedan. Då den södra delen av 
Järnvägsgatan är smal och ligger nära järnvägen krävs att en temporär väg anläggs längs 
denna del så att även större och längre fordon kan passera järnvägen. Trafikmätningen som 
utfördes under sommaren 2015 visar att Onsjövägen har ett flöde på cirka 3 050 
fordon/veckomedelsdygn. 

Vägnätet som kommer att nyttjas för omledning, då Onsjövägen stängs, saknar till stor del 
utrymmen för oskyddade trafikanter. Att färdas via Industrigatan innebär också att resvägen 
förlängs med upp till en kilometer. Tillsammans med att det finns en grundskola och ett 
antal bostadshus på den östra sidan krävs därför en egen passage för oskyddade trafikanter. 
I figur 34 redovisas läget för en sådan passage. Placeringen är vald med tanke på att skapa 
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ett avstånd till arbetena vid Onsjövägen, att få en bra anslutning på den östra sidan samt för 
att få plats med cykelparkering på västra sidan. Cykelparkering behövs då passagen troligen 
inte blir möjlig att cykla på däremot ska cyklar kunna ledas. 

 

Figur 34  Trafikomledning vid arbeten i plankorsningen med Onsjövägen. Turkos prickad linje visar omled‐
ningsväg för oskyddade trafikanter medan den blå streckade visar färdväg för biltrafik. 
Gulmarkerade ytor visar var tillfälliga vägar/gångvägar anläggs. 

6.7. Indirekta och samverkande effekter och konsekvenser 

Söderåsbanan mellan Åstorp och Teckomatorp rustas upp i tre etapper för att möjliggöra 
persontågstrafik med bibehållen godstågstrafik längs banan. För att uppnå projektmålen 
förutsätts att åtgärderna inom de övriga etapperna genomförs. Arbetena i etapp 1 och 2 
medför självfallet indirekta och samverkande effekter och konsekvenser för aktuellt projekt, 
etapp 3.   
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7. Säkerhet 

Järnvägen är ett mycket säkert transportsystem. Antalet dödade och allvarligt skadade har 
de senaste åren varit oförändrat. De olyckor som förekommer mest frekvent är person-
påkörningar, plankorsningsolyckor och olyckor vid underhållsarbete i spåret. Av personpå-
körningar utgör självmord den övervägande delen. Nollvisionen är grunden för trafiksäker-
hetsarbetet på Trafikverket. Tillsammans med övriga järnvägssektorn arbetar Trafikverket 
för att skapa ett transportsystem där ingen dödas eller skadas allvarligt. Det förebyggande 
arbetet omfattar bland annat planskilda korsningar, hinder för att beträda spåren samt 
fokus på säkerhet vid arbete i spårområdet.  

Trafikverket tecknar avtal med alla järnvägsföretag på statens spåranläggningar. I avtalen 
förbinder sig operatörerna att följa de föreskrifter som ska förebygga olyckor och leda till en 
säker trafik. I kraft av sitt sektorsansvar har Trafikverket dessutom i uppgift att följa upp och 
förbättra säkerhetsarbetet. Inom ramen för det ansvaret bedrivs ett kontinuerligt samarbete 
med bland annat polis och räddningstjänst. 

Sannolikheten för olyckshändelse på en viss sträcka ökar i takt med att intensiteten hos 
tågtrafiken ökar. Olycksförebyggande åtgärder såsom noggranna krav på fordon och 
utrustning enligt gällande regelverk samt hög standard på bana och säkerhetssystem ger en 
reduktion av antalet järnvägsolyckor.  

Det har inte tagits fram någon separat riskutredning för aktuellt projekt varför detta kapitel 
endast övergripande behandlar riskernas natur och möjliga inverkan utan att en risk-
värdering utförts.  

7.1. Trafiksäkerhet 

Då trafik förväntas överföras från väg till järnväg kommer trafiksäkerheten totalt sett att 
höjas. Det gäller troligen såväl den överflyttade trafiken, eftersom järnvägstrafik generellt är 
säkrare än vägtrafik, som den trafik som går kvar på väg, eftersom den relativt nuläget 
minskar.  

Vid utbyggnaden kommer ett 1,2 m högt spärrstaket att sättas mellan plattformarna. 
Panelstängsel, höjd 2 m, sätts längs med spåren där spårspring kan befaras och där inte det 
kommer att finnas bullerskyddsskärmar. Vid öppningar för driftfordon placeras låsta 
grindar. Åtgärderna ger en reducerad sannolikhet för spårspring men fördröjer även 
inpassage som syftar till självmord. Företeelsen spårspring kan leda till rena påkörnings-
olyckor men kan även leda till inbromsningsolyckor med skadade tågpassagerare som följd. 

En stor andel godståg kommer att passera plattformarna i samband med att trafikanter 
väntar på persontåg. Det finns olika sätt att hantera passerande tåg med hög hastighet. De 
krav som finns innebär bland annat att det tydligt ska markeras hur långt från 
plattformkanten väntande personer ska stå.  

Upprustningen av Söderåsbanan skapar en mer trafiksäker järnvägsanläggning, bland annat 
genom ett modernare signalsystem och uppsättning av stängsel längs banan.  

Den självklara och mest effektiva riskreducerande åtgärden som kan vidtas avseende 
plankorsningsolyckor är att stänga korsningen eller att göra den planskild. Under etapp 3 
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utförs inga åtgärder för plankorsningar däremot stängdes alla obevakade plankorsningar 
under etapp 2. Under aktuell etapp kommer även en översyn att ske och räcke sätts upp 
mellan väg och järnväg där risk finns att annan fordonstrafik kan hamna på spåren. 

Kågeröd  
Befintlig plankorsning med Olstorpsvägen utreds i en vägplan parallellt med denna järn-
vägsutredning. Vägplanen medför att plankorsningen kommer att stängas och att en ny 
planskild korsning anläggs en bit norrut.  

Svalöv 
Vid stationsläget kommer den nya gångbron att reducera sannolikheten för olyckor med 
gångtrafikanter och förbättra tillgängligheten för gående mellan byns två delar. Genom de 
staket som sätts upp i samband med utbyggnaden hindras effektivt passage av spåren i 
markplan förutom vid iordningställda passager. 

Befintlig plankorsning med Onsjösvägen kommer att anpassas till utbyggnaden av 
ytterligare ett spår och bättre utrymmen kommer att skapas för oskyddade trafikanter. 
Korsningen är idag försedd med ljus, klockor och helbommar.  

7.2. Olycksrisker 

7.2.1. Tågurspårning 

Tågurspårningar får vanligen relativt lindriga konsekvenser för såväl passagerare som för 
människor och verksamheter i järnvägens närhet. Tågurspårning sker sällan men det är 
ändå viktigt att i detta sammanhang beakta hur långt från spåret det urspårade tåget kan 
hamna. Då omgivande terräng längs de nya mötesspåren är relativt flack bedöms inte 
urspårade vagnar kunna komma särdeles långt. Vid bedömningen av erforderliga 
skyddsavstånd till bebyggelse och andra skyddsobjekt bör Banverkets modell (Modell för 
skattning av sannolikheten för järnvägsolyckor som drabbar omgivningen, Sven Fredén, 
Banverket Borlänge, 2001), se tabell 12, samt föreslagna riskavstånd enligt 
”Transportsystemet i samhällsplaneringen (TRV 2013)” användas. 

Tabell 12.  .Sannolikhet för hur långt från spår urspårade vagnar hamnar. Källa: Modell för skattning av 
sannolikheten för järnvägsolyckor som drabbar omgivningen, Sven Fredén, Banverket Borlänge, 
2001. 

Avstånd från spår  0‐1 m  1‐5 m  5‐15 m  15‐25   >25 m  Okänt 

Persontåg  69 %  16 %  2 %  2 %  0 %  11 % 

Godståg  64 %  18 %  5 %  2 %  2 %  9 % 

Totalt är sannolikheten för att en vagn eller fordon ska hamna mer än 15 meter från spåret 
efter en urspårning cirka 2 %. I nära 85 % av urspårningarna överstiger konsekvensområdet 
inte fem meter. 

7.2.2. Brand 

Två övergripande typer av brandscenarier som kan sättas i samband med tåg och tågtrafik är 
brand på tåg och brand till följd av tågtrafik.  
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Orsakerna till bränder i tåg är bland annat tekniska fel som till exempel el-, motor- eller 
bromsfel. Tågbränder kan även starta inne i järnvägsvagnen till följd av till exempel elfel 
men även anlagda bränder är en möjlig brandorsak. Både gamla vagnar och lok byts 
successivt ut till modernare material, vilket reducerar sannolikheten för tågbrand, främst 
avseende bränder som orsakas av tekniska fel. Frekvensen för brand i järnvägsfordon var 
mellan 1997-2006 ca 0,6-1,6 per 10 miljoner tågkilometer och år, varav majoriteten utgörs 
av brand i personvagn (Statistik över olyckor på statens spåranläggningar år 2006, 
Banverket 2006). 

Bränder till följd av tågtrafik, d.v.s. bränder som orsakas av normal tågtrafik (ej brand 
ombord på tåg), kan naturligtvis drabba både kringliggande markområden och 
kringliggande bebyggelse. Den allra vanligaste orsaken till dessa bränder torde vara 
gnistbildning vid inbromsning. I medel orsakas årligen ca 120 bränder på detta sätt, där 
variationen är stor, med 43 st. bränder år 1998 och 182 st. bränder år 2006 (MSB:s 
statistikdatabas IDA). 

Både människor, egendom och miljö kan komma till skada vid bränder i samband med tåg 
och tågtrafik. En kraftig tågbrand eller kraftig brand i omgivande skog och mark orsakat av 
tågtrafik kan även generera stora förseningar och andra störningar med höga samhälls-
kostnader som följd.  

7.2.3. Olyckor med farligt gods 

Framtida risker på grund av transporter med farligt gods bedöms inte bli förhöjda jämfört 
med dagens förhållanden eftersom antalet godståg inte ökar. Allvarliga olyckor med farligt 
gods är dessutom mycket ovanliga. Under de senaste hundra åren har ingen människa 
omkommit i Sverige till följd av transport av farligt gods på järnväg. 

7.2.4. Risker kopplade till elsäkerhet 

Som olycksfallsorsak intar elströmmen en särställning. En spänning på 230 volt eller till och 
med lägre är livsfarlig eftersom den kan ge upphov till andningsförlamning och hjärt-
kammarflimmer. Kontaktledningens spänning, 15 000 volt, är så hög att det kan bli överslag 
redan när man kommer i närheten av den. Alla spänningsförande delar i kontaktlednings-
anläggningen är livsfarliga att beröra direkt eller med något föremål. Spänningsförande 
delar skyddas därför genom sin placering eller genom att ett hinder placeras framför den 
spänningsförande delen, så att personer inte av misstag kan beröra de spänningsförande 
delarna. Vid ett isolatorfel kan delar i kontaktledningsanläggningen, som normalt inte är 
spänningsförande, bli spänningsförande. För att förhindra att någon skadas vid fel 
skyddsjordas ledande anläggningsdelar.  

Elanläggningen byggs i enlighet med Elsäkerhetsföreskrifter och Trafikverkets senaste 
föreskrifter. För projekt Åstorp – Teckomatorp 3 innebär det i huvudsak att: 

 Spänningsförande ledningar placeras så att de inte passerar över ytor där människor 
vistas (till exempel plattformar). 

