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Sammanfattning 

Bakgrund 

Kapaciteten på det svenska järnvägsnätet är begränsad och kapacitetsutnyttjandet på Södra 

Stambanan och Västkustbanan är idag högt. Det höga kapacitetsutnyttjandet medför olika 

problem, att systemet blir störningskänsligt, har punktlighetsproblem och att tågtrafiken 

inte kan utvecklas i takt med ökad efterfrågan. 

Som en möjlig lösning på de brister och behov som finns har en utbyggnad av 

höghastighetsjärnväg diskuterats och utretts. År 2008 utsåg regeringen en 

utredningsperson som skulle utreda förutsättningarna för en utbyggnad av 

höghastighetsbanor för järnväg i Sverige. Slutsatsen i utredningen (SOU 2009:74) var att 

höghastighetsbanor är ett bättre alternativ än en uppgradering och utbyggnad av 

stambanorna. 

Trafikverkets uppdrag 

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att planera för en utbyggnad av 

höghastighetsjärnväg mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Trafikverkets 

uppdrag är också att bistå regeringens utredare inom Sverigeförhandlingen med underlag 

och analyser för utbyggnaden. Ändamålet, eller det övergripande syftet med en svensk 

höghastighetsjärnväg är att:  

 

Trafikverkets arbete med höghastighetsjärnväg i Sverige bedrivs samlat inom ett program 

som benämns En ny generation järnväg. Programmet omfattar bland annat de två 

pågående projekten Ostlänken samt Göteborg-Borås samt två åtgärdsvalsstudier för 

sträckorna Linköping-Borås respektive Jönköping-Malmö.  

Åtgärdsvalsstudie Höghastighetsjärnväg Jönköping-Malmö 

Åtgärdsvalsstudien för Jönköping-Malmö utgör förberedande studie med syfte att studera 

möjligheter och förutsättningar för höghastighetsjärnväg på den aktuella sträckan. Utifrån 

uppsatta ändamål, transportpolitiska mål och miljökvalitetsmål, utpekade stationsorter, 

järnvägens anspråk och omgivningens förutsättningar ska principiella lösningar identifieras 

och analyseras utifrån måluppfyllelse, genomförbarhets- och kostnadsaspekter.  

 Frigöra kapacitet på befintlig järnväg för att möjliggöra robusta och hållbara 

transporter för människor och gods 

 Genom ökad tillgänglighet skapa förutsättningar för regional utveckling 

 Genom snabba och hållbara persontransporter knyta samman Stockholm C och 

Göteborg C på två timmar och Stockholm C och Malmö C på två och en halv timme 

 Öka tillgängligheten till de internationella marknaderna för människor och 

näringsliv 
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Åtgärdsvalsstudien sammanfattar det utredningsarbete som har genomförts under perioden 

maj 2015-december 2016. Som underlag till huvudrapporten finns olika underlagsrapporter, 

bl. a Underlagsrapport Landskapskaraktärsanalys och Underlagsrapport Miljöbedömning.  

Studien omfattade inledningsvis ett stort geografiskt område mellan Jönköping och Malmö. 

Utredningsarbetet inleddes därför med att identifiera möjliga stråk. Några av de viktigaste 

kriterierna vid val av stråk var: 

 att höghastighetsjärnvägen ska ansluta till sträckan Linköping–Borås vid Jönköping 

 att det ska gå att resa på 2 timmar och 30 minuter med direkttåg mellan Stockholm 

och Malmö 

att det ska gå att byta till Kust till kustbanan, Skånebanan, Södra Stambanan och 

Markarydsbanan 

 

 

Efter Sverigeförhandlingens besked i februari 2016 om att det var grönt stråk som bäst 

uppfyllde uppsatta mål och krav för höghastighetssystemet har utredningsarbetet 

koncentrerats kring de stationsorter och sträckor som grönt stråk omfattar, dvs Värnamo, 

Hässleholm, Lund samt sträckorna däremellan. 

 

  

Figur 1 Höghastighetssystemets olika delar (vänstra bilden) och identifierade stråk Jönköping-Malmö (högra 

bilden).  
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Utredningsområdet för sträckan 

Jönköping-Malmö är omfattande. Av 

praktiska skäl har området därför 

delats in i och utretts i sex separata 

studier: 

 Sträckan Taberg/Tenhult-
Värnamo 

 Station Värnamo 

 Sträckan Värnamo-Hässleholm 

 Station Hässleholm 

 Sträckan Hässleholm-Lund 

 Station Lund 

 

 

 

Föreliggande studie, Underlagsrapport Station Lund, utgör en av dessa utredningar. 

Utredningen syftar till att på en övergripande nivå utvärdera olika stationslägen i Lund. 

Följande fokusområden har studerats: Tillgänglighet och användbarhet, Samhällsutveckling, 

Landskap, Hälsa och säkerhet, Resurser tillgängliga för människan, Klimat, 

Genomförbarhet och Kostnad. 

Lund 

Idag är Lund landets 12:e största kommun med ca 116000 invånare. Folkmängden har ökat 

med ca 1200 personer per år sedan 1960 och fortsatt tillväxt väntas. Lund grundades på 

medeltiden och utvecklades från en kyrklig metropol till universitetsstad, expansionen var 

stor under sent 1800-tal och under 1900-talet. 

Lund är en av nordens äldsta städer och utmärker sig därför i kulturhistoriskt avseende. 

Stadskärnan karaktäriseras av sin långa kontinuitet som stadsbildning. Innerstaden präglas 

av det medeltida gatumönstret, 1800-tals bebyggelse, de många institutionerna och 

domkyrkan. En rad viktiga forntida lämningar återfinns i området kring Lund.  

Lund är beläget i ett utpräglat slättlandskap med relativt kraftig topografi dominerad av 

Romeleåsen. Jordmånen är den mest fertila i landet vilket bidragit till att nästan all mark 

runtom tätorten är uppodlad. Landskapet är otillgängligt för människor och händelsefattigt 

ur ett naturmiljöperspektiv. De få naturmiljöer som finns kvar är högt värderade både för 

den biologiska mångfalden och för möjligheten till rekreation. Slättlandskapen kring Lund 

är kraftigt infrastrukturpåverkade.  
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Utredningsalternativ 

Sex olika utredningsalternativ har studerats: ett västligt, fyra centrala och ett östligt. V1 - 

Väst Vallåkra, C1 – Central tunnel, C2 – Central i plan och O1 – Öst Ideon. För det centrala 

läget C2 har två fördjupningar (C2a och C2b) gjorts för att studera höghastighetsspåren i 

tunnel i samma sträckning som ytläget samt att alla spåren i Lund läggs i tunnel.  

 

Figur 2. Figuren visar de olika stationsalternativen i Lund. 

 

Effekter/konsekvenser 

Tillgänglighet och användbarhet. Ett centralt läge (C1, C2, C2a, C2b) är mer 

fördelaktigt ur tillgänglighetssynpunkt, bytesmöjligheterna till annan järnvägstrafik och 

övrig kollektivtrafik är då maximala. Med ett västligt läge (V1) begränsas bytesmöjligheterna 

till Västkustbanan och med O1 alternativet finns inga bytesmöjligheter till andra banor alls, 

däremot har spårvägen mellan Lund C och ESS byggstartats vilket ger en indirekt 

anslutning mellan Lund C och O1. 

Samhällsutveckling. Utifrån ett samhällsutvecklingsperspektiv bedöms de centrala 

alternativen som mest fördelaktiga. Med ett centralt läge nås många bostäder, arbetsplatser 

och strategiska målpunkter inom gångavstånd. Med ett centralt läge blir kapacitetspåverkan 
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på det befintliga järnvägsnätet minimal. Med V1-alternativet behövs ett extra uppehåll på 

Västkustbanan vilket påverkar kapaciteten negativt. 

Det östliga läget (O1) har ett relativt bra resandeunderlag, det är en strategisk målpunkt i sig 

med många arbetsplatser. Det västliga läget (V1) har ett mycket begränsat resandeunderlag 

idag, det saknas också kommunala bebyggelseplaner i anslutning till alternativet. 

Landskap. Landskapet kommer att påverkas i samtliga utredningsalternativ, inte bara i det 

studerade stationsläget utan också där banan går fram. De perifera lägena V1, O1, samt det 

centrala läget i tunnel C1 är placerade i tåliga landskap där landskapets skala och struktur 

kan rymma en station och anslutande bana. I samtliga lägen krävs fördjupade studier av hur 

den södra anslutningen till stambanan samt hur passager genom landskapet ska utformas 

för att ge hög måluppfyllelse. 

Samtliga utredningsalternativ innebär miljökonsekvenser i olika omfattning. Ett centralt 

läge (C1, C2, C2a, C2b) berör riksintresset Lund och påverkar miljöer utpekade av 

Länsstyrelsen, så som Stångby - Västra Hoby – Krutmöllan, samt kulturmiljöstråket 

Kävlinge å. Det perifera alternativet V1 påverkar jordbruksmark och Natura 2000 området 

Stångeby mosse. Det perifera alternativet O1 går nära ett sammanhängande område med 

höga naturvärden som är utpekat som riksintresse för naturvård. 

Hälsa och säkerhet.  En station i ett perifert läge, med huvudsakligen låg 

befolkningstäthet, innebär att negativa effekter för människors hälsa undviks i större 

utsträckning än i ett centralt läge. Med den nya höghastighetsjärnvägen skapas en ny 

barriär. I Lund innebär det centrala läget att den nya järnvägen samförläggs med befintlig 

järnväg. I det östliga läget finns möjligheter till sammanläggning med E22. 

Resurser tillgängliga för människan. Inget av stationslägena berör vattentäkter eller 

vattenskyddsområden. Det finns jordbruksmark i områdena för stationerna som kommer att 

påverkas. 

Klimat. Ej alternativskiljande. 

Genomförbarhet. Samtliga alternativ är tekniskt genomförbara. Fem av alternativen (C1, 

C2, C2a, C2b och O1) bedöms som mycket tekniskt komplicerade att bygga. Alternativ C2 

och O1 bedöms medföra störst påverkan på befintlig infrastruktur. C2 får stor påverkan på 

befintlig bangård och förutsätter en ombyggnation av Södra stambanan under pågående 

trafik. O1 påverkas av de topografiska förhållanden som råder samt kräver ombyggnad av 

E22 och korsande vägar och trafikplatser. Tunnellösningen C1, C2a och C2b innebär 

begränsad påverkan på befintlig bangård och vägar under byggtiden. V1 innebär något 

mindre påverkan på befintlig infrastruktur, alternativet påverkar ett antal vägar samt Södra 

Stambanan och Västkustbanan där planpassager behövs. 

Alla alternativ innebär påverkan på Södra stambanan vid anslutningspunkten till befintlig 

järnväg. 

Kostnad. Kostnaden för en station i Lund bedöms ligga i intervallet 3 till 19 miljarder 

kronor. En västlig lösing och en central lösning i markplan ligger i det nedre spannet. En 

östlig lösning ligger i mitten av spannet och en central lösing i tunnel i det övre spannet. I 

kostnaden ingår station samt anslutande spår (13-19 km) norr och söder om stationen. 
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Tabell 1. Kostnadsbedömning av studerade stationslägen. 

V1 - Väst 
Vallkärra 

C1 – Central 
tunnel 

C2 – Central i 
markplan 

C2a – Central 2 
spår i tunnel  

C2b – Central 6 
spår i tunnel 

 
O1 – Öst Ideon 

3,5-4,5 miljarder 
13,2 km lång 

sträcka 

9-11 miljarder 

17,4 km lång 
sträcka (inkl. 

5000 m 

bergtunnel) 

3-4 miljarder 
15 km lång 

sträcka 
8-11 miljarder 14-19 miljarder 

7-8 miljarder 
19 km lång 

sträcka 

Måluppfyllelse 

De centrala lösningarna har sammantaget bäst måluppfyllelse på funktionsmålets olika 

delmål. Måluppfyllelsen för hänsynsmålets olika delmål är till stor del beroende på de 

platsspecifika förutsättningar som finns inom det aktuella stationsalternativet eller 

delområdet, samt hur stationen och järnvägen kommer att förläggas och utformas i det 

fortsatta arbetet. 

Följande skala har använts vid bedömning av måluppfyllelse: 

 

 

Sammanfattande kommentar 

Sammantaget framstår de centrala alternativen och det östra som mest fördelaktiga. De 

effekter för samhällsutveckling och tillgänglighet som ett centralt alternativ får bedöms 

uppväga den extra kostnad som dessa alternativ kan innebära. För det östliga alternativet 

finns potential för stadsutveckling detta gör alternativet intressant att studera vidare. Det 

västliga alternativet bedöms inte ha någon potential för stadsutveckling och bedöms inte 

vara intressant att studera vidare. 

De centrala (C1, C2, C2a, C2b) och östliga (O1) alternativen bör utredas vidare.  

Fokusområde Aspekt

V1 Väst 

Vallkärra

C1 Central i 

tunnel

C2 Central i 

plan

C2a Central 

i tunnel 

(2 spår i 

tunnel)

C2b Central 

i tunnel (6 

spår i 

tunnel)

 O1 Öst 

Ideon

Ti l lgängl ighet och användbarhet Ti l lgängl ighet

Samhäl lsutveckl ing Robust system

Samhäl lsutveckl ing

Landskap Landskapets  form och upplevelse

Kulturmi l jö

Naturmi l jö

Hälsa  och säkerhet Människors  hä lsa

Befolkning

Förorenad mark

Olycksrisk

Resurser ti l lgängl iga  för människanVatten

Materiel la  ti l lgångar

Kl imat Kl imatfaktorer



 

9 
 

SAMMANFATTNING ..................................................................................................... 3 

1. BAKGRUND..............................................................................................................12 

1.1. Inledning .................................................................................................................................12 

1.2. Syfte med studien ...................................................................................................................13 

1.3. Lunds kommuns underlag till Sverigeförhandlingen................................................................13 

1.4. Metodik ..................................................................................................................................14 

1.5. Anknytande planering .............................................................................................................15 

2. INTRESSENTER ......................................................................................................17 

3. AVGRÄNSNINGAR ..................................................................................................18 

3.1. Val av utredningsstråk ............................................................................................................18 

3.2. Geografisk avgränsning ...........................................................................................................19 

3.3. Tidsmässig avgränsning för utredningen .................................................................................20 

3.4. Tidsmässig avgränsning för projektet ......................................................................................20 

4. MÅL ...........................................................................................................................21 

4.1. Transportpolitiska mål ............................................................................................................21 

4.2. Regionala mål .........................................................................................................................22 

4.3. Ändamål för höghastighetssystemet .......................................................................................24 

4.4. Övergripande projektmål för höghastighetssystemet .............................................................24 

4.5. Projektmål ..............................................................................................................................26 

5. KRAV OCH RIKTLINJER ........................................................................................28 

5.1. Järnvägens utformning ...........................................................................................................29 

5.2. Utformning av stationer ..........................................................................................................31 

5.3. Principer för stationslägen ......................................................................................................32 

5.4. Anläggningstyper ....................................................................................................................34 

6. FÖRUTSÄTTNINGAR .............................................................................................38 



 

10 

 

6.1. Befolkning .............................................................................................................................. 39 

6.2. Sysselsättning ......................................................................................................................... 40 

6.3. Arbetspendling ....................................................................................................................... 41 

6.4. Spårsystem och trafik ............................................................................................................. 42 

6.5. Övrig infrastruktur .................................................................................................................. 44 

6.6. Geotekniska och bergtekniska förutsättningar ....................................................................... 45 

6.7. Miljö ....................................................................................................................................... 47 

7. STUDERADE STATIONSLÄGEN .......................................................................... 55 

7.1. Process för identifiering av stationslägen ............................................................................... 55 

7.2. Utredda stationslägen ............................................................................................................ 57 

7.3. Alternativ som inte utretts vidare ........................................................................................... 58 

8. EFFEKTER STUDERADE STATIONSLÄGEN ..................................................... 60 

8.1. Process för beskrivning av effekter ......................................................................................... 60 

8.2. Tillgänglighet och användbarhet ............................................................................................. 61 

8.3. Samhällsutveckling ................................................................................................................. 63 

8.4. Fokusområde Landskap .......................................................................................................... 67 

8.5. Fokusområde Hälsa och säkerhet ........................................................................................... 78 

8.6. Fokusområde Resurser tillgängliga för människan .................................................................. 89 

8.7. Fokusområde Klimat ............................................................................................................... 94 

8.8. Teknisk genomförbarhet ......................................................................................................... 95 

8.9. Kostnad .................................................................................................................................. 99 

9. MÅLUPPFYLLELSE ............................................................................................. 100 

9.1. Inledning............................................................................................................................... 100 

9.2. Avgränsning .......................................................................................................................... 100 

9.3. Alternativ V1 – Väst Vallkärra ............................................................................................... 102 

9.4. Alternativ C1 – Central tunnel ............................................................................................... 106 



 

11 
 

9.5. Alternativ C2 – Central i plan ................................................................................................ 110 

9.6. Alternativ C2a – Central i tunnel, 2 spår i tunnel ................................................................... 113 

9.7. Alternativ C2b – Central i tunnel, 6 spår i tunnel ................................................................... 117 

9.8. Alternativ O1 – Öst Ideon...................................................................................................... 120 

10. SAMLAD BEDÖMNING ..................................................................................... 124 

  



 

12 

 

1. Bakgrund 

1.1. Inledning 

Kapaciteten på det svenska järnvägsnätet är begränsad och kapacitetsutnyttjandet på Södra 

Stambanan och Västkustbanan är idag högt. Det höga kapacitetsutnyttjandet medför olika 

problem, att systemet blir störningskänsligt, har punktlighetsproblem och att tågtrafiken 

inte kan utvecklas i takt med ökad efterfrågan. 

Som en möjlig lösning på de brister och behov som finns har en utbyggnad av 

höghastighetsjärnväg diskuterats och utretts. År 2008 utsåg regeringen en 

utredningsperson som skulle utreda förutsättningarna för en utbyggnad av 

höghastighetsbanor för järnväg i Sverige. Slutsatsen i utredningen (SOU 2009:74) var att 

höghastighetsbanor är ett bättre alternativ än en uppgradering och utbyggnad av 

stambanorna.   

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att planera för en utbyggnad av 

höghastighetsjärnväg mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Trafikverkets 

uppdrag är också att bistå regeringens utredare inom Sverigeförhandlingen med underlag 

och analyser för utbyggnaden. Ändamålet, eller det övergripande syftet med en svensk 

höghastighetsjärnväg är att:  

 

Trafikverkets arbete med höghastighetsjärnväg i Sverige bedrivs samlat inom ett program 

som benämns En ny generation järnväg. Programmet omfattar bland annat de två 

pågående projekten Ostlänken samt Göteborg-Borås samt två åtgärdsvalsstudier för 

sträckorna Linköping-Borås respektive Jönköping-Malmö.  

Programmet ska samordna utvecklingsarbetet i de pågående höghastighetsprojekten 

Ostlänken, Göteborg-Borås och åtgärdsvalsstudierna Linköping-Borås och Jönköping-

Malmö så att en kommande utbyggnad sker enligt gemensamma principer/riktlinjer vad 

gäller övergripande krav, teknisk systemstandard och underhållsstrategi.  

Åtgärdsvalsstudien för Jönköping-Malmö utgör förberedande studie med syfte att studera 

möjligheter och förutsättningar för höghastighetsjärnväg på den aktuella sträckan. Utifrån 

uppsatta ändamål, transportpolitiska mål och miljökvalitetsmål, utpekade stationsorter, 

järnvägens anspråk och omgivningens förutsättningar ska principiella lösningar identifieras 

och analyseras utifrån måluppfyllelse, genomförbarhets- och kostnadsaspekter.  

 Frigöra kapacitet på befintlig järnväg för att möjliggöra robusta och 

hållbara transporter för människor och gods 

 Genom ökad tillgänglighet skapa förutsättningar för regional utveckling 

 Genom snabba och hållbara persontransporter knyta samman Stockholm 

C och Göteborg C på två timmar och Stockholm C och Malmö C på två 

och en halv timme 

 Öka tillgängligheten till de internationella marknaderna för människor 

och näringsliv 
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Studien omfattar nybyggnad av höghastighetsjärnväg på sträckan Jönköping – Malmö, 

utredning av stationsläge i Jönköping ingår inte. Mellan Lund och Malmö antas 

höghastighetstågen gå på den planerade fyrspåriga järnvägen. Järnvägen kommer att vara 

dubbelspårig och planeras att i huvudsak utföras som ett separat system med endast en 

kopplingspunkt till befintligt järnvägsnät i Hässleholm. 

I utredningsarbetet tas hänsyn till landskapets komplexitet, trafik- och spårtekniska 

förutsättningar, teknisk genomförbarhet, miljökonsekvenser, påverkan på tillgänglighet och 

samhällsutveckling samt kostnadspåverkan.  

Åtgärdsvalsstudien sammanfattar det utredningsarbete som har genomförts under perioden 

maj 2015-december 2016. Som underlag till huvudrapporten finns olika underlagsrapporter, 

bl. a Underlagsrapport Landskapskaraktärsanalys och Underlagsrapport Miljöbedömning.  

Föreliggande studie, Underlagsrapport Station Lund, utgör också underlag till 

huvudrapporten. 

1.2. Syfte med studien 

Syftet med den här studien är att utreda alternativa lägen för en ny station för 

höghastighetsjärnväg i Lund, där både centrala och perifera lägen studeras. Studien ska 

ligga till grund för val av vilka lägen som ska utredas vidare.  

1.3. Lunds kommuns underlag till Sverigeförhandlingen 

Lunds kommun har lämnat in en nyttoanalys till Sverigeförhandlingen där nyttorna 

kommunen får av en höghastighetsstation och andra planerade infrastruktursatsningar 

beskrivs. 

Lund är en av Skånes tillväxtmotorer, något som skulle stärkas ytterligare av en station för 

höghastighetståg och den planerade spårvägen i Lund. 

I anslutning till stationen planeras bostäder. I centrala Lund planeras det att byggas 5000-

5500 bostäder genom förtätning och omvandling. 3000 genom förtätning i den centrala 

staden och 2000-2500 genom omvandling av ett tidigare verksamhetsområde i området 

Öresundsvägen. 

Höghastighetsstationen och den planerade spårvägen planeras ge ca 9500-11000 nya 

bostäder fram till 2035. 
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1.4. Metodik 

Utredningsarbetet för studien utgår i stort från metodiken för åtgärdsvalsstudier. Det 

innebär att utredningsarbetet har delats in i fem olika block.

 

Figur 3. Arbetsprocess för studien. 

 

Under Mål och krav redovisas projektets ändamål, övergripande projektmål och projektmål 

samt de olika nationella, regionala och kommunala mål som ligger till grund för dessa. 

Under Krav och riktlinjer redovisas de olika tekniska krav och riktlinjer som är styrande för 

höghastighetsjärnvägens sträckning, utformning och konstruktion. 

Under Förutsättningar beskrivs resandeförutsättningar (befolkning, sysselsättning, 

pendling), tågtrafik och trafiksystem, övrig infrastruktur, geo- och bergteknik, landskap och 

miljöförhållanden. 

Under lösningar beskrivs de olika lokaliseringar eller utredningsalternativ som har studerats 

i Lund. 

Under Effekter redovisas effekter av olika lösningar i Lund. Nedanstående fokusområden 

och aspekter används för beskrivning av effekter. En måluppfyllelse har genomförts för alla 

fokusområden utom Kostnad och Genomförbarhet. 
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Förslag till inriktning innehåller en samlad bedömning av utredningens resultat. 

Höghastighetsjärnvägens sträckning mellan Jönköping och Malmö kommer bli cirka 25 mil 

lång och passera genom många olika typer av landskap. Den nya järnvägen kommer att göra 

stora avtryck i landskapet där den går fram. För att möjliggöra en så bra 

landskapsanpassning som möjligt krävs förståelse för landskapets förutsättningar, 

känslighet och potential. En landskapskaraktärsanalys ligger därför som grund för 

utredningsarbetet.  

1.5. Anknytande planering 

Höghastighetssystemet 

Det utredningsarbete som genomförs idag för höghastighetssystemets olika delprojekt har 

föregåtts av flera förberedande studier på systemnivå. Nedan följer ett urval av dessa 

utredningar: 

 Kapacitetsutredningen, ett flertal utredningar, t.ex. Transportsystemets behov av 

kapacitetshöjande åtgärder – förslag på lösningar till år 2025 och utblick mot år 

2050 (Trafikverket, 2012) 

 Trafikering med nya höghastighetsbanor Stockholm – Göteborg/Malmö 

(Trafikverket, 2015) 
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 Översiktlig landskapskaraktärsanalys, södra Sverige, Underlagsrapport till 

åtgärdsvalsstudier för ny höghastighetsjärnväg Linköping–Borås samt Jönköping–

Malmö (Trafikverket, 2015) 

 Höghastighetsbanor - ”anpassning till landskapets förutsättningar och funktioner”, 

2009. 

Det har också genomförts eller pågår många olika projektspecifika åtgärdsvalsstudier i 

anslutning till höghastighetssystemet. Nedan följer en beskrivning av de åtgärdsvalsstudier 

som berör Värnamo. 

Jönköping-Värnamo, upprustning av befintlig järnväg 

Järnvägen mellan Jönköping och Värnamo är i dag enkelspårig och oelektrifierad. I den 

nationella planen för 2014–2025 har sträckan pekats ut som en brist. Det indikerar att 

upprustning av banan kan bli aktuell. Trafikverket har tillsammans med övriga aktörer i 

Jönköpings län genomfört en åtgärdsvalsstudie (ÅVS). Åtgärdsvalsstudiens 

rekommenderade åtgärder syftar till förbättrad restid, kapacitet och återställningsförmåga, 

samt att möjliggöra trafikering med elektrifierade tåg.  

Kust till kustbanan 

I samband med att Sverigeförhandlingen startade sitt arbete togs det 2015 fram tre Avser 

utifrån tänkbara stationslägen i Växjö, Ljungby och Värnamo. Syftet med 

åtgärdsvalsstudierna är att stärka upptagningsområdet till ett eventuellt stationsläge för 

höghastighetståg.  

Två av ÅVS:serna avser Kust till Kustbanan, dels sträckan Värnamo – Växjö, dels sträckan 

Växjö mot Kalmar och Karlskrona (länkar nedan). Olika alternativ studerades för att nå 

restidsmålen. De åtgärder som studerats är dels hastighetshöjande åtgärder – korglutande 

tåg, trimningsåtgärder och kurvrätningar, dels kapacitetshöjande åtgärder – justeringar i 

trafikupplägg, nya mötesstationer och dubbelspårsutbyggnader.  
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2. Intressenter 

Trafikverket är initiativtagare till åtgärdsvalsstudien Jönköping-Malmö och driver också 

själva arbetsprocessen kopplad till studien.  

Under våren 2016 har Trafikverket inlett en dialog med de berörda kommunerna kring 

möjliga lösningar. Detta kommer att fortsätta och fördjupas allteftersom arbetet fortskrider. 

Parallellt pågår också samtal med berörda länsstyrelser.  

Projektet har antagit en arbetsmetod med olika mötesserier där kommunikation och dialog 

sker med olika intressentgrupper. Referensgrupper finns på statlig respektive regional nivå 

där länsstyrelser, Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, regioner och kommuner deltar. 

Arbetsgrupper finns med de utpekade stationsorterna Värnamo, Hässleholm och Lund. En 

arbetsgrupp med berörda länsstyrelser har också träffats. Andra mötesformer förekommer 

också med andra intressenter, liksom en aktiv hemsida med nyhetsbrev med mera. Under 

hand kommer intressenterna att involveras i olika former och grupper.  

När åtgärdsvalsstudien så småningom övergår i järnvägsplan tar den formella 

samrådsprocessen vid. Då formaliseras hur och vilken information som ska kommuniceras 

och med vilka, inklusive den aktiva medborgardialogen kopplat till olika frågor såsom 

exempelvis landskapet.  
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3. Avgränsningar 

3.1. Val av utredningsstråk 

Åtgärdsvalsstudien omfattar nybyggnad av höghastighetsjärnväg på sträckan Jönköping – 

Malmö. Studien omfattade inledningsvis ett stort geografiskt område mellan Jönköping och 

Malmö där sträckningen mellan Jönköping och Malmö inte var bestämd. Utredningsarbetet 

inleddes därför med att identifiera fem 

möjliga stråk. 

 

Figur 4. Ursprungligt utredningsområde (vänstra bilden) och identifierade stråk (högra bilden).  

 

Under februari 2016 meddelade Sverigeförhandlingen att det var grönt stråk som bäst 

uppfyllde uppsatta mål och kriterier för höghastighetssystemet. Man meddelade också att 

man beslutat att skriva avtal med de kommuner som omfattas av grönt stråk, d.v.s. 

Värnamo, Hässleholm och Lund. Några av de viktigaste kriterierna för val av stråk var: 

 att höghastighetsjärnvägen ska ansluta till sträckan Linköping-Borås vid Jönköping 

 att det ska gå att resa på 2 timmar och 30 minuter med direkttåg mellan Stockholm 

och Malmö 

 att det ska gå att byta till Kust-till-kustbanan, Skånebanan, Södra stambanan och 

Markarydsbanan. 

