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Sammanfattning
Inledning
Ett väg- eller järnvägsprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som
styrs av lagar och som slutligen leder fram till en vägplan eller järnvägsplan. I början av
planläggningen tas ett underlag fram som beskriver hur projektet kan påverka miljön.
Underlaget benämns Samrådsunderlag och ligger till grund för Länsstyrelsens beslut
om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte.
Denna rapport är ett samrådsunderlag för en framtida höghastighetsjärnväg mellan
Hässleholm och Lund och beskriver hur en sådan kan komma att påverka miljön.

Bakgrund
Idag används det svenska järnvägsnätet väldigt mycket. Det innebär att det blir mycket
trafik och trängsel på Södra stambanan där tågtrafiken för människor och gods går.
Detta medför problem som att systemet blir känsligt för störningar, vilket i sin tur
innebär att det blir förseningar. Vidare innebär det att järnvägstrafiken inte utvecklas i
takt med den ökade efterfrågan. För att lösa de brister och behov som finns beslutade
regeringen år 2014 att tillsätta Sverigeförhandlingen som bland annat omfattade en
utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö.
Under åren 2015-2018 har Trafikverket arbetat med en åtgärdsvalsstudie för
höghastighetsjärnväg mellan Jönköping och Malmö. I åtgärdsvalsstudien utreddes hur
en utbyggnad av en höghastighetsjärnväg enligt regeringens mål om att nya stambanor
för höghastighetsjärnväg ska färdigställas så att Stockholm och Malmö bättre knyts
samman med moderna och hållbara färdmedel. Mot denna bakgrund har Trafikverket
etablerat projektet Hässleholm-Lund och Trafikverket påbörjar den formella
planprocessen.
Projekt Hässleholm-Lund omfattar cirka 7 mil dubbelspårig järnväg för
höghastighetståg och snabba regionaltåg mellan Hässleholm och Lund (se figur S1).
Järnvägen kommer att vara dubbelspårig och planeras att i huvudsak utföras som ett
separat system. Byggstart av projektet förväntas ske under den senare delen
planperioden 2018-2029. Byggtiden för projektet uppskattas till cirka tio år.
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Figur S1. Höghastighetssystemets olika delar. Sträckan Hässleholm-Lund redovisas med gul/orange färg.

Ändamål och mål
Trafikverket har formulerat fyra ändamål som ger uttryck för det övergripande syftet
med höghastighetsjärnvägen i Sverige. Ändamålen, eller det övergripande syftet för hela
höghastighetssystemet är att:


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.

Vidare har det tagits fram övergripande projektmål och projektmål för
åtgärdsvalsstudien Jönköping-Malmö som även gäller för sträckan Hässleholm-Lund.
Efter beslut om betydande miljöpåverkan, men innan lokaliseringsutredningen påbörjas
kommer Trafikverket göra en översyn av projektmålen för att säkerställa att de är
fortsatt relevanta för sträckan Hässleholm-Lund.
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Höghastighetsjärnvägen och dess utredningsområde
Den nya höghastighetsjärnvägen behöver planeras utifrån ett antal styrande
förutsättningar. De styrande förutsättningarna för projektet är:


Restid Stockholm-Malmö ska vara högst 2 timmar och 30 minuter med
direkttåg.



Hastighet 320 km/h för höghastighetståg respektive 250 km/h för regionala tåg.



Hässleholm och Lund är utpekade som stationsorter i Sverigeförhandlingen.

De styrande förutsättningarna ovan ligger till grund för avgränsningen av projektets
utredningsområde som sträcker sig mellan städerna Hässleholm och Lund.
Utredningsområdet är cirka 70 kilometer långt och cirka 30 kilometer brett och går i en
nordöstlig till sydvästlig riktning (se Figur S2). Utredningsområdet omfattar nio
kommuner: Hässleholm, Klippan, Höör, Kristianstad, Hörby, Svalöv, Eslöv, Kävlinge
och Lund. Vissa kommuner berörs i större utsträckning än andra.

Figur S2. Utredningsområdet och kommuner som berörs av området.
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För att möjliggöra hastigheter upp till 320 km/h krävs en så rak och plan bana som
möjligt och stationer för höghastighetståg kräver minst fyra spår, där två spår är
genomgående för att inte begränsa kapaciteten.
Längs hela järnvägen ska en fysisk barriär på 2,5 meters höjd finnas för att förebygga
eller försvåra beträdande av banan. Stationer för höghastighetsbanor behöver vara
anpassade till högre hastigheter och de behöver därför vara längre än vanliga stationer.
Sex olika stationslägen i respektive stad har tidigare studerats i Hässleholm och Lund.

De möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper
Landskap
Inom utredningsområdet återfinns två landskapstyper, slättlandskap och
mosaiklandskap. Utbyggnadens påverkan på landskapets form och upplevelse är i allra
högsta grad beroende på dess dragning och utformning. Den största påverkan på
landskapets form och rumslighet bedöms vara förändrad rumslighet samt visuell
påverkan. En höghastighetsjärnväg kan medföra både fysiska och psykiska
barriäreffekter vilket medför att sambandet bryts, och att negativa effekter uppstår i
landskapet.
Kulturmiljö
Inom utredningsområdet finns flera riksintressen för kulturmiljövård. Vidare finns flera
viktiga byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen och ett stort antal fornlämningar samt
särskilt värdefulla kulturmiljöer utpekade av länsstyrelsen som kan komma att påverkas
av höghastighetsjärnvägen. Detta innebär att kulturmiljön kan påverkas negativt genom
att den helt eller delvis utraderas. Annan påverkan på kulturlandskapet kan vara
skalbrott, splittring, förändrade visuella samband eller barriärverkan. Vidare kan
siktlinjer och stadssiluetter i tätorter visuellt förändras eller påverkas.
Naturmiljö
Inom utredningsområdet finns flera riksintressen för naturvården, Natura 2000områden, ett stort antal naturreservat samt ett antal rödlistade arter. Exempelvis
återfinns flera arter av fladdermöss, vilka alla är fridlysta, i utredningsområdet. En ny
höghastighetsjärnväg kan främst påverka den biologiska mångfalden och påverka arters
spridning i landskapet. Det fysiska intrånget av en ny järnväg kan leda till
habitatförluster och bullerpåverkan, bland annat för fåglar. Indirekt påverkan på arter
som exempelvis fladdermöss kan vara barriäreffekter och direkt påverkan kan vara
påkörning.
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Befolkning
Beroende på hur järnvägen dras och vilket stationsläge som väljs kan den innebära en
fysisk barriär eller en förstärkning av redan befintliga barriärer inom
utredningsområdet. I det fallet kan höghastighetsjärnvägen medföra påverkan på
tillgängligheten till service och målpunkter. Vidare kan sammanhållningen inom
berörda orter i utredningsområdet komma att påverkas.
Ett riksintresse för friluftslivet finns inom utredningsområdet. Det innebär att
rekreationsområden delas och blir svårare att besöka samtidigt som bullernivåerna i
rekreationsområdet kan öka, vilket kan påverka det rekreativa värdet.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Sett till människors hälsa skulle påverkan från EMF kunna uppstå på enskilda platser
inom utredningsområdet vilket gör att denna delaspekt är viktig att studera vidare i det
fortsatta arbetet. Bedömningen är dock i detta skede att påverkan på människors hälsa
från EMF troligen är liten.
Luft
I de delar av utredningsområdet som har den högsta befolkningstätheten, bedöms
negativ påverkan för människors hälsa eventuellt kunna uppstå. Samtidigt är
bedömningen att effekterna på människors hälsa i områden med låg befolkningstäthet
är små. Detta är dock något som behöver utredas vidare i nästa skede.
Buller
I utredningsområdet finns ett antal områden som definieras som tysta som kan komma
att påverkas beroende på hur sträckningen av höghastighetsjärnvägen dras. Om
järnvägen förläggs i nära anslutning till de relativt stora sjöarna som finns i
utredningsområdet riskerar bullerspridningen blir mer omfattande. Eftersom
framtidens höghastighetsjärnväg utvecklas för att tillföra mindre buller till den
omgivande miljön än nuvarande snabbtågstrafik bedöms förläggningen av järnvägen där
det redan idag går järnvägstrafik endast medföra en marginell ökning av buller. I de fall
då tåg passerar i hög fart genom Hässleholm och Lund skulle påverkan kunna bli stark.
Vibrationer
I dagsläget är vibrationer främst knutna till befintlig järnväg och tunga industrier.
Eftersom höghastighetsjärnväg behöver byggas med större kurvradie än vanlig järnväg
medför höghastighetståg ofta mindre vibrationer än ett vanligt tåg. Påverkan som
orsakas i urbana områden är dock ofta likartade som de vibrationer som orsakas av
konventionell järnväg.
Inom utredningsområdet finns områden med jordarter som både är lämpliga och
olämpliga som underlag för en järnväg. Ytterligare studier gällande vibrationer bör
därför genomföras i nästa planeringsskede.
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Olycksrisk
Eftersom att järnvägsanläggningen planeras för persontrafik innebär det sannolikt
mindre påverkan för omgivningen vid en olycka jämfört med en järnväg som används
för farligt gods. Den största risken på skyddsvärda objekt är från urspårning av tåg.
Däremot är den vanligaste olyckan generellt att personer blir påkörda av tåget på grund
av obehörigt spårbeträdande.
Mark och vatten samt hushållning med naturresurser
Påverkan på areella näringar är främst att järnvägen kan komma att utgöra en barriär,
vilket kan medföra sämre arrondering. Det kan i sin tur resultera i att odlingsbar mark
minskar eller försämras.
I utredningsområdet finns ett vattendrag som är nationellt särskilt viktigt med avseende
på fiske och dess höga naturvärde. Om järnvägsanläggningen förläggs i ett läge nära
vattendraget kan påverkan bli stor. Detta gäller även för utredningsområdets mossar,
åar, samt vissa fuktängar och sumpskogar. Effekter inkluderar direkta habitatförluster
och hydrologisk påverkan på hydrologiskt betingade habitattyper.
Ett antal vattenskyddsområden kan komma att beröras av höghastighetsjärnvägen. När
järnvägen byggs genom vattenskyddsområden måste hänsyn tas till skyddsområdets
skyddsföreskrifter för att inte riskera att skada grundvattentäkten. Vidare kan de
grundvattenförekomster som finns inom utredningsområdet komma att påverkas
genom påverkan på grundvattnets kemi, kvalitet och nivå. Inom utredningsområdet
finns ett antal enskilda brunnar som kan komma att påverkas. Detta är främst aktuellt
om järnvägen förläggs helt eller delvis i tunnel.
I Hässlehom och Lund med omnejd har olika former av industriverksamhet förekommit.
Därmed är det troligt att förorenad jord kommer att påträffas inom delar av dessa
områden. Inom övriga delar av utredningsområdet kan det inte uteslutas att förorenad
jord kan påträffas även här. Jordarterna som förekommer i området medför inga stora
risker för ras och skred. I den södra delen av utredningsområdet är dock jordarterna
känsligare för ras och skred än i den norra delen.
Klimatpåverkan
Det finns områden i utredningsområdet som utgör riskområden för översvämning. I
samband med att sträckning för höghastighetsjärnvägen avgränsas bör hänsyn tas till
dessa områden.
Höghastighetståg är i grunden ett mer klimatvänligt transportslag än bil eller flyg givet
de möjligheter till driftselektricitet med låg koldioxidintensitet som finns tillgängligt i
Sverige. Den främsta klimatpåverkan från en höghastighetsjärnväg sker vid byggandet
och driften av anläggningen snarare än för tågdrift. Resultatet från den genomförda
klimatkalkylen visar att det totala utsläppet för byggandet av järnvägen uppgår till cirka
1,6 miljoner ton CO2-ekvivalenter över en tioårsperiod, vilket betyder att en ny
höghastighetsjärnväg mellan städerna har en stor klimatpåverkan.
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Slutsats
Utifrån miljöbedömningen av Åtgärdsvalsstudien för höghastighetsjärnväg JönköpingMalmö samt den inledande undersökningen för sträckan Hässleholm-Lund gör
Trafikverket bedömningen att projektet kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan. Trafikverkets inriktning för nästa skede är därför att en
lokaliseringsutredning och miljöbedömning behöver genomföras.
Det främsta skälen till bedömningen är projektets storskalighet och komplexitet i vilken
möjliga direkta, indirekta eller kumulativa effekter kan komma att uppstå. Vidare
återfinns höga värden inom utredningsområdet som är känsliga för störning. Till
exempel kan projektet komma att påverka betydelsefulla kulturlandskap, tätbefolkade
områden, områden som är skyddade enligt miljöbalken samt områden eller byggnader
som skyddas enligt 2–4 kap. kulturmiljölagen om statliga byggnadsminnen med mera
eller plan- och bygglagen. Vidare kan användningen av mark, jord, vatten, biologisk
mångfald, andra naturtillgångar påverkas av projektet. I och med att ingen
linjesträckning bestämts kan man inte i dagsläget, med säkerhet säga att det inte finns
någon risk för att alla miljökvalitetsnormer kan följas. Samtidigt finns det stora
möjligheter att i den fortsatta miljöbedömningsprocessen begränsa effekterna på ett
effektivt sätt.

Fortsatt arbete
Då det är Trafikverkets bedömning att en höghastighetsjärnväg mellan Hässleholm och
Lund kan innebära betydande miljöpåverkan kommer det att under det fortsatta
järnvägsplanearbetet att upprättas en miljökonsekvensbeskrivning som sedan ska
godkännas av länsstyrelsen. Vidare kommer Trafikverket samråda med en utökad
samrådskrets i den efterföljande planeringen. Den utökade kretsen ska bestå av övriga
statliga myndigheter samt den allmänhet och de organisationer som kan antas bli
berörda.
Under arbetet med samrådsunderlaget och åtgärdsvalsstudien har flera frågor som
kräver särskild uppmärksamhet i det fortsatta arbetet identifierats.
Dessa är att det är ett fornlämningsrikt område där endast lokaliseringar av lämningar
har identifierats och inte var värdena finns vilket bör beaktas i det vidare arbetet. Vidare
är det viktigt att beakta det stora antalet rödlistade fladdermusarter som finns i området
och hur de påverkas av den nya järnvägsutbyggnaden. Även påverkan på yt- och
grundvatten samt befolkning och människors hälsa behöver studeras vidare.
Avslutningsvis är samordning med kommunernas planarbete viktigt, både gällande
stationslägen, tillgänglighet och arbetet med detaljplaner.

Sida 11 (110)

1. Inledning
Ett väg- eller järnvägsprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som
styrs av lagar och som slutligen leder fram till en vägplan eller järnvägsplan. I början av
planläggningen tas ett underlag fram som beskriver hur projektet kan påverka miljön.
Underlaget benämns Samrådsunderlag vilket ligger till grund för Länsstyrelsens beslut
om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Denna rapport utgör samrådsunderlaget för lokaliseringsutredningen av en
höghastighetsjärnväg sträckan Hässleholm-Lund. Samrådsunderlaget inleds med en
beskrivning av projektet och bakgrund till projektet samt dess mål och avgränsningar
(kapitel 1-4). Därefter följer en beskrivning av miljöförutsättningarna i
utredningsområdet (kapitel 5) samt de möjliga miljöeffekterna av projektet (kapitel 6)
samt planerade åtgärder för att förebygga, motverka eller avhjälpa negativa
konsekvenser (kapitel 7). Rapporten avslutas med Trafikverkets bedömning av projektet
miljöpåverkan (kapitel 8) samt en beskrivning av det fortsatta arbetet inom
lokaliseringsutredningen (kapitel 9). Sist i dokumentet, i Bilaga 1, återfinns en
begreppslista.
Samråd är viktigt under hela planläggningen. Det innebär att Trafikverket utbyter
information med och inhämtar synpunkter från bland annat andra myndigheter,
organisationer, enskilda och allmänhet som berörs. Synpunkterna som kommer in
under samråd sammanställs i en samrådsredogörelse.

1.1.