 Spänningsförande ledningar placeras så att ingen del kommer närmare byggnad än 
5 m horisontellt. Skyddsstaket/stängsel byggs vid behov. 

 Spänningsförande ledningar placeras så att ingen del kommer närmare längsgående 
väg än 4 m horisontellt. 
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 Varningsskyltar ”Livsfarlig ledning” placeras där allmänheten kan uppehålla sig. 

Specifika åtgärder avseende elsäkerhet kommer att utredas i kommande systemhandling. 

7.3. Tillgänglighet i samband med räddningsinsatser 

För båda mötesspåren gäller att de går genom tätbebyggda områden med förhållandevis rikt 
förgrenade gatunät. Detta innebär att spåren är relativt lättåtkomliga vid räddningsinsatser 
via allmän eller enskild vägar. Då det längs stora delar av banan kommer att finnas buller-
skyddsskärmar kan räddningsinsatser lättats ske vid plankorsningar, växlar, stations-
områden och längs de sträckor som ej kräver bullerskydd. Vid behov kan bullerskydds-
skärmen förses med dörrar. 

Kågeröd  
För åtkomst längs sträckan med mötesspår 
finns grusvägen till Oloflunds gård (A) 
respektive Bangatan (B) längs järnvägens 
västra sida. Längs den östra sidan finns inte 
några parallella vägar som går direkt intill 
men järnvägen nås via verksamhetsområdet 
i norr (C), via Olstorpsvägen (D) samt via 
Bygatan (E). 

För växelpartierna i mötesspårets ändar nås 
dessa av räddningsfordon via grusvägen till 
Olofslunds gård i norr respektive via 
Bangatan södra ände i söder. Tillgänglig-
heten för utrymning längs sträckan bedöms 
därmed som god. 

Räddningsstyrkorna når plattformarna via 
entrépartierna på vardera sidan. För insats 
på eller invid plattformarna nås dessa delar 
av räddningsfordon på den västra sidan via 
Bangatan och på den östra sidan via 
Bygatan. Räddningsstyrkorna når 
plattformarna till fots via entrépartier på 
vardera sidan. 

Figur 35.  Tillgänglighet till spåret för räddnings‐
tjänsten i Kågeröd 

 

A

C

D
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Svalöv 
För åtkomst längs sträckan med mötesspår 
finns en grusväg norrut från CEBE-huset(A) 
samt Järnvägsgatan (B) längs järnvägens 
östra sida. Den västra sidan är till stor del 
kantad av bebyggelse och åtkomst sker via 
ett antal gator. Från norr är gatorna 
följande; Birger Velinders väg (C), Brunns-
gatan (D), parkeringen vid ICA (E), Svale-
gatan (planen framför planerad station) (F) 
och Onsjövägen (G).  

För växelpartierna i mötesspårets ändar nås 
dessa av räddningsfordon via grusvägen 
öster om järnvägen i norr respektive via 
vägen in till teknikhuset (H) i söder. Till-
gängligheten för utrymning längs sträckan 
bedöms därmed som god.  

Räddningsstyrkorna når plattformarna via 
entrépartierna på vardera sidan. För insats 
på eller invid plattformarna nås dessa delar 
av räddningsfordon på den västra sidan via 
Svalegatan och på den östra sidan via 
Järnvägsgatan. Räddningsstyrkorna når 
plattformarna till fots via entrépartier på 
vardera sidan. 

Figur 36.  Tillgänglighet till spåret för räddnings‐
tjänsten i Svalöv 

7.4. Trygghetsaspekter 

Förutsättningar för trygghet i närmiljön kan påverkas genom utformningen. Några exempel 
på inslag i gestaltningen för tryggare miljöer är ljussättning, rundade hörn, överblickbarhet 
och orienterbarhet. I det gestaltningsprogram som tagits fram till järnvägsplanen föreslås 
att bullerskyddet utformas enligt en omlottprincip med genomsiktliga partier så att visuell 
kontakt mellan plattform och utanförliggande område skapas. Att på vissa partier, med 
övervikt på entréerna till plattform använda sig av härdat glas ger överblickbarhet och 
luftighet. Att utforma bullerskyddsskärmarna med genomsiktliga partier bidrar också 
positivt till trygghetskänslan. flera entréer föreslås också  för varje plattform, vilket bidrar 
till en ökad trygghetskänsla.  
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8. Transportpolitiska mål och miljökvalitetsmål 

8.1. Transportpolitiska mål 

I Sverige är de transportpolitiska målen styrande för vilka åtgärder och satsningar som görs 
i trafiksystemet. De transportpolitiska målen antogs av Riksdagen 2009 och består av ett 
övergripande mål och två delmål. 

Målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet, vilket ska uppnås 
genom att tillgängligheten för medborgarna och näringslivet säkerställs samtidigt som 
hänsyn tas till trafiksäkerhet, miljö och hälsa. 

8.1.1. Funktionsmålet – tillgänglighet 

 Medborgarnas resor (påverkas av faktorer såsom utbud av järnvägstrafik för 
passagerare, omkomna och allvarligt skadade, genomsnittlig körsträcka per år för 
personbilar ägda av fysiska personer) 

 Näringslivets transporter (faktorer som stärker kvaliteten för näringslivets 
transporter samt den internationella konkurrenskraften) 

 Regional och internationell tillgänglighet (tillgänglighet till olika typer av service 
och kommunikationer) 

 Jämställt samhälle (andel kvinnor i ledningsgrupper och i styrelser inom 
transportsektorn) 

 Personer med funktionsnedsättning (fordon i kollektivtrafiken med anpassningar 
för personer med funktionsnedsättning) 

 Barns möjligheter (barns färdsätt, skolresor) 

 Kollektivtrafik, gång och cykel (faktorer som förbättrar förutsättningarna att välja 
kollektivtrafik som exempelvis utbud, prisutveckling, säkerhet) 

8.1.2. Hänsynsmålet – säkerhet, miljö och hälsa  

 Omkomna och allvarligt skadade - bantrafik 

 Begränsad klimatpåverkan (energieffektivitet person-och godstransporter, 
koldioxidutsläpp, genomsnittlig körsträcka per år för personbilar ägda av fysiska 
personer) 

 Övriga miljökvalitetsmål och hälsa (bulleråtgärder, genomsnittlig körsträcka per år 
för personbilar ägda av fysiska personer) 

Nedan följer en redogörelse av överensstämmelse och bidrag till de transportpolitiska 
målen. 

Funktionsmålet – Ökad kapacitet för järnvägen möjliggör att fler människor kan nyttja 
spårburen kollektivtrafik samtidigt som transporten av godsvolymer kan bibehållas. 
Utbyggnaden av spårburen regiontågstrafik ger människor möjlighet att pendla längre 
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sträckor och ökar därmed människors rörlighet. När restiden förkortas förbättras 
förutsättningarna för arbetspendling från orterna längs Söderåsbanan och vidare till Malmö, 
Lund och Helsingborg.  

Hänsynsmålet – Ökad trafik på järnväg leder till minskade vägtransporter och vägtrafik, 
vilket i sin tur leder till minskade utsläpp av koldioxid, kväve- och svaveloxider. Spårburen 
trafik är även det mest energieffektiva transportsättet både när det gäller person- och 
godstrafik. Utbyggnaden innebär att det med relativt små medel kan erbjudas snabbare, 
kortare och miljövänligare person- och godstransporter.  

8.2. Miljökvalitetsmål 

Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och 
tjugofyra etappmål. Generationsmålet innebär att förutsättningarna för att lösa 
miljöproblemen ska nås inom en generation. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i 
den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Etappmålen är steg på vägen för att nå 
generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. 

Miljökvalitetsmålen är: 

1. Begränsad klimatpåverkan 9. Grundvatten av god kvalitet 

2. Frisk luft 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 

3. Bara naturlig försurning 11. Myllrande våtmarker 

4. Giftfri miljö 12. Levande skogar 

5. Skyddande ozonskikt 13. Ett rikt odlingslandskap 

6. Säker strålmiljö 14. Storslagen fjällmiljö 

7. Ingen övergödning 15. God bebyggd miljö 

8. Levande sjöar och vattendrag 16. Ett rikt växt- och djurliv 

Nedan beskrivs de miljökvalitetsmål som kan komma att påverkas av berörd åtgärd. 

1. Begränsad klimatpåverkan – utsläpp av växthusgaser ska på sikt stabiliseras. 
Utbyggnaden av mötesspår och persontågsstation i Kågeröd och Svalöv medför ökad 
kapacitet för den spårburna trafiken. Detta möjliggör ökade transporter på järnväg. Ökade 
transporter på elektrifierad järnväg innebär minskad vägtrafik, minskad vägtrafik medför i 
sin tur bland annat minskat utsläpp av koldioxid. Trafikverket ställer utsläppskrav på 
arbetsmaskiner i upphandlingen av entreprenörer, vilket möjliggör en reducering av 
utsläppen även i byggskedet. 

2. Frisk luft – luften ska vara så ren att människors hälsa, djur växter och andra värden inte 
skadas. Genom att medverka till en effektivare kollektivtrafik och därmed bidra till att 
körsträckor med bil minskar påverkas målet positivt. I kommunens översiktsplanförslag 
anges att persontågstrafik i Kågeröd och Svalöv kommer medföra ett positivt bidrag till 
miljökvalitetsmålet. 

3. Bara naturlig försurning – andelen surt nedfall av försurande ämnen ska återgå till 
förindustriella nivåer. Elektrifierad järnväg bidrar i mycket liten utsträckning till försurning 
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eftersom majoriteten av godstågen drivs av elektrifierade lok. Genom att medverka till en 
effektivare kollektivtrafik och därmed bidra till att körsträckor med bil minskar påverkas 
måluppfyllelsen positivt. 

15. God bebyggd miljö - bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö. 
Utbyggnaden av mötesspår och persontågsstation i Kågeröd och Svalöv medverkar till att 
uppfylla målet att satsa på miljövänliga transporter.. Med de bullerskyddsåtgärder som 
föreslås innehålls i stort alla riktvärden för buller förutom vid tre uteplatser. Utbyggnaden 
bedöms således inte innebära att människor utsätts för skadliga ljudnivåer. Barriäreffekter 
uppstår genom ökad trafikering på banan och anläggandet av bullerreducerande åtgärder i 
form av bullerskyddsskärm. För att minska barriäreffekten och öka upplevelsen av trygghet 
utformas passager och entréer enligt en omlottprincip med övre partier som är 
genomsiktliga, både på och utanför plattformarna. Planen bedöms inte påverka 
uppfyllnaden av miljömålet. 
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9. Överensstämmelse med miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler, bestämmelser om hushållning 
med mark och vattenområden och 
miljökvalitetsnormer 

9.1. Allmänna hänsynsregler 

Planläggning och byggande av väg och järnväg omfattas av miljöbalken och lag om byggande 
av järnväg. Lagarna gäller parallellt och miljöbalkens övergripande mål är att främja en 
hållbar utveckling. Hänsynsreglerna i miljöbalken är centrala och gäller alla verksamheter 
eller åtgärder inom miljöbalkens tillämpningsområde. De ställer krav på att samtliga beslut 
(till exempel om alternativ, utformningar och skyddsåtgärder) som Trafikverket fattar utgår 
från dessa regler. I miljöbalkens andra kapitel anges de allmänna hänsynsreglerna som är 
grundläggande för prövning om tillåtlighet, tillstånd godkännande och dispens. Vid alla 
åtgärder som kan få inverkan på miljön eller på människors hälsa skall de allmänna 
hänsynsreglerna följas, om inte åtgärden är av försumbar betydelse med hänsyn till 
miljöbalkens mål. Syftet med reglerna är att förebygga negativa effekter och att 
miljöhänsynen i olika sammanhang skall öka. Kraven på hänsyn gäller i den utsträckning 
det inte kan anses orimligt att uppfylla dem och vid den bedömningen skall särskilt beaktas 
nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana 
åtgärder. 