Grönt stråk omfattar stationsorterna: Värnamo, Hässleholm och Lund samt sträckorna 

Taberg/Tenhult-Värnamo, Värnamo-Hässleholm och Hässleholm-Lund. 
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3.2. Geografisk avgränsning 

Efter Sverigeförhandlingens besked under våren 2016 har det fortsatta utredningsarbetet 

koncentrerats kring grönt stråk. Kring detta stråk har ett utredningsområde definierats 

utifrån en restidsgräns. Restidsgränsen utgår från restiden och anger den längsta sträckan 

som spåren kan gå och ändå hålla restidsmålet på 2 timmar och 30 minuter mellan 

Stockholm och Malmö.  

Trots att utredningsområdet har avgränsats sedan den inledande fasen av ÅVS-studien är 

området fortfarande stort. Av utredningsmässiga skäl har området därför delats in i sex 

mindre delar bestående av tre stycken tätortsområden och tre stycken sträckor. Med denna 

inledning som grund har sex utredningar genomförts under våren 2016: 

 

 Sträckan Taberg/Tenhult-Värnamo 

 Station Värnamo 

 Sträckan Värnamo-Hässleholm 

 Station Hässleholm 

 Sträckan Hässleholm-Lund 

 Station Lund 

 

 

Figur 5. Avgränsat utredningsområde (vänstra kartan) och geografisk indelning i stationsorter och 

sträckor som grund för utredningar (högra kartan). 

 

Utredningen om Lund station, alltså föreliggande studie, är en av dessa utredningar. 

Fortsättningsvis används följande utredningsområde för Lund för redovisning av 

förutsättningar, alternativa lösningar, effekter och måluppfyllelse. För att ytterligare komma 

ner i skala har det större området delats in i tre delområden, ett västligt, ett centralt och ett 

östligt delområde.  
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Figur 6. Utredningsområdet för Lund, indelat i västligt, centralt och östligt på bilden till höger. 

  

3.3. Tidsmässig avgränsning för utredningen 

Åtgärdsvalsstudien genomförs under perioden juni 2015-mars 2018. Studien genomförs 

etappvis och fördjupas under utredningens gång.  

Arbetet med de olika stationsorterna och sträckorna pågår under samma period. Kunskapen 

kring de olika stationsorterna fördjupas och resultaten samlas dels i olika underlags-PM, 

dels i åtgärdsvalsstudiens huvudrapport. 

3.4. Tidsmässig avgränsning för projektet 

Följande tidsmässiga avgränsning gäller för höghastighetsprojektet1: 

 Referensår år 2014. 

 Byggtid år 2020-2035  

 Järnvägen tas i bruk år 2035  

 År 2050 – tidpunkt för bedömningar av effekter efter driftsättning (t ex för 

befolkning, jordbruksmark) dvs då förändringarna som har kommit igång kan börja 

anas. År 2050 ligger 15 år efter driftsättning.  

 

  

                                                             
1 Notera att dessa tider är preliminära. Tidpunkten för de olika skedena beror på många faktorer till 
exempel finansiering. 
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4. Mål 

Nationella och regionala mål tillsammans med Sverigeförhandlingens syfte ligger till grund 

för det ändamål som har formulerats för hela höghastighetssystemet. Ändamålet beskriver 

varför höghastighetssystemet behövs. 

Utifrån ändamålet har sedan ett antal övergripande projektmål för hela 

höghastighetssystemet och specifika projektmål för åtgärdsvalsstudien Jönköping-Malmö 

tagits fram. De specifika projektmålen används för att bedöma graden av måluppfyllelse för 

de olika stationslösningarna i Värnamo. 

De övergripande målen för hela höghastighetssystemet har delats in i olika fokusområden. 

Projektmålen för åtgärdsvalsstudien och de olika stationsutredningarna har delats in i olika 

aspekter. I Figur 7 åskådliggörs målhierarkin för åtgärdsvalsstudien Jönköping-Malmö.  

 

Figur 7. Målhierarki för Åtgärdsvalsstudien Jönköping-Malmö. 

 

4.1. Transportpolitiska mål 

En utgångspunkt för alla åtgärder inom transportområdet är de transportpolitiska målen 

som regering och riksdag har satt upp. Det övergripande målet för svensk transportpolitik är 

att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning 

för medborgare och näringsliv i hela landet. Under det övergripande målet ligger ett 

funktionsmål och ett hänsynsmål. 

Funktionsmålet för tillgänglighet innebär att transportsystemets utformning, funktion och 

användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet 

och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. 



 

22 

 

Hänsynsmålet för säkerhet, miljö och hälsa innebär att transportsystemets utformning, 

funktion och användning ska anpassas så att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt 

bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och bidra till ökad hälsa. 

4.2. Regionala mål 

Utredningsområdet för Lund berör Skåne län. 

 

4.2.1. Skåne län 

I Region Skånes regionala utvecklingsstrategi från 2014 ”Det öppna Skåne” beskrivs dagens 

Skåne och en målbild för 2030 beskrivs.  

Skåne har för närvarande en ung, varierad och växande befolkning. Av de ca 1,3 miljoner 

invånarna bor ca 11 procent utanför en tätort vilket är lägre än riksgenomsnittet på 15 

procent. Skåne växer med motsvarande ett Lund vart tionde år och befolkningen ökar i alla 

delar av regionen men snabbast i sydvästra Skåne. Skåne har i princip två 

arbetsmarknadsregioner: Malmö/Lund/Helsingborg och Hässleholm/Kristianstad med 

bristfällig rörlighet mellan dem. Positiv sysselsättningstillväxt finns i sydvästra Skåne men i 

nordöstra Skåne minskar sysselsättningen. Bruttoregionproduktens (BRP) tillväxt per 
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invånare har en svag tillväxt och ligger på generellt låg nivå i förhållande till riket och de 

andra storstadsregionerna. Exporten är låg jämfört med andra regioner.  

Skåne har med sina städer och nära 250 mindre tätorter en för Sverige unik flerkärnig 

ortstruktur med korta avstånd och hög tillgänglighet. Den täta och flerkärniga ortstrukturen 

gör att resmönstret i Skåne skiljer sig från andra storstadsregioner och regionen saknar 

traditionella förorter.  

Bostadsbyggandet har inte följt den kraftiga befolkningsökningen och bostadsbrist råder 

idag i stora delar av Skåne.   

Som en del av Öresundsregionen har Skåne en hög internationell tillgänglighet. Skåne är en 

transitregion och transporterna på väg, järnväg och till havs har ökat under 2000-talet. 

Kapacitetsutredningar som gjorts av Trafikverket visar på allvarliga brister och trängsel. 

Mer investeringar i kommunikationer behövs. I jämförelse med andra län är 

medfinansieringen till infrastruktur från region och kommun högst i Skåne. 

4.2.2. Lokala planeringsförutsättningar 

Figur 8. Kommunal planering Lund ÖP2010 (Lunds kommun, 2010). 
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I Lunds aktuella översiktsplan, ÖP 2010, redovisas huvuddragen i användning av mark- och 

vattenområden, bebyggelseutveckling och hur riksintressen ska tillgodoses enligt 

miljöbalken inom kommunen. 2015 påbörjades arbete för att ta fram en ny översiktsplan 

och under hösten 2017 har det varit samråd. Till dess fungerar ÖP 2010 som det gällande 

dokumentet med riktlinjer för beslut om lokala planeringsfrågor.  

Lunds kommun betonar att visionen för ÖP 2010 framförallt grundas i långsiktig hållbar 

utveckling och att den ekologiska aspekten har en särställning som ramverk och 

förutsättning för all annan utveckling.  

4.3. Ändamål för höghastighetssystemet 

Trafikverket har formulerat följande ändamål för höghastighetsjärnvägen: 

 

4.4. Övergripande projektmål för höghastighetssystemet 

 

Trafikverket har också gjort en precisering av ändamålet genom ett antal olika övergripande 

projektmål. Dessa är knutna till de transportpolitiska målen, funktionsmålet och 

hänsynsmålet. De övergripande projektmålen beskriver både vad som eftersträvas inom 

respektive område men också vad systemet ska bidra med. De övergripande projektmålen är 

gemensamma för hela höghastighetssystemet. 

Höghastighetsjärnvägen ska möjliggöra attraktiva och tidseffektiva resor för 

alla. 

Vilket innebär: 

 Höghastighetsjärnvägen frigör kapacitet för person- och godstransporter på 

befintlig järnväg, vilket ökar möjligheten till robusta och hållbara transporter för 

människor och gods.  

 Höghastighetsjärnvägen möjliggör med en ny järnväg för höghastighetståg och 

snabba regionaltåg nya, snabbare och mer tillförlitliga persontransporter.  

 Genom höghastighetsjärnvägens anslutande infrastruktur får fler städer och 

regioner tillgång till höghastighetsjärnvägen.  

 Frigöra kapacitet på befintlig järnväg för att möjliggöra robusta och 

hållbara transporter för människor och gods 

 Genom ökad tillgänglighet skapa förutsättningar för regional utveckling 

 Genom snabba och hållbara persontransporter knyta samman Stockholm C 

och Göteborg C på två timmar och Stockholm C och Malmö C på två och en 

halv timme 

 Öka tillgängligheten till de internationella marknaderna för människor och 

näringsliv 
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 Höghastighetsjärnvägen ger god resekomfort och resenärsupplevelse. 

 Stationer som är tillgängliga, trygga, säkra och bekväma för alla, oavsett ålder, kön 

eller funktionsvariation. 

Höghastighetsjärnvägen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att 

binda samman större städer. 

Höghastighetsjärnvägen ska bidra till ökad attraktivitet i regioner och 

stationsorter. 

Vilket innebär: 

 Höghastighetsjärnvägen skapar genom nya och effektivare resmöjligheter (mellan 

städer och regioner/regionalt, nationellt och internationellt), förutsättningar för 

ökad samhällsutveckling genom region- och arbetsmarknadsförstoring.  

 Med höghastighetsjärnvägen och frigörande av kapacitet på befintlig järnväg skapas 

ökade möjligheter för hållbara transporter för människor och gods.  

 Stationer ska lokaliseras och utformas så att målpunkter effektivt knyts samman.  

Höghastighetsjärnvägen ska lokaliseras och utformas med utgångspunkt i, och 

med anpassning till, landskapets förutsättningar. 

Höghastighetsjärnvägen ska ges en omsorgsfull utformning och bidra till 

långsiktigt attraktiva miljöer i både stads- och landsbygd.  

Vilket innebär: 

 Kunskap om landskapets förutsättningar ska ligga till grund för järnvägens 

lokalisering och utformning.  Höghastighetsjärnvägen ska samspela med 

landskapets funktioner, innehåll och karaktärsdrag.  

 Järnvägsanläggningen ska i stadsmiljö utformas så att den stödjer en önskad 

stadsutveckling, vara en del av staden vad gäller placering, skala och material. 

 Barriäreffekter som uppstår av järnvägen ska begränsas. 

Människor ska erbjudas en god och hälsosam livsmiljö såväl i stationsorter 

som utmed höghastighetsjärnvägen.  

Vilket innebär: 

 Järnvägen lokaliseras och utformas så att bullerstörning och annan 

omgivningspåverkan begränsas och så att risker för olyckor minimeras.  

Höghastighetsjärnvägen ska bidra till uppfyllande av Sveriges klimatmål.  
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Höghastighetsjärnvägen ska lokaliseras och utformas så att en långsiktigt god 

hushållning med mark, vatten och ändliga resurser främjas och så att en 

effektiv energianvändning uppnås under dess livscykel. 

Vilket innebär: 

 Höghastighetsjärnvägen ska lokaliseras och utformas så att en resurssnål energi- 

och materialanvändning främjas under hela dess livscykel.  

 Anläggningen ska vara robust med goda möjligheter att sköta drift och underhåll av 

dess olika delar.  

 

4.5. Projektmål 

Till varje övergripande projektmål har också ett antal olika specifika projektmål formulerats. 

Det är mot projektmålen som bedömningen av måluppfyllelse för olika alternativ görs.  
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Tabell 2. Sammanställning av alla projektmål indelade efter fokusområden och aspekter. 

  Fokusområde Aspekt Projektmål 

Fu
n

kt
io

n
sm

å
le

t 
Tillgänglighet och 

användbarhet 
Tillgänglighet 

-Höghastighetsjärnvägen  ska möjliggöra snabba och 
pålitliga resor mellan orter.  
-Höghastighetsjärnvägen ska möjliggöra goda 
bytesmöjligheter mellan olika järnvägssystem och till 
annan kollektivtrafik. Höghastighetsjärnvägen ska 
utformas så att det är tillgängligt för alla. 

Samhällsutveckling 

Robust system 
-Höghastighetsjärnvägen ska bidra till 
samhällsutvecklingen genom att frigöra kapacitet i 
befintligt järnvägssystem. 

Samhällsutveckling 

-Höghastighetsjärnvägen ska skapa goda möjligheter att 
nå viktiga målpunkter i stationsorter, t.ex. bostäder, 
arbetsplatser, och universitet/högskolor. 
-Höghastighetsjärnvägen ska bidra till 
samhällsutvecklingen genom att möjliggöra byggande av 
nya bostäder längs den nya banan. 

H
än

sy
n

sm
ål

et
 

 

Landskap 

Landskapets form 
och upplevelse 

-Höghastighetsjärnvägen ska skapa förutsättningar för en 
positiv upplevelse av landskapets visuella kvaliteter. 

Kulturmiljö 

-En mångfald av kulturhistoriska miljöer och 
karaktärsdrag tas till vara för att bidra till goda livs- och 
boendemiljöer samt möjligheten att läsa och uppleva 
dem i sitt landskap upprätthålls eller stärks. 
-Förutsättningarna för att bevara, använda och utveckla 
etablerade markbruk, kulturhistoriska samband, 
rörelsemönster och funktioner upprätthålls eller stärks. 

Naturmiljö 
-Förutsättningarna för en mångfald av arter och 
livsmiljöer ska bibehållas eller utvecklas såväl invid 
höghastighetsjärnvägen som i ett större omland. 

Hälsa och säkerhet 

Människors hälsa 
-Höghastighetsjärnvägen lokaliseras och utformas så att 
negativ påverkan på människors hälsa så långt som 
möjligt kan undvikas. 

Befolkning 
-Höghastighetsjärnvägen lokaliseras och utformas så att 
strukturer viktiga för den sociala sammanhållningen kan 
upprätthållas. 

Förorenad mark 
-Anläggningen ska bidra till minskad risk för spridning av 
föroreningar från förorenade områden till omgivande 
mark- och vattenområden. 

Olycksrisk  
-Samhällsviktig verksamhet (inkl. höghastighetsjärnvägen) 
utformas så att skada på anläggningen eller driftstopp 
begränsas. 

Resurser tillgängliga 
för människan 

Vatten 
-Höghastighetsjärnvägen ska lokaliseras och utformas så 
att en långsiktigt god hushållning med vatten främjas. 

Materiella 
tillgångar 

-Höghastighetsjärnvägen ska lokaliseras och utformas så 
att en långsiktigt god hushållning av materiella tillgångar 
och ändliga resurser främjas. 

Klimat Klimatfaktorer 

-Höghastighetsjärnvägen ska bidra till uppfyllande av 
Sveriges klimatmål.  
-Höghastighetsjärnvägen ska lokaliseras och utformas så 
att en effektiv energianvändning uppnås under 
anläggningens livscykel. 

 

Kostnad Kostnad  

Genomförbarhet Genomförbarhet  
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5. Krav och riktlinjer 

Den framtida höghastighetsjärnvägen planeras för två olika typer av tåg med olika 

uppehållsmönster och trafikupplägg, vilka linjer som trafikeras och hur ofta. De två typerna 

är höghastighetståg med hastigheter upp till 320 km/h och regionala höghastighetståg med 

hastigheter upp till 250 km/h. 

Systemet ska vara kompatibelt med befintlig järnväg vilket innebär att konventionell 

järnvägsteknik ska användas. Spårvidden ska likt befintligt system vara 1435 mm och 

drivspänningen 15 kV 16 2/3 Hz. Kompatibiliteten med befintligt system gör det möjlig för 

ett höghastighetståg att vid höghastighetsjärnvägens ändar kunna fortsätta på befintlig 

järnväg mot exempelvis Arlanda, Köpenhamn eller andra platser som ansluter till befintlig 

järnväg.  

 

Figur 9. Höghastighetsjärnväg i Spanien. 

Järnvägen kommer att vara dubbelspårig och planeras att i huvudsak utföras som ett 

separat system som utöver anslutningar i dess ändpunkter endast har två kopplingspunkter 

till befintligt järnvägsnät. En av dessa kommer att vara belägen i Hässleholm som ligger 

inom denna åtgärdsvalsstudies utredningsområde och en kommer att vara belägen i 

Nyköping.  

Den del av spårsystemet som ingår i denna åtgärdsvalsstudie avgränsas i norr i höjd med 

Tenhult/Taberg och i söder vid Lund där spåren ansluter till befintligt järnvägsnät söder om 

staden.  



 

29 
 

På sträckan mellan Jönköping och Malmö studeras stationer i tre orter - Värnamo, 

Hässleholm och Lund.  

5.1. Järnvägens utformning 

De höga hastigheter som höghastighetsjärnvägen planeras för ställer andra krav på 

järnvägens utformning än vid planering och byggande av traditionell järnväg. På grund av 

detta har Trafikverket tagit fram dokumentet Teknisk systemstandard för 

höghastighetsbanor (TDOK 2014:0159 version 2.2). Systemstandarden beskriver en modern 

höghastighetsjärnväg anpassad till svenska förhållanden och innehåller tekniska krav för 

utformning, konstruktion, besiktning och underhåll av höghastighetsjärnväg. 

Vid hastigheter över 200 km/h ska järnvägen byggas med ballastfria spår, d.v.s. spår som är 

direkt fixerade i en betongplatta utan slipers och makadam. Några av fördelarna med 

ballastfria spår är att behovet av underhåll minskar väsentligt samtidigt som livslängden 

ökar, ballastfria spår eliminerar också risken för ballastsprut. För spårplattan ställs ett krav 

på livslängd på 60 år för spår på mark och på 120 år för spår på bro. 

 

Figur 10. Ballastfritt spår i Citytunneln under Malmö. 

För att möjliggöra hastigheter upp till 320 km/h krävs en så rak och plan bana som möjligt. 

Horisontalradien i kurvor får inte understiga 4650 meter och vertikalradierna 23000 meter. 

Den maximala lutningen får inte överstiga 35‰. 

Längs hela järnvägen ska en fysisk barriär på 2,5 meters höjd finnas, syftet med barriären är 

att förebygga eller försvåra beträdande av banan och därmed minska risken för exempelvis 
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skadegörelse, sabotage, person- och djurpåkörningar. Barriären kan utformas på olika sätt 

beroende på omgivning, exempelvis som bullerplank eller som stängsel. 

 

Figur 11. Principskiss över järnvägens utformning med fysisk barriär och trädsäkringsområde. Den 

fysiska barriären kan utgöras av exempelvis bullerplank eller stängsel beroende på omgivning. 

 

För att möjliggöra åtkomst till järnvägen ska grindar för gående underhållspersonal finnas 

var 2000 meter. Åtkomstpunkterna ska ha väganslutning och uppställningsplats för bil ska 

finnas. Transportsträckan från biluppställningsplats till järnvägens samtliga delar får inte 

överstiga 1000 meter. 

Järnvägen ska vara trädsäkrad minst 20 meter från spårmitt. Där järnvägen går i upphöjt 

läge kan trädsäkringsområdet minskas.  

Höghastighetsjärnvägen ska använda det nya EU-gemensamma signalsystemet European 

Rail Traffic Management System (ERMTS) nivå 2. ERTMS överför körbesked och annan 

information direkt till föraren i tåget via järnvägens radiosystem GSM-R i stället för via 

optiska signaler som används i äldre system. En anpassning till ett gemensamt signalsystem 

i EU ska underlätta framtida gränsöverskridande tågtrafik i Europa. GSM-R systemets 

radiomaster placeras ut längs järnvägen med ett avstånd om ca 4-5 km. Masterna är normalt 

ca 40 meter höga men även lägre master mellan 12 och 20 meter har byggts. 

För att minska risken för djurpåkörningar samt att skapa möjligheter för vilt att röra sig fritt 

anläggs faunapassager. Utformningen av faunapassagerna varierar beroende på vilken typ 

av vilt som avses använda passagen. Utformningen av faunapassagerna kommer att utgå 

från Trafikverkets riktlinje Landskap (Trafikverket, 2016a) och utformas enligt Trafikverkets 

regelverk. 
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5.2. Utformning av stationer 

Stationens längd påverkar vilken hastighet tåg som stannar på stationen har när de viker av 

från huvudspåret. En längre station ger tågen möjlighet att göra en större del av 

inbromsningen efter det växlat in på stationsspåret, något som ger större kapacitet på 

huvudspåret. För att klara en full retardation från 320 km/h krävs en inbromsningssträcka 

på cirka 8 km. Hastigheten på passerande tåg påverkar även utformningen av stationen. 

Hög tillåten hastighet på genomgående huvudspår ställer krav på större avstånd till 

närmaste plattform. För huvudspår som tillåter hastigheter över 200 km/h måste avståndet 

till närmaste plattform vara minst 7 meter.  

 

Det som utmärker stationer för höghastighetsstationer från vanliga stationer är således 

anpassningen till högre hastigheter, både för tåg som stannar på stationen och passerande 

tåg. Detta konkretiseras bland annat i form av längre stationer och större säkerhetsavstånd 

till huvudspår. Höghastighetstågens plattformar ska vara 410 meter långa, för regionala 

höghastighetståg ska längden vara 255 meter. 
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Figur 12. Höghastighetsstation utanför Madrid i Spanien. 

5.3. Principer för stationslägen 

Generellt är det möjligt att angöra de tänkta stationsorterna i ortens centrala delar eller 

perifert på dess östra alternativt västra sida. På en mer detaljerad nivå kan detta göras på ett 

flertal olika sätt. Viktiga aspekter att ta hänsyn till vid val av principlösningar är exempelvis 

stadsutveckling och tillgänglighet för resenärer. Nedan presenteras de huvudsakliga 

lösningarna på en principiell nivå utan hänsyn till deras verkliga utformning. I samtliga fall 

är höghastighetsjärnvägen och den befintliga järnvägen helt separerade. 
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5.3.1. Centralt läge 

En central angöring vid befintlig station kan ske antingen genom att hela 

höghastighetsjärnvägen dras genom ortens centrala delar med ett stationsläge intill befintlig 

station eller externt med en anslutande bibana till befintlig station enligt Figur 13. 

Grundtanken med en bibanelösning är att de tåg som ska stanna når ett gemensamt centralt 

stationsläge och en extern sträckning för passerande tåg. Generellt innebär en lösning med 

bibana något längre restider för de tåg som ska göra uppehåll vid stationen på grund av den 

extra sträcka som bibanan innebär. För passerande tåg skiljer sig inte restiden mellan de två 

alternativen. 

 

Figur 13. Principskiss för central angöring (vänstra bilden) och central angöring med bibana (högra 

bilden). 

5.3.2. Perifert läge  

En perifer angöring sker lämpligen i anslutning till befintlig järnväg för att möjliggöra byten 

mellan de båda banorna. Då denna lösning innebär ytterligare en station på befintlig bana 

kan detta medföra två täta stopp och därmed längre restider för resenärer på befintlig bana. 

Generellt innebär en perifer station ingen förlängd restid vare sig för tåg som gör uppehåll 

vid stationen eller tåg som passerar. För resenärerna innebär et perifert läge dock extra 

restid för de som reser till stadskärnan. 

 

Figur 14. Principskiss för extern angöring med station vid befintlig bana. 
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5.4. Anläggningstyper 

Höghastighetsjärnvägen kommer att gå igenom många olika typer av landskap längs den 25 

mil långa sträckan mellan Jönköping och Malmö. Landskapets topografi är tillsammans 

med banans geometriska krav styrande för vilka utformningslösningar eller 

anläggningstyper som är möjliga och lämpliga på olika sträckor och i specifika lägen. Det 

finns ett flertal olika anläggningstyper att välja mellan. Några av de vanligaste presenteras i 

det här avsnittet; tunnel, bank, skärning och bro. Valet av anläggningstyp för en specifik 

sträcka anpassas efter landskapets förutsättningar och gällande tekniska krav till 

företrädesvis lägst pris. I ett kuperat landskap utformas järnvägen i högre grad med höga 

broar och långa tunnlar. I ett flackare landskap dominerar anläggningstyper som bank och 

skärning. Nedan följer en kort redovisning av de anläggningstyper som är aktuella för en 

höghastighetsjärnväg. 

5.4.1. Tunnel 

Utformningen av järnvägstunnlar anpassas till stor del efter hur de geologiska 

försättningarna ser ut i jord och berg där tunneln ska passera genom. En järnvägstunnel får 

inte dimensioneras för en lägre hastighet än vad som råder på banan i anslutning till 

tunneln. Parallellt med tunneln kan en service- och räddningstunnel byggas med anslutande 

utrymningsvägar från järnvägstunneln. Räddningstunnel är ett krav vid tunnellängder över 

1000 meter, vid lämpliga förutsättningar kan en parallell räddningstunnel ersättas av 

tunnelanslutningar från sidan med ett avstånd på max 500 meter. 

Två vanligt förekommande tunnlar är berg- och betongtunnel. Bergtunnlar förses med 

lining för vatten och frostsäkring. Lining innebär att tunnelväggar och –tak utförs med 

betonginklädnad. I lösa jordar med hög grundvattennivå byggs i regel betongtunnlar. När 

järnvägen byggs nära marknivån kan det räcka med ett betongtråg som har en liknande 

konstruktion som betongtunnel fast utan tak och kräver därför ingen byggnation av separat 

service- och räddningstunnel.  

 

Figur 15. Skiss på dubbelspårig bergtunnel inklädd i betong(lining) och frostisoleringslager med 

intilliggande service- och räddningstunnel. 
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Figur 16. Skiss på dubbelspårig betongtunnel med intilliggande service- och räddningstunnel. 

 

5.4.2. Bank 

Den enklaste typen av bank är endast en betongplatta med spår och ett bärande, dränerande 

och frostisolerande lager, men ofta förses den även med en underballast av fyllningsmassor 

med tillräcklig hållfasthet vanligen krossat bergmaterial för att jämna ut den underliggande 

markytan. Den underliggande marken påverkar även hur bankar anläggs. På ytligt berg eller 

fasta moränjordar kan anläggningen ske direkt. I djupare lösa jordlager kan bankpålning 

och påldäck krävas för att få önskad stabilitet och reducera sättningar till en nivå som är 

acceptabel för höghastighetsjärnvägen. I grundare lösa jordlager kan utskiftning tillämpas 

där de lösa jordarna grävs ur och ersätts med friktionsmaterial. Vid bank konstruktionen 

har en max höjd av 10 meter antagits, över 10 meter övergår anläggningskonstruktionen i 

bro. I de tekniska kraven specificeras att den tekniska livslängden för geokonstruktioner ska 

motsvara den för överliggande konstruktion dock minst 80 år, för pålar, pålplattor och 

påldäck är kraven 120 år. 

 

Figur 17. Skiss på bank. 
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5.4.3. Skärning 

På de ställen där skärning tillämpas placeras järnvägen på en lägre höjdnivå än omgivande 

mark. De marktekniska förutsättningarna avgör vilken typ av skärning som är aktuell. Vid 

skärning i berg är släntlutningen i regel brantare vanligen runt 4:1 än vid jordskärning där 

lutningen vanligen ligger på runt 1:2. I skärningens botten finns en dränerande lager 

underballast och dränering för att hålla slänter och underballast torr. 

 

Figur 18. Skiss på bergskärning. 

 

5.4.4. Bro 

Det finns en mängd olika typer av brokonstruktioner. Det som avgör vilken typ som är bäst 

lämpad är främst spännvidd, tillgänglig överbyggnadshöjd och visuella kvaliteter. För 

höghastighetsjärnväg är betongbroar att föredra, bland annat för att vibrationerna är lägre 

när höghastighetståg trafikerar betongbroar än andra typer av broar. Betongkonstruktioner 

kan prefabriceras eller platsgjutas. Prefabricerade betongkonstruktioner har en kortare 

byggtid och är enklare att kvalitetssäkra samtidigt som platsgjutna är enklare att 

platsanpassa och kan kräva mindre förarbete med att jämna ut mark innan byggnation för 

att passa de standardiserade byggelementen.  
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Figur 19. Skiss över dubbelspårig betongbro på fast mark. 
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6. Förutsättningar 

Lund är en av landets äldsta och mest betydande medeltidsstäder och har utvecklats från en 

kyrklig metropol till en universitetsstad. Stor expansion skedde under det sena 1800-talet 

och under 1900-talet.  
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6.1. Befolkning 

Lund är landets till folkmängd 12:e största kommun. Folkmängden uppgick år 2014 till 

115968 personer. Folkmängden i Lunds tätort uppgick år 2010 till 82800 personer. 

 

Figur 20 Befolkningstäthet i Lunds tätort. 
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6.2. Sysselsättning 

I Lunds kommun fanns år 2007 ungefär 65000 arbetstillfällen. Antalet arbetsplatser i Lund 

har ökat markant de senaste åren. 