Bakgrund

Kapaciteten på det svenska järnvägsnätet är begränsad och kapacitetsutnyttjandet på
Södra och Västra stambanan är högt vilket leder till att systemet är störningskänsligt,
har punktlighetsproblem samt att tågtrafiken inte kan utvecklas i takt med ökad
efterfrågan. För att lösa de brister och behov som finns beslutade regeringen år 2014 att
tillsätta Sverigeförhandlingen som bland annat omfattade en utbyggnad av
höghastighetsjärnväg mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö.
Trafikverket fick samtidigt i uppdrag att bistå regeringens utredare inom
Sverigeförhandlingen med underlag och analyser för utbyggnaden samt utreda och
bygga det sträckningar regeringen beslutar. För att koordinera satsningen på
höghastighetjärnväg inrättade Trafikverket ett program kallat Ny generation järnväg
(NGJ). Projekt Ostlänken, projekt Göteborg-Borås samt åtgärdsvalsstudierna för
sträckorna Linköping-Borås och Jönköping-Malmö har utgjort delar av programmet.
Hösten år 2017 beslutade Trafikverket att planering inför utredning av deletappen
Hässleholm-Lund skulle påbörjas. I juni 2018 fastställs den nationella
infrastrukturplanen för perioden 2018-2029 och regeringen slog fast att nya stambanor
för höghastighetståg ska byggas (Figur 1). Detta innebar att sträckorna Järna-Linköping
(Ostlänken), Göteborg-Borås och Hässleholm-Lund ska byggstartas under planperioden.
Mot denna bakgrund etableras projekt Hässleholm-Lund och Trafikverket påbörjar den
formella planprocessen.
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Projekt Hässleholm-Lund omfattar cirka 7 mil dubbelspårig järnväg för
höghastighetståg och snabba regionaltåg mellan Hässleholm och Lund. Projektet utgår
från Åtgärdsvalsstudien Jönköping-Malmö bedömningar och rekommendationer.

Figur 1. Höghastighetssystemets olika delar.

Föreliggande samrådsunderlag har föregåtts av flera förberedande studier på
systemnivå. Nedan följer ett urval av dessa utredningar:


Höghastighetsbanor – ett samhällsbygge för stärkt utveckling och
konkurrenskraft, SOU 2009:74



Kapacitetsutredningen, ett flertal utredningar, till exempel Transportsystemets
behov av kapacitetshöjande åtgärder – förslag på lösningar till år 2025 och
utblick mot år 2050 (Trafikverket, 2012b). I denna studie behandlades
fyrstegsprincipen och Trafikverket kom fram till att kapacitetsbristerna i dagens
trafiksystem inte enbart kan åtgärdas med steg 1-3-åtgärder utan att
nybyggande åtgärder också krävs för att öka kapaciteten i systemet som helhet
(se även Trafikverket, 2018d).



Trafikering med nya höghastighetsbanor Stockholm – Göteborg/Malmö
(Trafikverket, 2015a)
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Översiktlig landskapskaraktärsanalys, södra Sverige, Underlagsrapport till
åtgärdsvalsstudier för ny höghastighetsjärnväg Linköping–Borås samt
Jönköping–Malmö (Trafikverket, 2015b)



Åtgärdsvalsstudie Höghastighetsjärnväg Jönköping – Malmö (Trafikverket,
2018d)



Åtgärdsvalsstudie, Höghastighetsjärnväg Jönköping - Malmö,
Underlagsrapport Miljöbedömning (Trafikverket, 2018e)



Åtgärdsvalsstudie Höghastighetsjärnväg Jönköping - Malmö,
Underlagsrapport Landskapskaraktärsanalys (Trafikverket, 2018a)



Åtgärdsvalsstudie Höghastighetsjärnväg Jönköping - Malmö,
Underlagsrapport station Hässleholm (Trafikverket, 2018b)



Åtgärdsvalsstudie Höghastighetsjärnväg Jönköping - Malmö,
Underlagsrapport station Lund (Trafikverket, 2018c)

Det har också genomförts eller pågår flera olika projektspecifika studier i anslutning till
höghastighetssystemet. Nedan följer en beskrivning av de projekt som ligger i nära
anslutning till sträckan Hässleholm-Lund.
Södra stambanan sträckan Malmö-Lund
Tågtrafiken mellan Malmö och Lund är idag så omfattande att den nuvarande
järnvägens kapacitet är otillräcklig. En utbyggnad på Södra stambanan mellan Lund
(Högevall) och Arlöv till fyra spår omfattar en åtta kilometer lång sträcka genom orterna
Hjärup, Åkarp och Arlöv. Trafikverket utreder möjligheten att fyrspåret förlängs från
Flackarp vidare till Ringvägen/Högevall i Lunds kommun.
För stråket Malmö-Lund har en åtgärdsvalsstudie genomförts. Den syftar till att enas om
åtgärder:


utifrån den övergripande ambitionen att säkra en långsiktig hållbar
tillgänglighet i stråket Malmö-Lund,



som bidrar till att kollektivtrafik och cykel stärker sina marknadsandelar,



samordna och nyttomaximera beslutade och eventuella tillkommande åtgärder.

Studien kommer att resultera i ett femtiotal åtgärder inom kategorierna: planering,
strategi och mobility management, stationer och hållplatser, kollektivtrafik, cykel, väg,
järnväg och spårväg. Mobility management är en del av möjliga steg 1-åtgärder som
syftar till att öka effektiviteten genom att ändra resenärers attityder och beteenden.
Lund C
Lunds kommun har tagit fram ett ramprogram för området kring stationen i Lund med
syfte att möta de förändringar området står inför. I arbetet har Trafikverket, Region
Skåne och Jernhusen deltagit.
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Skånebanan sträckan Hässleholm-Kristianstad
Skånebanan mellan Hässleholm - Kristianstad är enkelspårig och har begränsad
kapacitet trots att mötesstationerna ligger relativt tätt. Det är ett av Sveriges mest
trafikerade enkelspår, där trafiken utgörs av godståg, Öresundståg och Pågatåg. På lång
sikt kommer det att behövas dubbelspår för kunna tillgodose önskad gods- och
persontrafik. Dock är inte projektet med dubbelspår på hela sträckan medtaget i den
nationella transportinfrastrukturplanen 2018-2029, vilket innebär att åtgärder på kort
och medellång sikt behövs för att kunna möta framtidens transportbehov och
upprätthålla en god tillgänglighet med hög transportkvalitet. Följande åtgärder har
studerats av Trafikverket och ingår i ÅVS:en Skånebanan, Hässleholm - Kristianstad,
Kapacitetsåtgärder:


Dubbelspår ut från Kristianstad,



Förlängning av mötesstationen i Attarp.

Hässleholm C
En åtgärdsvalsstudie har tagits fram för Hässleholm C som syftar till att förbättra
tillgängligheten till och inom stationen. Detta mot bakgrund av den resandeökning som
skett och standard på befintliga anläggningar. Åtgärdsvalsstudien är ett samarbete
mellan Trafikverket, kommunen, region Skåne och Jernhusen.
Skånebanan sträckan Åstorp–Hässleholm, anpassning för ökad hastighet
Sträckan Åstorp-Hässleholm är 52 kilometer lång och är en del av Skånebanan. För att
förebygga förseningar och skapa en luftigare tidtabell genomför Trafikverket
förbättringar av sträckan.
Kontinentalbanan
Trafikverket planerar för att bygga om Kontinentalbanan som går genom Malmö för att
möjliggöra för persontrafik på banan och skapa en bra förbindelse mellan stadsdelarna i
Malmö.
Lommabanan
Lommabanan går mellan Kävlinge och Arlöv och är i dag en enkelspårig bana för
godstrafik. Lommabanan etapp 2 finns med i Sverigeförhandlingens överenskommelse
med Malmö Stad och Region Skåne. Trafikupplägget kallas för Malmöpendeln.
Söderåsbanan, Åstorp–Teckomatorp
Trafikverket rustar upp Söderåsbanan mellan Åstorp och Teckomatorp. Syftet är öka
godstrafiken och införa persontrafik på banan. När upprustningen är
klar kommer sträckan mellan Åstorp och Teckomatorp trafikeras av både persontåg och
fler godståg.
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1.2.
Syfte samt tillvägagångssätt för framtagande av
samrådsunderlaget
Vid planering av infrastruktur är det viktigt att tidigt i processen beakta relevanta
miljöintressen. På så vis integreras miljöfrågor redan från början och kan påverka såväl
inriktningsbeslut som lokalisering och detaljutformning.
När man planerar en verksamhet eller åtgärd anger miljöbalken och lagen om byggande
av järnväg att man ska undersöka om projektet kan komma att innebära betydande
miljöpåverkan. Resultatet av undersökningen sammanfattas i ett dokument kallat
samrådsunderlag som syftar till att redogöra för projektets utmärkande egenskaper,
område för möjlig lokalisering samt de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande
egenskaper. Dokumentet utgör underlag för länsstyrelsens beslut om åtgärden kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. Beslutet ger förutsättningarna för hur
den fortsatta planeringen av projektet kommer drivas vidare av Trafikverket.
Föreliggande samrådsunderlag bygger till stora delar på miljöbedömningen av
åtgärdsvalsstudien för höghastighetsjärnväg mellan Jönköping och Malmö
(Trafikverket, 2018e). Både kvalitativa och kvantitativa metoder har tillämpats i
framtagandet av samrådsunderlaget beroende på aspekt och frågeställning. För de
aspekter där riktlinjer eller vägledning från Trafikverket finns har beskrivningarna
utgått från dessa. Samrådsunderlaget har i huvudsak baserats på befintligt underlag från
till exempel länsstyrelsen i Skåne, Naturvårdsverket, Trafikverket samt kommunala
översiktsplaner. Både rapporter och databaser har använts. I vissa fall har även kontakt
tagits med experter på länsstyrelser, kommuner eller andra myndigheter. I det här
skedet har effekternas storlek inte bedömts utan det kommer att ske i nästa skede
genom arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen.
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2. Mål
2.1.