9.1.1. Bevisbörderegeln 

Enligt bevisbörderegeln är den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet skyldig 
att visa att förpliktelserna i miljöbalkens andra kapitel följs. Processen med 
miljökonsekvensbeskrivning, i det här fallet miljöbeskrivning, är ett led i uppfyllelsen av 
bevisbörderegeln. 

9.1.2. Kunskapskravet 

Enligt kunskapskravet skall alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet skaffa 
sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller 
olägenhet. Kunskapskravet efterlevs genom att Trafikverket inom ramen för arbetet med 
miljöbeskrivning genom samråd, sammanställning av underlag från olika källor samt 
utredningar och bedömningar har tagit fram nödvändig kunskap om de miljökonsekvenser 
som kan uppstå. 

9.1.3. Försiktighetsprincipen  

Försiktighetsprincipen innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva verksamhet skall 
vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 
verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Av plan- och 
miljöbeskrivningen framgår vilka skyddsåtgärder och försiktighetsmått som föreslås i 
kapitel 10.1. I samband med upphandling av byggentreprenör kommer Trafikverket att ställa 
krav på efterlevnad av principen om att använda bästa möjliga teknik för att förebygga 
skador och olägenheter. 
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9.1.4. Produktvalsprincipen  

Enligt produktvalsprincipen skall alla som bedriver en verksamhet undvika att använda 
sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för 
människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer 
som kan antas vara mindre farliga. Vid val av produkter skall en bedömning av produktens 
miljöpåverkan göras. Den produkt som ger minst miljöpåverkan skall alltid väljas om det är 
ekonomiskt och tekniskt motiverat. Produktvalsfrågor ingår i Trafikverkets kontinuerliga 
miljöarbete, där bland annat olika metoder för återvinning och återanvändning av begagnat 
material testas och utvärderas. Alla typer av kemikalier som används i Trafikverkets 
anläggningar granskas och godkänns av Trafikverket. 

9.1.5. Hushållnings- och kretsloppsprincipen  

Enligt hushållnings- och kretsloppsprincipen skall alla som bedriver verksamhet eller vidtar 
en åtgärd hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning 
och återvinning. I första hand skall förnyelsebara energikällor användas. Exempelvis 
kommer krav på återvinning och arbetsmaskinernas bränsleförbrukning att ställas på 
byggentreprenören. Trafikverket bedriver ett systematiskt miljöledningsarbete som omfattar 
såväl byggskeden som drift. I arbetet görs avvägningar mot hushållnings- och 
kretsloppsprincipen. Järnvägen som trafikslag bidrar också till hushållningen med råvaror 
och energi genom att den minskar behovet av vägtransporter. 

9.1.6. Lokaliseringsprincipen 

För verksamheten ska en sådan plats väljas att verksamheten kan bedrivas med minsta 
intrång och olägenhet för människors hälsa och miljö. Ett antal alternativ för mötesstation i 
Kågeröd och Svalöv har beaktats och förkastats i förstudien. De valda 
utbyggnadsalternativen uppfyller de krav som ställts på respektive mötesstationer och 
tillgodoser därför de behov som finns med minsta möjliga påverkan på miljön. Trafikverket 
anser därför att lokaliseringsprincipen uppfylls. Läs vidare under kapitel 5.1 om val av 
lokalisering. 

9.1.7. Rimlighetsavvägning 

Vid rimlighetsavvägningen ska nyttan av skyddsåtgärder jämföras med kostnaderna. 
Skälighetsregeln innebär att hänsynsreglerna ska tillämpas i den utsträckning det kan anses 
ekonomiskt rimligt att uppfylla miljömässigt motiverade åtgärder.  

9.1.8. Skadeansvaret 

Verksamhetsutövaren har skadeansvar vilket innebär att det är den som orsakat en skada 
eller olägenhet för människors hälsa som är ansvarig för att skadan blir avhjälpt. 
Trafikverket tar i egenskap av verksamhetsutövare ansvaret för eventuella skador på miljön i 
samband med projektet samt eventuell förorenad mark som påträffas inom Trafikverkets 
anläggning. ABB har emellertid bedömts bära ansvaret för den befintliga 
grundvattenföroreningen av trikloretylen i Svalöv genom en ansvarsutredning som gjorts av 
Länsstyrelsen. 

9.2. Hushållning med mark- och vattenområden 

Hushållningsbestämmelserna i miljöbalkens tredje och fjärde kapitel har också stor 
betydelse för mark och vattenområden i järnvägsprojekt. Hushållningsbestämmelserna 
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beskriver hur hänsyn skall visas till allmänna intressen när ett områdes användning ändras 
och vilka riksintressen som skall skyddas. Bestämmelserna betonar miljöfrågornas betydelse 
i planeringen och att vi hushåller med mark- och vattenområden på ett långsiktigt och 
uthålligt sätt. Enligt miljöbalken skall mark och vatten ges en sådan användning som medför 
en god hushållning. Hushållningen med naturresurser syftar till att säkra ett långsiktigt 
utnyttjande av förnybara och icke förnybara naturresurser. Som naturresurser räknas mark 
och vatten för areella näringar, grund- och ytvatten, material samt energihushållning. 

Utbyggnadsplanerna i Kågeröd och Svalöv bedöms inte beröra något utpekat riksintresse, 
förutom riksintresse för järnväg. Riksintresse för järnväg bedöms påverkas positivt av 
utbyggnaden genom en förbättrad kollektivtrafik. 

Utbyggnaden bedöms inte heller påverka några andra areella näringar eller andra 
naturresurser. 

9.3. Miljökvalitetsnormer 

9.3.1. Utomhusluft 

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela landet och är fastställda för 
kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, partiklar (PM10, PM2,5), bensen, 
ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. 

Under driftskedet bedöms den planerade verksamheten inte bidra till att någon 
miljökvalitetsnorm för utomhusluft överskrids. Någon miljökvalitetsnorm för utomhusluft 
bedöms heller inte överskridas i byggskedet. 

9.3.2. Omgivningsbuller 

Omgivningsbuller, Förordning (2004:675) om omgivningsbuller 5 §: 

Trafikverket ska senast den 30 juni vart femte år ha kartlagt buller från järnvägstrafik vid 
järnvägar med en trafiktäthet på mer än 30 000 tåg per år och tagit fram strategiska 
bullerkartor som visar bullersituationen under det närmast föregående kalenderåret. 

Eftersom antalet tågrörelser på Söderåsbanan inte kommer att nå upp till de antal som 
kraven gäller beträffande miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är normen inte 
tillämplig för Söderåsbanan. 

9.3.3. Fisk och musselvatten 

Utbyggnaden berör inte något utpekat fisk- eller musselvatten. 

9.3.4. Yt- och grundvatten 

Kågeröd 
För ytvatten bedöms ekologisk och kemisk status och för Vege å har ekologisk status 
bedömts som måttlig och att god kemisk status inte uppnås. Ett förslag till 
miljökvalitetsnormer har tagits fram för Vege å, vilket innebär god ekologisk status till 2021 
samt god kemisk ytvattenstatus, enligt uppgift från Vatteninformationssystem Sverige 
(VISS). Den planerade utbyggnaden kring Kågeröd bedöms inte påverka 
ytvattenvattenförekomsten i negativ riktning. 
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Grundvattenförekomsten Kågeröd ligger inom Saxåns avrinningsområde och har bedömts 
ha god kemisk och kvantitativ status. Det finns ingen risk att kemisk och kvantitativ status 
inte uppnås 2021 enligt uppgift från VISS. Den planerade utbyggnaden kring Kågeröd 
bedöms inte påverka grundvattenförekomsten i negativ riktning. 

Svalöv 
Det förekommer inga yt- eller vattenförekomster som omfattas av miljökvalitetsnormer i 
närheten av utbyggnadsområdet i Svalöv. 
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10. Samlad bedömning 

Utbyggnaden av mötesspår i Kågeröd och Svalöv ökar kapaciteten för järnvägen och 
möjliggör att fler människor kan nyttja spårburen kollektivtrafik utan att påverka banans 
godstransporter. Utbyggnaden av spårburen regiontågstrafik ger människor möjlighet att 
pendla längre sträckor och ökar därmed människors rörlighet. När restiden förkortas 
förbättras förutsättningarna för arbetspendling från orterna längs Söderåsbanan, men även 
vidare till Malmö, Lund och Helsingborg.  

Genom att medverka till en effektivare kollektivtrafik och därmed bidra till att körsträckor 
med bil minskar påverkas måluppfyllelsen av de transportpolitiska målen samt flera av 
miljökvalitetsmålen positivt. Ökad tågtrafik på elektrifierad bana genererar mindre utsläpp 
till luft och är mer energieffektiv än transporter med buss, bil och lastbil.  

Avstämningen mot de allmänna hänsynsreglerna visar hur utbyggnadsprojektet uppfyller 
krav på miljöhänsyn och hur negativa effekter förebyggs. En genomgång av miljökvalitets-
normerna visar att utbyggnaden inte bidrar till att någon norm överskrids.  

En viktig del i tillväxtarbetet för både Kågeröd och Svalöv är att marknadsföra samhällenas 
fördelar, framtid och möjligheter för att locka presumtiva invånare, företagare och besökare. 
En utbyggd och väl fungerande kollektivtrafik bidrar positivt till detta. 

Utbyggnadsplanerna i Kågeröd och Svalöv berör inte något utpekat riksintresse, förutom 
riksintresse för järnväg. Järnvägsplanens åtgärder medför ett positivt bidrag avseende 
riksintresset för järnväg eftersom dessa bidrar till en förbättrad kollektivtrafik. Riksintresse 
för järnväg påverkas därmed positivt av utbyggnaden. 

Behovet av upplevelser i olika former i naturen är stort. Framförallt Kågeröd har en stor 
potential i utvecklingen av näringar kopplade till naturen. Pågatågstrafik skulle innebära en 
positiv förändring av kommunikationsmöjligheterna för boende i Kågeröd. En stark 
kollektivtrafik innebär att områden för rekreation blir mer tillgängliga. Rekreation och 
friluftsliv bedöms således påverkas positivt av utbyggnaden. 

Eftersom utbyggnaden utförs längs befintlig järnvägssträckning är den negativa påverkan 
begränsad för natur- och kulturmiljö. I norra delen av mötesspåret i Kågeröd kommer mark 
att behöva tas i anspråk på den västra sidan av spåret. Marken behöver tas i anspråk med 
anledning av uppförande av teknikhus, med tillhörande hårdgjord yta. Marken som behövs 
ligger inom ett område som i den utförda naturvärdesinventeringen bedömts som natur-
värdesklassat område (objekt 6). Utbyggnaden inom aktuellt projekt etapp 3 bedöms 
emellertid medföra marginell påverkan på det naturvärdeklassade området. Inga övriga 
kända natur- eller kulturområden bedöms påverkas av projektet. Projektets negativa 
påverkan på natur- och kulturmiljöer bedöms sammantaget som små.  