 

Figur 21. Dagbefolkning/KM2 i Lunds tätort. 
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6.3. Arbetspendling 

Inpendlingen till Lunds kommun var 37067 personer och utpendlingen var 19947 personer 

år 2014. I figuren nedan visas den totala in- och utpendling mellan Lunds kommun och 

omgivande kommuner. Som pendlare räknas personer som är folkbokförda i en kommun 

och som i arbetsmarknadsstatistiken är registrerade i en annan. Den största 

pendlingsströmmen går mellan Lund och Malmö. 

 

Figur 22 Lokala pendlingsströmmar till och från Lund. Figuren visar pendlingsströmmar över 200 

personer. 
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6.4. Spårsystem och trafik 

Strax norr om Lund ansluts de två järnvägarna Södra stambanan och Västkustbanan. Södra 

stambanan är dubbelspårig och går mellan Stockholm och Malmö, via Linköping och 

Hässleholm. Västkustbanan går mellan Göteborg och Lund, via Halmstad och Helsingborg 

och ansluter strax norr om Lund via en planskild spårkorsning. Västkustbanan har idag två 

spår på en stor del av sträckan. Båda banorna har idag omfattande tågtrafik bestående av 

lokal-, regional- och långväga persontrafik. Godstrafiken är i huvudsak genomgående på 

Södra stambanan. 

Tågtrafiken till och från Lund består av lokala och regionala tåg som drivs av Skånetrafiken 

och Öresundståg. Långväga tågtrafik drivs av SJ snabbtåg. Förutom persontrafik på järnväg 

så förekommer även godstrafik genom Lund.  

 

Figur 23. Översikt för dagens tågtrafik genom Lund (lilla bilden) samt dagens tågtrafik vid Lund, antal 

dubbelturer/dygn och godståg per riktning (stora bilden). 

 

Idag går i stort lika många persontåg per dygn norr om Lund C på både Västkustbanan och 

Södra stambanan. På södra stambanan tillkommer dessutom 33 godståg. Söder om Lund C 
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ska samtliga tåg, oavsett hur de fördelar sig norr om Lund C, samsas på två spår varför 

banan är hårt belastad. Godstågen passerar genom stationen på något av de sex 

plattformsspår som finns. 

Det pågår utredningar om att öka antalet spår strax söder om Lund C till fyra. I övrigt pågår 

planläggning och byggande av fyra spår på i stort sett hela sträckan mellan Lund och 

Malmö. 

Lunds centralstation med stationshus och bussterminal ligger i stadens centrala delar på 

östra sidan om spårområdet. Stationshuset är placerat i bangårdens södra del och 

bussterminalen ligger strax norr om stationshuset. 

 

Figur 24. Dagens spårsystem genom Lund.  
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6.5. Övrig infrastruktur 

6.5.1. Vägar 

I Lunds östra delar passerar E22 som söderut går mot Trelleborg via Malmö och norrut förbi 

Kristianstad och vidare mot Karlskrona. Västerut från E22 i norra delen av Lund går Norra 

Ringen som kopplar ihop E22 med E6 västerut. Dessutom ansluter de primära länsvägarna 

102 och 108 till staden. 

 

Figur 25. Vägnätet kring Lunds tätort. 
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6.6. Geotekniska och bergtekniska förutsättningar 

Lunds berggrund består inom utredningsområdet av sedimentära bergarter. Kalksten från 

krita och tertiär finns i sydvästra Skåne och skiffrar och sandstenar från jura och trias 

nordväst om staden.  

Betydligt äldre berg i form av huvudsakligen gnejs med inslag av diabas och amfibolit finns i 

Romeleåsen som ligger öster om Lund, där åsen reser sig som en horst över omgivningen. 

Själva horsten ligger en bit från själva Lund, men den gör sig påmind genom att de 

förkastningar som bildat horsten och medför att Lund har en relativt kraftig topografi. Den 

är dock svår att se eftersom lutningen från sydväst mot nordost är relativt flack och jämn. 

Lund är en av de städer i Sverige som har störst höjdskillnad inom tätorten, med lågpunkten 

vid Höje å och höjdpunkten vid Brunnshög.  

6.6.1. Jordarter och jorddjup 

Jordarterna består till största delen av lermorän (lerhalten är mer än 15 %). Moränen är i 

ytan undulerande med långa, flacka utdragna kullar, framförallt norr om staden. Väster och 

söder om staden är landskapet betydligt flackare. 

 

Figur 26. Jordartskarta över området kring Lund. 
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Innesluten i lermoränen och på varierande djup förekommer på vissa ställen sorterade 

sediment av sand och grus, s.k. intermoräna sediment. Dessa går ibland i dagen.  

Sand och grus förekommer spritt runt staden. Glacial lera finns söder och väster som Lund. 

Kring Höje å förekommer en del svämsediment. 

Jordlagermäktigheten är stor. I centrala Lund uppgår den till mer än 50 meter. 

Norr och nordväst om Lund består moränen till större del av material som utgörs av skiffrar 

och urberg med inslag av kalk (kallas nordostmorän – eftersom rörelseriktningen från isen 

som avsatte den var från nordost). I resten av området består moränen till mycket stor del 

av kalk. Att moränen är så kalk- och lerrik gör den till den mest fertila jordmånen i Sverige. 

På en del platser, t.ex. Kungsmarkens naturreservat öster om Lund, går en mer stenig morän 

i dagen. Dessa marker har inte utnyttjats för odling, utan används istället som betesmarker. 

Lundaslätten är en moränslätt – avsatt av inlandsisen eller i kontakt med den. De flesta 

andra lerslätter i Sverige (t.ex. Uppsalaslätten, Östgötaslätten) är bildade under högsta 

kustlinjen genom att lerpatriklar sedimenterat i vatten. 

Ur ett byggnadstekniskt perspektiv är moränleran överkonsoliderad. Moränen är mycket tät, 

fast och hård. 

6.6.2. Bergtekniska förutsättningar 

I de delar av Lund som berörs av tunnelprojektet dominerar jordmånen på tunneldjup (5-20 

m) av hård morän. Det är i huvudsak 3 olika metoder för tunnelbyggnation som bör 

utvärderas i nästa skede. Det är ”Cut and cover” vilken innebär att tunneln grävs ut från 

markytan och därefter byggs tunneln färdigt i ett öppet schakt och därefter täcks tunneln 

över igen. Ett annat alternativ är tunnelborrmaskin (TBM) vilken är den drivningsmetod 

som använts för Citytunneln i Malmö. Val av tunnelborrmaskinen kan anpassas till rådande 

mark- och vattenförhållanden. I citytunneln monterades prefabricerade betongelement för 

att förstärka tunneln och hindra vatteninläckage. Det tredje alternativet är att utgå från 

underjordschakt vilket förutsätter relativt gynnsamma markförhållanden. Metoden kan 

användas där det är nödvändigt att passera under byggnadsverk. 

Sannolikt kommer en kombination av föreslagna metoder att tillämpas. Förundersökningar 

kommer att behöva utföras för att verifiera jorddjup och fastställa rådande geologiska 

förhållanden. Utifrån mer detaljerad information kan krav och kriterier fastställas som 

ligger till grund för val av drivningsmetod. 
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6.7. Miljö  

Förutsättningarna för miljö beskrivs på fokusområdesnivå. Dessa utgörs av: 

• FO Landskap (Landskapets form samt rumslighet, kulturmiljö, naturmiljö) 

• FO Hälsa och säkerhet (Olycksrisk, Förorenad mark, Befolkning, Människors hälsa)  

• FO Resurser tillgängliga för människan (Materiella tillgångar, Vatten) 

• FO Klimat (Klimatfaktorer) 

6.7.1. Fokusområde Landskap 

Landskapskaraktärsanalys 

Lund ligger inom den regionala landskapstypen Slättlandskap. Lund med omnejd har inom 

ramen för ÅVS-arbetet delats in i ytterligare tre landskapskaraktärer som kan komma att 

beröras vid anläggandet av en station med tillhörande bana för höghastighetsjärnväg. För 

djupare beskrivning av landskapskaraktärsområdena hänvisas läsaren till Rapport 

Landskapsanalys. 

Flackt slättlandskap väst och söder om Lund, det öppna, storskaliga och relativt 

flacka jordbruksmarkerna. 

Böljande slättlandskap nordost om Lund, här varierar topografin kraftigt i det öppna, 

storskaliga jordbruksmarkerna. Detta beror på Romeleåsen som sträcker sig nordväst-

sydostlig riktning från Lund ned mot Ystad.  

Staden Lund, den relativt täta stadskärnan med den bevarade medeltida strukturen och en 

unik blandning av bebyggelse från olika tidsepoker.  
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Figur 27. Landskapskaraktärsområden Lund. 

Lund stad ligger inom slättlandskapet och omges av ett flackt slättlandskap på den västra 

sidan och ett mer böljande på den östra. Lund stad är en tät medeltida stad. Stadens 

tillväxtzon ligger främst i de nordöstra delarna, där nya forskningsanläggningar knutna till 

universitetsvärlden byggs. 

Lund har sedan forntid varit ett viktigt centrum för södra Sverige och tätorten och dess är 

omland är fornlämningsrikt. Staden har en tydlig prägel med gatustrukturer från medeltid, 

ett rikt byggnadsbestånd med flertalet miljöer kopplade till järnvägens tillkomst på 1800-

talet. Kringlandet präglas av slättlandskapet, gårdar, slott och ett stort bestånd av kyrkor. 
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Figur 28. Byggnadsminnen och kulturmiljö i Lund. 

I slättlandskapen kring Lund är flertalet fornlämningar bortodlade vilket medför att de 

lämningar som finns bevarade ofta har ett mycket högt kulturhistoriskt värde och att de är 

nödvändiga för att landskapets tidsdjup ska kunna förstås. 

Flera av länsvägarna till och från Lund har lång hävd och påvisar funktionen som centralort 

med många resande. Om vägarna bryts eller dras om blir dessa samband otydligare eller 

försvinner vilket gör landskapets läsbarhet otydligare. 

Västra delområdet 

Det västra delområdet ligger i det flacka slättlandskapet som är starkt präglat av ett mycket 

rationellt jordbruk. Vyerna är vida och vyn från väster mot Lund stad är till och med 

riksintresseskyddad. Omkringliggande slätt är starkt infrastrukturpåverkad och 

genomkorsas av flera större vägar, kraftledningar och i den norra delen även järnväg. Det 

finns inga tydliga riktningar i landskapet. 

Naturreservatet Nöbbelövs mosse med Vallkärra mader har ett högt naturvärde med en 

artrik flora och rastande änder och vadarfåglar i våtmarker och på strandängar. Området 

har varit under stark påverkan av mänskliga aktiviteter under lång tid, men har på senare 
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tid börjat återställas. Rinnebäcksravinen är ett mindre kommunalt naturreservat till gagn 

för flora, fågel, geologiska och rekreativa värden. Precis i kanten på utredningsområdet i 

norr ligger Stångby mosse som är skyddad som naturreservat och Natura 2000-område 

samt utpekad som riksintresse för naturvård. 

I landskapet är siktlinjerna in mot Lund med sin särpräglade stadssiluett tydliga eftersom 

landskapet är mycket platt. I söder domineras landskapet av Höjeå med gårdsmiljön kring 

Trolleberg med medeltida ursprung och täta kopplingar till domkyrkan i Lund. 

Centrala delområdet 

Det centrala delområdet ligger mitt i Lunds centrum med medeltida stadsstruktur och nya 

byggnader som byggs just nu intill spårområdet. Stadens skala är relativt småskalig, även 

om flera av de nyare byggnaderna är mer storskaliga. 

De äldre träden i Lundatrakten utgör en värdekärna ur ett skånskt perspektiv. Lunds många 

parker hyser många av träden i Lund och är därav viktiga för arter kopplade till värdetrakten 

för träd. Stadsparken i Lund är den mest betydelsefulla parken och utpekad som ett Natura 

2000-område för spindeldjuret hålträdsklokrypare. I parken förekommer många mulmträd 

som arten är beroende av. Arten är starkt isolerad från andra populationer.  

Stora delar av stadskärnan vilar på ett kulturlager med lämningar från Lunds utveckling 

sedan etablerandet av staden.  Flertalet äldre strukturer finns välbevarade och antalet 

skyddad bebyggelse är omfattande. Kring det befintliga stationsläget återfinns en miljö med 

tydliga kopplingar till stambanans etablerande vid staden.  Den norra delen av delområdet 

ansluter till slättlandskapet norr om Lund. 

Östra delområdet 

Delområdet är beläget i anslutning till E22 och de nordöstra delarna av Lund. Området är 

starkt infrastrukturpåverkat och flera storskaliga anläggningar byggs i eller nära området. 

Utredningsområdet följer samma sträckning som E22 och vilken utgör en barriär genom 

staden. 

Östra delområdet går in i ett mycket stort riksintresse för naturvård som heter Hardeberga - 

Södra Sandby - Dalby - Krankesjöområdet, vilket är en biologisk unik miljö i Vombsänkan 

med mycket höga värden, med bland annat ett stort antal rödlistade arter, skånska 

ansvarsarter och fågelarter i Fågeldirektivet. Inom östra delområdet finns värdekärnan 

Kungsmarken som är både naturreservat och Natura 2000-område. Kungsmarkens ängs- 

och betesmarker har tusenåriga traditioner och är bland de mest artrika i Sverige. Natura 

2000-arter är kalkkärrgrynsnäcka, större vattensalamander, brushane och röd glada. 

Riksintresseområdet i stort är en värdetrakt för ängs- och betesmarker med en funktionell 

grön infrastruktur. 

I området förekommer ett omfattande fornlämningsbestånd, särskilt kring väg E22 norr om 

Lund samt i delområdets nordöstra del vid Kungsmarken. Kungsmarken utgör ett 

slåtterområde typiskt för slättbygden samt lämningar från järnålder och medeltid. Markerna 

har tydliga kopplingar till Lunds tidiga historia. 
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6.7.2. Fokusområde Hälsa och säkerhet 

Lund är centralort i Lunds kommun. Inom staden är flest arbetsplatser lokaliserade i ett 

stråk från centrum i nordostlig riktning upp till Brunnshög, samt i ett område i stadens 

södra del. I övrigt är arbetsplatser bland annat lokaliserade i verksamhetsområden på 

Gunnesbo i nordväst och Gastelyckan i sydost. Grundskolor och gymnasium är spridda över 

staden. Det är i centrum, öster om järnvägen men väster om E22, som kommersiell och 

offentlig service främst är lokaliserad. I de flesta stadsdelarna finns någon form av service, 

exempelvis mindre matbutiker, bibliotek och vårdcentral. Fritidsanläggningar som 

fotbollsplaner, idrottshallar och simhallar/badplatser är också spridda över staden, men 

flertalet finns i den centrala delen av staden, öster om järnvägen och väster om E22. 

Andelen barn och unga (0-19 år) är lägst i den centrala delen av staden, medan andelen är 

högre i stadens ytterområden. I synnerhet är andelen barn och unga hög i stadsdelarna öster 

om E22 samt i stadens norra och nordvästra del. Det är också i dessa områden som Lund 

planeras byggas ut med bostäder enligt gällande översiktsplan. Både den befintliga 

järnvägen och E22 utgör barriärer i staden. Norr om den befintliga järnvägsstationen 

bedöms tillgängligheten vara begränsad då det bara finns två planskilda passager, vilka är 

samlokaliserade med biltrafik. Söder om stationen finns fler planskilda passager varav några 

enbart för gång- och cykel. Planskilda passager över E22 är främst samlokaliserade med 

biltrafik. Norr om korsningen med väg 102 finns en gång- och cykelbro som binder samman 

centrala Lund med de östra delarna av staden samt med tätorten Södra Sandby, beläget 

cirka en mil öster om Lund. 

Lund har flera stora parker. De tre mest populära parkerna i Lund är Stadsparken, 

Lundagård och Botaniska trädgården (Lunds kommun, 2016). I norr ligger parken S:t Hans 

backar som erbjuder stora ytor för lek och spel, motionsslingor, pulkabackar och vindskydd. 

Ett annat grönområde i norr är Nöbbelövs mosse som består av öppna, fuktiga betesmarker 

med ett rikt fågelliv. Området har flera stigar, grillplatser och vindskydd. I öst ligger 

Tunaparken som bland annat är rik på gamla träd. I södra Lund ligger Sankt Larsparken 

som är belägen kring sjukhusområdet Sankt Lars. I området finns bland annat grillplatser 

samt Källbybadet. 

Genom Lund går vägarna E22, Fjelievägen/Norra Ringen och väg 108 där det transporteras 

farligt gods. Centralt finns även en del mindre avstickare där det får transporteras farligt 

gods.  Järnvägarna Södra stambanan, och Västkustbanan går också genom Lund.  
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Figur 29. Transportleder för farligt gods. 

I Lund finns en farlig verksamhet enligt Lag om skydd mot olyckor; helikopterflygplatsen på 

Universitetssjukhuset. Flygbränslet JET Al hanteras och kan vid en olycka ge upphov till 

brand och strålningsskador (Svensson, Berg, & Ekström, 2013). 

Högst befolkningstäthet inom delområdet har de centrala delarna av Lund samt vid Norra 

Fäladen i norra Lund. Hjärup och Åkarp, strax sydväst om Lund har även en relativt hög 

befolkningstäthet. 

Lunds stad är idag utsatt för ett antal bullerkällor i form av gator/vägar, järnvägar och 

industrier men även vindkraftverk, skjutbanor och avfallsanläggningar bidrar till buller som 

påverkar olika delar i staden. De största trafikbullerkällorna är väg E22 som skär genom 

stadens östra del i nord/sydlig riktning med angränsande bebyggelse i form av 

kontorsverksamheter, mindre industrier men även bostäder. Andra vägar med stor 

bullerpåverkan är Norra ringen samt stadens gatunät. Järnvägen som är del av den så 

kallade stambanan passerar genom den centrala stadskärnan och är mycket starkt trafikerad 

av såväl passagerartåg som godståg. Samtliga passagerartåg stannar i Lund medan 

godstågen passerar. Det finns en anslutning i norr mot Västkustbanan som även den har 

frekvent trafik av lokaltåg. Inom Lunds tätort finns ett antal industrier, spridda över staden, 
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som ger visst bullerbidrag till närområdet. Vindkraftverk är lokaliserade till stadens västra 

del men även norr om centralorten. Lunds Universitet har genomfört en studie av så kallade 

tysta områden inom Lunds kommun och funnit åtta områden som man betraktar som 

viktigare bullerfria områden. Ett av dessa ligger norr om Lunds centralort och de övriga sju 

ligger i den östra delen av kommunen, relativt långt från de centrala delarna av Lund. I 

studien har ett femtiotal mindre bullerfria områden som till stor del är väldigt små och 

otillgängliga identifierats.  

Markvibrationer alstras främst från tung verksamhet. I Lund är den i huvudsak kopplad till 

järnvägarna (framför allt med godstågstrafik) men till viss del även från vägtrafiken (tunga 

lastbilar). Även viss tung industri kan orsaka vibrationer lokalt kring verksamheten. 

Bostäder som ligger på mycket kort avstånd från järnvägen påverkas idag av vibrationer som 

innebär viss komfortnedsättning men nivåerna blir sannolikt inte så höga att skador på 

byggnader sker. Viss verksamhet kan vara mycket känslig för vibrationer. Ett exempel är 

forskningsstationen Max IV i nordöstra delen av Lund som ligger relativt nära Väg E22. Det 

finns i övrigt mycket begränsad information om vibrationsförhållanden inom Lunds 

kommun. Detta måste utredas vidare. 

I det västra delområdet finns ett fåtal potentiellt förorenade områden. Bredvid den 

befintliga järnvägssträckningen och inom befintlig bangård finns ett antal potentiellt 

förorenade områden. I öster och väster om centrala Lund finns större ansamlingar av 

potentiellt förorenade områden medan tätheten avtar i de norra och södra delarna. I det 

östra delområdet finns ett fåtal identifierade potentiella förorenade områden och därmed är 

sannolikheten låg att sanering av ett förorenat område blir aktuellt. 

6.7.3. Fokusområde Resurser tillgängliga för människan 

Grundvattenförekomsterna kring Lund består uteslutande av förekomster i sedimentärt 

berg. Något större uttag sker inte i förekomsterna. Den kommunala vattenförsörjningen i 

Lunds tätort bygger på vatten från Bolmen via Ringsjöverket. 

I södra Lund finns ett vattenskyddsområde intill Höje å, Källby. Något uttag av grundvatten 

sker inte längre och skyddsområdet och vattentäkten ska avvecklas. Inget av 

utredningsområdena för stationerna berör något vattenskyddsområde. 

Skåne präglas av stora rationella jordbruk, vilket gör att åkermarkerna i närheten av Lund 

inte är lika känsliga för utradering jämfört med de mindre jordbruken i Småland. Samtidigt 

är jordbruksmarken av högsta bördighet i landet och en anläggandet av en 

höghastighetsjärnväg i landskapet minskar ytan för värdefullt jordbruk. 
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Figur 30. Vattenskyddsområden i Lund. 

 

6.7.4. Fokusområde Klimat 

Beräkningar indikerar att den totala klimatpåverkan från byggprocesser i Sverige uppgår till 

cirka 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år (IVA, 2014). Det är i samma 

storleksordning som utsläppen från alla personbilar Sverige, och mer än vad alla lastbilar 

och bussar genererar. Av byggprocesserna genereras cirka 4 miljoner ton från husprojekt 

och 6 miljoner ton från anläggningsprojekt. Transportsystemet påverkar klimatet, dels 

genom utsläpp från trafik och dels genom utsläpp från byggande, drift och underhåll av 

infrastruktur. Hur stor klimatpåverkan det blir från byggandet av en ny 

höghastighetsjärnväg beror på var den dras och hur den konstrueras. Generellt kan sägas att 

klimatpåverkan är proportionell mot investeringens storlek. Vid byggande av järnväg är 

användandet av stål, cement och asfalt de största bidragsgivarna till materialrelaterade 

utsläpp av växthusgaser. Hur masshantering sker inom projektet har också en stor inverkan. 

Tunnlar och broar är betydligt mer klimatpåverkande per meter än järnväg på plan mark. 

Markunderlaget är också av stor betydelse då den grundförstärkning som krävs vid sämre 

underlag genererar större utsläpp och kräver mer energi. Detta innebär att klimatpåverkan 

från ett projekt avgörs i ett tidigt skede, då man beslutar om sträckningen för järnvägen. 
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7. Studerade stationslägen 

7.1. Process för identifiering av stationslägen 

I Lund har möjliga lägen identifierats utifrån följande kriterier: 

 Landskapets förutsättningar. Stationen och anslutande bana ska lokaliseras där 

landskapet medger samt med hänsyn till utpekade värden.  

 Principer i form av västliga, centrala och östliga lägen. 

 Koppling till befintlig järnvägsinfrastruktur (av Sverigeförhandlingen utpekade 

banor) ska möjliggöras. Maximal bytestid till befintlig järnväg ska vara 10 minuter. 

 God tillgänglighet till bostäder och arbetsplatser ska skapas. Lägena ska bidra till 

god tillgänglighet till befintlig och planerad bebyggelse. 

Arbetet med att identifiera stationslägen har skett i en kompetensmässigt bred grupp där 

alla medlemmar har haft ett gemensamt ansvar för att resultatet av arbetet ska bli bra.  

 

Figur 31. Workshop för framtagande av lösningar. 
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Vid Själva identifieringen av lägen har skett vid workshops med ca 4-12 medverkande. Inför 

första workshopen har landskapets förutsättningar i form av en landskapskaraktärsanalys 

(s.k. LKA) tagits fram, samt spårtekniska förutsättningar.  

Vid workshop 1 har fokus legat på att identifiera olika stationslägen. Frågeställningarna 

under workshopen har formulerats ungefär så här: ”Hitta det bästa läget för ett västligt, 

centralt och östligt läge”. ”Vad innebär det för möjligheter/problem?” ”Var bör en station 

inte lokaliseras?” ”Vad måste utredas ytterligare för att säkerställa olika osäkerheter?”.  

Vid workshop 2 har fokus legat på att beskriva effekter av olika stationslägen, optimera 

spårlinjer i plan och profil samt komma med rekommendationer för hur järnvägen bör 

utformas (t ex hur långa broa, portar, var ska passager ligga etc.). Det senare har utgjort 

underlag till kostnadsbedömningen. Förenklat kan processen beskrivas enligt tabellen 

nedan: 

Tabell 3. Arbetsprocess för stationsutredningen. 

 

 

 

 

 

  

Förberedelser/ 

förutsättningar
Workshop 1 Fördjupningar Workshop 2 PM Station/ Sträcka

Vad görs? Landskapskaraktärsan

alys: Tematiska 

studier, platsbesök, 

känslighet, potential, 

utvecklingstendenser. 

Strategier för 

karaktärsområdena. 

Spår, möjligheter och 

begränsningar i 

systemet.

Presentation av 

förutsättningar. 

Olämpliga och 

lämpliga områden 

Tillsammans 

identifiera 

stationslägen utifrån 

spår och 

landskapskaraktärsana

lys. Skissa på tänkbara 

lösningar. 

Fördjupningsbehov. 

Dokumentation.

Uppritning av spårlinjer. 

Utredning av ytbehov. 

Utredning av effekter 

inom respektive aspekt.

Påverkan/effektbe

skriva olika 

alternativ. Värdera 

påverkan utifrån 

respektive effekt.

Sammanställa 

utredda alternativ. 

Beskriva 

påverkan/effekt av 

utredda alternativ 

utifrån respektive 

aspekt.

Vem gör? Landskap            

Kulturmiljö   

Naturmiljö               

Mark och vatten      

Spår                   

Trafikering

Landskap            

Kulturmiljö   

Naturmiljö               

Mark och vatten      

Spår                   

Trafikering         

Befolkning 

Buller/Vibrationer 

Stadsutveckling 

Anläggning

Landskap            

Kulturmiljö      

Naturmiljö                   

Mark och vatten          

Spår                    

Trafikering         

Befolkning 

Buller/Vibrationer 

Anläggning

Landskap            

Kulturmiljö   

Naturmiljö                 

Spår                   

Trafikering         

Befolkning 

Buller/Vibrationer 

Stadsutveckling 

Anläggning         

Berg

Landskap            

Kulturmiljö   

Naturmiljö               

Mark och vatten      

Spår                   

Trafikering         

Befolkning 

Buller/Vibrationer 

Stadsutveckling 

Anläggning         

Berg

Dokumentansvar 

Landskap

Dokumentansvar 

Landskap

Rapportansvar 

Uppdragsledning
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7.2. Utredda stationslägen 

 

Figur 32. Figuren visar de olika stationsalternativen för Lund. 

 

7.2.1. Alternativ V1 – Väst Vallkärra 

Alternativet innebär ett perifert läge väster om Lund i höjd med 

Vallkärra/Felsmosse/Gunnesbo. Stationen placeras på bro i korsningspunkten med 

Västkustbanan. Läget medger bytesmöjligheter till tåg på Västkustbanan. Väg 108 förbinder 

stationen med omgivningen. På grund av de stora höjdskillnaderna i området går spåren 

troligen på landbro större delen av sträckan. På det sättet sparas värdefull jordbruksmark 

och passagen över Höjeå möjliggör fortsatt god rörlighet för natur och friluftsliv utmed 

vattendraget.  

I arbetet testades olika alternativ för att komma nära Lund tätort men det bedömdes svårt. 

Söder om Lund finns ett känsligt område runt Höje å som är ett välbesökt och värdefullt 

rekreationsområde samt att det finns en stor koncentration av fornlämningar i området. Det 

bedömdes också viktigt att undvika att skära av Värpinge by från Lund tätort och att påverka 

stads- och kulturmiljön negativt placeras höghastighetsjärnvägen väster om Värpinge. Från 

söder avviker höghastighetsbanan från stambanan mot väster antingen söder om alternativt 

norr om Hjärup.  
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7.2.2. Alternativ C1 – Central tunnel, 2 spår, rak sträckning 

Alternativet innebär ett centralt läge av stationen där två nya höghastighetsspår leds ner i 

tunnel i en ny sträckning under de centrala delarna av Lund. Själva stationen placeras i 

anslutning till den befintliga stationen i markplan, men kan med fördel ligga något 

förskjutet västerut för att underlätta vid byggskedet. Läget under jord möjliggör också större 

radier än i markplan, då det idag (i detta skede av projektet) inte finns några befintliga 

objekt att ta hänsyn till. Stationen bedöms hamna 30-40 m under marknivå. 

7.2.3. Alternativ C2 – Central i plan 

Alternativet innebär att två nya höghastighetsspår ansluter Lund C norrifrån. Spåren 

integreras med befintliga spår och plattformar. Anpassning av bangården krävs för att 

möjliggöra detta.  

Alternativet innebär också att befintlig utfart söderut breddas från två till fyra spår. 

7.2.4. Alternativ C2a – Central i tunnel, 2 spår, följer Södra stambanan 

Alternativet innebär att höghastighetsbanans två spår förläggs i tunnel längs Södra 

stambanans befintliga sträckning under de centrala delarna av Lund. Stationen placeras i 

anslutning till befintligt stationsområde och förbinds med hiss- och/eller rulltrappssystem.  