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.
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.

2.2.

Miljökvalitetsmål

Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål och sexton
miljökvalitetsmål. Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning
som behöver ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås.
Generationsmålet är därför vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället.
Definitionen av generationsmålet är: Det övergripande målet för miljöpolitiken är att
till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta,
utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser (Prop.
2009/10:155).
De sexton miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som
miljöarbetet ska leda till. Målen beskriver den miljömässiga dimensionen av politiken
för hållbar utveckling och anger det tillstånd i miljön som det samlade miljöarbetet ska
leda till senast år 2025 (år 2050 för klimatmålet). Figur 2 visar de tolv mål som bedöms
ha särskild relevans för detta samrådsunderlag.
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Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö
Ett rikt växt och djurliv

Figur 2. Av de 16 nationella miljökvalitetsmålen bedöms 12 mål ha särskild relevans för detta
samrådsunderlag.

2.3.

Projektets ändamål och projektmål

Nationella och regionala mål tillsammans med Sverigeförhandlingens syfte ligger till
grund för det ändamål som har formulerats och gäller för hela höghastighetssystemet (se
Box 1). Ändamålet beskriver varför höghastighetssystemet behövs. Utifrån ändamålet
har sedan ett antal övergripande projektmål för sträckorna Linköping- Borås och
Jönköping-Malmö tagits fram (se Box 2).
De projektmål som tagits fram för åtgärdsvalsstudien höghastighetsjärnväg JönköpingMalmö, gäller även för samrådsunderlaget för projekt Hässleholm-Lund. Efter beslut
om betydande miljöpåverkan, men innan lokaliseringsutredningen påbörjas kommer
Trafikverket göra en översyn av projektmålen för att säkerställa att de är fortsatt
relevanta för sträckan Hässleholm-Lund. Ändamålet tillsammans med projektmål utgör
ett stöd vid bedömningen av den måluppfyllelse som görs för olika lösningar gällande
bland annat lokalisering och utformning. I översynen av projektmålen kommer även
miljökvalitetsmålen att tas in vid formuleringen av dessa.
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Figur 3. Målhierarki för Samrådsunderlag Hässleholm-Lund.

Box 1. Höghastighetssystemets ändamål






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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Box 2. Övergripande projektmål för Hässleholm-Lund
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.
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 stadsoch 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.
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.
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Till varje övergripande projektmål har också ett antal olika specifika projektmål
formulerats. Det är mot projektmålen som bedömningen av måluppfyllelse för olika
alternativ görs. Bedömningen görs individuellt för varje mål och ingen viktning sker
mellan de olika projektmålen.
Tabell 1. Sammanställning av alla projektmål indelade efter fokusområden och aspekter.
Projektmål

Funktionsmålet

– 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.

– Höghastighetsjärnvägen ska bidra till samhällsutvecklingen genom att frigöra kapacitet i befintligt
järnvägssystem.
– 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.
– Höghastighetsjärnvägen ska skapa förutsättningar för en positiv upplevelse av landskapets visuella
kvaliteter.

– 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.

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

Hänsynsmålet

– Höghastighetsjärnvägen lokaliseras och utformas så att negativ påverkan på människors hälsa
minimeras och aktivt resande beaktas.
– Höghastighetsjärnvägen lokaliseras och utformas så att strukturer viktiga för den sociala
sammanhållningen kan upprätthållas.
– Anläggningen ska bidra till minskad risk för spridning av föroreningar från förorenade områden till
omgivande mark- och vattenområden.
– Samhällsviktig verksamhet (inkl. höghastighetsjärnvägen) utformas så att skada på anläggningen eller
driftstopp begränsas.
– Höghastighetsjärnvägen ska lokaliseras och utformas så att en långsiktigt god hushållning med vatten
främjas.
– Höghastighetsjärnvägen ska lokaliseras och utformas så att en långsiktigt god hushållning av
materiella tillgångar och ändliga resurser främjas.
– Höghastighetsjärnvägen ska bidra till uppfyllande av Sveriges klimatmål.
– Höghastighetsjärnvägen ska lokaliseras och utformas så att en effektiv energianvändning uppnås
under anläggningens livscykel.
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3. Avgränsningar
3.1.

Utrednings- och influensområde

Planeringen av den nya höghastighetsjärnvägen har att förhålla sig till ett antal styrande
förutsättningar. Dessa reglerar restider och hastighet, kapacitet och trafik, stationer och
kopplingspunkter samt tillförlitlighet och underhåll. Styrande förutsättningar för
projektet är:


Restid Stockholm-Malmö ska vara högst 2 timmar och 30 minuter med
direkttåg.



Hastighet 320 km/h för höghastighetståg respektive 250 km/h för regionala tåg.



Hässleholm och Lund är utpekade som stationsorter i Sverigeförhandlingen.

De styrande förutsättningarna som anges i stycket ovan ligger till grund för
avgränsningen av utredningsområdet för projektet som sträcker sig mellan Hässleholm
till Lund. Utredningsområdet är cirka 70 kilometer långt och 30 kilometer brett och går
från i en nordöstlig till sydvästlig riktning. Utredningsområdet omfattar nio kommuner:
Hässleholm, Klippan, Höör, Kristianstad, Hörby, Svalöv, Eslöv, Kävlinge och Lund.
Vissa kommuner berörs i större utsträckning än andra (Figur 4).

3.2.

Tidsmässig avgränsning

Projektet kommer att aktualiseras genom byggstart den senare delen planperioden
2018-2029. Byggtiden för projektet uppskattas till cirka tio år.
För bedömningar och effekter av driftsättning (till exempel för befolkning,
jordbruksmark) det vill säga då förändringarna som har kommit igång, används år
2050.

3.3.

Bindande miljökvalitetskrav samt riktvärden

Vid planering enligt lagen om byggande av järnväg ska ett antal uppräknade allmänna
intressen beaktas. De flesta av dessa är vad som i miljöbedömningssammanhang brukar
benämnas miljöfaktorer. Även miljöbalkens bestämmelser om hushållning med mark
och vatten i 3-4 kap. miljöbalken samt miljökvalitetsnormer ska tillämpas i planeringen.
Miljökvalitetsnormer är bindande nationella föreskrifter om lägsta godtagbara
miljökvalitet. Normer finns beslutande för såväl vatten- som luftmiljöer och avser olika
kemiska, fysiska och biologiska parametrar. Vidare finns riktvärden för buller. I det
fortsatta arbetet i lokaliseringsutredningen kommer miljökvalitetsnormer och
riktvärden att ingå i bedömningsgrunderna för respektive aspekt. I det fortsatta arbetet
kommer även Trafikverkets Riktlinje Landskap (Trafikverket, 2016a) att utgöra en viktig
utgångspunkt för att bedöma effekter på biologisk mångfald.
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Figur 4. Utredningsområdet och kommuner som berörs av området.
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4. Projektbeskrivning
4.1.

Krav och riktlinjer

4.1.1.

Höghastighetsjärnvägen

Höghastighetsjärnvägen planeras att trafikeras av två olika typer av tåg som har olika
uppehållsmönster och trafikupplägg. De två typerna utgörs av höghastighetståg med
hastigheter upp till 320 km/h samt 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 1 435 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 järnvägen.
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. Kopplingspunkten i Hässleholm ska anläggas för trafik i riktning mot
Lund/Malmö. Kopplingspunkten möjliggör en avlastning för Södra stambanan. Detta
eftersom trafik mellan Lund och Hässleholm, som inte ska göra uppehåll på sträckan,
kan utnyttja den nya höghastighetsbanan och sedan fortsätta från Hässleholm längs det
konventionella nätet.

4.1.2.