Utbyggnaden innebär en mindre påverkan på ljudmiljön i Kågeröd och Svalöv. Men med de 
bullerdämpande åtgärder som föreslås kan samtliga riktvärden för buller klaras förutom för 
fem fastigheter, se tabell 13 nedan.  
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Tabell 13  Fastigheter som riskerar att få nivåer över riktvärdena 

Fastighet  Riktvärdet för 

ekvivalentnivå vid 

fasad överskrids 

Riktvärdet för 

maxnivå inomhus 

riskerar att 

överskridas 

Riktvärdet för 

maximalnivån vid 

uteplats riskerar att 

överskridas 

Svalöv Kågeröd 5:64    X  X 

Svalöv Kågeröd 5:81    X   

Svalöv Kågeröd 5:82    X   

Svalöv Södra Svalöv 6:120      X 

Svalöv Södra Svalöv 9:4.  X    X 

Avseende inomhusnivåer ligger dessa precis över riktvärden och efter besiktningen, då mer 
information inhämtats, kan troligen åtgärder föreslås som innebär att riktvärdena inomhus 
klaras. I utredningen har maximal dämpning angetts vara 43 dBA men beroende på 
fasadens utformning kan det vara möjligt att utföra åtgärder som ger en dämpning upp till 
48 dBA. Med de föreslagna bullerskyddsåtgärderna bedöms därför effekterna av 
bullerstörningarna bli små. 

Bullerskyddsåtgärder i form av bullerskyddsskärmar kan komma att utgöra barriärer som 
bitvis bryter visuella samband på båda sidor av järnvägen, vilket påverkar den visuella 
upplevelsen av stadsbilden och landskapet. Barriäreffekten av bullerskyddsskärmarna 
bedöms bli små eftersom det vid utformningen tas hänsyn till visuella utblickar och 
resenärens kontakt med orten. 

Anläggningsarbete kommer att pågå under ca två år. Under denna tid kommer bland annat 
arbetsmaskiner och ökade transporter till utbyggnadsområdena att påverka omgivningen. 
Påverkan under byggtiden kommer huvudsakligen att omfatta aktiviteter som medför ökat 
buller och ökade luftföroreningar. Påverkan är emellertid temporär och upphör efter 
avslutat anläggningsarbete. 

Trafikverket bedömer sammantaget att projektets effekter är mycket positiva. 

10.1. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som redovisas på plankarta 
och fastställs 

Bullerskyddsåtgärder kommer att vidtas längs järnvägen. Se redovisning av buller, i form av 
bullerskyddsskärmar på plankartor enligt ritningsförteckning.  

Lokala fastighetsnära åtgärder kommer att göras på vissa fastigheter. Fastighetsnära 
åtgärder görs i form av fasadåtgärder, byte av fönster eller ventiler samt lokala skärmar vid 
uteplatser. Åtgärderna redovisas på plankartor enligt ritningsförteckningen och i tillhörande 
fastighetsförteckningen. 

10.2. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som kommer att genomföras 
men som inte fastställs 

Stängsel för att undvika spårspring redovisas i illustrationsritningarna JP-K-11-160-014 för 
Kågeröd och på plankarta JP-S-11-160-013 för Svalöv.  
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11. Markanspråk  

En lagakraftvunnen järnvägsplan ger rätt att lösa in mark som behövs permanent för 
järnvägsutbyggnaden samt mark som avsatts för tillfällig nyttjanderätt. För att Trafikverket 
ska få tillträde till den mark och de rättigheter som har fastställts i järnvägsplanen så krävs 
ett beslut från Lantmäteriet eller en överenskommelse mellan Trafikverket och berörd 
sakägare. Mark kommer då att regleras till järnvägsfastigheten i enlighet med järnvägs-
planen. Även intrångsersättning kan beslutas av Lantmäteriet eller bestämmas i en 
överenskommelse med Trafikverket. För tillträde till de tillfälliga nyttjanderätter som har 
fastställts i järnvägsplanen behöver Trafikverket inget lantmäteribeslut eller någon 
överenskommelse med berörd sakägare. Permanent och tillfällig nyttjanderätt redovisas 
nedan. 

11.1. Permanent markanspråk med äganderätt 

Den mark som tas i anspråk med permanent äganderätt är sådan mark som ska inrymma 
planerad järnvägsanläggning. Anspråket krävs för de nya mötesspåren med tillhörande 
slänter/diken, plattformar, bullerskyddsåtgärder samt teknikhus med tillhörande 
angöringsytor och servicevägar. Anspråket framgår av plankartor enligt ritningsförteckning, 
fastighetsförteckningen samt redovisas översiktligt i tabellerna 14 och 15 nedan. 

Tabell 14.  Permanenta markanspråk med äganderätt, berörda fastigheter i Kågeröd. 

Fastighet  Areal (m2)  Marktyp  Ändamål 

Kågeröd 5:127  3 925  Skog/Energiskog  Teknikhus, Bullerskyddsvall 

Kågeröd 3:19  435  Industrimark  Mötesspår, stödmur 

Kågeröd 3:18  1  Gata  Mötesspår 

Kågeröd 10:1  310  Gata/park  Plattform, bullerskyddsskärm 

Kågeröd 5:140  375  Grönyta/park  Plattform, bullerskyddsskärm 

Summa  5 046     
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Tabell 15.  Permanenta markanspråk med äganderätt, berörda fastigheter i Svalöv. 

Fastighet  Areal 

(m2) 

Marktyp  Ändamål 

Södra Svalöv 18:1  2 870 
Grönyta mellan 

grusväg och järnväg 
Mötesspår 

Södra Svalöv 30:7  750  Gata/allmän platsmark 
Teknikhus, mötesspår, angöring 

plattformar, bullerskyddsskärm 

Södra Svalöv 4:21  31  Fd. vägslänt  Teknikhus 

Södra Svalöv 6:135  32  Fd. vattenverk  Teknikhus 

Södra Svalöv 6:149  37  Tomtmark  Bullerskyddsskärm 

Södra Svalöv 6:150  19  Tomtmark  Bullerskyddsskärm 

Södra Svalöv 6:151  5  Tomtmark  Bullerskyddsskärm 

Södra Svalöv 6:156  40  Gata/allmän platsmark  Bullerskyddsskärm 

Södra Svalöv 24:1  1 180  Industrimark 
Mötesspår, stödmur, plattform, 

gc‐väg, bullerskyddsskärm 

Södra Svalöv 6:15  5  Tomtmark  Bullerskyddsskärm 

Södra Svalöv 6:14  23  Tomtmark  Bullerskyddsskärm 

Södra Svalöv 9:3  2  Parkering/grönyta  Plattform, bullerskyddsskärm 

Södra Svalöv S:3  5  Parkering/ramp  Plattform, bullerskyddsskärm 

Södra Svalöv 9:236  30  Grönyta  Bullerskyddsskärm 

Summa  5 029     

 

11.2. Tillfälligt markanspråk med nyttjanderätt 

Under byggtiden krävs att mark tas i anspråk för att kunna utföra anläggningsarbetet så 
effektivt som möjligt. Den mark som tas i anspråk kommer att återställas till ursprungligt 
skick efter nyttjandet. 

Anspråket och tiden för nyttjandet framgår av plankartorna enligt ritningsförteckning, 
fastighetsförteckningen samt översiktligt i tabellerna nedan. På plankartorna och i 
tabellerna nedan redovisas även användningen av ianspråktagen mark.  

   



93 
 

Tabell 16.  Tillfälligt markanspråk med nyttjanderätt, berörda fastigheter i Kågeröd. 

Fastighet  Areal 

(m2) 

Marktyp  Ändamål 

Etablerings‐

yta 

Arbets‐

område 

Transport‐

väg 

Trafikom‐

ledning 

Kågeröd 5:127 
660  Skog    X     

2 330  Grusväg      X   

Kågeröd 3:19  4 150  Industrimark    X  X   

Kågeröd 3:18  1 025  Gatumark    X  X   

Kågeröd 10:1  5 295  Gatu‐/parkmark  X  X  X   

Kågeröd 5:140  1 025  Grönyta/parkmark    X     

Summa  14 485           
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Tabell 17.  Tillfälligt markanspråk med nyttjanderätt, berörda fastigheter i Svalöv. 

Fastighet  Areal 

(m2) 

Marktyp  Ändamål 

Etable‐

ringsyta 

Arbets‐

område 

Transport

‐väg 

Trafikom‐

ledning 

Södra Svalöv 18:1  3 985 
Grusväg/Grönyta/ 

Åkermark 
  X  X  X 

Södra Svalöv 30:7  3 800 
Gata/Parkering/ Allmän 

platsmark 
X  X  X  X 

Södra Svalöv 6:135  1 940  Fd. vattenverk  X  X     

Södra Svalöv 6:148  80  Obebyggd tomt  X  X     

Södra Svalöv 6:149  22  Tomtmark    X     

Södra Svalöv 6:150  23  Tomtmark    X     

Södra Svalöv 6:151  20  Tomtmark    X     

Södra Svalöv 6:133  10  Tomtmark    X     

Södra Svalöv 6:153  5  Grönyta    X     

Södra Svalöv 6:157  14  Tomtmark    X     

Södra Svalöv 6:156  82  Gata/Allmän platsmark    X     

Södra Svalöv 24:1  3 510  Industrimark    X  X   

Södra Svalöv 6:15  30  Tomtmark    X     

Södra Svalöv 6:14  115  Tomtmark    X     

Södra Svalöv 6:65  345  Tomtmark    X     

Södra Svalöv 16:1  85  Tomtmark    X  X   

Södra Svalöv 32:1  1 615  Åkermark/Grönyta        X 

Södra Svalöv 9:3  1 420  Parkering/Grönyta  X  X    X 

Södra Svalöv S:2  20  Parkering/ramp    X     

Södra Svalöv 20:1  32  Privat parkmark        X 

Södra Svalöv 9:6  365  Torgyta/Grönyta    X    X 

Södra Svalöv 9:236  190  Tomtmark kiosk    X     

Södra Svalöv 9:235  245  Tomtmark/Fd. plattform    X     

Södra Svalöv 30:6  4 400  Åkermark  X       

Södra Svalöv 8:29  1 690  Åkermark        X 

Summa  24 043           

11.3. Nya och förändrade servitut 

För att kunna underhålla stödmurar och bullerskyddsskärmar krävs i vissa fall nya servitut. 
Syftet kan även vara att säkerställa funktionen av åtgärden. De nya servitutens omfattning 
framgår av tabell 18 och 19 nedan. 
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Tabell 18  Fastigheter i Kågeröd som kommer att påverkas genom nya servitut 

Fastighet  Areal 

(m2) 

Marktyp  Ändamål 

Kågeröd 5:127  75  Skog  Underhåll bullerskyddsskärm 

Kågeröd 10:1  115  Gatu‐/parkmark  Underhåll stödmur/bullerskyddsskärm 

Kågeröd 5:140  135  Grönyta/parkmark   Underhåll stödmur/bullerskyddsskärm 

Summa  325     

 