7.2.5. Alternativ C2b – Central i tunnel, 6 spår, följer Södra stambanan 

Alternativet innebär att befintlig station grävs ned, samtliga sex spår förläggs i tre separata 

tunnelrör förbi centrala Lund längs Södra stambanans befintliga sträckning. Då även 

godstrafik skall trafikera tunnlarna har ett system med tre separata tunnelrör valts och 

växlarna har placerats utanför tunnlarna.  

7.2.6. Alternativ O1 – Öst Ideon 

Alternativet innebär ett perifert läge öster om Lund där höghastighetsspåren samlokaliseras 

med väg E22. Vid korsningspunkten med E22 placeras stationen på bro. Stationen placeras i 

höjd med Sölvegatan och området Ideon. Den planerade spårvägen förbinder 

höghastighetsstationen med Lunds centralstation. Spårvägen skulle också kunna tjäna som 

länk till de planerade arbetsplatsområdena nordöst om stadskärnan (t ex Brunnshög). 

7.3. Alternativ som inte utretts vidare 

7.3.1. Alternativ O2 – Öst extern 

Alternativet innebär en östlig station strax utanför Lunds stadsbyggelse. Alternativet har 

utretts översiktligt i detta skede. Området hyser höga naturvärden. Kommunen har inga 

planer på att utveckla de östra delarna av staden. Infrastrukturen är bristfällig. Här finns 

inga omstigningsmöjligheter till andra färdsätt, bortsett från bil. Sammantaget bedöms 

alternativet inte vara tillräckligt intressant att gå vidare med i detta skede utan parkeras.  
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8. Effekter studerade stationslägen 

8.1. Process för beskrivning av effekter 

Följande fokusområden har beskrivits: 

 Tillgänglighet och användbarhet 

 Samhällsutveckling 

 Landskap 

 Hälsa och säkerhet 

 Resurser tillgängliga för människan 

 Klimat  

 Teknisk genomförbarhet 

 Kostnad 

För fokusområde Tillgänglighet och användbarhet samt Samhällsutveckling har 

konsekvenser bedömts för respektive stationsalternativ. 

För fokusområde Samhällsutveckling, aspekten Robust system, har konsekvenser bedömts 

för nybyggnad av hela höghastighetsjärnvägen. Bedömningen är att samtliga alternativ 

innebär att Södra stambanan avlastas, vilket frigör kapacitet i det befintliga järnvägsnätet 

vilket är projektmålet. Dessa är därmed inte heller alternativskiljande och redovisas därför 

inte för respektive station och sträcka. Det som redovisas är påverkan på kapaciteten av 

tillkommande uppehåll.  

För samtliga fokusområden kopplade till miljö har konsekvenser bedömts för respektive 

stationsalternativ där det så har varit möjligt. När det inte varit möjligt har en bedömning 

gjorts på delområden.  

Utöver ovanstående fokusområden har också en bedömning av genomförbarhet samt 

kostnader genomförts. För effektområde kostnader har den geografiska utsträckningen varit 

mellan en punkt ca 8 km norr om Lund och en punkt 6 km söder om Lund. Ovanstående 

effektområden ligger till grund för den samlade bedömningen. 
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8.2. Tillgänglighet och användbarhet 

 

8.2.1. Alternativ V1 – Väst Vallkärra 

Ett västligt läge innebär att en ny station skapas. Denna station möjliggör direkt byte till 

Västkustbanan men inte till Södra stambanan. Beroende på den nya stationens utformning 

kan kapaciteten på den befintliga järnvägen påverkas negativt till följd av ett ytterligare 

uppehåll. Dagens station i centrala Lund antas finnas kvar. 

8.2.2. Alternativ C1 – Central tunnel 

Med ett centralt stationsläge möjliggörs byte till Södra stambanan och Västkustbanan. 

Hastighetsprofilen genom Lund kan eventuellt inte göras lika hög som för en sträckning 

utanför Lund. Detta kommer främst att påverka genomgående tåg vilka då får längre 

gångtider. Ett ytterligare stationsläge längs Västkustbanan är inte nödvändigt för byte 

mellan banorna. Därmed påverkas inte trafikstrukturen på befintliga banor avseende 

förändrade uppehållsmönster. 

8.2.3. Alternativ C2 – Central i plan 

Ur ett tillgänglighetsperspektiv är samtliga centrala alternativ C1, C2, C2a och C2b 

likvärdiga. 
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8.2.4. Alternativ C2a – Central i tunnel, 2 spår i tunnel 

Ur ett tillgänglighetsperspektiv är samtliga centrala alternativ C1, C2, C2a och C2b 

likvärdiga. 

8.2.5. Alternativ C2b – Central i tunnel, 6 spår i tunnel 

Ur ett tillgänglighetsperspektiv är samtliga centrala alternativ C1, C2, C2a och C2b 

likvärdiga. 

8.2.6. Alternativ O1 – Öst Ideon 

Ett östligt läge innebär att en ny station skapas. Denna station möjliggör inte byte till någon 

befintlig järnväg, däremot till den planerade stadsspårvägen i Lund. 
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8.3. Samhällsutveckling 

 

8.3.1. Robust system 

Alternativ V1 – Väst Vallkärra 

Ett stationsläge i ett perifert läge möjliggör en högre hastighetsprofil. Därmed kan lägre 

restider uppnås, vilket då i första hand kommer att gälla tåg som inte gör resandeuppehåll i 

Lund.  

Kapacitet kommer att frigöras på Södra stambanan på den hårt belastade sträckan Lund-

Malmö då antalet resandetåg minskar pga. överflyttning av resande till höghastighetsbanan. 

Detta möjliggör, beroende på hur den frigjorda kapaciteten hanteras, minskad risk för 

förseningar, minskad restid, ökad möjlighet att utföra drift- och underhållsåtgärder samt 

förbättrade förutsättningar till att tillgodose önskade tåglägen. 

Ett ytterligare stationsläge längs Västkustbanan påverkar uppehållsmönstret och ger längre 

restider på banan. Beroende på utformning av det tillkommande stationsläget på 

Västkustbanan kan negativ kapacitetspåverkan uppstå till följd av att ytterligare uppehåll 

krävs. 
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Alternativ C1 – Central tunnel 

Alternativet innebär att en hög hastighet kan hållas eftersom höghastighetsjärnvägens spår 

ansluter befintlig järnväg först söder om Lund, därmed kan kortare restider uppnås. Detta 

gäller i första hand tåg som inte gör uppehåll i Lund.  

Alternativet innebär att den nya höghastighetsstationen anläggs i anslutning till befintlig 

station. Det medför att inget extra uppehåll behövs på Västkustbanan. Därmed påverkas inte 

kapaciteten på befintlig järnväg. 

Alternativ C2 – Central i plan 

Antalet plattformsspår i Lund är idag sex stycken. Plattformskapaciteten i Lund bedöms 

kunna hantera även höghastighetståg. Med en ökad trafikering behövs det fyra spår mellan 

Lund C och Malmö för att inte flexibilitet och störningar ska försämras. Hur kapaciteten 

påverkas av att höghastighetsspåren leds in i befintlig bangård har inte studerats. 

Alternativet innebär att den nya höghastighetsstationen anläggs i anslutning till befintlig 

station. Det medför att inget extra uppehåll behövs på Västkustbanan vilket innebär att 

banans kapacitet inte påverkas.  

Alternativ C2a – Central i tunnel, 2 spår i tunnel 

Som alternativ C1. 

Alternativ C2b – Central i tunnel, 6 spår i tunnel 

Alternativet innebär att samtliga sex spår genom centrala Lund förläggs i tunnlar. Av 

utrymningsskäl måste varje tunnelrör vara skilt från varandra vilket innebär att inga 

växelförbindelser kan placeras i tunnlarna. Hur kapaciteten påverkas av att 

höghastighetsspåren leds in i befintlig bangård har inte studerats. 

Alternativ O1 – Öst Ideon 

Ett stationsläge i ett perifert läge möjliggör en högre hastighetsprofil. Därmed kan lägre 

restider uppnås, vilket då i första hand kommer att gälla tåg som inte gör resandeuppehåll i 

Lund.  

Alternativet innebär att ingen ytterligare station tillkommer på Västkustbanan eller Södra 

stambanan. Uppehållsmönstret på befintliga banor förändras därför inte.  
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8.3.2. Samhällsutveckling 

 

Alternativ V1 – Väst Vallkärra 

En station i ett perifert läge och utan egentlig koppling till tätort innebär på kort och 

förmodligen även på längre sikt att stationen och dess närområde inte kommer att attrahera 

verksamheter eller byggande av bostäder. En station med enklare utbud av service samt ytor 

för parkering är ett möjligt scenario. 

Ett stationsläge nordväst om Lund skulle innebära att endast en liten del av dagens 

befolkning får direkt åtkomst till stationen. Nattbefolkningen inom en radie av 1 000 m från 

stationen skulle uppgå till cirka 100 personer och dagbefolkningen till cirka 10 personer.  

Alternativ C1 – Central tunnel 

Med ett centralt stationsläge får en stor del av Lunds befolkning en direkt närhet till den nya 

höghastighetsjärnvägen. Viktiga målpunkter som Lunds universitet och Skånes 

universitetssjukhus ligger inom gång- och cykelavstånd från den nya stationen. Det bor 

många människor i centrala Lund. Inom en radie av 1 000 m kring stationen bor cirka 18 

500 och arbetar cirka 16 500 personer.  
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Med en station i ett relativt kraftigt nedsänkt läge (ca 30 – 40 m enligt bedömningarna) 

reduceras attraktionen då stationen med angöring till delar kommer att ha otrygga miljöer.  

Alternativ C2 – Central i plan 

Som C1. 

Om stationen synliggörs blir man påmind om dess existens. Avgörande för upplevelsen av 

stationen är hur själva stationen och närliggande miljö gestaltas.  Det finns risk för att en ny 

infrastrukturanläggning upplevs negativt och störande med intrång i välkända och 

värdefulla bebyggelsemiljöer, bullerskydd som blir till visuella barriärer m.m. 

Alternativ C2a – Central i tunnel, 2 spår i tunnel 

Samma som för C1. 

Alternativ C2b – Central i tunnel, 6 spår i tunnel 

Samma som för C1. Dock bedöms inte tunnlarna ligga lika djupt som i C1.  

Alternativ O1 – Öst Ideon 

Alternativet är beläget i Lunds tätorts östra utkant, vid forskningsbyn Ideon. Det finns både 

en betydande befolkning inom 1000 meters radie från stationen och många arbetsplatser, 

cirka 8 000 respektive 11 500. Med den planerade spårvägen ansluts alternativet till det så 

kallade kunskapsstråket mellan centrala Lund och Brunnshög. Det finns kommunala 

utbyggnadsplaner i anslutning till Ideon och i Brunnshög som stärker detta alternativ. 
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8.4. Fokusområde Landskap 

 

8.4.1. Landskapets form och upplevelse 

Gemensamt för alla alternativ 

De mest vanligt förekommande effekterna av ett stationsläge bedöms vara skalbrott, 

förändrad visuell karaktär, strukturomvandling, förändrad karaktär, barriäreffekt – visuell 

och fysisk, samt utradering. Konsekvenserna av nämnda effekter varierar självklart 

beroende från plats till plats, men de vanligaste negativa konsekvenserna är ett förlorat 

upplevelsevärde, svårläst landskap och förändrad karaktär. Positiva konsekvenser kan vara 

tydligare och mer lättläst struktur, skönhetsupplevelser genom god arkitektur och höga 

upplevelsevärden för resenärer.  

I de lägen som stationerna inte är förlagda inom tätorten skiljer sig möjligheterna till 

integrering med staden och kringliggande strukturer. I redan starkt infrastrukturpåverkade 

landskap kan en station ha en samlande effekt, medan en station i det mer småskaliga 

opåverkade landskapsrummet kan ge en negativ effekt på upplevelsen. 

Lund stad ligger inom slättlandskapet och omges av ett flackt slättlandskap på den västra 

sida och ett mer böljande på den östra. Lund stad är en tät medeltida stad. Stadens 
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tillväxtzon ligger främst i de nordvästra delarna, där nya forskningsanläggningar knutna till 

universitetsvärlden byggs.  

Alternativ V1 – Väst Vallkärra 

Det västra delområdet ligger i det flacka slättlandskapet som är starkt präglat av ett mycket 

rationellt jordbruk. Vyerna är vida och vyn från väster mot Lund stad är 

riksintresseskyddad. Omkringliggande slätt är starkt infrastrukturpåverkad och 

genomkorsas av flera större vägar, kraftledningar och i den norra delen även järnväg. Det 

finns inga tydliga riktningar i landskapet. 

Det storskaliga landskapet bedöms ha god tålighet för att rymma en storskalig anläggning. 

De negativa konsekvenserna på form och upplevelse bedöms som relativt små, beroende på 

exakt utformning och läge. Det finns risk för att anläggningen utgör en visuell barriär om 

den förläggs på hög bank. Det skulle ha negativa konsekvenser för upplevelsevärdet samt 

landskapets läsbarhet. Förläggs järnvägen nedsänkt i landskapet bedöms den visuella 

påverkan bli mindre. Nedsänkt variant kan dock försvåra markanvändningen. Det aktiva 

jordbruket är en förutsättning för de storskaliga landskapsrummen. Förändrade 

brukningsmönster kan ha negativa konsekvenser för upplevelsen av slätten. Längre söderut 

kan en bro över Höjeå ha visuell påverkan på landskapet. Graden av negativ konsekvens 

avgörs av detaljutformning och läge.  

Beroende på bullerskyddens utformning kan detta stationsalternativ ge resenärerna fina 

utblickar över slätten och Lunds stadssiluett vilket är en positiv konsekvens. För betraktare 

på större avstånd kan alternativet ha negativa konsekvenser för upplevelsen av Lunds västra 

stadssiluett. 

Stationen integreras inte i stadsbilden vilket är negativt ur resenärssynpunkt.  

Stora möjligheter finns att anläggningens skala och riktning kan samspela med områdets 

förutsättningar, vilket bedöms minska risken för att negativa konsekvenser uppstår. Ur ett 

resenärsperspektiv ges begränsade upplevelser av Lunds tätort och dess identitet som stad. 

Vyn mot västra stadssiluetten bedöms dock bidra till måluppfyllelsen att synliggöra 

landskapet för resenären. Den är dock starkt beroende av utformningen av bullerskydd.  

Alternativ C1 – Central tunnel 

Närmast Lund är landskapet flackt och öppet med få infrastrukturobjekt. En 

höghastighetsjärnväg enligt alternativet bedöms bli visuellt synlig, men kan samverka med 

skala och riktningar. Något skalbrott eller någon stor påverkan på riktning och struktur på 

de öppna slätterna bedöms inte uppstå förutsatt att höghastighetsjärnvägen ligger lågt i 

landskapet, antingen nedgrävd eller på låg bank. Dock kan skalbrott uppstå intill mindre 

vägar och bebyggelse. 

En station i det centrala utredningsområdet bidrar till måluppfyllelse ur 

resenärsperspektivet då staden synliggörs för resenären. Den storskaliga anläggningen som 

ska in i staden riskerar motverka måluppfyllelsen vad gäller målet att få den färdiga 

anläggningen att samspela med staden och visa omsorg. Detta är starkt beroende av 

utformning. 
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Alternativ C2 – Central i plan 

En höghastighetsjärnväg enligt alternativet bedöms bli visuellt synlig, men kan samverka 

med skala och riktningar. Något skalbrott eller någon stor påverkan på riktning och struktur 

på de öppna slätterna bedöms inte uppstå förutsatt att höghastighetsjärnvägen ligger lågt i 

landskapet, antingen nedgrävd eller på låg bank. Dock kan skalbrott uppstå intill mindre 

vägar och bebyggelse. 

Höghastighetsjärnväg på bank kan bryta rörelsemönster och påverka arrondering och 

brukningsförhållanden, inom mycket värdefull jordbruksmark, klass 10. Det är viktigt att 

upprätthålla vägnät och samband. Området norr om Lund är utpekat som ett grönstråk. 

Det centrala delområdet ligger mitt i Lunds centrum med medeltida stadsstruktur och nya 

byggnader som byggs just nu intill spårområdet. Stadens skala är relativt småskalig, även 

om flera av de nyare byggnaderna är mer storskaliga. Stationen kan integreras i stadsbilden, 

vilket är positivt då det bidrar till resenärsupplevelsen. Sträckningens samverkar med 

stadens struktur vilket underlättar inpassning. Det redan stora stationsområdet blir än mer 

storskaligt, men bedöms ha viss tålighet landskapsbildsmässigt utan att upplevelsen av 

Lund går förlorad.  

Tre anslutningar in mot Lund kan bli aktuella. Från väst, från norr eller från öst (i alla 

alternativ behöver spåren grävas ned och passera under stambanans västra spår och komma 

upp i mitten). Anslutningen från norr bedöms påverka landskapet minst, men här hamnar 

spåren dock nära bostadsområdet Vallkärratorn, och måste sedan gå igenom eller under en 

större kyrkogård. Från väster kan höghastighetsjärnvägen försänkas med 

landskapsanpassning. Sträckan går dock nära befintliga bostäder, bland annat i Stångby, 

och risk finns att barriäreffekter uppstår för bebyggelsen. Möjlighet finns att kombinera 

höghastighetsjärnvägen med en större landskapspark och på så sätt öka tillgänglighet och 

funktioner i landskapet. Detsamma gäller även vid anslutningen från öster. Vad gäller 

anslutning mot tråg kan i båda fall anordnas i mindre exponerade lägen utanför 

stadsgränsen. För detta kan krävas inlösen av fastigheter.  

Alternativ C2a – Central i tunnel, 2 spår i tunnel och Alternativ C2b – Central i tunnel, 6 spår 

i tunnel 

Se bedömning för alternativ C1.  

Alternativ O1 – Öst Ideon 

Landskapet utmed E22 norr om Lund är relativt tåligt då det redan är starkt 

infrastrukturpåverkat samt har en varierad storskaligt böljande topografi i nord-sydlig 

riktning. Landskapet inte speciellt känsligt för skalbrott. Topografiska variationer innebär 

att de långa siktlinjerna bryts oftare än på den västra sidan om Lund. Genom att 

samlokalisera järnvägen E22 behålls en tydlig riktning i landskapet. E22 passerar genom 

Lund i nedsänkt grön korridor förbi storskalig bebyggelse med, nya Brunnshögs 

utvecklingsområde, samt söderut handels- och verksamhetsområden. Även här följer 

höghastighetsbanan riktning, struktur och skala. För att kunna ansluta till spåret mot 

Malmö krävs passage genom Råby verksamhetsområde och förbi Knästorp. 

Idag sker en stor satsning på Lunds universitets verksamhet inom Ideon områdets som 

sträcker sig in till stadskärnan. En planerad spårväg skulle koppla samman den nya 

höghastighetsstationen med Lunds befintliga tågstation och därmed också bidra till 

pågående processer och utveckling inom detta område. I området kring Ideon sker idag 
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storskalig exploatering vilket skapat en fysisk och visuell barriär mellan staden i väst och det 

öppna landskapet i öst. Genom att addera en höghastighets järnväg här finns risk att denna 

barriär ytterligare förstärks. Med en station i Brunnshög skulle höghastighetsbanan som ett 

tidsenligt, snabbt transportsystem kunna lyftas fram på ett sätt som anknyter till 

Brunnshögs skala och visionen för Brunnshög: 

 Världens främsta forskningsanläggningar. 

 Ett europeiskt föredöme för hållbart stadsbyggande. 

 Ett internationellt utflyktsmål för vetenskap, kultur och rekreation. 

Skyddsåtgärder alla alternativ 

Tillse goda passagemöjligheter.  

Varsamma markmodelleringar intill spåren kan vara ett sätt att få anläggningen att förankra 

anläggningen i landskapet. Detta kräver stora ytor eftersom landskapet är mycket flackt. 

Förlägg eventuella planskildheter med andra spår utanför stadskärnan. 

Omsorgsfull gestaltning av broar, passage och station. 

Ta ett helhetsgrepp om hela området och skapa struktur genom höghastighetsjärnvägen. 
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8.4.2. Kulturmiljö 

 

Gemensamt för samtliga alternativ 

Vid stationslägena finns en risk för centrumförskjutningar, där historiska centrum kan bli 

svårare att avläsa när nya målpunkter och barriärer uppkommer. Tätorternas förhållande 

till sitt omland kan också påverkas negativt genom att siktlinjer och stadssiluetter visuellt 

förändras eller bryts samt att de sammansatta kulturmiljöerna som tätorterna utgör kan 

fragmenteras av en barriärskapande bana. Denna typ av påverkan och effekt kan medföra 

att orternas karaktär, tidsdjup och läsbarhet förändras vilket resulterar i att det 

kulturhistoriska värdet kan minska. Generell påverkan och effekter och konsekvenser för 

landskapen kring stationerna lyfts även under avsnittet Landskap. 

Anläggandet av en bana i centrala lägen och i närheten av tätorterna medför risker för ökade 

buller- och vibrationsnivåer. Dessa kan ha stor påverkan och negativ effekt på 

kulturmiljövärden. Dels kan vibrationer och stomljud innebära direkta skador på 

kulturmiljön, dels kan bullerpåverkan medföra att upplevelsen av kulturmiljön störs. 

Bullerskyddsåtgärder kan även få en direkt negativ effekt genom fysiska ändringar på 

byggnader. Bruksvärdet på kulturhistoriskt värdefulla byggnader riskerar att minska och 

kan påverka underhåll och därmed värdet på långsikt. Även åtgärder så som bullerskärmar, 
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kan medföra en stor visuell påverkan på landskapet då järnvägsanläggningen blir betydligt 

mer dominerande.  

Där banan kan passera genom en fornlämningsmiljö förväntas följande påverkan och 

effekt: 

•Fornlämningsmiljöerna riskerar att utsättas för negativ påverkan genom hel eller delvis 

radering. 

•Fornlämningsmiljöerna riskerar att genom skalbrott, splittring, förändrade visuella 

samband eller minskad tillgänglighet att påverkas i sin karaktär och i möjligheten att 

upplevas i sitt landskapliga sammanhang. 

•Banan kan fragmentera landskapet och minska dess kulturhistoriska värde, landskapets 

läsbarhet och tidsdjup. 

Där banan kan passera genom en bebyggelsemiljö förväntas följande påverkan och 

effekt: 

•Bebyggelsemiljön kan komma att utsättas för negativ påverkan genom exempelvis 

rivning, vibrationer under anläggningstiden, etc. 

•Bebyggelsemiljön kan genom skalbrott, splittring, förändrade visuella samband eller 

strukturomvandling komma att påverkas i sin karaktär. 

•Banan kan fragmentera bebyggelsemiljön och minska dess kulturhistoriska värde, 

landskapets läsbarhet och tidsdjup. 

Där banan kan passerar genom odlingslandskap förväntas följande påverkan och effekt: 

•Odlingsmiljön kan genom skalbrott, splittring, förändrade visuella samband eller 

strukturomvandling komma att påverkas i sin karaktär. 

•Banan kan fragmentera miljöerna och minska dess kulturhistoriska värde, landskapets 

läsbarhet och tidsdjup. 

•Förutsättningarna för fortsatt brukande av odlingsmarken kan påverkas negativt 

genom till exempel strukturomvandling, uppsplittring av brukningsenheter eller 

försämrad tillgänglighet. 

Där banan passerar genom en sammansatt kulturmiljö förväntas följande påverkan och 

effekt: 

•Sammansatta kulturmiljöer kan komma att utsättas för negativ påverkan i form av till 

exempel utradering av en eller flera delar. 

•Sammansatta kulturmiljöer kan genom skalbrott, splittring, förändrade visuella 

samband eller strukturomvandling komma att påverkas i sin karaktär. 
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Lund omges av ett utpräglat slättlandskap med stora odlingsarealer. 

Höghastighetsjärnvägen kan där medföra stor visuell påverkan över stora ytor. Siktlinjer in 

mot Lund kan komma att påverkas negativt och stadens visuella dominans i landskapet kan 

komma att minska. Arealerna kan även fragmenteras och funktionella samband såsom 

mindre vägar kan komma att brytas. Detta resulterar i att jordbruket kan försvåras och att 

en markanvändning med mycket lång hävd riskerar att bitvis förvinna. Landskapets 

karaktär förändras och dess tidsdjup blir därmed svårare att uppleva. 

I slättlandskapen kring Lund är flertalet fornlämningar bortodlande vilket medför att de 

lämningar som finns bevarade ofta har ett mycket högt kulturhistoriskt värde och att de är 

nödvändiga för att landskapets tidsdjup ska kunna förstås. 

Flera av länsvägarna till och från Lund har lång hävd och påvisar funktionen som centralort 

med många resande. Om vägarna bryts eller dras om blir dessa samband otydligare eller 

försvinner vilket gör landskapets läsbarhet otydligare. 

Alternativ V1 – Väst Vallkärra 

Stationsläget berör inga utpekade kulturmiljöer direkt. Däremot berörs riksintresset Lund 

indirekt. Ett nytt västligt stationsläge kan innebära nyetablering av bebyggelse. Etableringar 

väster om Lund riskerar att bryta siktlinjer över slätten och de i riksintresset Lund utpekade 

siktlinjerna in mot staden. Historiska vägsträckningar till och från staden utgör uttryck för 

riksintresset och bedöms kunna påverkas negativt av en höghastighetsjärnväg. 

Den vidare sträckningen av banan norrut medför dock att miljöer utpekade av länsstyrelsen 

påverkas, såsom Stångby - Västra Hoby – Krutmöllan, samt kulturmiljöstråken Kävlinge å 

och södra stambanan. I norra delen av kommunen riskerar en dragning genom riksintresset 

Svenstorp - Hviderup -Flyinge -Västra Hoby att skilja kulturhistoriska samband. Området är 

en komplex och sammansatt kulturmiljö med monumental prägel. Att fragmentera 

godsmarkerna och de verksamheter kopplade till godsen kan kraftigt försvåra landskapets 

läsbarhet. Viktiga kulturhistoriska samband som är sårbara är de kring godsen, där gods och 

kyrkan tillsammans med industrier, jordbruksmark och fornlämningsområden konstruerar 

landskapet. 

Där banan passerar genom infrastrukturmiljöer förväntas följande påverkan och effekt: 

•Betydande vägstrukturer kan komma att ändras eller brytas. 

•Kulturmiljövärden knutna till den befintliga järnvägen med tillhörande anläggningar 

kan påverkas, exempelvis genom flyttade, stängda eller återöppnade 

stationer/hållplatser eller omdragning av linje. 

•Betydande vägstrukturer som kan komma att stärkas eller försvagas genom 

återupprättade, avskurna eller ändrade sträckningar. 

•Påverkan på kulturmiljövärden kopplade till befintlig järnväg kan innebära förstärkta 

eller försvagade samband mellan den befintliga järnvägen och samhällen, bebyggelse 

och industrier. 
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Ytterligare infrastrukturelement i det västra landskapet riskerar att fragmentera 

jordbruksmarken och försvåra jordbruk och upplevelsen av det historiska 

jordbrukslandskapet. Höghastighetsbanans kontaktledningar riskerar att ytterligare störa 

siktlinjerna och störa upplevelsen av slättlandskapet väster om Lund. 

Generell påverkan och effekt på fornlämningsmiljöer förväntas bli störst i fornlämningstäta 

områden. Banan riskerar genom utradering och brutna samband kunna påverka läsbarheten 

av fornlämningsmiljön negativt. Väster om Lund återfinns flera fornlämningar, framförallt 

boplatser och högar. Koncentrationen av lämningar är dock relativt låg och lämningarna 

återfinns främst längs väg 108, mellan Lackalänga och Västra Hoby samt kring Värpinge och 

Vragerup. 

Risk finns att den medeltida kyrkan i Stångby som är skyddad som kyrkligt kulturminne 

påverkas negativt. 

Ett stationsläge i det västliga delområdet bedöms medföra risk för att negativa konsekvenser 

uppstår eftersom värdefulla bebyggelse- och fornlämningsmiljöer samt siktlinjerna över 

slättlandskapet kan påverkas negativt. 

Alternativ C1, C2, C2a och C2b 

Påverkan från ett centralt stationsläge är helt beroende på om stationen läggs i markplan 

eller i tunnel. Vid ett stationsläge i markplan finns risker att miljöer såsom värdefull 

bebyggelse skadas och att kulturhistoriskt viktiga strukturer och samband bryts. Även 

kulturlagret under Lund kan komma att påverkas. Ett stationsläge i tunnel bedöms inte 

påverka kulturhistoriska samband och strukturer i staden men kan genom buller, 

vibrationer, stomljud och grundvattensänkningar medföra skador på såväl kulturlager som 

bebyggelse och andra objekt, används dock byggmetoden cut and cover blir påverkan stor. 

En omfattande påverkan i Lunds stadskärna får mycket stora effekter och konsekvenser för 

kulturmiljön. Flertalet av kulturmiljöerna har en mycket hög relevans på ett nationellt och 

bitvis internationellt plan. Om stadens karaktär eller struktur förändras riskerar dess 

läsbarhet att minska och en viktig del av hela Sveriges historia blir svårare att uppleva. 