Stationslägen

Tidigare utredningar av olika stationsalternativ har visat att det samhällsekonomiskt
mest gynnsamma alternativet är att begränsa antalet stationer inom utredningsområdet
till två stationer. För en beskrivning av möjliga stationslägen som identifierats i
åtgärdsvalsstudien Jönköping-Malmö se avsnitt 4.3.

4.2.

Järnvägens utformning

De höga hastigheter som höghastighetsjärnvägen planeras för ställer andra krav på
järnvägens utformning än vid en traditionell järnväg. På grund av detta har Trafikverket
tagit fram dokumentet Teknisk systemstandard för höghastighetsbanor (Trafikverket,
2014). Teknisk systemstandard (TSS) är kompletterande krav till de krav som gäller för
konventionell järnväg i Sverige och beskriver hur en modern höghastighetsjärnväg ska
anpassas till svenska förhållanden. Här finns tekniska krav för utformning,
konstruktion, besiktning och underhåll av höghastighetsjärnväg.
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Vid hastigheter över 200 km/h har Trafikverket beslutat att järnvägen ska byggas med
ballastfria spår, det vill säga 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 5. 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 4 650 meter och vertikalradierna
23 000 meter. Medellutningen på en längre sträcka får inte överstiga 25 ‰.
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 skadegörelse, sabotage, person- och djurpåkörningar. Barriären kan
utformas på olika sätt beroende på omgivning, exempelvis som bullerplank eller som
stängsel.
För att möjliggöra åtkomst till järnvägen ska grindar för gående underhållspersonal
finnas var 2 000 meter. Åtkomstpunkterna ska ha väganslutning och uppställningsplats
för bil ska finnas. Transportsträckan från biluppställningsplats till järnvägens samtliga
delar får inte överstiga 1 000 meter.
Järnvägen ska vara trädsäkrad minst 25 meter ut från närmaste spårmitt. Där järnvägen
går i upphöjt läge kan trädsäkringsområdet minskas.
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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.

Figur 6. Principskiss över järnvägens utformning med fysisk barriär och trädsäkringsområde. Den fysiska
barriären kan utgöras av exempelvis bullerplank eller stängsel beroende på omgivning. Bild: Sweco

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
istället för via optiska signaler som används i nuvarande 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
cirka 4-5 km. Masterna är normalt cirka 40 meter höga men även lägre master mellan 12
och 20 meter har byggts.

4.3.

Stationer

4.3.1.

Utformning av stationer

En station omfattar inte bara plattformen, utan hela anläggningen från det att tåget
viker av från huvudspåret, det vill säga plattform inklusive stationsspår.
En station för ett höghastighetståg tillåter inte att plattformarna ligger vid huvudspår,
alltså krävs fyra spår (eller fler) i stationsläget där två spår är genomgående för att
uppfylla föreskrifternas krav. Antalet spår påverkar utrymmesbehovet tillsammans med
eventuellt befintliga spår, men även storleken på stationsområdet.
Tågens hastighet påverkar stationernas längd. Ju lägre hastighet tågen kan ha när de
avviker från huvudspåret, desto kortare kan stationen vara. Om tågen ska ha låg
hastighet när de kommer in på stationen kräver det att tågen har kunnat sakta ner på
huvudspåret. För att klara en full retardation från 320 km/h krävs en
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inbromsningssträcka på cirka åtta kilometer. Hastigheten på passerande tåg påverkar
även utformningen av stationerna. Om man tillåter en hög hastighet på genomgående
huvudspår ställs 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 höghastighetsbanor 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.

4.3.2.

Principer för stationslägen

Generellt är det möjligt att angöra de tänkta stationsorterna Lund och Hässleholm i
orternas centrala delar eller perifert på dess östra alternativt västra sida. På en mer
detaljerad nivå kan detta göras på ett flertal olika sätt. I den tidigare åtgärdsvalsstudien
har därför möjliga stationslägen studerats (se nedan). Viktiga aspekter att ta hänsyn till
vid val av principlösningar är exempelvis stadsutveckling och tillgänglighet för
resenärer. I det fortsatta arbetet kommer olika stationslägen detaljstuderas och utredas
vidare.
Hässleholm
Sex stycken olika stationslägen har studerats i det tidigare åtgärdsvalsstudieskedet. Två
västliga lägen (V1, V2), tre centrala (C1, C2, C3) och ett östligt (O1). Nedan beskrivs
alternativen översiktligt. Alternativen redovisas även i Figur 7.
Alternativ V1 – Alternativet innebär att stationen placeras på bro i korsningspunkten
med Skånebanan väster om Hässleholm, i närheten av Finja. Från stationen dras
höghastighetsspåren söderut på den västra sidan om Finjasjön.
Alternativ V2 – Alternativet innebär att stationen placeras på bro i korsningspunkten
med Skånebanan. I detta alternativ placeras stationen i området mellan Hässleholm
tätort och Finjasjön, i anslutning till det tidigare regementes område P2. Läget innebär
att höghastighetsbanan går in mellan Hässleholm och Finja och rundar därmed
Hässleholm. Söder om stationen går järnvägen på bro den över befintliga stambanan för
att sedan gå i tunnel genom Göingeåsen för att tillräckligt stora radier ska kunna hållas.
Alternativ C1 – Förslaget innebär att höghastighetsbanan förläggs på en 12 meter hög
bro som ligger på västra sidan av dagens bangårdsområde. I och med att
höghastighetsbanan ligger på bro behöver inga nya planskildheter med vägar eller andra
spår byggas. Vissa vägomläggningar kommer dock att behövas.
Alternativ C2 – Stationslösningen innebär att höghastighetsbanan placeras i markplan i
den befintliga bangården väster om de befintliga plattformarna. Alternativet påverkar
godsbangården norr om Hässleholm. Ett antal planskilda passager för gång, cykel och
vägtrafik måste byggas om eller anläggas i och med att spårområdet breddas.
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Alternativ O1 – Alternativet innebär ett stationsläge cirka 3,5 km öster om den befintliga
stationen, söder om korsningspunkten med Skånebanan. Skånebanan antas behöva
sänkas i korsningspunkten och höghastighetsspåren passerar över på bro.
Höghastighetsstationen antas ligga i markplan och kan därför anläggas på bank.
Alternativ C3 – En bibanelösning som innebär att det östra alternativet (O1)
kombineras med spår som även går in genom centrala Hässleholm. Lösningen i centrala
Hässleholm kan väljas utifrån alternativen som beskrivits ovan, i markplan eller på bro.

Figur 7. Studerade stationslägen för Hässleholm i åtgärdsvalsstudien källa: Trafikverket (2018b).

Alla stationslägen bedöms vara tekniskt genomförbara. De centrala stationslägena är
mer komplicerade än de perifera. De centrala stationslägena innebär omfattande
ombyggnationer av vägar, gator och spår samt rivningar av fastigheter. Ombyggnaden av
bangården kommer att få stor påverkan på tågtrafiken under byggtiden.
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De centrala alternativen (C1, C2 och C3) har bytesmöjligheter till andra järnvägar och
övrig kollektivtrafik. Med de centrala lägena nås många bostäder, arbetsplatser och
strategiska målpunkter inom gångavstånd. De perifera alternativen har sämre
möjligheter ur dessa avseenden.
I de västliga alternativen (V1 och V2) saknas befintlig infrastruktur att samförlägga den
nya höghastighetsjärnvägen med. I de centrala alternativen samförläggs den nya
järnvägen med befintlig järnväg. I det östliga läget finns möjligheter till
sammanläggning med vägarna 21 och 23.
Alternativ C3 påverkar ett stort område under byggtiden men störningarna för trafiken
blir mindre än i alternativ C1 och C2. Närheten till Södra stambanan, Markarydsbanan
och Skånebanan gör de centrala stationslägena mer komplicerade att bygga.
Lund
Sex olika stationslägen har studerats i det tidigare åtgärdsvalsstudieskedet; ett västligt
(V1), fyra centrala (C1, C2 med varianter) och ett östligt (O1). 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. Nedan beskrivs
alternativen översiktligt. Alternativen redovisas även i Figur 8.
Alternativ V1 – 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. På grund av de
stora höjdskillnaderna i området går spåren troligen på landbro större delen av sträckan.
Alternativ C1 – 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.
Alternativ C2 – 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
från stationen söderut breddas från två till fyra spår.
Alternativ C2a – Alternativet innebär att höghastighetsbanans två spår förläggs i tunnel
genom de centrala delarna av Lund. Stationen placeras i centralt läge.
Alternativ C2b – Alternativet innebär att den befintliga stationen placeras under mark
samt att samtliga sex spår (höghastighetsspåren, Södra stambanan och Västkustbanan)
förläggs i tre separata tunnelrör förbi centrala Lund.
Alternativ O1 – Alternativet innebär ett perifert stationsläge 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.
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Figur 8. Studerade stationslägen för Lund i åtgärdsvalsstudien källa: Trafikverket (2018c).