Tabell 19.  Fastighet i Svalöv som kommer att påverkas genom nya servitut 

Fastighet  Areal 

(m2) 

Marktyp  Ändamål 

Södra Svalöv 30:7  5  Gatu‐/parkmark  Underhåll stödmur/bullerskyddsskärm 

Södra Svalöv 6:135  75  Fd. vattenverk  Underhåll stödmur/bullerskyddsskärm 

Södra Svalöv 6:148  16  Obebyggd tomt  Underhåll stödmur/bullerskyddsskärm 

Södra Svalöv 6:149  22  Tomtmark  Underhåll stödmur/bullerskyddsskärm 

Södra Svalöv 6:150  23  Tomtmark  Underhåll stödmur/bullerskyddsskärm 

Södra Svalöv 6:151  20  Tomtmark  Underhåll stödmur/bullerskyddsskärm 

Södra Svalöv 6:133  10  Tomtmark  Underhåll bullerskyddsskärm 

Södra Svalöv 6:153  5  Tomtmark  Underhåll bullerskyddsskärm 

Södra Svalöv 6:157  14  Tomtmark  Underhåll bullerskyddsskärm 

Södra Svalöv 6:156  82  Gatu‐/parkmark  Underhåll stödmur/bullerskyddsskärm 

Södra Svalöv 6:15  10  Tomtmark  Underhåll bullerskyddsskärm 

Södra Svalöv 6:14  37  Tomtmark  Underhåll bullerskyddsskärm 

Södra Svalöv 9:3  80  Parkering/Grönyta  Underhåll stödmur/bullerskyddsskärm 

Södra Svalöv 9:236  75  Tomtmark kiosk  Underhåll bullerskyddsskärm 

Södra Svalöv 9:235  30 
Tomtmark/Fd. 

plattform 
Underhåll bullerskyddsskärm 

Summa  504     

Utöver de nya servituten i tabellerna ovan krävs även förändringar av befintliga servitut. Till 
stora delar gäller denna förändring det officialservitut som finns gällande trädsäkring.  

I Kågeröd innebär förändringen också att ett befintlig servitut kan få Trafikverket som 
förmånstagare. Det sistnämnda berör den nya vägen till Olofslunds gård och då den del som 
kommer att användas som serviceväg till det norra teknikhuset. Ett annat alternativ är att 
vägen görs om till en gemensamhetsanläggning med Trafikverket som en av delägarna. I 
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tabell 20 och 21 framgår vilka fastigheter som berörs av utökade servitut och anledningen 
till detta. 

Tabell 20  Fastigheter i Kågeröd som påverkas genom förändring av befintliga servitut  

Fastighet   Areal (m2)  Marktyp  Ändamål 

Kågeröd 5:127  ‐  Grusväg 

Eventuell förändring av servitut 1214‐

1011.2 för nyttjande av väg, areal 

som påverkas inom befintligt servitut 

2 330 m2 

Kågeröd 3:19  1 175  Industrimark 

Förändring av officialservitut 1214‐

864.1 avseende trädsäkring. Arealen 

anger hur stor ny yta per fastighet 

som kommer att ingår i servitutet. 

Kågeröd 3:18  105  Gatumark 

Kågeröd 3:15  550  Industrimark 

Kågeröd 3:14  805  Industrimark 

Kågeröd 3:20  500  Industrimark 

Kågeröd 10:1  915  Gatu‐/parkmark 

Kågeröd 10:2  1 210  Industrimark 

Kågeröd 5:140  665  Grönyta/parkmark 

Möllarp 3:2  620  Åkermark 

Summa  6 545     

Tabell 21  Fastigheter i Svalöv som påverkas genom förändring av befintliga servitut  

Fastighet   Areal (m2)  Marktyp  Ändamål 

Södra Svalöv 18:1  2 245  Åkermark 

Förändring av officialservitut 1214‐

864.1 avseende trädsäkring. Arealen 

anger hur stor ny yta per fastighet 

som kommer att ingår i servitutet. 

Södra Svalöv 30:7  1 210  Gatu‐/parkmark 

Södra Svalöv 24:1  1 170  Industrimark 

Södra Svalöv 20:1  40  Privat parkmark 

Södra Svalöv 9:236  18  Tomtmark kiosk 

Södra Svalöv 9:235  300 
Tomtmark/Fd. 

plattform 

Summa  4 983     

I båda orterna kommer vissa ytor som idag ägs av Trafikverket övergå till kommuns ägor. 
För att underlätta denna process har trädsäkringsservitut lagts på ytor som kan bli aktuella. 
Ytorna redovisas på plankartorna som avyttringsytor. 
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12. Fortsatt arbete 

Trafikverket ansvarar för samtliga sakprövningar och anmälningar, med undantag för vissa 
frågor som sköts av respektive entreprenör, som till exempel tillstånd till transport av avfall.  

Projektet omfattar anmälningspliktig vattenverksamhet i Kågeröd. Vid uppförande av 
teknikhuset kommer befintliga diken att ersättas med trummor eftersom ytorna måste 
hårdgöras. I söder kommer dessutom ett nytt dike att anläggas väster om teknikhuset, längs 
med åkermarken. Befintligt järnvägsdike kulverteras. Anmälan om vattenverksamhet söks 
hos länsstyrelsen. 

Under förutsättning att arbete, upplag och uppställning endast sker inom det avgränsade 
arbetsområdet bedöms utbyggnaden inom aktuellt projekt inte medföra någon påverkan på 
de biotopskyddade objekten som identifierats i Naturvärdesinventeringen.  

Under byggtiden kan situationer som är svåra att förutse uppkomma. Nedan följer en lista 
med tillstånd och dylikt som krävs för olika aktiviteter och ärenden som kan komma att 
prövas enligt olika lagstiftningar. 

Tabell 22.   Eventuella behov av prövning/tillstånd under byggskedet. 

Aktivitet Prövning/tillstånd 

Masshantering Jordmassor inom ett järnvägsområde är att betrakta 
som förorenade. För att massorna skall kunna 
återanvändas inom projektet måste massorna provtas 
innan. Påträffas förorening i uppschaktade jordmassor 
krävs tillstånd från tillsynsmyndigheten för att få lov att 
återanvända materialet. 

Upplag av massor Jordmassor som kan misstänkas vara förenade skall 
provtas innan de får läggas i upplag. För massor som 
skall placeras i upplag där halterna överskrider mindre 
än ringa risk skall en anmälan till tillsynsmyndigheten 
göras innan arbetena påbörjas. Anmälan för 
mellanlagring av avfall för anläggningsändamål, kod 
90.40 skall göras enligt 9 kap. 6§ Miljöbalken och 21§ 
förordningen om miljöfarlig verksamhet samt 
Miljöprövningsförordningen SFS 2013:251, 29 kap. 

För återanvändning av jordmassor i permanent upplag 
skall en anmälan om användning av avfall för 
anläggningsändamål, SNI-kod 90.140 C upprättas. 

Transport av massor De entreprenörer som anlitas ska ha tillstånd för 
transport av avfall eftersom jord och berg finns med som 
en avfallskategori i miljöbalken. 

Anläggande av plattformar, 
bullerskyddsskärmar, 
teknikhus och dylikt. 
Rivning, del av uthus. 

Bygglov och eventuellt rivningslov enligt plan- och 
bygglagen. 
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Schaktning Schakt inom detaljplanelagt område kan behöva marklov 
enligt plan- och bygglagen 8 kap 9 § om planens angivna 
nivå passeras. 

Förorenad mark påträffas Om förorenad mark påträffas görs anmälan i enlighet 
med 10 kap miljöbalken. Upplysningsplikt föreligger för 
den som upptäcker skadlig förorening enligt miljöbalken 
10 kap 9 §. Flyttning av förorenade massor definieras 
som miljöfarlig verksamhet. 

Transport av förorenade 
massor 

Tillstånd enligt avfallsförordningen krävs om 
transporter av farligt avfall blir aktuell. 

Fornlämning påträffas Om fornlämning påträffas vid exempelvis schaktning 
skall arbetet omedelbart avbrytas vid den del som berörs 
av fornlämningen. Den som leder arbetet skall 
omedelbart anmäla förhållandet till länsstyrelsen, 
Kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap 10 §. 

Utsläpp av dag- och 
dräneringsvatten till recipient 

Tllstånd eller anmälan kan komma att krävas för utsläpp 
av dag- och dräneringsvatten till recipient. 

Utsläpp av dag- och 
dräneringsvatten till 
dikningsföretag 

Omprövning av dikningsföretaget kan behövas till följd 
av att tillåten påsläppning överskrids.  
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14. Genomförande och finansiering 

14.1. Formell hantering 

Den fastställda järnvägsplanen har rättsverkan som påverkar förutsättningarna för 
markåtkomst och användning av mark. Av järnvägsplanen framgår vilka markområden som 
behövs med äganderätt, servitutsrätt och vilka som bara behövs tillfälligt, se kapitel 11.  

För att Trafikverket ska få tillträde till den mark och de rättigheter som har fastställts i 
järnvägsplanen så krävs ett beslut från Lantmäteriet eller en överenskommelse mellan 
Trafikverket och berörd sakägare. Mark kommer då att regleras till järnvägsfastigheten i 
enlighet med järnvägsplanen. Även intrångsersättning kan beslutas av Lantmäteriet eller 
bestämmas i en överenskommelse med Trafikverket. För tillträde till de tillfälliga 
nyttjanderätter som har fastställts i järnvägsplanen behöver Trafikverket inget 
lantmäteribeslut eller någon överenskommelse med berörd sakägare.  

14.2. Genomförande 

För genomförandet av järnvägsplanen krävs, förutom en fastställd järnvägsplan, också vissa 
andra tillstånd och dylikt. I kapitel 12 Fortsatt arbete redovisas vilka sakprövningar som 
förväntas eller eventuellt kan bli aktuella. 

För att kunna genomföra järnvägsplanen behöver det även finnas överenskommelser för att 
lägga om kommunala ledningar (till exempel vatten och avlopp) och övriga ledningar (till 
exempel el och tele). Det måste även finnas lantmäteribeslut eller överenskommelser om 
tillträde till mark. 

Arbetet med markåtkomst påbörjas vanligtvis under planeringsprocessen och slutförs med 
beslut av lantmäteriet när järnvägsplanen har vunnit laga kraft. De arbetsområden, 
etableringsytor och upplag samt vägar som behövs under byggnadstiden framgår av 
planritningarna. 

Trafikverket kommer som huvudman att ansvara för byggnadsåtgärderna som omfattas av 
järnvägsplanen. Trafikverket kommer att upphandla entreprenör för byggandet och 
ansvarar för att utföra byggplatsuppföljning och utöva kontroll av arbetet.  

14.3. Tidplan 

När trafikverket är färdig med samrådshandlingen av järnvägsplanen kommer den att 
ställas ut för allmänheten. Planen förväntas skickas in för fastställelse under våren 2017. 
Därefter förbereds för byggstart, upphandling av entreprenör etc. Byggstart beräknas ske år 
2020.  