Ett centralt stationsläge berör riksintresset Lund. Den vidare sträckningen av banan norr ut 

medför att miljöer utpekade av länsstyrelsen påverkas, så som Stångby - Västra Hoby – 

Krutmöllan, samt kulturmiljöstråket Kävlinge å. I norra delen av kommunen riskerar en 

dragning genom riksintresset Svenstorp - Hviderup -Flyinge -Västra Hoby att skilja 

kulturhistoriska samband. Området är en komplex och sammansatt kulturmiljö med 

monumental prägel. Att fragmentera godsmarkerna och de verksamheter kopplade till 

godsen kan kraftig försvåra landskapets läsbarhet. Viktiga kulturhistoriska samband som är 

sårbara är de kring godsen, där gods och kyrkan tillsammans med industrier, jordbruksmark 

och fornlämningsområden konstruerar landskapet. 

De medeltida kyrkorna, skyddade som kyrkliga kulturminnen, vid Odaslöv och Håstad kan 

påverkas negativt av banan. 

Banan riskerar genom utradering och brutna samband kunna påverka fornlämningsmiljön. 

Under Lunds historiska stadskärna återfinns ett kulturlager, vilket är klassat som 

fornlämning. Även norr och söder om Lund återfinns flertalet fornlämningar med höga 

koncentrationer vid Odaslöv, Svenstorp, Hviderup och Örtofta. Söder om Lund är 

koncentrationen hög kring Höjeå. Banan riskerar att bryta kulturhistoriska- och funktionella 
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strukturer i det böljande slätt- och jordbrukslandskap norr om Lund. I jordbrukslandskapet 

finns samband mellan bytomter, gårdar, fornlämningar och brukat jordbrukslandskap. 

Dessa samband riskerar att brytas och landskapet att fragmenteras av stationsläge och 

bansträckningen. 

Alternativ O1 – Öst Ideon 

Stationsläget berör riksintresset Lund indirekt, bland annat genom att tillfartsvägar och 

siktlinjer mot staden omfattas av uttrycken för riksintresset. Den vidare sträckningen av 

banan norr ut medför att miljöer utpekade av länsstyrelsen påverkas, så som Stångby - 

Västra Hoby – Krutmöllan, samt kulturmiljöstråket Kävlinge å. Flera av de östliga vägarna 

in till Lund har historisk sträckning och kan utgöra uttryck för riksintresset Lund. Dessa 

bedöms kunna brytas av en östlig dragning av banan. I norra delen av kommunen riskerar 

en dragning genom riksintresset Svenstorp - Hviderup -Flyinge -Västra Hoby att bryta 

kulturhistoriska samband.  

Ett stationsläge i det östra delområdet kan innebära att fornlämningsmiljöer påverkas. 

Dessa kan komma att utraderas eller skadas. Kulturhistoriska samband mellan 

fornlämningsmiljöer och övriga landskap kan komma att påverkas negativt, särskilt i 

delområdets nordöstra del vid Kungsmarkerna. Området omfattar även tidiga 

bosättningsmiljöer vilka kan komma att påverkas negativt och skadas eller utraderas. 

Effekter kan medföra omfattande konsekvenser i form av sänkt kulturhistoriskt värde för 

hela Lunds omland och kulturlandskap, då Lunds tillkomst och tidiga relation till omlandet 

blir svårare att utläsa. 

De medeltida kyrkorna i Odarslöv och Håstad, skyddade enligt kulturmiljölagen, bedöms 

kunna påverkas av banans dragning genom utradering, skador eller brutna samband. Banan 

riskerar genom utradering och brutna samband kunna påverka fornlämningsmiljön. Kring 

Brunnshög, just norr om Lund förekommer en hög koncentration av fornlämningar. 

Koncentrationen är även hög kring Odaslöv, Stångby och Örtofta. 

Ett stationsläge i det östra delområdet bedöms medföra risk för att negativa konsekvenser 

uppstår. Inom området återfinns höga kulturhistoriska värden kopplade till den medeltida 

stadsbildningen och det forntida landskapet som kan komma att påverkas. 
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8.4.3. Naturmiljö 

 

Alternativ V1 – Väst Vallkärra 

Inget intrång sker naturreservatet Nöbbelövs mosse med Vallkärra mader, och med ett 

avstånd på flera hundra meter bedöms inte heller buller störa fågellivet. Rinnebäcksravinen 

bedöms inte påverkas alls av den västliga järnvägssträckningen.  

I norra delen av bedömd sträckning så ligger extremrikkärret Stångby mosse. Intrång kan 

komma att ske i objektets västra del, men kan eventuellt undvikas om sträckningen förläggs 

ytterligare västerut. De hydrologiska förhållandena behöver utredas vidare så att inte 

mossens hydrologi påverkas negativt. En högre landskapsbro bedöms ge mindre negativa 

effekter än vad en bank eller skärning genom området skulle medföra. Om direkta eller 

indirekta intrång görs i objektet så kan hotade arter riskera att påverkas. Eftersom objektet 

är utpekat som Natura 2000-område, förutom naturreservat och riksintresse naturvård, 

behöver en Natura 2000-prövning göras för eventuellt intrång. För att kunna svara på 

projektets påverkan behöver inventeringar av områdets status göras.  

Alternativ C1 – Central tunnel 

Inga nationella eller regionala utpekade skyddsvärda naturmiljöer påverkas av dragningen. 
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Lunds många värdefulla trädmiljöer, där Lund utgör en värdekärna för äldre träd, kan 

komma att påverkas. Beroende på hur tunneln byggs kan parker med olika kvalitéer 

påverkas. Cut and cover påverkar träd i störst omfattning då träd kan komma att avverkas 

eller påverkas genom avsänkning av grundvattnet. Frågan behöver utredas vidare och kan 

troligen med hjälp av skyddsåtgärder och kontrollprogram minimeras eller helt elimineras. 

Parker har inte studerats i detta skedet utan får utredas i en mer detaljerad projektering. 

Alternativ C2 – Central i plan 

De äldre träden i Lundatrakten utgör en värdekärna ur ett skånskt perspektiv. Stadsparken i 

Lund som är ett Natura 2000-område utpekat för spindeldjuret hålträdsklokrypare riskerar 

habitatförlust av nya järnvägsspår. Ett intrång i Stadsparken innebär en stor förlust 

botaniskt såväl som historiskt. En Natura 2000-prövning behöver göras för eventuellt 

intrång. För att kunna svara på projektets påverkan behöver inventeringar av områdets 

status göras. Lunds många värdefulla trädmiljöer, där Lund utgör en värdekärna för äldre 

träd, kan komma att påverkas. Det finns en hel del parker längs den befintliga järnvägens 

norra delar. Beroende på var dragningen hamnar påverkas olika parker med olika kvalitéer. 

Parker har inte studerats i detta skedet utan får göras i en mer detaljerad projektering. 

Alternativ C2a – Central i tunnel, 2 spår i tunnel 

Se bedömning för alternativ C1. 

Alternativ C2b – Central i tunnel, 6 spår i tunnel 

Se bedömning för alternativ C1. 

Alternativ O1 – Öst Ideon 

Östra delområdet går in i ett mycket stort riksintresse för naturvård som heter Hardeberga - 

Södra Sandby - Dalby - Krankesjöområdet, Inom östra delområdet för 

höghastighetsjärnvägen finns värdekärnan Kungsmarken som är både naturreservat och 

Natura 2000-område.  Det östliga alternativet för höghastighetsjärnvägen ansluter till Lund 

utan att de skyddade områdena berörs. Möjligen skulle spridningssamband väster ut från 

riksintresseområdet kunna försvagas.   

De biologiska värdena är mycket höga österut, och detta har den nya stadsdelen i projekt 

Brunnshög anammat där grönytor av hög kvalité planeras. Adderas järnvägen i den 

nordöstra delen av Lund i ett sent skede i stadsutvecklingen finns en risk att 

sparade/skapade gröna ytor minskas/tas i anspråk då järnvägen tillförs. Med god planering 

och framförhållning kan eventuellt de gröna värdena istället förstärkas när järnvägen 

placeras i ett sådant sammanhang. Brunnshögsprojektet har höga ambitioner vad gäller 

stadsodling och ekologiska värden generellt, vilket utgör förutsättningar för att stadsdelen 

kan införliva en eventuell järnväg på ett bra sätt. 

Skyddsåtgärder alla alternativ 

Det är troligt att äldre träd påverkas negativt av järnvägsbyggnationen. Det är viktigt att träd 

som måste avverkas ersätts, så att ingen förlust av Lunds äldre träd sker på längre sikt. 

Frågan behöver utredas vidare och kan troligen med hjälp av skyddsåtgärder och 

kontrollprogram minimeras eller helt elimineras. 
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8.5. Fokusområde Hälsa och säkerhet 

8.5.1. Människors hälsa 

Gemensamt för alla alternativ 

Buller  

Att förlägga en höghastighetsjärnväg genom eller i nära anslutning till en tätort medför att 

det krävs omfattande bullerreducerande åtgärder för att bullernivåerna utomhus ska vara 

acceptabla. Beroende på hur nära bostäder och annan bullerkänslig verksamhet som 

höghastighetsjärnvägen förläggs kommer olika former av bullerreducerande åtgärder att 

krävas. I vissa fall kan det innebära att normalt tillämpliga riktlinjer inte kan tillämpas och 

avvikelser måste accepteras. Detta gäller främst bullernivåer utomhus. 

Även stomljud kan bli ett problem som måste hanteras för att kunna innehålla acceptabla 

ljudnivåer inomhus. 

Lunds stad är idag utsatt för ett antal bullerkällor i form av gator/vägar, järnvägar och 

industrier men även vindkraftverk, skjutbanor och avfallsanläggningar bidrar till 

bullerbidragen som påverkar olika delar i staden. De största trafikbullerkällorna är väg E22 

som skär genom stadens östra del i nord/sydlig riktning med angränsande bebyggelse i form 

av kontorsverksamheter, mindre industrier men även bostäder. Andra vägar med stor 

bullerpåverkan är Norra ringen samt stadens gatunät. Järnvägen som är del av den så 

kallade stambanan passerar genom den centrala stadskärnan och är mycket starkt trafikerad 

av såväl passagerartåg som godståg. Samtliga passagerartåg stannar i Lund medan 

godstågen passerar. Det finns en anslutning i norr mot Västkustbanan som även den har 

frekvent trafik av lokaltåg. Inom Lunds tätort finns ett antal industrier, spridda över staden, 

som ger visst bullerbidrag till närområdet. Vindkraftverk är lokaliserade till stadens västra 

del men även norr om centralorten. Lunds Universitet har genomfört en studie av så kallade 

tysta områden inom Lunds kommun och funnit åtta områden som man betraktar som 

viktigare bullerfria områden. Ett av dessa ligger norr om Lunds centralort och de övriga sju 

ligger i den östra delen av kommunen, relativt långt från de centrala delarna av Lund. I 

studien har ett femtiotal mindre bullerfria områden som till stor del är väldigt små och 

otillgängliga identifierats. 
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Vibrationer 

De vibrationseffekter och konsekvenser man kan koppla till människors hälsa i samband 

med en höghastighetsjärnväg är också väldigt starkt kopplade till buller och i dessa fall är 

det då den sammanlagda effekten av både vibrationer och buller som påverkar människors 

hälsa. Sannolikt kommer bulleraspekten alltid att finnas med när de boende uppfattar 

vibrationer från en höghastighetsjärnväg. Förhöjda vibrationsnivåer är starkt kopplat till 

faktorer såsom trötthet och störkänslighet men även högt blodtryck och hjärt-

/kärlsjukdomar är kända symptom. Vibrationer kan därmed ha stor inverkan på människors 

hälsa.  

Markvibrationer alstras främst från tung verksamhet. I Lund är den i huvudsak kopplad till 

järnvägarna (framför allt med godstågstrafik) men till viss del även från vägtrafiken (tunga 

lastbilar). Även viss tung industri kan orsaka vibrationer lokalt kring verksamheten. 

Bostäder som ligger på mycket kort avstånd från järnvägen påverkas idag av vibrationer som 

innebär viss komfortnedsättning men nivåerna blir sannolikt inte så höga att skador på 

byggnader sker. Viss verksamhet kan vara mycket känslig för vibrationer. Ett exempel är 

forskningsstationen Max IV i nordöstra delen av Lund som ligger relativt nära Väg E22. 

Det finns i övrigt mycket begränsad information om vibrationsförhållanden inom Lunds 

kommun, vilket bör utredas vidare. 

Skyddsåtgärder 

Avstånd och topografi men även höghastighetsjärnvägens höjdläge relativt omgivande 

terräng är väsentliga faktorer som avgör om och i vilken omfattning skyddsåtgärder 

erfordras. De skyddsåtgärder som i första hand kommer ifråga är bulleravskärmning med 

skärmar/plank och vallar i närheten av höghastighetsjärnvägen vilket påverkar 

utomhusnivåerna. I vissa fall kan lokala bulleravskärmningar nära bostäder och uteplatser 

ge en förbättrad boendemiljö. Vid nyplanering kan byggnaders utformning med bullerutsatt 

och tyst sida också vara en möjlighet att åstadkomma en god ljudmiljö.  

I fall där höga utomhusnivåer trots åtgärder uppträder kan fasadförbättrande åtgärder 

genomföras. Det handlar då främst om fönster med hög bullerreduktion och ljuddämpade 

friskluftsventiler. I vissa fall kan även fasader, tak etcetera erfordra förbättringsåtgärder. 

Alternativ V1 – Väst Vallkärra 

Buller  

Med detta spårläge kommer de västliga delarna av Hjärup att påverkas av buller på ett sätt 

som det inte gör idag. Befintliga industribyggnader ger viss bulleravskärmning men 

komplettering med bullerskärmar kommer ändå att bli nödvändig. Avståndet till Värpinge 

by är ca 900 m vilket medför att denna del av Lund endast marginellt kommer att påverkas 

av buller från höghastighetsjärnvägen. Det finns dock ett antal hus/gårdar som passeras på 

nära avstånd vilket innebär att bullerskyddsåtgärder ändå kommer att behövas. Detta gäller 

även den fortsatta sträckan norrut där det också finns hus/gårdar vilket erfordrar 

bullerskyddsåtgärder. Om spårläget ligger i skärning kommer de nödvändiga skärmarna att 

kunna göras lägre vilket då minskar det visuella intrycket av banan.  

Beroende på val av sträcka norr om Lund kan man vid ett västligt läge av spåren hamna nära 

eller genom området Stångby mosse som Lunds kommun betraktar som ett viktigt bullerfritt 

område. Sträckan passerar även nära eller genom andra bullerfria mindre områden väster 

och norr om Lund. Även under byggtiden kommer denna sträckning att vara känslig för 
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buller eftersom det idag är relativt tyst på många sträckor. Vid passage av Höje å erfordras 

det sannolikt pålnings-/spontningsarbeten vilket ger upphov till buller (och vibrationer) 

under en begränsad tid. 

Vibrationer 

Området präglas till övervägande delen av moränlera. Sannolikt kommer detta vara lämpligt 

vid en spårförläggning i området. Ett parti med torv finns dock vid Nöbbelövs mosse. Det 

finns även ett stråk vid Höje å som domineras av svämsediment. Dessa måste sannolikt 

ersättas med lämpligare material. 

När det gäller vibrationer kan enstaka hus nära Höje beroende på avstånd, bli utsatta för 

vibrationer (svämsediment är dominerande i detta område). 

Samlad bedömning 

Tätortspassagen omfattar huvudsakligen ett relativt glesbefolkat område. Av den 

anledningen finns det goda möjligheter att begränsa negativa konsekvenser för människors 

hälsa genom att anpassa stationens läge så att så få människors som möjligt exponeras för 

buller, vibrationer och magnetiska fält.  

Alternativ C1 – Central tunnel 

Buller  

Ett stationsläge centralt i marknivå medför höghastighetsjärnvägen kör samma sträcka som 

idag. Den ökning av buller som kommer att ske kommer att vara marginell i de fall då tågen 

stannar i Lund. De nya höghastighetstågen kommer att vara betydligt tystare än nuvarande 

tåg vilket medför att maxnivåerna kommer att vara bestämda av de mer traditionella tågen 

som trafikerar linjen idag. I de fall då tåg passerar i hög fart genom Lund kommer dock 

påverkan att bli mycket stark. 

Inga tysta områden finns utmed denna sträcka. 

En förläggning av spåren för höghastighetstågen i tunnel medför att bullerbidraget för den 

sträcka som ligger under mark kommer att vara obefintlig. Vid tunnelmynningarna i norr 

och söder finns risk för impulsartade ljud (tryckvåg) i samband med att tågen passerar 

mynningarna vilket kan upplevas som störande (och t o m skrämmande).  

Under byggskedet kommer sannolikt bullerstörningar att uppkomma (stomljud) med 

restriktioner kring genomförandet som följd. Betydande bullerstörningar från arbetsfordon 

och transporter kommer att ske, främst vid de två tunnelmynningarna. 

Vibrationer 

Det centrala delområdet omfattar delar av staden som idag är bebyggda. Det gör att en 

järnvägssträckning genom detta område borde vara lokaliserad till befintlig järnväg.  

Sträckan under mark kommer att generera stomljud i hus i banans närhet. Förläggning av 

spåren på vibrationsisolerande mattor och dylikt kommer att erfordras på delar av den 

underjordiska sträckan. Rätt utfört kommer även vibrationer från tågen att reduceras 

kraftigt av detta. Inga tysta områden finns utmed denna sträcka. 

Ur en järnvägsteknisk synvinkel utgörs marken i stort av lerig morän vilket inte borde 

innebära några problem ut en järnvägsteknisk synvinkel. Vibrationerna från 
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höghastighetståg kommer att vara av underordnad betydelse jämfört med dagens tåg, främst 

godstågen. 

Samlad bedömning 

Tätortspassagen omfattar huvudsakligen ett tätbefolkat område. Av den anledningen kan 

det vara svårt att begränsa negativa konsekvenser för människors hälsa så få människors 

som möjligt exponeras för buller och vibrationer. Avseende buller kommer skyddsåtgärder 

att erfordras i mer eller mindre omfattning beroende på den fysiska placeringen av 

höghastighetsjärnvägen. I de fall då tågen inte stannar eller passerar med låg fart kan det 

vara så att gällande riktvärden inte kan uppfyllas med normala skyddsåtgärder i form av 

bullerskärmar/-vallar och fönster-/fasadåtgärder. Det centrala läget innebär också att 

avstånden mellan höghastighetsjärnvägen och bostäder kommer att vara förhållandevis kort 

vilket ökar risken för vibrationspåverkan i befintliga bostäder. Sammantaget bedöms ett 

stationsläge i centrala delområdet innebära risk för att negativa konsekvenser uppstår. 

Förhöjda bullernivåer är starkt kopplat till faktorer såsom sömnsvårigheter, trötthet och 

störkänslighet men även högt blodtryck och hjärt-/kärlsjukdomar är kända symptom. Buller 

kan därmed ha stor inverkan på människors hälsa. 

Alternativ C2 – Central i plan 

Se även bedömning av alternativ C1.  

Buller 

Ett stationsläge centralt i marknivå medför att höghastighetstågen kör samma sträcka som 

idag. Den ökning av buller som kommer att ske kommer att vara marginell. De nya 

höghastighetstågen kommer att vara betydligt tystare än nuvarande tåg vilket medför att 

maxnivåerna kommer att vara bestämda av de mer traditionella tågen som trafikerar linjen 

idag. Alla höghastighetståg planeras stanna i Lund vilket då medför att hastigheterna och 

bulleravgivningen kommer att minska när tågen närmar sig stationen. Inga tysta områden 

finns utmed denna sträcka. 

Under byggskedet kommer stark logistisk påverkan att ske. Framför allt passagen söder om 

Lunds station kommer att vara kritisk eftersom avstånden till bostäderna är mycket kort. 

Även ev. rivningsarbeten kan vara en möjlig bullrande verksamhet. 

Vibrationer 

Även vibrationerna från höghastighetstågen kommer att vara av underordnad betydelse 

jämfört med dagens tåg, främst godstågen. 

Alternativ C2a – Central i tunnel, 2 spår i tunnel 

Se även bedömning av alternativ C1.  

Alternativ C2b – Central i tunnel, 6 spår i tunnel 

Se även bedömning av alternativ C1.  
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Alternativ O1 – Öst Ideon 

Buller  

Detta spårläge kommer i stort att följa befintlig motorväg (E22) som redan idag är starkt 

bullerutsatt. Endast ett marginellt extra bullerbidrag är att förvänta. Sträckan i Lunds södra 

del kommer att ansluta till befintliga stambanan och här kan ett fåtal enskilda hus/gårdar få 

ett större bullerbidrag än idag. 

Under byggskedet kommer bullrande verksamhet att ske längs hela sträckan. Eftersom E22 

redan idag är starkt bullrande bedöms byggverksamheten endast ge ett mindre tillskott. Vid 

passage av Höje å erfordras det sannolikt pålnings-/spontningsarbeten vilket ger upphov till 

buller (och vibrationer) under en begränsad tid. 

Vibrationer 

Med detta stationsläge passeras forskningsstationen MAX IV i stadens norra del. 

Anläggningen är mycket känslig för vibrationer. Vid val av detta stationsläge måste inverkan 

av vibrationer från höghastighetsjärnvägen utredas vidare så att verksamheten vid MAX IV 

inte påverkas. 

Området domineras av lerig morän som bedöms vara lämpligt underlag för en 

höghastighetsjärnväg, ska dock undersökas. I södra delen av området utmed Höje å passeras 

ett parti med glacial lera och isälvssediment som är olämpligt som underlag för en järnväg.  

Samlad bedömning 

Tätortspassagen omfattar huvudsakligen ett relativt tätbefolkad område. Av den 

anledningen kan det vara svårt att begränsa negativa konsekvenser för människors hälsa så 

få människors som möjligt exponeras för buller och vibrationer. Framför allt måste 

passagen av MAX IV studeras mycket noggrant så att verksamheten här inte påverkas 

Sammantaget bedöms ett stationsläge i östra delområdet innebära risk för att negativa 

konsekvenser kan uppstå.  

Skyddsåtgärder alla alternativ 

Vibrationer 

Torv och svämsediment är jordarter som sannolikt måste ersättas med mer lämpligt 

material. Moränleran måste undersökas så att dess egenskaper är lämpliga för en 

höghastighetsjärnväg. En förläggning på bro/pelare kan reducera markåtgärderna som i 

sådana fall blir mer punktformade och lokala. 

Befintlig järnväg passerar i alternativ C1 ett mycket trångt avsnitt vid de s.k. armaturkurvan 

vilket idag sannolikt ligger på gränsen för vibrationsstörningar. 

I alternativ O1 finns glacial lera men även isälvssediment är jordarter som sannolikt måste 

ersättas med mer lämpligt material. Moränleran undersöks. En förläggning på bro/pelare 

kan reducera markåtgärderna som i sådana fall blir mer punktformade och lokala. 
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8.5.2. Befolkning sammanhållen bygd 

Alternativ V1 – Väst Vallkärra 

Ett stations- och en passageläge i det västra delområdet kan innebära en fysisk barriär i 

nord-sydlig riktning som skär av de västliga infarterna till staden. Detta kan medföra en 

försämrad tillgänglighet inom delområdet och in till centrala Lund, vilken i sin tur kan 

komma att bryta eller förändra befintliga sociala sammanhang. Det kan antas att 

inpendlingen till centrala Lund från västra Skåne är relativt hög då både universitet och 

arbetsplatser är belägna där.  

Generellt antas tätortspassagen kunna innebära möjlighet till ett mer externt läge jämfört 

med den centrala och den östra passagen. Alternativet bedöms inte medföra negativa 

konsekvenser för de centrala rekreationsområdena i Lund, men kan medföra att 

grönområdet Nöbbelövs mosse, nordväst om Lund, påverkas av buller från 

höghastighetsjärnvägen. Möjligheten till fågelskådning kan komma att påverkas negativt om 

fågellivet kring Nöbbelövs mosse störs. Detta medför negativa konsekvenser för de 

människor som söker rekreation i dessa områden. 

Delområdets södra del har en hög densiteten av målpunkter för rekreation, med något 

avtagande densitet i norr. Alternativet riskerar att påverka tillgängligheten till dessa 

målpunkter och minska det rekreativa värdet om bullernivåerna ökar. Detta kan medföra att 

negativa konsekvenser uppstår för människor som söker stadsnära rekreation. 

Det västra delområdet bedöms ha måttliga värden, sett till befolkningstäthet och förekomst 

av målpunkter inom området. Delområdets östra delar, närmast centrala Lund, omfattar en 

relativt hög täthet av arbetsplatser och är relativt tätbefolkat. Ett tillkommande stationsläge 

kan medföra en barriär som skär av infarter till Lund, vilket främst kan komma att drabba 

tillgängligheten mellan centrala Lund och Kävlinge, Furulund, Löddeköpinge och Härred. 

Ett stationsläge i västra delområdet bedöms medföra risk för att negativa konsekvenser 

uppstår. 

Alternativ C1 – Central tunnel 

Ett läge i tunnel bedöms främst medföra påverkan i form av en fysisk barriär i södra delen 

av Lund. Den effekt som bedöms kunna uppstå är att tillgängligheten försämras mellan 

stadsdelarna Pilelyckan och Klostergården och då inte minst till målpunkter för 

fritidsaktiviteter som finns på den östra sidan av järnvägen. 

Alternativ C2 – Central i plan 

Ett stationsläge i det centrala delområdet bedöms kunna medföra konsekvenser som 

relaterar till försämrad tillgänglighet inom centrala Lund, på grund av att gång- och 

cykelpassager skärs av eller blir längre och svårare att utforma på ett tryggt sätt.  Generellt 

bedöms tillgängligheten i staden kunna försämras och befintliga rörelsemönster och 

sammanhang förändras. Befintlig järnvägsstruktur i nord-sydlig riktning utgör redan 

barriärer som skär genom staden, och likaså norra ringen, vilken löper horisontellt genom 

centrala Lunds norra del. Ett stationsläge centralt i plan bedöms medföra att en fysisk 

barriär, uppskattningsvis cirka 1000 meter lång och 40 meter bred, tillförs i stora delar av 

centrala Lund.  

Ett centralt stationsläge kan medföra att rekreationsområden i centrala Lund blir mindre 

tillgängliga och attraktiva om bullernivåerna i dessa områden ökar, vilket i sin tur påverkar 
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det rekreativa värdet negativt. De parker som främst riskerar att påverkas av alternativet 

bedöms vara Stadsparken och S:t Hans backar. Negativa konsekvenser för befolkningen kan 

uppstå om tillgängligheten till dessa rekreationsområden försämras eller om de utsätts för 

buller.  

Delområdets södra del har en hög densiteten av målpunkter för rekreation, med något 

avtagande densitet i norr. Alternativet riskerar att påverka tillgängligheten till dessa 

målpunkter och minska det rekreativa värdet om bullernivåerna ökar. Detta kan medföra att 

negativa konsekvenser uppstår för befolkningen som söker rekreation. 

Alternativ C2a – Central i tunnel, 2 spår i tunnel 

Se bedömning för alternativ C1.  

Alternativ C2b – Central i tunnel, 6 spår i tunnel 

Se bedömning för alternativ C1.  

Alternativ O1 – Öst Ideon 

Ett stationsläge i östra delområdet i närheten med väg E22 bedöms medföra att den 

befintliga barriär som E22 innebär förstärks. De negativa konsekvenser som bedöms kunna 

uppstå är att gång- och cykelbron strax norr om korsningen med väg 102 kan skäras av. 

Försvinner denna bedöms det medföra att tillgängligheten in till centrala Lund försämras 

och befintliga rörelsemönster och sammanhang kan förändras. För boende öster om E22 

bedöms tillgängligheten till exempelvis fritidsaktiviteter försämras eftersom dessa till stor 

del är lokaliserade i den centrala delen av Lund. Tillgängligheten bedöms också försämras 

till den centrumbaserade servicen. 

Infarterna till Lund österifrån sker främst via det större vägnätet vilka kan komma att skäras 

av. I den nordvästra delen av delområdet är inslaget av mindre vägar större. Att dessa skärs 

av bedöms riskera större negativa effekter jämfört med att skära av det större vägnätet då 

det bedöms som mindre sannolikt att det byggs passager för det mindre vägnätet. 

Alternativet riskerar att skapa barriäreffekter mellan östra Lund och de centralt belägna 

grönområdena. Det kan medföra att tillgängligheten till dessa försämras. 

Höghastighetsjärnvägen bedöms också kunna öka bullernivåerna i främst Tunaparken och 

Sankt Larsparken vilket påverkar det rekreativa värdet negativt. 

Ett stationsläge i det östra delområdet bedöms kunna medföra risk för negativa 

konsekvenser på grund av den barriärskapande effekt som stationen kan medföra. 

Delområdet bedöms besitta höga värden på grund av den höga befolkningstätheten och de 

många mindre vägar som kan komma att skäras av och på så vis försämra tillgängligheten 

inom centrala Lund. Försämrad tillgänglighet i detta delområde bedöms drabba ett relativt 

stort antal människor, vilket kan medföra att sociala sammanhang bryts eller förändras på 

grund av förändrade resmönster och eventuellt förlängda restider mellan målpunkter. 

Skyddsåtgärder alla alternativ 

Upprätta passager i form av exempelvis broar och kulvertar där järnväg och järnvägsstation 

skär över en befintlig väg, inklusive GC-väg.  