Samtliga stationslägen är tekniskt genomförbara. Fem av stationslägena (C1, C2, C2a,
C2b och O1) bedöms som tekniskt mycket komplicerad att bygga. Stationsläge C2 och O1
kommer troligen att medföra störst påverkan på den befintliga infrastrukturen.
Alternativ C2 får stor påverkan på den befintliga bangården och förutsätter en
ombyggnation av Södra stambanan under pågående trafik. Alternativ O1 påverkas av de
topografiska förhållanden som råder samt kräver ombyggnad av väg E22 och korsande
vägar och trafikplatser. Tunnellösningen C1, C2a och C2b innebär en begränsad
påverkan på den befintliga bangården och vägar under byggtiden. Alternativ V1 innebär
en något mindre påverkan på den befintliga infrastrukturen. Stationsläget påverkar ett
antal vägar samt Södra och Västra stambanan där planskilda passager behövs. Alla
stationslägen innebär påverkan på Södra stambanan vid anslutningspunkten till
befintlig järnväg.
De centrala lägena (C1, C2, C2a, C2b) gör att bytesmöjligheterna till annan
järnvägstrafik och övrig kollektivtrafik är 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 alternativ O1.
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De centrala alternativen (C1, C2, C2a, C2b) gör att många bostäder, arbetsplatser och
strategiska målpunkter nås inom gångavstånd.
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. Vidare saknas det också kommunala bebyggelseplaner i
anslutning till alternativet.
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5. Förutsättningarna i utrednings- och
influensområdet
5.1.

Riksintressen

Geografiska områden som har speciella värden eller förutsättningar av nationell
betydelse kan klassas som område av riksintresse enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. I 3
kap. miljöbalken listas de värden och ändamål som gör att ett område kan vara av
riksintresse. Det kan exempelvis vara områden som innehåller natur- eller kulturvärden
som är så ovanliga att de gör områdena unika för hela landet, men också områden som
är viktiga för exploatering för till exempel vägar eller vindkraft. Det är olika statliga
myndigheter som pekar ut riksintresseområden. Områden som är av riksintresse ska
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada områdets utpekade värden eller
alternativt påtagligt försvåra områdets användning.

5.1.1.

Riksintressen för kommunikationer

Riksintresse för kommunikationer regleras i 3 kap 8 § miljöbalken. Det är Trafikverket
tar beslut om vilka områden som är av riksintresse för de olika trafikslagens
anläggningar. Utpekande av ett riksintresse för kommunikationer innebär enligt 3 kap 8
§ miljöbalken att riksintresset ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Här avses att det är funktionen hos
transportsystemet som ska säkerställas. Tillkommande bebyggelse, exempelvis
nybyggnad inom en anläggnings influensområde, får inte negativt påverka varken
nuvarande eller framtida nyttjande av denna. Inom utredningsområdet berörs 18
riksintresseområden för kommunikationer. Dessa visas i Figur 9.

5.1.2.

Riksintressen för kulturmiljövården

Riksintresseområden för kulturmiljö regleras i 3 kap. 6 § miljöbalken.
Riksintresseområdena utgörs av sammanhängande kulturmiljöer av stor betydelse ur ett
nationellt perspektiv. Det är områden som särskilt väl belyser viktiga historiska
skeenden. De värden som ligger till grund för utpekandet är knutna till såväl enskilda
objekt och delområden som till miljöns kulturhistoriska och rumsliga samband.
Ett område av riksintresse för kulturmiljövården är en miljö eller ett landskap som ska
representera en betydelsefull historisk samhällsprocess med utgångspunkt i ett regionalt
eller lokalt sammanhang. Sammantaget ska riksintressena ge en bred bild av samhällets
historia – med avseende på tidsdjup och utveckling, dess ekonomiska, sociala och
kulturella bredd samt dess regionala variationer. De ska således spegla ett brett
spektrum av tidsperioder, utvecklingsskeden och verksamheter som har varit av
betydelse för samhällsutvecklingen. Miljöerna visar hur människan genom historien
nyttjat och präglat landskap och platser.
Inom utredningsområdets södra del finns en hög koncentration av riksintresseområden
för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. I de norra delarna av
utredningsområdet finns inga riksintresseområden. Figur 9 visar vilka riksintressen för
kulturmiljövården som finns inom utredningsområdet.
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Figur 9. Kartan redovisar utredningsområdet samt riksintresse för kulturmiljö och riksintresse för
kommunikationer.
Riksintressen för kommunikationer – järnväg
Nr 1 - Eldsberga-Hässleholm
Nr 2 - Älmhult-Hässleholm
Nr 3 - Hässleholm-Karpalund
Nr 4 - Hässleholm
Nr 5 - Hässleholm-Åstorp
Nr 6 - Hässleholm-Höör
Nr 7 - Teckomatorp-Eslöv
Nr 8 - Kävlinge-Lund
Nr 9 - Höör-Arlöv
Riksintressen för kommunikationer – väg
Nr 10 – Väg 21 Kristianstad-Åstorp
Nr 11 – Väg 24 Hässleholm-N länsgräns
Nr 12 – Väg 117 Hässleholm - Markaryd
Nr 13 – Väg 23 Genom Skåne
Nr 14 – Väg 13 Höör-Ystad

Nr 15 – E22 Genom Skåne
Nr 16 – Väg 16 Lund-Flädie
Nr 17 – Väg 16 mellanE22 och väg 11 Dalby
Nr 18 – E22 Rolsberga-Fogdarp
Riksintressen för kulturmiljö
Nr 19 - Bosjökloster – Stockamöllan (M:K37)
Nr 20 - Fulltofta - Osbyholm – Nunnäs (M:K67)
Nr 21 – Trolleholm(M:K31)
Nr 22 - Västra Strö - Trollenäs(M:K53)
Nr 23 - Eslöv (M:K182)
Nr 24 - Ellinge - Västra Sallerup(M:K63)
Nr 25 - Skarhult(M:K58)
Nr 26 - Lackalänga - Västra Hoby mm(M:K45)
Nr 27 - Kungsmarken - Fågelsångsdalen(M:K81)
Nr 28 - Lund(M:K87)
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5.1.3.

Riksintressen för naturvården

Riksintresseområde för naturvården regleras i 3 kap 6 § miljöbalken. Områden av
riksintresse för naturvården ska representera huvuddragen i svensk natur, belysa
landskapets utveckling och visa mångfalden i naturen ur ett nationellt perspektiv.
Urvalet av områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv görs av Naturvårdsverket
i samarbete med bland annat länsstyrelserna och kommunerna.
Inom utredningsområdet finns ett antal riksintresseområden för naturvården. De flesta
är koncentrerade till utredningsområdets södra och centrala delar. Figur 10 visar vilka
riksintressen för naturmiljö som finns i utredningsområdet.

5.1.4.

Riksintressen för friluftslivet

Riksintressen för friluftsliv regleras i 3 kap 6 § miljöbalken. De områden som pekas ut
som riksintresse för friluftsliv har stor betydelse för människors utevistelse. Med
friluftsliv menas vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och
upplevelser. Att ta till vara områden med för landet unika värden är viktigt för allas
möjligheter till naturupplevelser och friluftsliv.
För att ett område ska vara ett riksintresse för friluftslivet ska det ha stora friluftsvärden
sett i ett nationellt perspektiv på grund av särskilda natur- och kulturkvaliteter,
variationer i landskapet och god tillgänglighet för allmänheten. Det är Naturvårdsverket
som gör "anspråk" på riksintresseområden för friluftsliv.
Inom utredningsområdet finns ett riksintresseområde för friluftsliv. Området ligger
strax norr om Höör och utgörs av Frostavallsområdet, se Figur 10.

5.1.5.