14.4. Finansiering 

 I regeringens nationella plan (N2014/1779/TE) gällande åren 2014-2025 för 
investeringsprojekt som omfattar mer än 50 miljoner kronor ingår sträckan Åstorp-
Teckomatorp etapp 2 och 3. Projekt Söderåsbanan, Åstorp-Teckomatorp etapp 3 har 
fyra finansiärer; Trafikverket, Region Skåne, Svalövs kommun samt Bjuvs kommun. 
De delar som omfattas av järnvägsplan, d.v.s. Svalöv och Kågeröd finansieras enligt 
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följande; Trafikverket och Region Skåne finansierar bullerskydd i Kågeröd och 
Svalöv samt järnvägsplan. Trafikverket finansierar även gångbro i Svalöv. 

 Svalövs Kommun finansierar plattformar med utrustning samt tillhörande ramper 
och trappor i Svalöv och Kågeröd. 

Ett medfinansieringsaavtal upprättades våren 2014 mellan Trafikverket, Svalövs kommun 
och Skånetrafiken. Avtalet innefattar finansiering av planläggning såväl som produktion. 
Ägande, drifts- och underhållsansvar för respektive anläggningsdel regleras även här.  

Anläggningskostnaderna beräknas total uppgå till cirka 306 miljoner kronor fördelade enligt 
tabell 23.  

Tabell 23.  Anläggningskostnader.  

Svalöv Kågeröd 

Ca 172 miljoner  Ca  134 miljoner 
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Svalövs kommun, Tillväxtprogram Kågeröd, Nära naturen 
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Svalövs Kommun, Översiktsplan för Svalövs kommun, Antagandehandling 2007-05-28, 
2007 (http://www.svalov.se/bo-bygg--miljo/planer/oversiktsplanering.html, 2015-09-08) 
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Trafikverket, Miljökonsekvensbeskrivning för vägar och järnvägar, Handbok – Metodik, 
Publikation 2011:090 (COWI:s Projektportal, PPI) 

Trafikverket, Rapport, Planläggning av vägar och järnvägar, Version 1.0, TRV 
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Projektportal, PPI) 
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Kågeröd 3:19 m fl (Industri väster) 1995 (1214-P55) 

Del av Kågeröd 3:19 m.fl. (Stödmur), Granskningshandling 2017-02-22 
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Del av Södra Svalöv 18:3 m.fl. (mötesspår) 

Del av Södra Svalöv 6:135 (Teknikhus), Granskningshandling 2017-02-22 

Svalövs samhälle (SPL ändring) 1951 (12-SVS-3) 

Södra Svalöv 9:3 m.fl. Stationsområde 

Del av Södra Svalöv 9:33 m.fl. (Stationsområde Järnvägsgatan), Granskningshandling 2017-
02-22 
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Södra Svalöv 9:33 (1214-P51) 
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kulturmiljo/landskapsvard/kulturmiljoprogram/sarskilt-vardefulla-kulturmiljoer-i-
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06-15 

Vatteninformationssystem Sverige (VISS) 

http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE621613-132747, 2015-08-27 

http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE619821-133086, 2015-08-27 
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Tabell – Bullerdrabbade fastigheter, Kågeröd BILAGA 8
 2016‐12‐14

2030 utan åtgärd 2030 med åtgärder

Adress Fastighetsbeteckning Antal sida/spår Laeq LAFmax
< Laeq/
LAFmax

Laeq LAFmax
< Laeq/
LAFmax

BOSTADSFASTIGHETER
Bangatan 1 Svalöv Kågeröd 5:66 1 1/2 SV/V 55‐59 75‐79 29/51 < 55 < 70 <30/<45 x x x/x
Bangatan 3 Svalöv Kågeröd 5:65 1 1/2 NV/V 55‐59 80‐84 32/54 < 55 < 70 <30/<45 x x x/x
Bangatan 4 Svalöv Kågeröd 5:68 1 1/2 NÖ/V 55‐59 70‐74 25/44 < 55 < 70 <30/<45 x x
Bangatan 5 Svalöv Kågeröd 5:64 1 1/2 NV/V 60‐64 80‐84 36/58 < 55 70‐74 <30/45 x x x/x
Bangatan 6 Svalöv Kågeröd 5:69 1 1/2 SV/V 55‐59 75‐79 30/51 < 55 < 70 <30/<45 x x x/x
Bangatan 8 Svalöv Kågeröd 5:63 1 1/2 SV/V 60‐64 80‐84 36/59 < 55 < 70 <30/<45 x x x/x
Bangatan 10 Svalöv Kågeröd 5:62 2 V/V 60‐64 80‐84 35/58 < 55 < 70 <30/<45 x x x/x
Bangatan 12 Svalöv Kågeröd 5:60 1 1/2 V/V 55‐59 80‐84 36/57 < 55 < 70 <30/<45 x x x/x
Bangatan 14 Svalöv Kågeröd 5:61 1 1/2 V/V 60‐64 80‐84 36/58 < 55 < 70 <30/<45 x x x/x
Bangatan 16 Svalöv Kågeröd 5:58 1 1/2 V/V 60‐64 80‐84 36/60 < 55 < 70 <30/<45 x x x/x
Bangatan 18 Svalöv Kågeröd 5:57 1 1/2 V/V 55‐59 75‐79 36/58 < 55 < 70 <30/<45 x x x/x
Bangatan 20 Svalöv Kågeröd 5:81 2 1/2 SV/V 60‐64 80‐84 36/59 < 55 < 70 <30/45 x x x/x
Bangatan 20 Svalöv Kågeröd 5:82 2 1/2 SV/V 60‐64 80‐84 36/59 < 55 < 70 <30/45 x x x/x
Bangatan 22 Svalöv Kågeröd 5:115 1 1/2 S/V 60‐64 85‐89 35/59 < 55 < 70 <30/<45 x x x/x
Bangatan 24 Svalöv Kågeröd 5:116 1 1/2 S/V 60‐64 85‐89 35/59 < 55 < 70 <30/<45 x x x/x
Bangatan 26 Svalöv Kågeröd 9:1 1 1/2 S/V 60‐64 85‐89 35/59 < 55 < 70 <30/<45 x x x/x
Bangatan 28 Svalöv Sonarp 4:1 1 1/2 V/V 55‐59 70‐74 36/59 < 55 < 70 <30/<45 x x x/x
Bangatan 30 Svalöv Sonarp 3:23 1 1/2 V/V 55‐59 75‐79 33/54 < 55 < 70 <30/<45 x x x/x
Bangatan 32 Svalöv Sonarp 3:24 1 1/2 V/V 60‐64 80‐84 33/56 < 55 < 70 <30/<45 x x x/x
Bangatan 34 Svalöv Sonarp 3:25 1 1/2 V/V 60‐64 80‐84 34/56 < 55 < 70 <30/<45 x x x/x
Bangatan 36 Svalöv Sonarp 3:8 1 1/2 SV/V 55‐59 70‐74 29/47 < 55 < 70 <30/<45 x x
Bygatan 4 Svalöv Kågeröd 5:37 1 1/2 Ö/Ö < 55 < 70 28/46 < 55 < 70 <30/<45 x
Bygatan 6 Svalöv Kågeröd 5:17 2 1/2 ‐/Ö 60‐64 80‐84 34/55 < 55 < 70 <30/<45 x x x/x
Bygatan 7 Svalöv Kågeröd 5:33 1 1/2 N/Ö 55‐59 75‐79 27/47 < 55 < 70 <30/<45 x x
Bygatan 9 2 Ö/Ö 55‐59 75‐79 34/54 < 55 < 70 <30/<45 x x ‐/x
Bygatan 11 1 1/2 Ö/Ö 55‐59 75‐79 33/54 < 55 < 70 <30/<45 x x ‐/x
Bygatan 13 1 1/2 Ö/Ö 55‐59 75‐79 33/54 < 55 < 70 <30/<45 x x ‐/x
Bygatan 15 1 1/2 Ö/Ö 55‐59 75‐79 33/54 < 55 < 70 <30/<45 x x ‐/x
Böketoftavägen 9 Svalöv Kågeröd 3:9 2 SV/Ö 55‐59 70‐74 26/43 < 55 < 70 <30/<45 x x

Svalöv Kågeröd 5:18

Bedömd 
ekvivalent 
& maximal 
ljudnivå 
inomhus 
(värsta 
fallet)

Åtgärdsbehov
Ekvialent 
ljudnivå 
Uteplats 
2 m över 
mark 

Maximal 
ljudnivå 
Uteplats 
2 m över 
mark 

Bedömd 
ekvivalent 
& maximal 
ljudnivå 
inomhus 
(värsta 
fallet)