Negativa konsekvenser för tillgängligheten centralt inom Lund skulle kunna motverkas om 

stationsläget förläggs under mark. Dock kräver ett sådant alternativ en utförligare utredning 
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av möjliga konsekvenser utifrån en mängd olika aspekter som berör bland annat 

tillgänglighet och upplevd trygghet för olika befolkningsgrupper. 

8.5.3. Befolkning - Rekreation och friluftsliv 

Alternativ V1 – Väst Vallkärra 

Generellt innebär tätortspassagen ett mer externt läge jämfört med den centrala och den 

östra passagen. Alternativet bedöms inte medföra negativa konsekvenser för de centrala 

rekreationsområdena i Lund, men kan medföra att grönområdet Nöbbelövs mosse, nordväst 

om Lund, påverkas av buller från höghastighetsjärnvägen. Möjligheten till fågelskådning 

kan komma att påverkas negativt om fågellivet kring Nöbbelövs mosse störs. Detta medför 

negativa konsekvenser för de människor som söker rekreation i dessa områden. 

Delområdets södra del har en hög densiteten av målpunkter för rekreation, med något 

avtagande densitet i norr. Alternativet riskerar att påverka tillgängligheten till dessa 

målpunkter och minska det rekreativa värdet om bullernivåerna ökar. Detta kan medföra att 

negativa konsekvenser uppstår för människor som söker stadsnära rekreation. 

Med början vid Värpinge by sträcker sig ett område västerut till kommungränsen som är 

utsett i översiktsplanen som jordbruksmark där rekreation kan utvecklas. Tillgången till 

rekreation bedöms i översiktsplanen vara speciellt bristfällig i västra delarna av Lund. 

Möjligheten att utveckla området för rekreation begränsas om höghastighetsbanan går 

genom området. Ett broalternativ skapar bättre förutsättningar för ett rörligt friluftsliv än en 

bana som ligger i skärning, även om detta alternativ innebär vissa möjligheter att bygga 

passager över. Hög bank medför störst negativa effekter med visuell skärmning, 

barriäreffekt och buller. Potential att nyttja höghastighetsbanan för att öka tillgängligheten i 

hårt rationaliserat jordbrukslandskap. 

Ett stationsläge i det västra delområdet bedöms innebära risk för att Nöbbelövs mosse 

påverkas av buller, vilket kan innebära negativa konsekvenser. Konsekvenserna av att 

förlägga en järnvägsstation i det västra delområdet kommer att variera beroende på vilken 

del av delområdet som exploateras. 

Alternativ C1, C2, C2a och C2b 

Ett centralt stationsläge kan medföra att rekreationsområden i centrala Lund blir mindre 

tillgängliga och attraktiva om bullernivåerna i dessa områden ökar, vilket i sin tur påverkar 

det rekreativa värdet negativt. De parker som främst riskerar att påverkas av alternativet 

bedöms vara Stadsparken och S:t Hans backar. Negativa konsekvenser kan uppstå om 

tillgängligheten till dessa rekreationsområden försämras eller om de utsätts för buller.  

Delområdets södra del har en hög densiteten av målpunkter för rekreation, med något 

avtagande densitet i norr. Alternativet riskerar att påverka tillgängligheten till dessa 

målpunkter och minska det rekreativa värdet om bullernivåerna ökar. Detta kan medföra att 

negativa konsekvenser uppstår för människor som söker rekreation. 

Direkt norr om Lund finns ett område som är utsett i översiktsplanen som jordbruksmark 

där rekreation kan utvecklas. Beroende på var tunnelmynningen placeras kan det påverka 

områdets värde för rekreation, speciellt ett rörligt friluftsliv, då en barriär skapas i 

landskapet. I övrigt bedöms inga intressen för rekreation och friluftsliv kunna påverkas.  
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Effekterna av ett centralt stationsläge beror på vilken lösning som väljs. Bro innebär ett fritt 

flöde under järnvägen, ett tråg kan delvis överdäckas för att skapa rörlighet över, dock i mer 

begränsad omfattning. 

Alternativ O1 – Öst Ideon 

Hardebergaspåret som är en gång och cykelväg som går från centrala Lund genom hela östra 

Lund och vidare ut till Södra Sandby bedöms vara mycket viktigt för rekreation och 

friluftsliv i det östra området. Dels används det som joggingspår och dels skapar det 

tillgänglighet till natur och rekreationsområden öster om Lund. Höghastighetsjärnvägen 

kommer att passera passerar på bro över E22 och rekreationsområdet bedöms kunna 

påverkas både av den färdiga anläggningen samt under byggskedet. 

Alternativet riskerar att skapa barriäreffekter mellan östra Lund och de centralt belägna 

grönområdena. Det kan medföra att tillgängligheten till dessa försämras. 

Höghastighetsjärnvägen bedöms också kunna öka bullernivåerna i främst Tunaparken och 

Sankt Larsparken vilket påverkar det rekreativa värdet negativt. 

Kring Brunnshög planeras en Kunskapspark, oklart om alternativet påverkar denna. I övrigt 

bedöms inga rekreationsvärden påverkas. 

Ett stationsläge i det östra delområdet bedöms innebära risk för att negativa konsekvenser 

uppstår främst om Tunaparken och Sankt Larsparken utsätts för buller eller om 

tillgängligheten till dessa påverkas negativt. Konsekvenserna av att förlägga en 

järnvägsstation i det östra delområdet kommer att variera beroende på vilken del av 

delområdet som exploateras. 

Skyddsåtgärder alla alternativ 

Om den framtida sträckningen av höghastighetsjärnvägen förläggs i anslutning till befintlig 

infrastruktur kan konsekvenserna av barriäreffekter minimeras. 

8.5.4. Förorenad mark 

Alternativ V1 – Väst Vallkärra 

Längs sträckan finns ett fåtal potentiellt förorenade områden. En passage och stationsläge i 

denna sträcka bedöms innebära att en mindre andel områden kommer behöva saneras då 

delområdet ligger utanför centrala Lund bland mindre samhällen. 

Alternativ V1 eller C1 är de sträckningar som troligen medför lägst andel förorenade massor 

jämfört med de andra två sträckningarna genom Lund. 

Alternativ C1, C2, C2a och C2b 

Bredvid den befintliga järnvägssträckningen och inom befintlig bangård finns ett antal 

potentiellt förorenade områden. I öster och väster om centrala Lund finns större 

ansamlingar av potentiellt förorenade områden medan tätheten avtar i de norra och södra 

delarna. Ett stationsläge i den centrala sträckningen bedöms med stor sannolikhet innebära 

sanering av förorenad mark och skulle därmed bidra till att risken för spridning av 

föroreningar minskar. Saneringar som utförs i den södra delen av sträckningen ger extra 

stor betydelse då det i området finns grundvattenförekomster för framtida dricksvatten. 
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En tunnel under mark medför troligen att hantering av förorenade massor blir mindre då 

man i princip går under de föroreningar som ligger i de ytliga marklagren. Schakt vid 

stationsläget medför en hög sannolikhet för hantering av förorenade massor. Vid nedgång av 

tunnel i nordöst och sydväst beror det på vart de placeras, ju längre ut från centrum desto 

lägre sannolikhet att påträffa förorenade massor. I denna typ av anläggningar blir det istället 

hantering av eventuellt förorenat vatten som är aktuellt. Beroende på vart på sträckan man 

planerat tunnelnedgångarna är sannolikheten lägre att förorenade massor behöver hanteras 

desto längre ut från centrum den placeras. 

En placering av höghastighetsjärnvägen i den centrala sträckningen bedöms medföra 

positiva konsekvenser. Detta då sannolikheten att saneringar kommer utföras är stor vilket 

bidrar till minskad risk för spridning av föroreningar till viktiga grundvattenförekomster. 

Föroreningssituationen kommer att förbättras lokalt och troligtvis kommer belastningen på 

grundvatten att minska. 

Alternativ O1 – Öst Ideon 

Kring det övervägda stationsläget och i närmsta omgivningen finns ett fåtal identifierade 

potentiella förorenade områden och därmed är sannolikheten låg att sanering av ett 

förorenat område blir aktuellt. I sträckningens södra del finns det ett mindre antal 

potentiellt förorenade områden med relativt låg risk för förekomst av föroreningar. 

Saneringar som utförs i den södra delen av delområdet ger extra stor betydelse då det i 

området finns grundvattenförekomster för framtida dricksvatten.   

En placering av höghastighetsjärnvägen i den östra sträckningen bedöms ha möjlighet att 

medföra positiva konsekvenser förutsatt att placerimgen styrs till redan påverkad mark. Låg 

sannolikhet att saneringar kommer utföras då förekomsten av potentiellt förorenade 

områden är låg. Påträffas förorenade områden kommer de att saneras och 

föroreningssituationen förbättras lokalt. 

Skyddsåtgärder alla alternativ 

Utföra saneringar av förorenade områden där det finns risk att föroreningar sprider sig till 

omgivningen. 

8.5.5. Olycksrisker 

Gemensam påverkan för alla alternative 

Genom Lund går vägarna E22, Fjelievägen/Norra Ringen och väg 108 där det transporteras 

farligt gods. Centralt finns även en del mindre avstickare där det får transporteras farligt 

gods. Järnvägarna Södra stambanan och Västkustbanan går också genom Lund och även på 

dessa transporteras det farligt gods. 

Enligt de beräkningar för olika olycksscenarion som utförts kan konsekvenser uppstå inom 

cirka 200 meter från dessa vägar och järnvägar.  

I Lund finns en farlig verksamhet enligt Lag om skydd mot olyckor; helikopterflygplatsen på 

Universitetssjukhuset. Flygbränslet JET Al hanteras och kan vid en olycka ge upphov till 

brand och strålningsskador. 
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Alternativ V1 – Väst Vallkärra 

Det västra stationsläget innebär att höghastighetsjärnvägen korsar väg 108 och Fjelievägen. 

Skadeverkan kan ske 200 meter från dessa vägar och inom detta område finns därmed en 

förhöjd olycksrisk. 

Det västra stationsläget innebär även korsningar med Västkustbanan. Skadeverkan kan ske 

200 meter från denna och inom detta område finns därmed en förhöjd olycksrisk. 

Alternativ C1 – Central tunnel 

Det centrala stationsläget i tunnel innebär att höghastighetsjärnvägen delvis går parallellt 

och i närheten av E22. Skadeverkan kan ske 200 meter från denna och inom detta område 

finns därmed en förhöjd olycksrisk. 

Alternativ C2 – Central i plan 

Det centrala stationsläget i plan innebär att höghastighetsjärnvägen korsar vägen Norra 

ringen. Skadeverkan kan ske 200 meter från denna och inom detta område finns därmed en 

förhöjd olycksrisk.  

Stationsläget innebär också att höghastighetsjärnvägen går parallellt med Södra stambanan. 

Skadeverkan kan ske 200 meter från denna och inom detta område finns därmed en förhöjd 

olycksrisk. 

Alternativ C2a – Central i tunnel, 2 spår i tunnel 

Det centrala stationsläget 2a i tunnel innebär att höghastighetsjärnvägen korsar vägen 

Norra ringen. Skadeverkan kan ske 200 meter från denna och inom detta område finns 

därmed en förhöjd olycksrisk. 

Stationsläget innebär också att höghastighetsjärnvägen går parallellt med Södra stambanan. 

Skadeverkan kan ske 200 meter från denna och inom detta område finns därmed en förhöjd 

olycksrisk.  

Stationsläget innebär också att höghastighetsjärnvägen påverkas av helikopterflygplatsen på 

Universitetssjukhuset. Denna hanterar flygbränslet JET Al och kan vid en olycka ge upphov 

till brand och strålningsskador. Den största risken för omgivningen kopplat till 

helikopterflygplatsen är någon typ av krasch, vilket skulle kunna skada 

höghastighetsjärnvägen. 

Alternativ C2b – Central i tunnel, 6 spår i tunnel 

Se bedömning för alternativ C2a. 

Alternativ O1 – Öst Ideon 

Det östra stationsläget innebär att höghastighetsjärnvägen korsar och delvis går parallellt 

och i närheten av E22. Skadeverkan kan ske 200 meter från denna och inom detta område 

finns därmed en förhöjd olycksrisk. 
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8.6. Fokusområde Resurser tillgängliga för människan 

8.6.1. Vatten 

 

Alternativ V1 – Väst Vallkärra 

Stäckningen berör grundvattenförekomsterna Kågeröd, FFZ (förkastnings- och 

flexurzonen), Skrivkritan, Sydvästra Skånes kalkstenar och Alnarspströmmen. Samtliga 

utom den sistnämnda är förekomster i sedimentärt berg. Förekomsterna Kågeröd och 

Sydvästra Skånes kalkstenar är skyddade enligt vattenförvaltningsförordningen. Samtliga 

täcks av relativt täta och ställvis mäktiga jordlager. Så länge järnvägen byggs på markytan 

bedöms inte någon påverkan ske på grundvattenförekomsterna. Konsekvenserna bedöms bli 

små eller inga. 

Påverkan kan ske på grundvattenberoende ekosystem i våtmarkerna (Stångby mosse och 

Fels mosse). Effekten kan bli uttorkning. Risken är mindre om banan byggs som landbro 

vilket föreslås i studien. Om de hydrologiska förhållandena ändras kan även översvämning 

vara en effekt på våtmarkerna. Konsekvens blir att förutsättningar för flora och fauna kan 

förändras. 

En markförlagd bana kan eventuellt få effekt på våtmarksmiljöer kring Nöbbelöv. Hur 

området dräneras under bygg- och drifttid behöver ägnas speciell uppmärksamhet. 
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Dammar förekommer inte inom området. 

Grundvattenförekomsterna ligger till stor del väl skyddade under morän. Inga kommunala 

dricksvatten uttag sker.  De hydrologiska förhållandena kan ändras i våtmarker genom 

dränering eller översvämning.  

Alternativ C1 – Central tunnel 

Det finns grundvattenförekomster i sedimentärt berg, Kågeröd och Vombsänkan, inom det 

centrala området. Båda förekomsterna är skyddade enligt vattenförvaltningsförordningen. 

Förekomsterna täcks av mäktiga lager lermorän. En påverkan kan ske om tunneln går ner i, 

eller nära, berget. En påverkan kan också ske kring schakt. Påverkan kan ske på 

grundvattennivåer och grundvattnets kvalitet i både i drift- och byggskedet. Detta är troligen 

mest aktuellt vid eventuella tunnelpåslag i norra Lund där jordtäcket är tunnare än i 

centrala Lund. Inläckande grundvatten som leds bort kan påverka nybildningen till 

grundvattenförekomsterna. Effekterna blir sjunkande grundvattennivåer och/eller 

förändrad grundvattenkemi. Konsekvensen kan bli sämre förutsättningar för att använda 

grundvattnet som dricksvatten.  

En tunnel får effekter på grundvattennivåerna, så att dessa sänks, i byggskedet. Effekterna 

kan begränsas genom val av metod för tunnelbyggandet. En trycksatt tunnelborrmaskin ger 

ingen avsänkning av grundvattnet. Dock blir det nödvändigt med schakt vid påslagen, 

platsen för underjordisk station och andra schakt, där det kommer att ske en 

grundvattensänkning. Eventuellt kan återinfiltration av det bortledda grundvattnet minska 

effekterna av en grundvattensänkning. Om det i schakten påträffas intermoräna sediment 

kan grundvattenavsänkningen påverka stora områden. Om tunneln drivs som schakttunnel 

eller cut-and-cover blir påverkan under byggtiden på grundvattennivåerna betydligt större 

längs med hela tunnelsträckan. 

Grundvattensänkningen riskerar att påverka kulturlager som syresätts och bryts ned. Det 

finns även risk för sättningar för byggnader som grundlagts på sättningskänsliga jordarter 

(t.ex. lera eller organiska jordarter). Träd kan komma att påverkas. 

Järnvägen passerar inga vattenskyddsområden. Dock passerar järnvägen nära 

vattenskyddsområdet Källby i södra Lund. Ingen påverkan bedöms ske så länge järnvägen ej 

går in i vattenskyddsområdet. Vattentäkten och vattenskyddsområdet är under avveckling. 

Påverkan kan ske på grundvattenberoende ekosystem i våtmarkerna (Stångby mosse och 

Fels mosse). Effekten kan bli uttorkning. Om de hydrologiska förhållandena ändras kan 

även översvämning vara en effekt på våtmarkerna. Konsekvens blir att förutsättningar för 

flora och fauna kan förändras. 

Förutsatt att tunneln är tät när den är färdigbyggd blir det inga eller väldigt små effekter på 

grundvattennivåerna när tunneln är i drift. 

Det finns en risk för att negativa konsekvenser uppstå, då det kan ske en påverkan på 

grundvattenförekomster. Konsekvensen kan bli att grundvattnets kvalitet och kvantitet 

försämras. 
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Alternativ C2 – Central i plan 

Om schakt byggs (för t.ex. vägpassager) orsakar dessa en lokal grundvattensänkning. Detta 

kan ge effekter på kulturlager, byggnader och träd. Effekterna kan motverkas med 

återinfiltration av bortlett grundvatten. 

Järnvägen passerar inga vattenskyddsområden. Dock passerar järnvägen nära 

vattenskyddsområdet Källby i södra Lund. Ingen påverkan bedöms ske så länge järnvägen ej 

går in i vattenskyddsområdet. Vattentäkten är under avveckling. 

Om järnvägen byggs i markplan bedöms det inte ge någon påverkan eller konsekvenser för 

grundvattenförekomsterna. 

Alternativ C2a – Central i tunnel, 2 spår i tunnel 

Se bedömning för C1.  

Alternativ C2b – Central i tunnel, 6 spår i tunnel 

Se bedömning för C1.  

Alternativ O1 – Öst Ideon 

Ingen påverkan förutses på grundvattenförekomster eftersom dessa förekommer i berg och 

skyddas av lermorän. Inga vattenskyddsområden förekommer inom alternativets 

utredningsområde.  

Inga dammar i Höje å och inga våtmarker finns i området som kan påverkas av 

markavvattning. 
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8.6.2. Materiella tillgångar 

 

Gemensamt för alla alternativ 

Den påverkan järnvägen har på markresurserna handlar om att mark tas i anspråk, skärs av 

eller splittras. Effekter som kan ha negativa konsekvenser för resurshushållningen handlar 

om att markarealen minskar, att mark bli svårtillgänglig eller att mark försämras, till 

exempel på grund av förändrade hydrologiska förutsättningar. Om förutsättningarna för 

biologisk produktion påverkas så att brukandet upphör eller ändras radikalt kan följderna 

för natur- och kulturmiljöintressen, friluftsliv, näringsliv, turism och regional utveckling bli 

omfattande. 

Åkermarken utanför centrala Lund består främst av rationella storskaliga jordbruk. En 

effekt av höghastighetsjärnvägen kan vara minskade jordbruksarealer och försämrad 

tillgänglighet. 

Alternativ V1 – Väst Vallkärra 
Sträckningen utgörs till största del av åkermark. Med betesmarken inräknad upptar 

jordbruket över den största delen av ytan. Höghastighetsjärnvägen på bank kan bryta 

rörelsemönster och skapa negativa konsekvenser för arrondering och 

brukningsförhållanden inom mycket värdefull jordbruksmark, klass 10. Intrång i 

jordbruksmarken bör därför minimeras. Sträckningen består främst av moränlera, vars 
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användningsområde som byggmaterial är begränsat. I princip hela sträckningen upptas av 

åkermark, vilket innebär att landskapsmodelleringen måste anpassas till jordbruket. Det 

finns även ett område med torv i den östra sidan av delområdet, vilket kan generera avfall 

om spårlinjen förläggs i det området. Från perspektivet ändliga resurser och masshantering 

är därför bedömningen att det finns risk för att negativa konsekvenser uppstår på grund av 

begränsade möjligheter för lanskapsmodellering i jordbrukslandskap. Inga torv- eller 

bearbetningskoncessioner eller riksintressen enligt 3 kap. 7 § finns inom sträckningen.  

Alternativ C1 – Central tunnel 

I denna stäckning påverkas jordbruksnäringen sydväst och nordost om centrala Lund. Drygt 

hälften av sträckningen utgörs av åkermark och den största delen ligger norr om 

stadskärnan. I den norra delen finns bördig jordbruksmark, klass 10. Höghastighetsjärnväg 

på bank kan skapa negativa konsekvenser för arrondering och brukningsförhållanden. 

Bedömningen av påverkan på aspekten ändliga resurser och avfall har utgått från 

miljöbedömningens bedömningsgrund som anger att föreslagna inriktningar och 

rekommendationer ska innebära begränsad användning av ändliga resurser, minimerad 

uppkomst av avfall och att massor kan resursutnyttjas på ett hållbart samt miljö- och 

hälsomässigt säkert sätt. Utifrån denna bedömningsgrund är bedömningen att sträckningen 

utgörs till stora delar av stadslandskap, vilket minskar möjligheten för återanvändning av 

överskottsmassor. Från ett perspektivet ändliga resurser och masshantering är därför 

bedömningen att det finns risk för att negativa konsekvenser uppstår på grund att 

överskottsmassor kan komma att genereras. Inga torv- eller bearbetningskoncessioner eller 

riksintressen enligt 3 kap. 7 § finns inom sträckningen. 

Alternativ C2 – Central i plan 

Drygt hälften av sträckningen utgörs till av åkermark. Jordbruksnäringen i de nordvästra 

och sydvästra delarna påverkas i detta alternativ. 

Alternativ C2a – Central i tunnel, 2 spår i tunnel 

Se bedömning för C1.  

Alternativ C2b – Central i tunnel, 6 spår i tunnel 

Se bedömning för C1.  

Alternativ O1 – Öst Ideon 
Strax under halva sträckningen utgörs av betes- och åkermark. Höghastighetsjärnvägen på 

bank kan bryta rörelsemönster och skapa negativa konsekvenser för arrondering och 

brukningsförhållanden.  Ett stort område för betesmark finns inom Kungsmarkens 

naturreservat, vilket riskerar att påverkas negativt om järnvägen förläggs utmed östra delen 

av utredningsområdet. Denna sträckning innehåller mer isälvssediment än den centrala 

sträckningen. Stora delar av sträckningen upptas av stadslandskap. Bedömningen av 

påverkan på aspekten ändliga resurser och avfall har utgått från miljöbedömningens 

bedömningsgrund som anger att föreslagna inriktningar och rekommendationer ska 

innebära begränsad användning av ändliga resurser, minimerad uppkomst av avfall och att 

massor kan resursutnyttjas på ett hållbart samt miljö- och hälsomässigt säkert sätt. Från ett 

perspektivet ändliga resurser och masshantering är därför bedömningen att det finns risk 

för att negativa konsekvenser uppstår på grund att överskottsmassor kan komma att 

genereras. Inga torv- eller bearbetningskoncessioner eller riksintressen enligt 3 kap. 7 § 

finns inom sträckningen.  
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8.7. Fokusområde Klimat 

 

8.7.1. Klimat 

Trafikverket genomför under våren 2017 en utredning som syftar till att ta fram en 

beskrivning av klimatpåverkan för höghastighetsjärnvägen på programnivå. Utredningen 

omfattar både trafikeringseffekter och klimatpåverkan från byggande, drift och underhåll av 

anläggningen ur ett livscykelperspektiv. Den gemensamma beskrivningen ska ligga till 

grund för beskrivningar i delprojektens miljöbedömningar. Bedömningarna i denna PM 

utgörs därför av kvalitativa bedömningar utifrån erfarenheter från tidigare 

infrastrukturprojekt. Bedömningarna behöver därför fördjupas i senare skeden. 

Alla alternativ 

Den primära klimatbelastningen från en höghastighetsjärnväg sker initialt vid byggandet 

och driften av anläggningen snarare än för tågdrift. Här finns ett tydligt samband mellan 

användningen av stål och betong och totala klimatbelastningen. Det innebär att 

konstruktioner som kräver sådant material räknas som klimatintensiva. Sett till 

konventionellt byggande bidrar därför anläggningstyper som bro och betongtråg i hög 

utsträckning till klimatpåverkan. Detsamma gäller för tunnlar om dessa kläs invändigt med 

cement/betong. Då höghastighetsjärnväg ställer ytterligare krav på stabilitet tillkommer 

pålning i större utsträckning jämfört med en konventionell järnväg vilket ytterligare ökar 



 

95 
 

klimatbelastningen för banan. Omfattningen varierar med olika platsers geotekniska 

förutsättningar och pålning kan komma att behövas för olika anläggningstyper men främst 

för bro och bank. 

8.8. Teknisk genomförbarhet  

8.8.1. Alternativ V1 – Väst Vallkärra 

På aktuell sträcka påträffas huvudsakligen fasta moränleror och leriga moräner, jordar som 

normalt inte erfordrar grundförstärkningsåtgärder för järnvägsbank eller brofundament. 

Mindre områden med sedimentjordar förekommer i anslutning till och längs sträckan där 

grundförstärkningsåtgärder kan bli aktuella beroende på slutligt val av läget för 

höghastighetsbanan.  

I anslutning till Åkarp ligger befintlig järnväg på isälvssediment och lera. Här kommer stora 

byggnadstekniska utmaningar för eventuella spår för höghastighetsbanan som ska korsa 

befintliga spår planskilt. Korsande spår bedöms komma att förläggas i tråg och korsa under 

Södra stambanan vilket kommer att påverka trafiken under byggtiden.  

Vid passagerna över Höje å och Kävlingeån påträffas sedimentjordar som sannolikt kommer 

att medföra att brofundament för järnvägsbroar över åarna behöver pålas. 

Tillfälliga konstruktioner och trafikomläggningar blir aktuella vid korsningspunkter med 

befintliga vägar och de befintliga järnvägarna Södra stambanan och Västkustbanan.  

Sammantaget blir den tekniska genomförbarheten förhållandevis enkel, undantaget 

anslutningen av höghastighetsbanan till befintlig järnväg vid Åkarp. 

8.8.2. Alternativ C1 – Central tunnel 

Den ca 5 km långa dubbelspårstunnel som passerar förbi Lund centrum i nord-sydlig 

riktning kommer i huvudsak att ligga i moränjord. Eventuellt kan bergkontakt fås norr om 

Lund beroende på läget för det norra tunnelpåslaget. Moränen är fast och tät och liknande 

tunneldrivning som används i berg bedöms kunna användas.  

Den mest troliga byggtekniken för en tunnel under Lund är borrning med TBM 

(tunnelborrmaskin) som ger liten omgivningspåverkan jämfört med ”Cut and Cover”. För att 

säkerställa tunnlarnas stabilitet och för att förhindra vatteninträngning, då dessa kommer 

att gå under befintlig grundvattennivån, behöver tunnlarna förstärkas invändigt med så 

kallad ”lining”. För tunnlar i vattenbärande jord med en diameter större än 5 meter bör 

alltid temporära stabilitetsåtgärder i form av ”primary lining” användas att säkerställa 

stabiliteten under byggnationen. I jordtunnlar används med fördel så kallad Shield TBM´s 

vilket innebär att förtillverkade betongringar succesivt placeras innanför de borrade 

tunnelrörens väggar. Förutom permanent stabilitet och skydd mot grundvatteninträngning 

utgör även betongringarna ett temporärt stöd under byggnationen av tunneln. 

8.8.3. Alternativ C2 – Central i plan 

Alternativet kommer att innebära ombyggnation av befintliga korsande gator och broar i 

centrala delarna av Lund mellan Svanevägen i söder och Norra Ringen i norr samt troligtvis 

rivning av viss bebyggelse, eventuellt hela eller delar av armaturfabriken. En omfattande 

ombyggnation av befintliga spår kommer att krävas från strax söder om Svanevägen till 
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strax norr om Fredentorpsvägen i norr för att få plats med höghastighetsbanan. I norr ska 

planskild korsning med de flyttade spåren för Södra stambanan ske, förmodligen genom att 

lägga höghastighetsjärnvägens spår i tråg. Finkorniga sediment samt isälvsediment finns i 

detta område för planskildheten vilket försvårar genomförbarheten om dessa jordar berörs.  

Den omfattande ombyggnaden av befintlig infrastruktur med pågående tågtrafik innebär att 

den tekniska genomförbarheten för alternativet är mycket komplicerat. 

En fördjupad studie har gjorts för spårutformningen vid Lunds bangård. Spårutformningen 

anpassas och kompletteras med höghastighetsspår samt ansluts till fyrspåret söder om 

Lund. Lösningen innebär att armaturfabriken samt en mindre byggnad måste rivas helt eller 

delvis. Lösningen innebär också att gångbron vid stationens norra ände samt gångtunneln i 

den södra måste byggas om. Buller- och vibrationspåverkan minskar med den studerade 

spårutformningen. Spårutformningen är endast ett utkast och måste studeras vidare. 
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8.8.4. Alternativ C2a – Central i tunnel, 2 spår i tunnel 

C2a innebär att höghastighetsspåren läggs i en ca 4800 meter lång tunnel med station på ca 

15-17 meters djup under befintlig station. Tunneln utförs som en borrad tunnel med lining. 

Tunneln kommer i huvudsak att ligga i moränjord. Befintlig trafik finns kvar i ytläge. 

Lösningen kan påverka den nya stationen vid Klostergården då tunnelmynningen hamnar i 

anslutning till stationen, detta behöver studeras vidare. Varianten bedöms som komplicerad 

att genomföra, dels p.g.a. tunneldrivning i moränjord och dels att utforma en underjordisk 

station med bra tillgänglighet. Det är samma komplexitet som beskrivs för alternativ C1. 