Riksintressen för värdefulla ämnen och material

Områden med särskilt värdefulla mineraliska ämnen kan utpekas som riksintressen av
SGU (Sveriges Geologiska Undersökning). Bestämmelserna om riksintressen finns i
miljöbalken 3 kap 7 §. Här framgår att områden som innehåller fyndigheter av
värdefulla ämnen eller material som är av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan försvåra utvinningen av dessa. Inom sådana områden får kommuner och
statliga myndigheter inte planera för eller lämna tillstånd till verksamheter som kan
förhindra eller påtagligt försvåra ett utnyttjande av mineralresurserna. SGU är enligt 2§
5p i Förordningen om hushållning med mark- och vattenområden (SFS 1998:896)
ansvarig myndighet för att peka ut sådana områden. Figur 10 redovisar vilka
riksintresseområden för värdefulla ämnen och mineral som ligger inom
utredningsområdet.
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Figur 10. Kartan redovisar utredningsområdet med riksintresseområde för naturmiljö, friluftsliv, mineral
och vindbruk.
Riksintressen för mineral
Nr 1 – Billinge (ID 1276_1)
Nr 2 – Ignaberga (ID 1293_1)
Riksintressen för vindbruk
Nr 3 – ID 276
Nr 4 – ID 274
Riksintressen för friluftsliv
Nr 5 – Frostavallsområdet (MF4)
Riksintressen för naturmiljö
Nr 6 –Tykarpsgrottan (N29)
Nr 7 - Syrkhultamossen – Svalemossen (N41)
Nr 8 – Hjällaröd (N34)
Nr 9 - Svenstorps mosse (N34)
Nr 10 – Ella (N34)
Nr 11 - Basaltkuppen Lönnebjär (N33)
Nr 12 - Basaltkuppen Lunden (N32)
Nr 13 - Basaltkuppen Ballran (N31)
Nr 14 - Linderödsåsens nordsluttning (N61)

Nr 15 - Hagstad – Fundersed (N34)
Nr 16 - Södra Rörum (N34)
Nr 17 – Dagstorp (N34)
Nr 18 - Allarp – Äsperöd (N34)
Nr 19 - Rugerup – Kråkeboområdet (N37)
Nr 20 - Söderåsen med vattendrag och Jällabjär (48)
Nr 21 - Rönne ås dalgång, Ageröds mosse (N40)
Nr 22 – Stanstorpsgraven (N36)
Nr 23 – Lillö (N38)
Nr 24 – Fulltofta (N34)
Nr 25 – Lyby (N34)
Nr 26 – Klinta (N39)
Nr 27 – Hemmingsberga (N54)
Nr 28 – Pinedalen (N56)
Nr 29 –Bråån (N55)
Nr 30 – Hardeberga - S Sandby - Dalby –
Krankesjöområdet (N86)
Nr 31 – Stångby mosse (N53)
Nr 32 - Stora Harrie mosse (N52)
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5.1.6.

Riksintressen för vindbruk

Riksintressen för vindbruk anges för att de har särskilt goda förutsättningar för
vindbruk ur ett nationellt perspektiv, för att de behövs för viktiga eller nödvändiga
funktioner i samhället och/eller för en landsdels behov av viss energiproduktion. Det är
Energimyndigheten som har det specifika uppdraget av regeringen att ta fram områden
på land och till havs med särskilt goda vindförutsättningar som ska vara av riksintresse
för vindbruk. Den senaste uppdateringen genomfördes år 2013.
Inom utredningsområdet finns två utpekade riksintressen för vindbruk, se Figur 10.
Dessa är på 29 verk (ID 276) respektive 16 verk (ID 274).

5.1.7.

Riksintressen för totalförsvaret

Med totalförsvar avses alla de myndigheter som deltar i Sveriges territoriella försvar och
som var och en har särskilda uppgifter för att möta och avhjälpa de faror som uppstår då
nationen ställs inför hot. Riksintressen för totalförsvarets militära del omfattar dels
riksintressen som kan redovisas öppet, dels riksintressen som av sekretesskäl inte kan
redovisas öppet. Riksintresse för totalförsvaret regleras av 3 kap 9 § miljöbalken.
Ett riksintresseområde för totalförsvaret omfattar anläggningar med influensområden
som Försvarsmakten bedömer har betydelse ur planhänseende. Ett influensområde är
ett område inom vilket åtgärder som exempelvis ny bostadsbebyggelse kan påverkas av
eller som i sin tur kan påverka verksamhet inom riksintresseområdet. I vissa fall är det
inte verksamheten utan en viss anläggnings funktion som kan påverkas av specifika
byggnadstyper och infrastruktur. Influensområdets fysiska utbredning från till exempel
skjutfält eller flygplats varierar beroende på verksamhetens art samt vilken typ av åtgärd
som ska vidtas.
Inom utredningsområdet finns ett antal riksintresseområden för totalförsvaret
(Försvarsmakten, 2017). Dessa utgörs av följande:


Revingeheds övningsfält med skjutbana.



Två ytterligare influensområden som inte definierats. Dessa är belägna strax
söder om Hässleholm och i direkt anslutning till Höör.



Område med särskilt behov av hinderfrihet i anslutning till Lund.

5.1.8.

Riksintressen för yrkesfisket

Riksintresse för yrkesfisket regleras i 3 kap 5 § miljöbalken. Riksintressen för yrkesfisket
pekas ut av Havs- och vattenmyndigheten. Syftet med bestämmelserna om riksintressen
är att sådana områden ska ha ett långsiktigt skydd mot andra verksamheter som kan ha
påtaglig negativ inverkan. Inga riksintressen för yrkesfisket återfinns inom
utredningsområdet.
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5.1.9.

Befolkning och markanvändning i Skåne län

Begreppet befolkning innefattar den sociala dimensionen av begreppet. Den sociala
dimensionen handlar om de människor och de boendemiljöer som kan komma att
påverkas av genomförandet av höghastighetsjärnvägen. Med människor avses alla som
vistas i utredningsområdet, det vill säga olika grupper av dag- och nattbefolkning, men
även andra grupper som nyttjar området, som för exempelvis rekreation.
Befolkningstätheten inom utredningsområdet redovisas i Figur 11.
Beskrivningarna för aspekten befolkning och markanvändning utgår från respektive
kommuns översiktsplan.

Figur 11. Befolkningstäthet inom utredningsområdet.
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5.1.10.

Hässleholm

Hässleholms kommun är till landytan Skånes största kommun och är cirka 3,5 mil bred
och 5 mil lång (Hässleholms kommun, 2007). Till befolkningsmängden är den Skånes
femte största kommun. Den fysiska kommunstrukturen är radiell med centralorten som
ett nav i mitten med sju mindre omgivande orter runt omkring. De sju största tätorterna
i kommunen är Hässleholm, Björnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe, Vinslöv och Vittsjö.
Kommunen har cirka 50 000 invånare, vilket blir ungefär 43 personer per km 2. Cirka 78
procent av invånarna bor i någon av de 15 tätorterna (minst 200 personer/tätort).
Kommunens översiktsplan uppskattar en ökning av Hässleholms kommuns befolkning
med cirka 720 personer (1,5 procent) fram till år 2020. Befolkningsprognosen är
beroende av en fortsatt inflyttning. De som idag flyttar till kommunen är oftast unga,
ensamstående och högutbildade, men det är också de som stannar kortast tid. Av dem
som flyttar in är endast var sjätte person hemvändare. Det är flest män som flyttar från
kommunen, medan inflyttare och immigranter har en relativt jämn könsfördelning
(Hässleholms kommun, 2007).
I kommunen finns sammanlagt 22 000 bostäder. Cirka 60 procent är enbostadshus och
40 procent finns i flerbostadshus. Av dessa räknas sju procent som fritidsboende.
Framför allt är det brist på marklägenheter för äldre och billiga smålägenheter för till
exempel ungdomar. I kommunen byggs det idag mest marklägenheter och friliggande
villor (Hässleholms kommun, 2007).
Kommunen bildades år 1974 och de gamla kommunstrukturerna syns fortfarande tydligt
i de sex mindre, relativt starka kommundelscentrumen. Mellan dessa orter finns ett nät
av spridd bebyggelse, kyrkbyar och mindre byar. Det absolut mest karaktäristiska för
hela Hässleholms kommun, jämfört med Skånes andra kommuner, är det mångformiga,
småskaliga och varierande landskapet. Bevarandet av det småbrutna, växlande öppna
och slutna landskapet, är den övergripande målsättningen för kulturmiljöerna på
landsbygden (Hässleholms kommun, 2007).
Näringslivet i Hässleholm präglas av metall- och träindustri och småföretagande.
Följande branscher kan sägas representera den profil Hässleholm är känt för:
kvalificerade teknikföretag, inrednings- och möbelföretag, försörjnings- och
handelsföretag, hustillverkning, tjänsteföretag såsom vård, omsorg och utbildning samt
besöksnäring. Cirka 20 procent av företagen i kommunen (726 stycken) arbetar med
jordbruk, skogsbruk eller fiske, vilket motsvarar 3,52 procent av arbetstillfällena.
Jämfört med riket är motsvarande siffra 1,84 procent. Bland invånarna i kommunen har
den största andelen sina yrken inom vård och omsorg, tillverkning och utvinning och
handel och kommunikation. Sammanlagt arbetar cirka 9 100 kvinnor och 4 000 män i
dessa branscher (Hässleholms kommun, 2007).
Hässleholm är en av Skånes viktigaste järnvägsknutpunkter och har ett unikt läge med
tre genomkorsande järnvägar. Basen för kollektivtrafiken i kommunen är bussar och tåg,
både vad det gäller det lokala och regionala resandet. Väg- och järnvägsstrukturen i
Hässleholms kommun bildar ett stjärnmönster som strålar ut från huvudorten mot de
omkringliggande orterna och de nio grannkommunerna. Mellan de större stråken finns
ett fint förgrenat nät med mindre vägar. Järnvägarna och många av de större vägarna
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genomkorsar de större tätorterna. Med dessa goda förutsättningar har kommunen stora
möjligheter att bidra till hållbart resande (Hässleholms kommun, 2007).
Hässleholms kommun är en av länets mest sjörika kommuner. Här finns inte mindre är
84 sjöar som är större än 1 ha. Alla sjöstränder och stränder utmed större vattendrag
omfattas av strandskyddsförordnande enligt Miljöbalken 7 kap. 13 §. Inom områden
med detaljplan har strandskyddet upphävts på vissa sträckor och detaljplanens
bestämmelser har tagit över.