Spårnära åtgärd ‐ 
Längsgående 
bullerskärm

Fastighetsnära åtgärd ‐ 
Skärm

 vid uteplats

Fastighetsnära åtgärd  
Fasadåtgärder våning 
1/övriga våningsplan

Berörd fastighet Våningar

Sida uteplats / Sida 
spår

Maximal 
ljudnivå 
Uteplats 
2 m över 
mark 

Ekvialent 
ljudnivå 
Uteplats 
2 m över 
mark 

Bostadstyp m.m.
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mark 
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Böketoftavägen 11 Svalöv Kågeröd 3:8 1 1/2 SV/Ö 55‐59 70‐74 27/45 < 55 < 70 <30/<45 x
Böketoftavägen 13 Svalöv Kågeröd 3:11 1 1/2 SV/O 55‐59 75‐79 27/46 < 55 < 70 <30/<45 x x
Böketoftavägen 14 Svalöv Kågeröd 14:16 1 NO/O < 55 70‐74 23/42 <55 <70 <30/<45 x
Böketoftavägen 2016 Svalöv Kågeröd 3:21 1 1/2 SV/Ö < 55 70‐74 22/41 < 55 < 70 <30/<45 x
Böketoftavägen 2025 Svalöv Kågeröd 4:23 1 1/2 SV/Ö < 55 70‐74 22/41 < 55 70‐74 <30/<45 x
Hagagatan 3 Svalöv Kågeröd 5:72 1 1/2 NÖ/V < 55 70‐74 26/45 < 55 < 70 <30/<45 x
Hagagatan 5 Svalöv Kågeröd 5:71 1 1/2 NÖ/V 55‐59 70‐74 27/46 < 55 < 70 <30/<45 x x
Hagagatan 7 Svalöv Kågeröd 5:70 1 1/2 NO/V 55‐59 75‐79 29/49 < 55 < 70 <30/<45 x x
Hagagatan 8 Svalöv Kågeröd 5:90 1 1/2 SV/V < 55 70‐74 27/44 < 55 < 70 <30/<45 x
Hagagatan 10 Svalöv Kågeröd 5:91 1 1/2 SV/V 55‐59 70‐74 29/48 < 55 < 70 <30/<45 x
Nygatan 6 Svalöv Kågeröd 8:9 1 1/2 S/V < 55 70‐74 24/42 < 55 < 70 <30/<45 x
Nygatan 8 Svalöv Kågeröd 8:10 1 1/2 S/V < 55 70‐74 24/43 < 55 < 70 <30/<45 x
Nygatan 10 Svalöv Kågeröd 8:11 1 S/V < 55 70‐74 25/41 < 55 < 70 <30/<45 x
Olstorpsvägen 1 Svalöv Kågeröd 3:5 1 1/2 SV/Ö 60‐64 80‐84 31/53 < 55 < 70 <30/<45 x x x/x
Olstorpsvägen 2 Svalöv Kågeröd 3:20 1 1/2 SV/Ö 60‐64 85‐89 32/54 < 55 < 70 <30/<45 x x x/x
Olstorpsvägen 3 Svalöv Kågeröd 3:4 1 1/2 S/Ö 55‐59 80‐84 33/56 < 55 < 70 <30/<45 x x x/x
Olstorpsvägen 8 Svalöv Kågeröd 5:99 1 1/2 SV/V 55‐59 75‐79 28/49 < 55 < 70 <30/<45 x x x/x
Olstorpsvägen 9 Svalöv Kågeröd 5:67 1 1/2 SO/V < 55 70‐74 27/48 < 55 < 70 <30/<45 x x ‐/x
Olstorpsvägen 10 Svalöv Kågeröd 5:98 1 SV/V < 55 70‐74 26/44 < 55 < 70 <30/<45 x x
Per Ols Väg 10 Svalöv Kågeröd 5:124 1 NO/O < 55 70‐74 25/43 < 55 < 70 <30/<45 x
Per Ols Väg 12 Svalöv Kågeröd 5:49 1 NO/O 55‐59 70‐74 27/44 < 55 < 70 <30/<45 x x
Per Ols Väg 14 Svalöv Kågeröd 5:50 1 1/2 NO/O 55‐59 70‐74 28/45 < 55 < 70 <30/<45 x x
Per Ols Väg 16 Svalöv Kågeröd 5:101 1 1/2 NO/O 55‐59 70‐74 30/49 < 55 < 70 <30/<45 x
Per Ols Väg 18 Svalöv Kågeröd 5:51 1 1/2 S/Ö 60‐64 80‐84 33/54 < 55 < 70 <30/<45 x x x/x
Per Ols Väg 20 Svalöv Kågeröd 5:134 1 1/2 V/Ö 60‐64 80‐84 33/54 < 55 < 70 <30/<45 x x x/x
Per Ols Väg 22 Svalöv Kågeröd 5:135 1 1/2 S/Ö 55‐59 80‐84 33/55 < 55 < 70 <30/<45 x x x/x
Perssons Väg 1 Svalöv Kågeröd 2:3 2 NV/O 55‐59 70‐74 24/43 < 55 < 70 <30/<45 x x
Perssons Väg 3 Svalöv Kågeröd 5:40 1 1/2 Ö/Ö < 55 70‐74 27/46 < 55 < 70 <30/<45 x ‐/x
Perssons Väg 7 Svalöv Kågeröd 5:38 1 1/2 Ö/Ö < 55 70‐74 29/49 < 55 < 70 <30/<45 x
Perssons Väg 8 Svalöv Kågeröd 5:76 1 1/2 V/Ö 60‐64 80‐84 31/52 < 55 < 70 <30/<45 x x x/x
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Stenhuggaregatan 4 Svalöv Kågeröd 5:15 1 1/2 NV/Ö < 55 70‐74 24/40 < 55 < 70 <30/<45 x
Stenhuggaregatan 12 Svalöv Kågeröd 5:46 1 1/2 NV/Ö < 55 70‐74 24/41 < 55 < 70 <30/<45 x
Stenhuggaregatan 14 Svalöv Kågeröd 5:45 1 NV/Ö < 55 70‐74 24/41 < 55 < 70 <30/<45 x
Stenhuggaregatan 20 Svalöv Möllarp 1:35 1 1/2 V/Ö < 55 70‐74 24/41 < 55 < 70 <30/<45 x
Stenhuggaregatan 28 Svalöv Möllarp 1:78 1 1/2 V/Ö < 55 70‐74 24/43 < 55 < 70 <30/<45 x
Stenhuggaregatan 30 Svalöv Möllarp 1:77 1 1/2 S/Ö < 55 70‐74 24/43 < 55 < 70 <30/<45 x
Svenstorpsvägen 7 Svalöv Sonarp 3:10 1 NÖ/V < 55 70‐74 22/38 < 55 < 70 <30/<45 x
Svenstorpsvägen 13 Svalöv Möllarp 1:68 1 1/2 SV/Ö < 55 70‐74 29/51 < 55 < 70 <30/<45 x x/x
Svenstorpsvägen 3795  Svalöv Sonarp 1:5 1 1/2 NÖ/Ö < 55 70‐74 24/42 < 55 < 70 <30/<45 x
Telegatan 7 Svalöv Kågeröd 5:84 1 1/2 NO/V < 55 70‐74 26/44 < 55 < 70 <30/<45 x
Telegatan 8 Svalöv Kågeröd 5:118 1 1/2 SV/V < 55 70‐74 25/43 < 55 < 70 <30/<45 x
Telegatan 10 Svalöv Kågeröd 5:117 1 1/2 SV/V < 55 70‐74 26/44 < 55 < 70 <30/<45 x
Telegatan 11 Svalöv Kågeröd 5:59 1 1/2 N/V < 55 70‐74 30/51 < 55 < 70 <30/<45 x x/x
Telegatan 12 Svalöv Kågeröd 5:109 1 1/2 N/V 55‐59 75‐79 29/50 < 55 < 70 <30/<45 x
Tvärgatan 1 Svalöv Kågeröd 5:28 1 1/2 NV/Ö < 55 70‐74 24/42 < 55 < 70 <30/<45 x
Tvärgatan 3  Svalöv Kågeröd 5:47 2 SV/O 55‐59 70‐74 25/42 < 55 < 70 <30/<45 x x
Tvärgatan 4 Svalöv Kågeröd 5:29 2 NV/Ö < 55 70‐74 24/42 < 55 < 70 <30/<45 x
Tvärgatan 5 Svalöv Kågeröd 5:48 2 SV/O 55‐59 70‐74 26/44 < 55 < 70 <30/<45 x x
Tvärgatan 7 Svalöv Kågeröd 5:123 1 1/2 S/Ö 55‐59 70‐74 28/48 < 55 < 70 <30/<45 x x
Tvärgatan 8 Svalöv Kågeröd 5:137 1 1/2 S/Ö 55‐59 75‐79 26/46 < 55 < 70 <30/<45 x x

Färgkodning:   Riktvärdet klaras

  Riktvärdet överskrids

  Absolut gräns överskrids

3 (3)
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Adress Fastighetsbeteckning Antal sida/spår Laeq LAFmax
< Laeq/
LAFmax

Laeq LAFmax
< Laeq/
LAFmax

BOSTADSFASTIGHETER
Brandmannagatan 4 Svalöv södra Svalöv 9:46 1 1/2 N/V < 55 70‐74 24/43 < 55 < 70 <30/<45 x
Brunnsgatan 3 Svalöv Södra Svalöv 6:152 2 N/V < 55 70‐74 26/46 < 55 < 70 <30/<45 x
Brunnsgatan 5 Svalöv Södra Svalöv 6:109 1 1/2 NV/V < 55 70‐74 29/51 < 55 < 70 <30/<45 x
Brunnsgatan 7 Svalöv Södra Svalöv 6:108 1 1/2 SV/V 55‐59 75‐79 30/51 < 55 < 70 <30/<45 x x
Brunnsgatan 8 Svalöv Södra Svalöv 6:112 1 1/2 SÖ/V 65‐69 85‐89 35/58 < 55 < 70 <30/<45 x x x/x
Brunnsgatan 9 Svalöv Södra Svalöv 6:107 1 1/2 NV/V < 55 75‐79 30/52 < 55 < 70 <30/<45 x x
Brunnsgatan 10 Svalöv Södra Svalöv 6:111 1 1/2 SÖ/V 65‐69 85‐89 35/59 < 55 < 70 <30/<45 x x x/x
Brunnsgatan 11 Svalöv Södra Svalöv 6:118 1 1/2 NV/V 55‐59 75‐79 30/51 < 55 < 70 <30/<45 x x
Brunnsgatan 12 Svalöv Södra Svalöv 6:110 1 SÖ/V 60‐64 85‐89 35/58 < 55 < 70 <30/<45 x x x/‐
Brunnsgatan 13 Svalöv Södra Svalöv 6:115 1 NV/V 55‐59 75‐79 30/51 < 55 < 70 <30/<45 x x
Brunnsgatan 14 Svalöv Södra Svalöv 6:119 1 1/2 SÖ/V 65‐69 90‐95 36/60 < 55 < 70 <30/<45 x x x/x
Brunnsgatan 15 Svalöv Södra Svalöv 6:114 1 1/2 NV/V 55‐59 75‐79 30/53 < 55 < 70 <30/<45 x x
Brunnsgatan 16 Svalöv Södra Svalöv 6:120 1 SÖ/V 65‐69 90‐95 36/59 < 55 70‐74 <30/<45 x x x/‐
Brunnsgatan 17 Svalöv Södra Svalöv 6:143 1 1/2 NV/V < 55 70‐74 30/51 < 55 < 70 <30/<45 x x
Brunnsgatan 18 Svalöv Södra Svalöv 6:121 1 1/2 SÖ/V 65‐69 90‐95 35/59 < 55 < 70 <30/<45 x x x/x
Brunnsgatan 19 Svalöv Södra Svalöv 6:144 1 NV/V 55‐59 75‐79 30/51 < 55 < 70 <30/<45 x x
Brunnsgatan 20 Svalöv Södra Svalöv 6:122 1 1/2 SÖ/V 60‐64 90‐95 35/59 < 55 < 70 <30/<45 x x x/x
Brunnsgatan 21 Svalöv Södra Svalöv 6:145 1 1/2 NV/V 55‐59 75‐79 30/50 < 55 < 70 <30/<45 x x
Brunnsgatan 22 Svalöv Södra Svalöv 6:133 1 SÖ/V 60‐64 85‐89 36/59 < 55 < 70 <30/<45 x x x/‐
Brunnsgatan 23 Svalöv Södra Svalöv 6:146 1 1/2 NV/V 55‐59 75‐79 31/52 < 55 < 70 <30/<45 x x
Brunnsgatan 24 Svalöv Södra Svalöv 6:151 1 1/2 SÖ/V 65‐69 85‐89 36/59 < 55 < 70 <30/<45 x x x/x
Brunnsgatan 25 Svalöv Södra Svalöv 6:147 1 1/2 NV/V 55‐59 75‐79 31/53 < 55 < 70 <30/<45 x x
Brunnsgatan 26 Svalöv Södra Svalöv 6:150 1 1/2 SÖ/V 60‐64 85‐89 36/58 < 55 < 70 <30/<45 x x x/x
Brunnsgatan 27 Svalöv Södra Svalöv 6:132 1 1/2 NV/V 55‐59 75‐79 32/53 < 55 < 70 <30/<45 x x x/x
Brunnsgatan 28 Svalöv Södra Svalöv 6:149 1 1/2 SÖ/V 65‐69 85‐89 36/60 < 55 < 70 <30/<45 x x x/x
Erik Ljungs Gata 1 Svalöv södra Svalöv 30:8 1 V/Ö 60‐64 80‐84 31/52 < 55 < 70 <30/<45 x x x/‐
Erik Ljungs Gata 5 Svalöv södra Svalöv 30:4 1 N/Ö < 55 70‐74 26/46 < 55 < 70 <30/<45 x x x/‐
Erik Ljungs Gata 7 Svalöv södra Svalöv 30:5 1 1/2 N/Ö < 55 70‐74 25/44 < 55 < 70 <30/<45 x
Herrevadsgatan 6 Svalöv södra Svalöv 9:88 1 1/2 S/V < 55 70‐74 25/43 < 55 < 70 <30/<45 x