Tunnelsäkerhet är en fråga som måste fördjupas om varianten ska studeras vidare. 

Effekterna för detta alternativ är i stort de samma som för C1.  

8.8.5. Alternativ C2b – Central i tunnel, 6 spår i tunnel 

Variant C2b innebär att samtliga spår inklusive godstrafik läggs i tunnel. Utgångspunkten är 

att separata tunnelrör anläggs med anledning av säkerhetskraven för godstrafik. 

Tunnelrörens längder blir ca 5800, 4200 och 3500 meter. Tunneln utförs som en borrad 

tunnel med lining. Tunneln kommer i huvudsak att ligga i moränjord. Lösningen kan 

påverka den nya stationen vid Klostergården då tunnelmynningen hamnar i anslutning till 

stationen, detta behöver studeras vidare. Vid Gunnesbo kan stationen och befintlig passage 

vid Nöbbelövsvägen behöva byggas om. Varianten bedöms som mycket komplicerad att 

genomföra, dels p.g.a. tunneldrivning i moränjord, dels utformningen av en underjordisk 

station med bra tillgänglighet samt tunnelsäkerhet. Trafikalt bedöms denna lösning få 

sämre kapacitet än dagens lösning p.g.a. att växelförbindelserna ligger utanför tunnelrören.  

8.8.6. Alternativ O1 – Öst Ideon 

På aktuell sträcka påträffas huvudsakligen fast moränlera som normalt inte erfordrar 

pålgrundläggning för brofundament. Vid passagerna över Höje å och Kävlingeån påträffas 

sedimentjordar som sannolikt kommer att medföra att brofundament för järnvägsbroar över 

åarna behöver pålas. I höjd med Max IV-laboratoriet förekommer isälvssediment och 

sediment av lera där grundförstärkningsåtgärder kan komma att erfordras för järnvägen 

samt för att förhindra risken för vibrationer. 

Det topografiska förhållandet som råder längs sträckan med en marknivå på ca +10 vid Höje 

å och ca +80 vid Ideon gör det besvärligt att passa in höghastighetsbanan i terrängen och 

med hänsyn till befintlig infrastruktur. För sträckningen mellan Höje å i söder och ca 1,5 km 

norr om trafikplats Norra ringen i norr finns två alternativa profillägen, på bro över 

och/eller i nära anslutning till befintlig väg E22 eller i tunnel.  

Med en brolösning kommer omfattande ombyggnad av E22 att krävas med stora störningar 

på trafiken under byggtiden. Ett stort antal industrifastigheter kommer att rivas i 

industriområdet Gastelyckan.  

I anslutning till Hjärup ligger befintlig järnväg på Moränlera men också isälvssediment 

förekommer i mindre omfattning. Här kommer byggnadstekniska utmaningar för eventuella 

spår för höghastighetsbanan som ska korsa befintliga spår planskilt. Korsande 

höghastighetsbanespår bedöms komma att förläggas i tråg och korsa under Södra 

stambanan vilket kommer att påverka trafiken under byggtiden. 
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De topografiska förhållandena som råder längs sträckan samt befintlig infrastruktur som 

kommer att påverkas gör att alternativet kommer att vara mycket komplicerat att 

genomföra. 
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8.9. Kostnad 

 

För varje stationsalternativ har en kostnadsbedömning gjorts. I kostnadsbedömningen ingår 

kostnader för spår, EST, markarbeten, markförstärkning, byggnadsverk, miljöåtgärder, 

ombyggnader av påverkad infrastruktur, fastighetsintrång och byggherrekostnader. För 

stationerna ingår kostnader för plattformar, plattformsförbindelser och den 

plattformsutrustning som Trafikverket ansvarar för. Stationshus och kringfunktioner som 

parkering, bussangöring samt ytterligare planskildheter mm ingår inte. I 

kostnadsbedömningen för stationerna ingår kostnader för nytt dubbelspår på en sträcka 

norr och söder om själva stationen. Detta för att kunna jämföra de olika 

stationsalternativen. Olika stationsalternativ kan innebära att längden på spåren blir olika 

långa. 

Tabell 4. Kostnadsbedömning för studerade stationslägen. 

V1 - Väst 
Vallkärra 

C1 – Central 
tunnel 

C2 – Central i 
markplan 

C2a – Central 2 
spår i tunnel  

C2b – Central 6 
spår i tunnel 

 
O1 – Öst Ideon 

3,5-4,5 miljarder 
13,2 km lång 

sträcka 

9-11 miljarder 

17,4 km lång 
sträcka (inkl. 

5000 m 

bergtunnel) 

3-4 miljarder 
15 km lång 

sträcka 
8-11 miljarder 14-19 miljarder 

7-8 miljarder 
19 km lång 

sträcka 
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9. Måluppfyllelse 

9.1. Inledning 

För att se hur väl de olika stationsalternativen svarar mot projektmålen har en bedömning 

av måluppfyllelse gjorts. Måluppfyllelsen görs på aspektnivå, mer om projektmål och 

aspekter kan läsas i kapitel 3 Mål. 

Följande skala har använts vid bedömning av måluppfyllelse: 

 

9.2. Avgränsning 

Vad gäller miljöaspekten ”människors hälsa”, så utgörs denna av fyra delaspekter: buller, 

vibrationer, elektromagnetiska fält (EMF) och luftkvalitet (partiklar). Dock har ingen 

måluppfyllelsebedömning gjorts för EMF eller partiklar.  

Mätningar gjorda av Trafikverket visar att halter av partiklar inte överskrider EU:s 

miljökvalitetsnorm i järnvägsmiljöer utomhus. Partikelhalter från järnväg är dock generellt 

högre i tunnel. Där gäller dock inte Sveriges miljökvalitetsnorm som baseras på gränsvärden 

i EU:s luftkvalitetsdirektiv2. Olika tåg ger olika upphov till partikelkoncentrationer i tunnel 

och i dagsläget råder osäkerheter förknippade med vilka koncentrationer av partiklar som 

höghastighetsjärnvägen ger upphov till vid inbromsning. De avgörande faktorerna är vilka 

partikelhalter som höghastighetsjärnvägen genererar samt förutsättningar för 

luftgenomströmning vid stationsläget, vilket beror på detaljer i den fysiska utformning av 

stationsläget. Bedömningen är därmed att det i dagsläget råder för stora osäkerheter kring 

förutsättningar och underlag för att kunna bedöma måluppfyllelse för människors hälsa 

utifrån delaspekten luftkvalitet.  

Avseende påverkan på människors hälsa av de EMF som skapas . Eftersom fältets styrka 

avtar mycket snabbt med avståndet från järnvägsspår är det precisa läget styrande för vilka 

                                                             
2 http://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/sa-har-jobbar-vi-med/Miljo-och-
halsa/Halsa/Luft/Jarnvagens-partikelutslapp/ (170117) 

Bidrar till måluppfyllelse 

Möjlighet/potential att bidra till måluppfyllelse 

 

Risk för att måluppfyllelse motverkas 

Motverkar måluppfyllelse 

Ej relevant/Ej bedömt 
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effekter och konsekvenser höghastighetsjärnvägen får för människors hälsa med avseende 

på elektromagnetiska fält.  För att beräkna magnetfälten noggrant måste även järnvägens 

elprojektering ha fastlagt hur spåren ligger, inklusive alla ledare för ström som exempelvis 

kontaktledningar. Detta är frågor för senare planerings-/projekteringsskeden och därför har 

det inte genomförts några beräkningar av elektromagnetiska fält för de studerade 

lösningarna.  Att de elektromagnetiska fälten huvudsakligen verkar på kort avstånd från 

järnvägen bedöms även innebära att det sannolikt är andra krav på skyddsavstånd och 

åtgärder för höghastighetsjärnvägen som i flera fall kommer att vara styrande för hur 

närområdet kan utformas. Bedömningen är därmed att det i dagsläget råder för stora 

osäkerheter kring förutsättningar och underlag för att kunna bedöma måluppfyllelse för 

människors hälsa utifrån delaspekten EMF. 



 

 

9.3. Alternativ V1 – Väst Vallkärra 

 

9.3.1. Tillgänglighet 

Bytesmöjligheterna till annan tågtrafik begränsas med alternativet till tåg på Västkustbanan. 

Alternativet bedöms därför ha möjlighet/potential att bidra till måluppfyllelse. 

9.3.2. Samhällsutveckling 

Robust system 

Det nya höghastighetssystemet kommer att avlasta Södra stambanan och därmed frigöra 

kapacitet i det befintliga nätet vilket bidrar till måluppfyllelse för aspekten Robust system. 

Alternativet innebär ett extra stopp på Västkustbanan vilket påverkar banans kapacitet 

negativt. Sammantaget bedöms alternativet innebära risk för att måluppfyllelse motverkas. 

Samhällsutveckling 

Alternativet är beläget i ett glest befolkat område utan strategiska målpunkter. Det finns 

inga planer för stadsutveckling i området. Alternativet bedöms därför motverka 

måluppfyllelse. 
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9.3.3. FO Landskap 

Landskapets form, rumslighet samt upplevelse 

Anläggningens skala och riktning har möjlighet att samspela med områdets förutsättningar 

vilket bedöms bidra marginellt till måluppfyllelse. För att bidra fullt till måluppfyllelse krävs 

större kunskap om exakt läge och utformning. Ur ett resenärsperspektiv ges begränsade 

upplevelser av Lunds tätort och dess identitet som stad. Vyn mot västra stadssiluetten 

bedöms dock bidra till måluppfyllelsen att synliggöra landskapet för resenären. Den är dock 

starkt beroende av utformningen av bullerskydd. 

Kulturmiljö 

Stationsläge och sträckningen kan påverka slättlandskapets kulturvärden som främst utgörs 

av fornlämningar, historiska vägar och siktlinjer in mot Lund. Risk för att måluppfyllelsen 

motverkas. 

Naturmiljö 

Alternativet innebär stor risk för att direkt eller indirekt påverkan sker i Natura 2000-

området Stångby mosse. Alternativet innebär en risk att måluppfyllelse motverkas. 

9.3.4. FO Hälsa  

Människors hälsa 

Spårförläggning enligt V1 medför att man går utanför Lunds tätbebyggda delar. Enstaka hus 

och gårdar kommer att påverkas av buller i olika grad men detta kan hanteras med gängse 

metoder för bullerreduktion.   

Marken består i huvudsak av morän med ett mindre inslag av lera och svämsediment 

utanför Värpinge som kan kräva åtgärder. Enstaka hus och gårdar kan komma att påverkas 

av vibrationer.  

Alternativet bedöms innebära potential till att bidra till måluppfyllelse. 

Befolkning - Sammanhållen bygd samt rekreation och friluftsliv 

Alternativet karaktäriseras av låg befolkningstäthet och jämförelsevis få arbetsplatser. För 

den delen av befolkningen som pendlar in till Lund med höghastighetsjärnvägen kommer 

det att ta längre tid att ta sig in till centrala Lund då stationsläget är perifert i förhållande till 

stadskärnan. I och med det perifera läget kommer persontrafiken mellan centrala Lund och 

stationsläget att öka. Detta kan påverka bullernivåer, trafiksäkerhet och attraktivitet i 

berörda områden. Alternativet innebär att höghastighetsjärnvägen går på bro, vilket 

minskar risken för att tillgänglighet och framkomlighet påverkas.  

Alternativet passerar relativt få rekreationsmålpunkter. Nöbbelövs mosse är redan visuellt- 

och bullerpåverkat av befintlig järnväg samt väg 108. Tillkomsten av 

höghastighetsjärnvägen kan innebära ytterligare bullerpåverkan på Nöbbelövs mosse, vilket 

påverkar rekreationsvärdet.  

Alternativet bedöms medföra risk att måluppfyllelse motverkas 
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Förorenad mark 

En placering av järnvägen i denna sträckning bedöms ha möjlighet att bidra till 

måluppfyllelse förutsatt att läget styrs till redan påverkad mark och saneringar genomförs 

som minskar risken för spridning av föroreningar. Förekomsten av potentiellt förorenade 

områden är låg och därmed är även sannolikhet att saneringar görs låg. På de områden 

saneringar utförs kommer föroreningssituationen att förbättras lokalt. 

 

Olycksrisk 

Det västra stationsläget innebär att höghastighetsjärnvägen korsar väg 108 och Fjelievägen. 

Skadeverkan kan ske 200 meter från dessa vägar och inom detta område finns därmed en 

förhöjd olycksrisk. Skalnivån bedöms till ”möjlighet/potential att bidra till måluppfyllelse”. 

Det västra stationsläget innebär även korsningar med Västkustbanan. Skadeverkan kan ske 

200 meter från denna och inom detta område finns därmed en förhöjd olycksrisk. Skalnivån 

bedöms till ”möjlighet/potential att bidra till måluppfyllelse”. 

9.3.5. FO Resurser tillgängliga för människan 

Vatten 

Grundvattenförekomsterna ligger till stor del väl skyddade under morän. De hydrologiska 

förhållandena kan ändras i våtmarker genom dränering eller översvämning. Denna risk 

minskar dock när järnvägen byggs på landbro. Det finns en möjlighet att stationsläget kan 

bidra till måluppfyllelsen 

Materiella tillgångar 

Från perspektivet ämnen och mineral bidrar en station i detta läge till måluppfyllelse 

eftersom inga torv- eller bearbetningskoncessioner eller riksintressen enligt 3 kap. 7 § finns 

inom sträckningen.  

Området som alternativet går igenom består främst av moränlera, vars användningsområde 

som byggmaterial är begränsat. Från perspektivet ändliga resurser och masshantering är 

bedömningen att det finns risk för att måluppfyllelse motverkas på grund av begränsade 

möjligheter för lanskapsmodellering i jordbrukslandskap. 

Sträckningen går huvudsakligen igenom av högklassig (klass 10) jordbruksmark. Samtidigt 

är den initiala bedömningen att en stor del av sträckan kommer att gå på landskapsbro. 

Förutsatt att järnvägen går på lanskapsbro är bedömningen att det finns en risk för att 

måluppfyllelsen motverkas. Om man i ett senare skede beslutar att förlägga järnvägen på 

bank kommer måluppfyllelsen att motverkas. 

Sammantaget (förutsatt att järnvägen förläggs på landskapsbro) är bedömningen att för 

materiella tillgångar att det finns risk att måluppfyllelse motverkas då en 

höghastighetsjärnväg kan innebära påverkan på ändliga resurser och masshantering och 

areella näringar. Särskilt med hänsyn till jordbruksmarkens höga klass. 
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9.3.6. FO Klimat 

Järnvägen har stor klimatpåverkan på grund av stora utsläpp kopplade till byggskedet. Det 

är oklart huruvida alternativa transportmedel i framtiden är fossilfria och det är därför svårt 

att svara på om överflyttningseffekterna kommer att bidra till måluppfyllelse. Målet om 

lokalisering och utformning så att en effektiv energianvändning uppnås under 

anläggningens livscykel kan uppnås om studier och åtgärder kopplade till effektivisering 

realiseras under projektets fortskridande. Sammantaget bedöms sträckningen medföra risk 

för att måluppfyllelse motverkas. 



 

 

9.4. Alternativ C1 – Central tunnel 

 

9.4.1. Tillgänglighet 

Alternativet möjliggör byten till både Södra stambanan och Västkustbanan och bedöms 

därför bidra till måluppfyllelse. 

9.4.2. Samhällsutveckling 

Robust system 

Det nya höghastighetssystemet kommer att avlasta Södra stambanan och därmed frigöra 

kapacitet i det befintliga nätet vilket bidrar till måluppfyllelse för aspekten Robust system. 

Alternativet innebär att stationen tillsammans med två separata nya spår leds under Lund 

vilket inte påverkar kapaciteten för befintligt system vid Lunds station. Ett centralt läge 

innebär inga extra stopp på befintligt järnvägsnät och bedöms sammantaget bidra till 

måluppfyllelse. 

Samhällsutveckling 

Ett centralt läge innebär ett stort resandeunderlag, god tillgänglighet till viktiga målpunkter 

och övrig kommunikation. Alternativet bedöms därför bidra till måluppfyllelse. 
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9.4.3. FO Landskap 

Landskapets form, rumslighet samt upplevelse 

Möjlighet/potential att bidra till måluppfyllelse då påverkan på landskapets visuella värden 

kan begränsas. Risk för att måluppfyllelse motverkas för resenärsupplevelsen eftersom 

utblickarna och upplevelsen av Lund är starkt begränsad. 

Kulturmiljö 

Stationsläge och sträckningen riskerar att påverka kulturmiljövärden direkt och indirekt i 

form av fornlämningar (bland annat Lunds kulturlager) och bebyggelse. Risk för att 

måluppfyllelsen motverkas 

Naturmiljö 

Inga nationellt utpekade objekt påverkas av alternativet. Dock kan värdefulla träd som ingår 

i en värdetrakt för träd i Lund komma att avverkas vid byggnation av nya spår vilket är 

negativt. Åtgärder som uppväger förluster av träd är möjlig. Alternativet bedöms innebära 

möjlighet/potential att bidra till måluppfyllelse. 

9.4.4. FO Hälsa 

Människors hälsa 

En förläggning i tunnel medför att allt luftburet ljud till omgivningen elimineras. Vid 

tunnelmynningarna kan man dock få ”skrämseleffekter” när höghastighetsjärnvägen 

kommer ut från tunneln. Tunnelmynningarna bör på grund av detta utformas på sätt så att 

detta fenomen reduceras.  

En förläggning i tunnel under centrala Lund enligt förslag C1 medför risk för stomljud till 

bostäder som tidigare inte utsatts för nämnvärt buller. Vibrationsdämpad förläggning av 

spåren kommer sannolikt att krävas på stora delar av tunnelsträckningen. I norr måste 

vibrationer till Max IV beaktas då denna verksamhet är mycket känslig för vibrationer.  

Alternativet bedöms innebära risk för att måluppfyllelse motverkas. 

Befolkning - Sammanhållen bygd samt rekreation och friluftsliv 

Alternativet att linje och stationsläge går i tunnel i Lunds centrala delar innebär liten till 

ingen påverkan på tillgänglighet eller rekreativa värden inom utredningsområdet.  

Alternativet bedöms bidra till måluppfyllelse. 

Förorenad mark 

En järnväg i denna sträckning bedöms bidra till måluppfyllelse då sannolikheten att 

saneringar kommer utföras är stor vilket bidrar till minskad risk för spridning av 

föroreningar till viktiga grundvattenförekomster. Föroreningssituationen kommer att 

förbättras lokalt och troligtvis kommer belastningen på grundvatten att minska. 

Olycksrisk 

Det centrala stationsläget i tunnel innebär att höghastighetsjärnvägen delvis går parallellt 

och i närheten av E22. Skadeverkan kan ske 200 meter från denna och inom detta område 
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finns därmed en förhöjd olycksrisk. Skalnivån bedöms till ”möjlighet/potential att bidra till 

måluppfyllelse”. 

9.4.5. FO Resurser tillgängliga för människan 

Vatten 

Påverkan på grundvattenförekomster kan ske om tunnel går i berg eller nära bergets 

överyta. Enligt beskrivet alternativ förläggs förmodligen hela tunneln i jordlager, ev. med 

undantag för norra delen där jorddjupet inte är lika stort. Det södra tunnelpåslaget ligger 

inom grundvattenförekomsterna Skrivkritan och SV Skånes kalkstenar, vilka kan påverkas 

med lokalt lägre grundvattennivåer och förändrad grundvattenkemi som följd. 

Konsekvensen kan bli sämre förutsättningar att utvinna dricksvatten ur dessa formationer.  

Under byggskedet påverkas grundvattennivåer i jordlager genom att de sänks av. Hur stora 

konsekvenserna blir är beroende av metodval och vilka geologiska material som 

tunneln/schakten passerar. 

Sammantaget finns en risk att måluppfyllelsen motverkas. 

Materiella tillgångar 

Från perspektivet ämnen och mineral bidrar en station i detta läge till måluppfyllelse 

eftersom inga torv- eller bearbetningskoncessioner eller riksintressen enligt 3 kap. 7 § finns 

inom sträckningen.  

Området som sträckningen går igenom består i huvudsak av moränlera, vars 

användningsområde som byggmaterial är begränsat. En tunnellösning på sträckan kommer 

innebära att stora mängder massor genereras. Samtidigt är moränlera inte en resurs som 

det råder brist på.  Bedömningen av påverkan på aspekten ändliga resurser och avfall har 

utgått från miljöbedömningens bedömningsgrund som anger att föreslagna inriktningar och 

rekommendationer ska innebära begränsad användning av ändliga resurser, minimerad 

uppkomst av avfall och att massor kan resursutnyttjas på ett hållbart samt miljö- och 

hälsomässigt säkert sätt. Bedömningen är därför att från perspektivet ändliga resurser och 

massahantering innebär sträckningen att måluppfyllelsen motverkas. 

Större delen av sträckningen som inte går i tunnel utgörs av åkermark.  I den norra delen av 

sträckningen finns bördig jordbruksmark, klass 10. Då sträckningen går igenom högklassig 

jordbruksmark är bedömningen att måluppfyllelsen motverkas. 

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen för materiella tillgångar är att målet 

motverkas. De två främsta skälen till detta är dels att stora mängder massor genereras samt 

att sträckningen går igenom högklassig jordbruksmark. 
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9.4.6. FO Klimat 

Järnvägen har stor klimatpåverkan på grund av stora utsläpp kopplade till byggskedet. En 

kvalitativ bedömning utifrån tidigare infrastrukturprojekt är dock att tunnlar genererar stor 

klimatpåverkan. Det är oklart huruvida alternativa transportmedel i framtiden är fossilfria 

och det är därför svårt att svara på om överflyttningseffekterna kommer att bidra till 

måluppfyllelse. Målet om lokalisering och utformning så att en effektiv energianvändning 

uppnås under anläggningens livscykel kan uppnås om studier och åtgärder kopplade till 

effektivisering realiseras under projektets fortskridande. I och med att denna lösning 

innehåller en tunnelsträckning är bedömningen att att måluppfyllelsen motverkas.



 

 

9.5. Alternativ C2 – Central i plan 

 

9.5.1. Tillgänglighet 

Alternativet möjliggör byten till både Södra stambanan och Västkustbanan och bedöms 

därför bidra till måluppfyllelse. 

9.5.2. Samhällsutveckling 

Robust system 

Då konsekvenserna av att leda in höghastighetsspåren i befintlig bangård inte studerats kan 

måluppfyllelse ej bedömas. 

Samhällsutveckling 

Ett centralt läge innebär ett stort resandeunderlag, god tillgänglighet till viktiga målpunkter 

och övrig kommunikation. Alternativet bedöms därför bidra till måluppfyllelse. 

9.5.3. FO Landskap 

Landskapets form, rumslighet samt upplevelse 

En station centralt i plan bidrar till måluppfyllelse ur resenärsperspektivet då staden 

synliggörs för resenären. Den storskaliga anläggningen riskerar dock att motverka 

måluppfyllelsen vad gäller målet att få den färdiga anläggningen att samspela med staden 

och visa omsorg, men detta är starkt beroende av utformning. 
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Kulturmiljö 

Stationsläge och sträckning i markplan genom Lunds medeltida stadskärna bedöms 

påverkan högt värderade kulturmiljöer kopplade till Lunds stadsmiljö. Stationsläge och 

sträckning motverkar måluppfyllelse. 

Naturmiljö 

Det finns risk för habitatförlust i Natura 2000-området Stadsparken i Lund. Även värdefulla 

träd som ingår i en värdetrakt för träd i Lund kan komma att avverkas vid byggnation av nya 

spår. Alternativet innebär en risk att måluppfyllelse motverkas. 

9.5.4. FO Hälsa 

Människors hälsa 

En spårförläggning centralt i marknivå innebär att dagens spårtrafik utökas med 

höghastighetståg. Eftersom de moderna höghastighetstågen kommer att vara betydligt 

tystare än de tåg som trafikerar sträckan idag kommer endast en marginell ökning av de 

ekvivalenta bullernivåerna att ske. På grund av den skarpa radien i den s.k. armaturkurvan 

kommer även höghastighetstågen att framföras med låg hastighet i de centrala delarna. I 

norra delen vid Stångby kan maxnivåerna få större inverkan.  

En spårförläggning centralt i marknivå innebär att dagens spårtrafik utökas med 

höghastighetståg. Eftersom de moderna höghastighetstågen kommer att alstra betydligt 

mindre vibrationer än de tåg som trafikerar sträckan idag bedöms situationen bli i stort sett 

densamma som idag.  

Alternativet bedöms innebära potential till att bidra till måluppfyllelse. 

Befolkning - Sammanhållen bygd samt rekreation och friluftsliv 

Alternativet innebär att stationsläget förläggs i markplan i Lunds mest tätbefolkade delar. 

Höghastighetsjärnvägens sträckning och station kommer innebära en barriär i ett 

finmaskigt vägnät, vilket påverkar tillgängligheten inne i staden. Höghastighetsjärnvägen 

kommer i allra högsta grad påverka historiska samband och strukturer.  

Påverkan ur rekreationssynpunkt behöver studeras närmare på en mer detaljerad nivå för 

att kunna bedömas. Sannolikheten är dock stor att höghastighetsjärnvägen kommer att 

påverka ett betydande antal målpunkter för rekreation i den centrala staden.  

Alternativet bedöms motverka måluppfyllelse. 

Förorenad mark 

En järnväg i denna sträckning bedöms bidra till måluppfyllelse då sannolikheten att 

saneringar kommer utföras är stor vilket bidrar till minskad risk för spridning av 

föroreningar till viktiga grundvattenförekomster. Föroreningssituationen kommer att 

förbättras lokalt och troligtvis kommer belastningen på grundvatten att minska. 
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Olycksrisk 

Det centrala stationsläget i plan innebär att höghastighetsjärnvägen korsar vägen Norra 

ringen. Skadeverkan kan ske 200 meter från denna och inom detta område finns därmed en 

förhöjd olycksrisk. Skalnivån bedöms till ”möjlighet/potential att bidra till måluppfyllelse”. 

Stationsläget innebär också att höghastighetsjärnvägen går parallellt med Södra stambanan. 

Skadeverkan kan ske 200 meter från denna och inom detta område finns därmed en förhöjd 

olycksrisk. Skalnivån bedöms till ”möjlighet/potential att bidra till måluppfyllelse”. 

9.5.5. FO Resurser tillgängliga för människan 

Vatten 

Grundvattenförekomsterna ligger väl skyddade under morän. Inga dammar eller våtmarker 

passeras. Alternativet bedöms kunna bidra till måluppfyllelsen. 

Materiella tillgångar 

Från perspektivet ämnen och mineral bidrar en station i detta läge till måluppfyllelse 

eftersom inga torv- eller bearbetningskoncessioner eller riksintressen enligt 3 kap. 7 § finns 

inom sträckningen.  

Området som sträckningen går igenom består i huvudsak av moränlera, vars 

användningsområde som byggmaterial är begränsat. En sträckning i plan innebär att 

mindre mängder massor uppstår jämfört med en sträckning i tunnel. Bedömningen av 

påverkan på aspekten ändliga resurser och avfall har utgått från miljöbedömningens 

bedömningsgrund som anger att föreslagna inriktningar och rekommendationer ska 

innebära begränsad användning av ändliga resurser, minimerad uppkomst av avfall och att 

massor kan resursutnyttjas på ett hållbart samt miljö- och hälsomässigt säkert sätt. 

Bedömningen är därför att från perspektivet ändliga resurser och massahantering innebär 

sträckningen att det finns en risk för att måluppfyllelsen motverkas. 

Sträckningen utanför de bebyggda områdena utgörs av åkermark av hög klass. I den norra 

delen av sträckningen finns bördig jordbruksmark, klass 10. Då sträckningen går igenom 

högklassig jordbruksmark är bedömningen att måluppfyllelsen motverkas. 

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen för materiella tillgångar är att målet 

motverkas. Det främsta skälet till detta är att sträckningen går igenom högklassig 

jordbruksmark. 

9.5.6. FO Klimat 

Järnvägen har stor klimatpåverkan på grund av stora utsläpp kopplade till byggskedet. Det 

är oklart huruvida alternativa transportmedel i framtiden är fossilfria och det är därför svårt 

att svara på om överflyttningseffekterna kommer att bidra till måluppfyllelse. Målet om 

lokalisering och utformning så att en effektiv energianvändning uppnås under 

anläggningens livscykel kan uppnås om studier och åtgärder kopplade till effektivisering 

realiseras under projektets fortskridande. Sammantaget bedöms sträckningen medföra risk 

för att måluppfyllelse motverkas. 



 

 

9.6. Alternativ C2a – Central i tunnel, 2 spår i tunnel 

 

9.6.1. Tillgänglighet 

Alternativet möjliggör byten till både Södra stambanan och Västkustbanan och bedöms 

därför bidra till måluppfyllelse. 

9.6.2. Samhällsutveckling 

Robust system 

Det nya höghastighetssystemet kommer att avlasta Södra stambanan och därmed frigöra 

kapacitet i det befintliga nätet vilket bidrar till måluppfyllelse för aspekten Robust system. 