Bedömd 
ekvivalent 
& maximal 
ljudnivå 
inomhus 
(värsta 
fallet)

Spårnära åtgärd ‐ 
Längsgående 
bullerskärm

Fastighetsnära åtgärd ‐ 
Skärm

 vid uteplats

Fastighetsnära åtgärd  
Fasadåtgärder våning 
1/övriga våningsplan

Berörd fastighet Bostadstyp m.m. ÅtgärdsbehovVåningar

Sida uteplats / Sida 
spår

Ekvialent 
ljudnivå 
Uteplats 
2 m över 
mark 

Maximal 
ljudnivå 
Uteplats 
2 m över 
mark 

Bedömd 
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ljudnivå 
inomhus 
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fallet)
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ljudnivå 
Uteplats 
2 m över 
mark 

Maximal 
ljudnivå 
Uteplats 
2 m över 
mark 
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Herrevadsgatan 7 Svalöv södra Svalöv 33:58 1 1/2 V/V < 55 70‐74 23/41 < 55 < 70 <30/<45 x
Idrottsgatan 3 Svalöv Södra Svalöv 6:130 2 V/V < 55 70‐74 25/45 < 55 < 70 <30/<45 x
Idrottsgatan 4 Svalöv Södra Svalöv 6:106 1 1/2 S/V 55‐59 75‐79 26/46 < 55 < 70 <30/<45 x
Idrottsgatan 6 Svalöv Södra Svalöv 6:105 1 1/2 Ö/V 55‐59 75‐79 26/46 < 55 < 70 <30/<45 x x
Idrottsgatan 8 Svalöv Södra Svalöv 6:117 1 1/2 S/V < 55 70‐74 25/46 < 55 < 70 <30/<45 x
Idrottsgatan 10 Svalöv Södra Svalöv 6:116 1 1/2 SV/V < 55 70‐74 26/46 < 55 < 70 <30/<45 x
Idrottsgatan 12 Svalöv Södra Svalöv 6:113 1 1/2 SV/V < 55 70‐74 26/46 < 55 < 70 <30/<45 x
Idrottsgatan 14 Svalöv Södra Svalöv 6:142 1 1/2 Ö/V 55‐59 70‐74 26/44 < 55 < 70 <30/<45 x
Idrottsgatan 15 Svalöv Södra Svalöv 6:124 1 1/2 V/V < 55 70‐74 25/44 < 55 < 70 <30/<45 x
Idrottsgatan 16 Svalöv Södra Svalöv 6:141 1 1/2 Ö/V 55‐59 70‐74 27/46 < 55 < 70 <30/<45 x
Idrottsgatan 18 Svalöv Södra Svalöv 6:140 1 1/2 Ö/V 55‐59 75‐79 27/45 < 55 < 70 <30/<45 x x
Idrottsgatan 20 Svalöv Södra Svalöv 6:139 1 1/2 Ö/V 55‐59 75‐79 27/45 < 55 < 70 <30/<45 x x
Idrottsgatan 22 Svalöv Södra Svalöv 6:138 1 1/2 Ö/V 55‐59 75‐79 27/46 < 55 < 70 <30/<45 x x
Järnvägsgatan 5 Svalöv södra Svalöv 9:224 2 1/2 V/Ö 60‐64 80‐84 31/51 < 55 < 70 <30/<45 x x x/x
Järnvägsgatan 7 Svalöv södra Svalöv 9:223 1 1/2 Ö/Ö 55‐59 75‐79 31/51 < 55 < 70 <30/<45 x x ‐/x
Järnvägsgatan 11 Svalöv södra Svalöv 9:230 1 1/2 S/Ö 55‐59 75‐79 30/50 < 55 < 70 <30/<45 x x ‐/x
Odlaregatan 4  Svalöv södra Svalöv 9:231 1 1/2 S/V 55‐59 70‐74 27/45 < 55 < 70 <30/<45 x x
Onsjövägen 1 Svalöv södra Svalöv 9:44 1 1/2 Ö/V < 55 70‐74 23/40 < 55 < 70 <30/<45 x
Onsjövägen 7 Svalöv södra Svalöv 9:18 1 1/2 S/V 55‐59 75‐79 29/47 < 55 < 70 <30/<45 x x x/x
Per Bondessons Väg 3 Svalöv Södra Svalöv 5:10 1 1/2 Ö/Ö < 55 70‐74 24/41 < 55 < 70 <30/<45 x
Per Bondessons Väg 4 Svalöv södra Svalöv 9:225 1 1/2 S/Ö 55‐59 70‐74 28/46 < 55 < 70 <30/<45 x x
Per Bondessons Väg 6 Svalöv södra Svalöv 9:226 1 1/2 V/Ö 55‐59 70‐74 26/43 < 55 < 70 <30/<45 x
Per Bondessons Väg 8 Svalöv södra Svalöv 9:227 1 1/2 V/Ö < 55 70‐74 26/44 < 55 < 70 <30/<45 x
Per Bondessons Väg 10 Svalöv södra Svalöv 9:228 1 1/2 V/Ö < 55 70‐74 26/43 < 55 < 70 <30/<45 x x
Per Bondessons Väg 12 Svalöv södra Svalöv 9:229 1 1/2 V/Ö < 55 70‐74 25/44 < 55 < 70 <30/<45 x
Per Bondessons Väg 14 Svalöv södra Svalöv 8:25 1 1/2 V/Ö < 55 70‐74 24/44 < 55 < 70 <30/<45 x
Postmannagatan 3 Svalöv södra Svalöv 8:17 1 1/2 S/V < 55 70‐74 23/41 < 55 < 70 <30/<45 x
Realskolegatan 2  Svalöv södra Svalöv 6:157 2 1/2 N/V 60‐64 80‐84 33/55 < 55 < 70 <30/<45 x x ‐/x
Skolgatan 2 Svalöv Södra Svalöv 6:136 2 Ö/V < 55 70‐74 22/42 < 55 < 70 <30/<45 x
Svalegatan 1  Svalöv södra Svalöv 9:4 1 1/2 SÖ/V 60‐64 85‐89 35/58 < 55 70‐74 <30/<45 x x x/x
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Tabell – Bullerdrabbade fastigheter, Svalöv BILAGA  9
 2016‐04‐04

2030 utan åtgärd 2030 med åtgärder

Adress Fastighetsbeteckning Antal sida/spår Laeq LAFmax
< Laeq/
LAFmax

Laeq LAFmax
< Laeq/
LAFmax

Bedömd 
ekvivalent 
& maximal 
ljudnivå 
inomhus 
(värsta 
fallet)

Spårnära åtgärd ‐ 
Längsgående 
bullerskärm

Fastighetsnära åtgärd ‐ 
Skärm

 vid uteplats

Fastighetsnära åtgärd  
Fasadåtgärder våning 
1/övriga våningsplan

Berörd fastighet Bostadstyp m.m. ÅtgärdsbehovVåningar

Sida uteplats / Sida 
spår

Ekvialent 
ljudnivå 
Uteplats 
2 m över 
mark 

Maximal 
ljudnivå 
Uteplats 
2 m över 
mark 

Bedömd 
ekvivalent 
& maximal 
ljudnivå 
inomhus 
(värsta 
fallet)

Ekvialent 
ljudnivå 
Uteplats 
2 m över 
mark 

Maximal 
ljudnivå 
Uteplats 
2 m över 
mark 

Svalegatan 3 2 V/V 55‐59 75‐79 31/53 < 55 < 70 <30/<45 x x x/x
Brandmannagatan 1 1 Ö/V 55‐59 70‐74 23/40 < 55 < 70 <30/<45 x x
Svalegatan 5 Svalöv södra Svalöv 9:70 1 1/2 V/V 55‐59 70‐74 26/47 < 55 < 70 <30/<45 x x ‐/x
Svalegatan 7 Svalöv södra Svalöv 9:22 2 V/V < 55 70‐74 29/50 < 55 < 70 <30/<45 x x ‐/x
Svalegatan 8  Svalöv södra Svalöv 6:65 2 NÖ/V 60‐64 80‐84 32/53 < 55 < 70 <30/<45 x x ‐/x
Svalegatan 9 Svalöv södra Svalöv 9:21 2 V/V < 55 70‐74 28/47 < 55 < 70 <30/<45 x ‐/x
Svalegatan 10 A Svalöv Södra Svalöv 6:67 1 1/2 SÖ/V 55‐59 75‐79 32/53 < 55 < 70 <30/<45 x x
Svalegatan 10 B Svalöv Södra Svalöv 6:12 1 1/2 SÖ/V 65‐69 90‐95 36/60 < 55 < 70 <30/<45 x x x/x
Svalegatan 11 Svalöv södra Svalöv 9:20 2 V/V < 55 70‐74 26/43 < 55 < 70 <30/<45 x x
Svalegatan 12 Svalöv södra Svalöv 6:56 2 1/2 Ö/V 60‐64 80‐84 30/51 < 55 < 70 <30/<45 x x
Svalegatan 13 E Svalöv  Södra Svalöv 9:39 2 1/2 V/V < 55 < 70 27/47 < 55 < 70 <30/<45 x
Svalegatan 15 B Svalöv södra Svalöv 9:84 1 1/2 V/V 55‐59 75‐79 31/52 < 55 < 70 <30/<45 x x ‐/x
Svalegatan 17 Svalöv södra Svalöv 9:86 1 1/2 S/V 55‐59 80‐84 31/52 < 55 < 70 <30/<45 x x ‐/x
Svalegatan 21 Svalöv södra Svalöv 9:159 2 1/2 V/V < 55 < 70 32/52 < 55 < 70 <30/<45 x ‐/x
Teckomatorpsvägen 6 Svalöv södra Svalöv 8:18 1 1/2 Ö/V 55‐59 70‐74 26/43 < 55 < 70 <30/<45 x
Teckomatorpsvägen 10 A Svalöv södra Svalöv 8:48 1 1/2 V/V < 55 70‐74 26/44 < 55 < 70 <30/<45 x
Teckomatorpsvägen 10 B Svalöv södra Svalöv 8:33 1 1/2 S/V < 55 70‐74 22/42 < 55 < 70 <30/<45 x
Torggatan 3 Svalöv södra Svalöv 9:87 2 S/V < 55 70‐74 27/45 < 55 < 70 <30/<45 x

SKOLOR
Förskola, Svalegatan 6 Svalöv södra Svalöv 16:1 1 1/2  ‐  ‐ 39/63  ‐  ‐ <30/<45 x x/x
Förskola, Onsjövägen 11 Svalöv södra Svalöv 20:1 1 1/2 V/Ö ‐ ‐ 31/50 ‐ ‐ <30/<45 x x/x
KONTOR
Svalegatan 4G Svalöv södra Svalöv 9:3 4‐5  ‐  ‐ 37/60  ‐  ‐ <30/<45 x ‐/x
Ga stationen, Järnvägsgatan 4 Svalöv södra Svalöv 9:235 1 1/2 ‐ ‐ 41/63 ‐ ‐ <30/<45 x x/x

Färgkodning:   Riktvärdet klaras

  Riktvärdet överskrids

  Absolut gräns överskrids

Svalöv södra Svalöv 9:157
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