Alternativet innebär att stationen tillsammans med två separata nya spår leds under Lund 

vilket inte påverkar kapaciteten vid Lunds centralstation. Ett centralt läge innebär inga extra 

stopp på befintligt järnvägsnät och bedöms sammantaget bidra till måluppfyllelse. 

Samhällsutveckling 

Ett centralt läge innebär ett stort resandeunderlag, god tillgänglighet till viktiga målpunkter 

och övrig kommunikation. Alternativet bedöms därför bidra till måluppfyllelse. 
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9.6.3. FO Landskap 

Landskapets form, rumslighet samt upplevelse 

Möjlighet/potential att bidra till måluppfyllelse då påverkan på landskapets visuella värden 

kan begränsas. Risk för att måluppfyllelse motverkas för resenärsupplevelsen eftersom 

utblickarna och upplevelsen av Lund är starkt begränsad. 

Kulturmiljö 

Stationsläge och sträckningen riskerar att påverka kulturmiljövärden direkt och indirekt i 

form av fornlämningar (bland annat Lunds kulturlager) och bebyggelse. Risk för att 

måluppfyllelsen motverkas.   

Naturmiljö 

Inga nationellt utpekade objekt påverkas av alternativet. Dock kan värdefulla träd som ingår 

i en värdetrakt för träd i Lund komma att avverkas vid byggnation av nya spår vilket är 

negativt. Åtgärder som uppväger förluster av träd är möjlig. Alternativet bedöms innebära 

möjlighet/potential att bidra till måluppfyllelse. 

9.6.4. FO Hälsa 

Människors hälsa 

En förläggning i tunnel medför att allt luftburet ljud till omgivningen elimineras. Vid 

tunnelmynningarna kan man dock få ”skrämseleffekter” när höghastighetsjärnvägen 

kommer ut från tunneln. Tunnelmynningarna bör på grund av detta utformas på sätt så att 

detta fenomen reduceras.  

En förläggning i tunnel medför viss risk för stomljud men eftersom befintlig järnväg 

sannolikt genererar mer vibrationer (stomljud) kommer bidraget från 

höghastighetsjärnvägen att bli negligerbart.  

Alternativet bedöms bidra till måluppfyllelse. 

Befolkning - Sammanhållen bygd samt rekreation och friluftsliv 

Alternativet innebär att linje och stationsläge går i tunnel i Lunds centrala delar vilket 

medför liten till ingen påverkan på tillgänglighet eller rekreativa värden inom 

utredningsområdet.  

Alternativet bedöms bidra till måluppfyllelse. 

Förorenad mark 

En järnväg i denna sträckning bedöms bidra till måluppfyllelse då sannolikheten att 

saneringar kommer utföras är stor vilket bidrar till minskad risk för spridning av 

föroreningar till viktiga grundvattenförekomster. Föroreningssituationen kommer att 

förbättras lokalt och troligtvis kommer belastningen på grundvatten att minska. 

Olycksrisk 

Det centrala stationsläget 2a i tunnel innebär att höghastighetsjärnvägen korsar vägen 

Norra ringen. Skadeverkan kan ske 200 meter från denna och inom detta område finns 
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därmed en förhöjd olycksrisk. Skalnivån bedöms till ”möjlighet/potential att bidra till 

måluppfyllelse”. 

Stationsläget innebär också att höghastighetsjärnvägen går parallellt med Södra stambanan. 

Skadeverkan kan ske 200 meter från denna och inom detta område finns därmed en förhöjd 

olycksrisk. Skalnivån bedöms till ”möjlighet/potential att bidra till måluppfyllelse”.  

Stationsläget innebär också att höghastighetsjärnvägen påverkas av helikopterflygplatsen på 

Universitetssjukhuset. Denna hanterar flygbränslet JET Al och kan vid en olycka ge upphov 

till brand och strålningsskador. Den största risken för omgivningen kopplat till 

helikopterflygplatsen är någon typ av krasch, vilket skulle kunna skada 

höghastighetsjärnvägen. Ingen riskanalys har funnits att tillgå och riskens storlek kan därför 

inte bedömas i nuläget. 

9.6.5. FO Resurser tillgängliga för människan 

Vatten 

Påverkan på grundvattenförekomster om tunnel går i berg eller nära bergets överyta. Schakt 

i samband med tunnelpåslag kan innebära bortledning av grundvatten vilken kan påverka 

nybildning. Det södra tunnelpåslaget ligger inom grundvattenförekomsten SV Skånes 

kalkstenar och det norra inom grundvattenförekomsten Kågeröd, vilka alltså kan påverkas 

lokalt med lägre grundvattennivåer och förändrad grundvattenkemi som följd. 

Konsekvensen kan bli sämre förutsättningar att lokalt utvinna dricksvatten ur dessa 

formationer.  

Under byggskedet påverkas grundvattennivåer i jordlager genom att de sänks. Hur stora 

effekterna blir är beroende av metodval och vilka geologiska material som tunneln/schakten 

passerar. 

Sammantaget finns en risk att måluppfyllelsen motverkas. 

Materiella tillgångar 

Från perspektivet ämnen och mineral bidrar en station i detta läge till måluppfyllelse 

eftersom inga torv- eller bearbetningskoncessioner eller riksintressen enligt 3 kap. 7 § finns 

inom sträckningen.  

Området som sträckningen går igenom består i huvudsak av moränlera, vars 

användningsområde som byggmaterial är begränsat. En tunnellösning på sträckan kommer 

innebära att stora mängder massor genereras. Samtidigt utgör inte moränlera en resurs som 

det råder brist på.  Bedömningen av påverkan på aspekten ändliga resurser och avfall har 

utgått från miljöbedömningens bedömningsgrund som anger att föreslagna inriktningar och 

rekommendationer ska innebära begränsad användning av ändliga resurser, minimerad 

uppkomst av avfall och att massor kan resursutnyttjas på ett hållbart samt miljö- och 

hälsomässigt säkert sätt. Bedömningen är därför att från perspektivet ändliga resurser och 

masshantering innebär sträckningen att måluppfyllelsen motverkas. 
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Större delen av sträckningen som inte går i tunnel utgörs av åkermark.  I den norra delen av 

sträckningen finns bördig jordbruksmark, klass 10. Då sträckningen går igenom högklassig 

jordbruksmark är bedömningen att måluppfyllelsen motverkas. 

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen för materiella tillgångar är att målet 

motverkas. De två främsta skälen till detta är dels att stora mängder massor genereras samt 

att sträckningen går igenom högklassig jordbruksmark. 

9.6.6. FO Klimat 

Järnvägen har stor klimatpåverkan på grund av stora utsläpp kopplade till byggskedet. En 

kvalitativ bedömning utifrån tidigare infrastrukturprojekt är dock att tunnlar genererar stor 

klimatpåverkan. Det är oklart huruvida alternativa transportmedel i framtiden är fossilfria 

och det är därför svårt att svara på om överflyttningseffekterna kommer att bidra till 

måluppfyllelse. Målet om lokalisering och utformning så att en effektiv energianvändning 

uppnås under anläggningens livscykel kan uppnås om studier och åtgärder kopplade till 

effektivisering realiseras under projektets fortskridande. I och med att denna lösning 

innehåller en tunnelsträckning är bedömningen att att måluppfyllelsen motverkas. 



 

 

9.7. Alternativ C2b – Central i tunnel, 6 spår i tunnel 

 

9.7.1. Tillgänglighet 

Alternativet möjliggör byten till både Södra stambanan och Västkustbanan och bedöms 

därför bidra till måluppfyllelse. 

9.7.2. Samhällsutveckling 

Robust system 

Då konsekvenserna av att placera hela stationen i tunnel inte studerats kan måluppfyllelse ej 

bedömas. 

Samhällsutveckling 

Ett centralt läge innebär ett stort resandeunderlag, god tillgänglighet till strategiska 

målpunkter och övrig kommunikation. Alternativet bedöms därför bidra till måluppfyllelse. 

9.7.3. FO Landskap 

Landskapets form, rumslighet samt upplevelse 

Bidrar till måluppfyllelsen i och med att en stor barriär i staden försvinner och nya 

utvecklingsmöjligheter skapas. Risk för att måluppfyllelse motverkas för 

resenärsupplevelsen eftersom utblickarna och upplevelsen av Lund är starkt begränsad. 
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Kulturmiljö 

Stationsläge och sträckningen riskerar att påverka kulturmiljövärden i form av 

fornlämningar och bebyggelse. En företeelse (järnvägsstaden) som präglat Lunds utveckling 

från det sena 1800-talet och framåt, försvagas eller utraderas. Måluppfyllelsen motverkas. 

Naturmiljö 

Inga nationellt utpekade objekt påverkas av alternativet. Dock kan värdefulla träd som ingår 

i en värdetrakt för träd i Lund komma att avverkas vid byggnation av nya spår vilket är 

negativt. Åtgärder som uppväger förluster av träd är möjlig. Alternativet bedöms innebära 

möjlighet/potential att bidra till måluppfyllelse. 

9.7.4. FO Hälsa 

Människors hälsa 

En förläggning med all tågtrafik i tunnel medför en väsentlig förbättring jämfört med 

dagsläget. Allt luftburet ljud från all tågtrafik elimineras då vilket kommer att innebära en 

väldigt stor förbättring för alla boende längs tunnelsträckningen. Även i detta fall kan man 

dock få ”skrämseleffekter” när höghastighetsjärnvägen och även vanliga tåg kommer ut från 

tunneln. Tunnelmynningarna bör på grund av detta utformas på sätt så att detta fenomen 

reduceras. Detta är den bästa lösningen ur bullerhänseende.  

En förläggning med alla spår i tunnel medför viss risk för stomljud men dagens tågtrafik 

genererar sannolikt betydligt mer vibrationer (stomljud) och totalt sätt bedöms detta 

alternativ ge en bättre situation än dagens.  

Alternativet bedöms bidra till måluppfyllelse. 

Befolkning - Sammanhållen bygd samt rekreation och friluftsliv 

Alternativet innebär att linje och stationsläge går i tunnel i Lunds centrala delar vilket 

medför liten till ingen påverkan på tillgänglighet eller rekreativa värden inom 

utredningsområdet.  

Alternativet bedöms bidra till måluppfyllelse. 

Förorenad mark 

En järnväg i denna sträckning bedöms bidra till måluppfyllelse då sannolikheten att 

saneringar kommer utföras är stor vilket bidrar till minskad risk för spridning av 

föroreningar till viktiga grundvattenförekomster. Föroreningssituationen kommer att 

förbättras lokalt och troligtvis kommer belastningen på grundvatten att minska 

Olycksrisk 

Se bedömning för alternativ C2a. 

9.7.5. FO Resurser tillgängliga för människan 

Vatten 

Påverkan på grundvattenförekomster om tunnel går i berg eller nära bergets överyta. Schakt 

i samband med tunnelpåslag kan innebära bortledning av grundvatten vilken kan påverka 
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nybildning. De södra tunnelpåslagen ligger inom grundvattenförekomsterna SV Skånes 

kalkstenar och Skrivkritan, medan det norra ligger inom grundvattenförekomsten Kågeröd. 

Dessa kan påverkas med lokalt lägre grundvattennivåer och förändrad grundvattenkemi 

som följd. Konsekvensen kan bli sämre förutsättningar att utvinna dricksvatten ur dessa 

formationer.  

Under byggskedet påverkas grundvattennivåer i jordlager genom att de sänks. Hur stora 

effekterna blir är beroende av metodval och vilka geologiska material som tunneln/schakten 

passerar. 

Sammantaget finns en risk att måluppfyllelsen motverkas. 

Materiella tillgångar 

Från perspektivet ämnen och mineral bidrar en station i detta läge till måluppfyllelse 

eftersom inga torv- eller bearbetningskoncessioner eller riksintressen enligt 3 kap. 7 § finns 

inom sträckningen.  

Området som sträckningen går igenom består i huvudsak av moränlera, vars 

användningsområde som byggmaterial är begränsat. En tunnellösning på sträckan kommer 

innebära att stora mängder massor genereras. Samtidigt utgör inte moränlera en resurs som 

det råder brist på.  Bedömningen av påverkan på aspekten ändliga resurser och avfall har 

utgått från miljöbedömningens bedömningsgrund som anger att föreslagna inriktningar och 

rekommendationer ska innebära begränsad användning av ändliga resurser, minimerad 

uppkomst av avfall och att massor kan resursutnyttjas på ett hållbart samt miljö- och 

hälsomässigt säkert sätt. Bedömningen är därför att från perspektivet ändliga resurser och 

massahantering innebär sträckningen att måluppfyllelsen motverkas. 

Större delen av sträckningen som inte går i tunnel utgörs av åkermark.  I den norra delen av 

sträckningen finns bördig jordbruksmark, klass 10. Då sträckningen går igenom högklassig 

jordbruksmark är bedömningen att måluppfyllelsen motverkas. 

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen för materiella tillgångar är att målet 

motverkas. De två främsta skälen till detta är dels stora mängder massor samt att 

sträckningen går igenom högklassig jordbruksmark. 

9.7.6. FO Klimat 

Järnvägen har stor klimatpåverkan på grund av stora utsläpp kopplade till byggskedet. En 

kvalitativ bedömning utifrån tidigare infrastrukturprojekt är dock att tunnlar genererar stor 

klimatpåverkan. Det är oklart huruvida alternativa transportmedel i framtiden är fossilfria 

och det är därför svårt att svara på om överflyttningseffekterna kommer att bidra till 

måluppfyllelse. Målet om lokalisering och utformning så att en effektiv energianvändning 

uppnås under anläggningens livscykel kan uppnås om studier och åtgärder kopplade till 

effektivisering realiseras under projektets fortskridande. I och med att denna lösning 

innehåller en tunnelsträckning är bedömningen att att måluppfyllelsen motverkas. 



 

 

9.8. Alternativ O1 – Öst Ideon 

 

9.8.1. Tillgänglighet 

Alternativet möjliggör inga byten till annan järnvägstrafik, däremot möjliggörs byten till den 

stadsspårväg som ska byggas i Lund. Sammantaget bedöms alternativet innebära risk att 

måluppfyllelse motverkas. 

9.8.2. Samhällsutveckling 

Robust system 

Det nya höghastighetssystemet kommer att avlasta Södra stambanan och därmed frigöra 

kapacitet i det befintliga nätet vilket bidrar till måluppfyllelse för aspekten Robust system. 

Alternativet innebär inget extra stopp på befintligt järnvägsnät och bedöms därför bidra till 

måluppfyllelse. 

Samhällsutveckling 

Alternativet är beläget i ett område med en nattbefolkning på ca 8000 med tillgänglighet till 

några viktiga målpunkter. Kommunala utbyggnadsplaner för området finns. Sammantaget 

bedöms alternativet ha möjlighet/potential att bidra till måluppfyllelse. 
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9.8.3. FO Landskap 

Landskapets form, rumslighet samt upplevelse 

Anläggningens skala och riktning har möjlighet att samspela med områdets förutsättningar 

vilket bedöms bidra marginellt till måluppfyllelse. För att bidra fullt till måluppfyllelse krävs 

större kunskap om exakt läge och utformning.  Ur ett resenärsperspektiv ges inga 

upplevelser av Lunds centrala delar men däremot kan utblickar medges, vilket bidrar 

marginellt till måluppfyllelse. 

Kulturmiljö 

Det östliga förslaget innebär att fornlämningsrika marker kan komma att tangeras, där 

fornlämningar i Lunds närhet kan skadas eller förstöras. En samförläggning med E22 i 

stadsmiljön bedöms annars som en möjlighet till måluppfyllelse. Risk för att 

måluppfyllelsen motverkas.   

Naturmiljö 

Stationsläget och bedömd sträckning ligger så placerat att det inte skapar några 

konfliktpunkter med några av de höga naturvärden som är mer östligt belägna. Alternativet 

bedöms bidra till måluppfyllelse. 

9.8.4. FO Hälsa 

Människors hälsa 

Spårförläggning enligt O1 medför att man endast tangerar Lunds tätbebyggda delar i söder. 

Befintlig biltrafik på E22:an kommer att kraftigt maskera buller från 

höghastighetsjärnvägen vilket gör att de boende utmed sträckan endast marginellt kommer 

att påverkas av den försämrade bullersituationen. De enstaka hus och gårdar som inte ligger 

utmed E22:an påverkas av buller i olika grad men detta kan hanteras med gängse metoder 

för bullerreduktion.   

Spårförläggning enligt O1 medför att man går utanför Lunds tätbebyggda delar. Marken 

består i huvudsak av morän med ett mindre inslag av lera och isälvssediment utanför 

Nilstorp. Enstaka hus kan påverkas av vibrationer här. Längs E22:an bedöms inte 

vibrationer/stomljud vara något problem eftersom det maskeras av vägtrafiken.  I norr 

måste vibrationer till Max IV beaktas då denna verksamhet är mycket känslig för 

vibrationer.  

Alternativet bedöms innebära potential till att bidra till måluppfyllelse. 

Befolkning - Sammanhållen bygd samt rekreation och friluftsliv 

Alternativet kommer att innebära en barriär i ett relativt tätbefolkat område, vilket kommer 

att påverka tillgängligheten.  

I och med att höghastighetsjärnvägen förläggs jämte den befintliga motorvägen är 

närliggande områden redan bullerutsatta och innehar därmed inte höga rekreativa värden.   

Alternativet bedöms innebära risk för att måluppfyllelse motverkas.   
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Förorenad mark 

Denna sträckning bedöms ha möjlighet att bidra till måluppfyllelse förutsatt att placeringen 

styrs till redan påverkad mark. Låg sannolikhet att saneringar kommer utföras då 

förekomsten av potentiellt förorenade områden är låg. Påträffas förorenade områden 

kommer de att saneras och föroreningssituationen förbättras lokalt. 

 

Olycksrisk 

Det östra stationsläget innebär att höghastighetsjärnvägen korsar och delvis går parallellt 

och i närheten av E22. Skadeverkan kan ske 200 meter från denna och inom detta område 

finns därmed en förhöjd olycksrisk. Skalnivån bedöms till ”möjlighet/potential att bidra till 

måluppfyllelse”. 

9.8.5. FO Resurser tillgängliga för människan 

Vatten 

Grundvattenförekomsterna ligger väl skyddade under morän. Inga dammar eller våtmarker 

passeras. Alternativet bedöms kunna bidra till måluppfyllelsen. 

Materiella tillgångar 

Från perspektivet ämnen och mineral bidrar en station i detta läge till måluppfyllelse 

eftersom inga torv- eller bearbetningskoncessioner eller riksintressen enligt 3 kap. 7 § finns 

inom sträckningen.  

Den östra sträckningen innehåller mer isälvssediment än de centrala och västra 

sträckningarna. Stora delar av sträckan omfattas av stadslandskap. Bedömningen av 

påverkan på aspekten ändliga resurser och avfall har utgått från miljöbedömningens 

bedömningsgrund som anger att föreslagna inriktningar och rekommendationer ska 

innebära begränsad användning av ändliga resurser, minimerad uppkomst av avfall och att 

massor kan resursutnyttjas på ett hållbart samt miljö- och hälsomässigt säkert sätt. 

Bedömningen är därför att från perspektivet ändliga resurser och massahantering innebär 

sträckningen att det finns risk för att måluppfyllelsen motverkas. 

Större delen av sträckningen som inte går i tätort utgörs av åkermark. I den norra delen av 

sträckningen finns bördig jordbruksmark, klass 10. Då delar av sträckningen går igenom 

högklassig jordbruksmark är bedömningen att måluppfyllelsen motverkas. 

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen för materiella tillgångar är att målet 

motverkas. Det främsta skälet till detta är att sträckningen går igenom högklassig 

jordbruksmark. 

9.8.6. FO Klimat 

Järnvägen har stor klimatpåverkan på grund av stora utsläpp kopplade till byggskedet. Det 

är oklart huruvida alternativa transportmedel i framtiden är fossilfria och det är därför svårt 

att svara på om överflyttningseffekterna kommer att bidra till måluppfyllelse. Målet om 

lokalisering och utformning så att en effektiv energianvändning uppnås under 

anläggningens livscykel kan uppnås om studier och åtgärder kopplade till effektivisering 
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realiseras under projektets fortskridande. Sammantaget bedöms sträckningen medföra risk 

för att måluppfyllelse motverkas. 



 

 

10. Samlad bedömning 

I den samlade bedömningen vägs allt som har framkommit i utredningen ihop. Som grund 

för den samlade bedömningen ligger effekter/konsekvenser och måluppfyllelse av de olika 

lösningar som har studerats. Följande fokusområden har studerats: 

 

I Lund har sex stycken olika lösningar studerats, en västlig, fyra centrala (varav tre 

tunnellösningar) och en östlig. 

Utredningen av stationslägen har skett på en 

översiktlig nivå för att bedöma stationslägenas 

lämplighet avseende ovanstående 

fokusområden. I det fortsatta arbetet behöver 

alternativen studeras mer i detalj för att hitta 

mest lämpliga utformning utifrån olika 

tekniska aspekter. Likaså behöver 

miljöpåverkan beskrivas på ett mer detaljerat 

sätt och alternativen utformas på ett sätt som 

är anpassat till stad och landskap. 

Stationslösningarnas påverkan på omgivande 

infrastruktur, fastigheter och stadsbild har 

identifierats och en översiktlig bedömning av 

hur denna påverkan kan hanteras har gjorts. 

Även här måste mer detaljerade studier göras för att hitta de mest lämpliga lösningarna. 

Lund är en viktig bytespunkt i järnvägsnätet för lokal-, regional- och fjärrtågtrafik. Södra 

stambanan och Västkustbanan ansluter stationen i Lund. En station för höghastighetståg 

innebär förbättrade bytesmöjligheter för hela regionen.  

Tillgänglighet och användbarhet. Ett centralt läge är generellt bättre ur ett 

tillgänglighets- och användbarhetsperspektiv, det centrala läget ger bättre bytesmöjligheter 

till annan kollektivtrafik. I de perifera alternativen varierar bytesmöjligheterna till befintlig 

järnväg. Med V1 alternativet begränsas bytesmöjligheterna till Västkustbanan och med O1 

alternativet finns inga bytesmöjligheter till andra banor. Däremot planeras en spårväg som 

ansluter O1.  

  Tillgänglighet och användbarhet 

  Samhällsutveckling  

  Landskap 

  Hälsa och säkerhet 

  Resurser tillgängliga för människan 

  Klimat 

  Genomförbarhet (endast effekter) 

  Kostnad (endast effekter) 
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Samhällsutveckling. Ett centralt läge (C1, C2, C2a, C2b) är generellt bättre ur 

samhällsutvecklingssynpunkt än ett perifert läge, fler människor (både boende och 

arbetsplatser) nås genom gång- och cykelavstånd. Ett perifert läge innebär att Lund får två 

stationer. För resande till Lund med det befintliga järnvägsnätet innebär V1 alternativet ett 

extra uppehåll med förlängd restid som följd. Ett centralt läge (C1, C2, C2a, C2b) är 

gynnsamt då det genererar flöden som förstärker centrum som funktion och attraktion. Ett 

stationsläge i tunnel (C1, C2a och C2b) kan få något lägre attraktivitet. Bullerskydden i C2 

skulle ha stor påverkan på stadsbilden men skulle förbättra miljön i ett idag mycket 

bullerutsatt läge, god gestaltning av bullerskydden kan synliggöra stationen på ett positivt 

sätt.  

V1 alternativet hamnar i ett perifert läge där det inte finns några kommunala 

bebyggelseplaner, utvecklingen är troligen begränsad till enklare service. O1 alternativet 

innebär troligen viss centrumförskjutning och risk finns att höghastighetsbanan 

tillsammans med E22 kan upplevas negativt. 

Landskap. Landskapet kommer att påverkas i samtliga utredningsalternativ, inte bara i det 

studerade stationsläget utan också där banan går fram. De perifera lägena V1, O1, samt även 

C1 är placerade i tåliga landskap där landskapets skala och struktur kan rymma en station 

och anslutande bana. De centrala lägena, C1, C2, C2a, C2b samt det östliga, O1, har dock 

bättre möjligheter att rymma de tillkommande anläggningar och strukturförändringar som 

kan förutsättas uppstå intill en station.  I samtliga lägen krävs fördjupade studier av hur den 

södra anslutningen till stambanan samt hur passager genom landskapet ska utformas för att 

ge hög måluppfyllelse. 

Ett centralt läge (C1, C2, C2a, C2b) berör riksintresset Lund och påverkar miljöer utpekade 

av Länsstyrelsen, så som Stångby - Västra Hoby – Krutmöllan, samt kulturmiljöstråket 

Kävlinge å. Det externa alternativet V1 påverkar jordbruksmark och Natura 2000 området 

Stångeby mosse. Det perifera alternativet O1 går nära ett sammanhängande område med 

höga naturvärden som är utpekat som riksintresse för naturvård. 

Hälsa och säkerhet.  En station i ett perifert läge, med huvudsakligen låg 

befolkningstäthet, innebär att negativa effekter för människors hälsa undviks i större 

utsträckning än i ett centralt läge. Med den nya höghastighetsjärnvägen skapas en ny 

barriär. I Lund innebär det centrala läget att den nya järnvägen samförläggs med befintlig 

järnväg. I det östliga läget finns möjligheter till sammanläggning med E22. 

Klimat. Ej alternativskiljande. 

Genomförbarhet. Tre av alternativen (C1, C2, C2a, C2b och O1) är mycket tekniskt 

komplicerade att bygga. C1 innebär en tunnellösning där tunnelborrmaskin blir den troliga 

lösningen. C2 innebär omfattande ombyggnation av befintlig spårinfrastruktur under 

pågående trafik. O1 påverkas av de topografiska förhållanden som råder samt den befintliga 

infrastrukturen. Alternativ V1 blir sammantaget förhållandevis enkel att bygga med 

undantag för anslutningen till befintlig järnväg. 

Alternativ C2 innebär störst påverkan på befintlig bebyggelse följt av alternativ O1.  

Alternativ C2 och O1 bedöms medföra störst påverkan på befintlig infrastruktur. C2 innebär 

stor påverkan på befintlig bangård och ombyggnation av Södra stambanan. O1 kräver 
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ombyggnad av E22 och korsande vägar och trafikplatser. V1 och C1 innebär något mindre 

påverkan, i fallet V1 påverkas ett antal vägar och Södra Stambanan och Västkustbanan där 

planskilda passager behövs. Tunnellösningen C1, C2a och C2b innebär begränsad påverkan 

på befintlig bangård och vägar under byggtiden. Alla alternativ innebär påverkan på Södra 

stambanan vid anslutningspunkten till befintlig järnväg. 

Kostnad. Kostnaden för en station i Lund bedöms ligga i intervallet 3 till 19 miljarder 

kronor. En västlig lösning och en central lösning i plan ligger i det nedre spannet. En östlig 

lösning ligger i mitten av spannet och en central lösning i tunnel ligger i det övre spannet. I 

kostnaden ingår station samt anslutande spår (13-19 km) norr och söder om stationen. 

Tabell 5. Kostnadsbedömning av studerade stationslägen. 

V1 - Väst 

Vallkärra 

C1 – Central 

tunnel 

C2 – Central i 

markplan 

C2a – Central 2 

spår i tunnel  

C2b – Central 6 

spår i tunnel 

 

O1 – Öst Ideon 

3,5–4,5 miljarder 

13,2 km lång 
sträcka 

9-11 miljarder 
17,4 km lång 

sträcka (inkl. 
5000 m 

bergtunnel) 

3-4 miljarder 

15 km lång 
sträcka 

8-11 miljarder 14-19 miljarder 

7-8 miljarder 

19 km lång 
sträcka 

 

Måluppfyllelse. De centrala lösningarna har sammantaget bäst måluppfyllelse på 

funktionsmålets olika delmål. Måluppfyllelsen för hänsynsmålets olika delmål är till stor del 

beroende på de platsspecifika förutsättningar som finns inom det aktuella 

stationsalternativet eller delområdet, samt hur stationen och järnvägen kommer att 

förläggas och utformas i det fortsatta arbetet.   

 

Sammanfattande kommentar. Sammantaget framstår de centrala alternativen och det 

östra som mest fördelaktiga. De effekter för samhällsutveckling och tillgänglighet som ett 

centralt alternativ får bedöms uppväga den extra kostnad som dessa alternativ kan innebära. 

För det östliga alternativet finns potential för stadsutveckling som gör alternativet intressant 

att studera vidare. Det västliga alternativet bedöms inte ha någon potential för 

stadsutveckling och bedöms inte vara intressant att studera vidare. 

De centrala (C1, C2, C2a, C2b) och östliga (O1) alternativen bör utredas vidare. 

Fokusområde Aspekt

V1 Väst 

Vallkärra

C1 Central i 

tunnel

C2 Central i 

plan

C2a Central 

i tunnel 

(2 spår i 

tunnel)

C2b Central 

i tunnel (6 

spår i 

tunnel)

 O1 Öst 

Ideon

Ti l lgängl ighet och användbarhet Ti l lgängl ighet

Samhäl lsutveckl ing Robust system

Samhäl lsutveckl ing

Landskap Landskapets  form och upplevelse

Kulturmi l jö

Naturmi l jö

Hälsa  och säkerhet Människors  hä lsa

Befolkning

Förorenad mark

Olycksrisk

Resurser ti l lgängl iga  för människanVatten

Materiel la  ti l lgångar

Kl imat Kl imatfaktorer
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