5.1.11.

Höör

Under våren 2016 passerade kommunen 16 000 invånare och har därmed nästan
dubblerat sin befolkning sedan kommunen bildades 1969. Höörs tätort är den
dominerande tätorten och har cirka 11 000 invånare (inklusive Bokeslund-Bokehall,
Ljungstorp, Sätofta, Nyby, Stanstorp och Ormanäs), vilket innebär två tredjedelar av
kommunens befolkning. Tjörnarp är den näst största orten och har 830 invånare.
Därutöver finns ytterligare tre tätorter i kommunen, som vardera har drygt 200
invånare: Norra Rörum, Snogeröd och Sjunnerup. Vidare bor 3 500 invånare i småorter
eller på landsbygden (Höörs kommun, 2018a, 2018b).
Befolkningen i Höörs kommun beräknas öka från 16 192 vid årsskiftet 2016/2017 till 16
900 vid slutet av år 2020 och drygt 17 700 vid slutet av år 2025. I medeltal innebär detta
en befolkningsökning över perioden 2016-2025 på 170 personer per år. Antalet äldre
förväntas öka mer än andra åldersgrupper i Höörs kommun precis som i Sverige som
helhet. Fram till år 2025 förväntas Höörs kommun få 30 procent fler invånare som är 80
år eller äldre, medan befolkningen som helhet förväntas öka med 10 procent. Även
antalet skolbarn förväntas öka kraftigt (Höörs kommun, 2018a, 2018b).
Inﬂyttningen av barnfamiljer från Malmö och Lund står för en stor del av
befolkningsökningen. Denna åldersgrupp har en större andel i Höörs kommun än i
Skåne och riket. Åldersgruppen 20-29 är däremot mindre i kommunen, eftersom många
i den åldern väljer att bo i en större stad och utbilda sig. Andelen av befolkningen som är
65 år eller äldre utgör en stor del av befolkningen i Höörs kommun liksom i resten av
landet (Höörs kommun, 2018a, 2018b).
I Höörs kommun finns cirka 6 800 bostäder varav 80 procent i småhus och 20 procent i
flerbostadshus. Tätortsutvecklingen i kommunen startade i och med stambanans
utbyggnad för 160 år sedan, och därmed är de flesta bostäderna i kommunen nyare än så
(Höörs kommun, 2018a, 2018b).
Näringslivet i Höörs kommun präglas av småskalighet och en mångfald av olika
branscher. Det finns cirka 1 700 företag i kommunen. Vård och omsorg är den
dominerande näringsgrenen med drygt 1 000 anställda. Antalet sysselsättningstillfällen
växer stadigt men befolkningen växer ännu snabbare. Mer än hälften av de
förvärvsarbetande pendlar därför till andra kommuner. Höör ligger mitt i
arbetsmarknadsregionen Skåne och har därmed förutsättningar för utbyte med flera
kommuner och städer (Höörs kommun, 2018a, 2018b).
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Pågatågsstationen som invigdes år 1987 har gynnat tågpendling och ökat Höörs
attraktivitet som boendeort. Sedan 90-talet traﬁkerar även Öresundstågen Höör, vilket
ytterligare förstärkt kommunens goda kommunikationsmöjligheter. Pendlingen till och
från kommunen har ökat de senaste decennierna i takt med bättre och tätare
kommunikationer. Resvanorna till och från arbete liknar i stort resvanorna för Skåne
som helhet men stationens betydelse för Höör syns tydligt i statistiken då Höör är en av
de kommuner där störst andel av befolkningen pendlar med tåg. Andelen som använder
buss som färdmedel är mycket lägre än för hela Skåne och även andelen som går till fots
eller tar cykeln till arbetet. Höörs kommun berörs av fyra större vägar. E22 genom södra
delen av kommunen är nyligen utbyggd till motorväg. Väg 17 mot Landskrona ansluter
till E22 inom kommunen (Höörs kommun, 2018a).
Höörs kommun ligger på gränsen mellan två naturgeograﬁska regioner. I norr ﬁnns
skogklätt urberg och i söder det uppodlade skånska sediment- och horstområdet.
Berggrund och jordarter varierar alltså betydligt vilket utgör grunden för den variation i
landskap, naturtyper och brukningsformer som kommunen visar. Cirka en tredjedel av
kommunens totala landyta består av jordbruksmark och cirka hälften består av
produktiv skogsmark. Söder om Ringsjön ﬁnns kommunens bördigaste markområden
(klass 6-7). Denna del av kommunen ingår i sydvästra Skånes rationellt brukade öppna
jordbruksbygder. Även väster om Höör domineras landsbygden av jordbruk och har
förhållandevis hög bördighet (klass 5-6). Öster och norr om Höör ﬁnns mellanbygden
med lägre bördighet (klass 3-5). Skogsbruket är betydande och jordbruksmarken består
av mindre skiften, ofta betesmark (Höörs kommun, 2018a).

5.1.12.

Hörby

Hörby tätort ligger i kommunens västra del och är kommunens största tätort, en ort som
har en stark småstadsprägel med starka historiska rötter. Hörby kommun har fyra lokala
kärnor, där en enskild by eller två byar tillsammans kan uppfylla förutsättningarna för
att utgöra en lokal kärna. De fyra kärnorna är: Ludvigsborg, Killhult, Långaröd Önneköp och Östraby – Västerstad (Hörby kommun, 2016).
Sedan kommunen antog översiktsplanen år 2005 har Hörby kommun haft en svag
befolkningsökning på cirka 700 personer. Ända sedan 1950-talet har kommunen haft en
varierad befolkningsutveckling, mellan 1950 och 1970 minskade antalet invånare i
kommunen från 14 000 till 11 700 för att sedan åter öka. De som flyttar till kommunen
är främst barnfamiljer och nysvenskar, medan de som flyttar från kommunen främst är
unga vuxna med flera som ska studera eller arbeta på annan ort. I dag ligger Hörby
kommun med sina 15 020 invånare (år 2015) strax under medianstorleken bland Skånes
33 kommuner (Hörby kommun, 2016).
I Hörby kommun fanns 2013 cirka 5 500 arbetstillfällen, flest anställda återfinns inom
vård och omsorg. Hörby kommun var överlägset den största arbetsgivaren under 2013
med cirka 1 200 anställda. Därefter kom anställda inom medicinteknik med cirka 250
anställda (Hörby kommun, 2016). Hörby kommun tillhör den lokala arbetsmarknaden
för Lund och Malmö där störst in- och utpendling sker till och från Lund, Malmö, Höör,
Eslöv och Kristianstad.
Arbetspendlingen till och från kommunen har under de senare åren haft en stadig
ökning. De goda bussförbindelserna till Lund och Malmö samt närheten till Köpenhamn
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ger Hörby goda förutsättningar som pendlarkommun. Sedan år 2000 har inpendlingen
till kommunen ökat från 1 169 personer per dag till 1 859 personer per dag år 2013. Även
utpendlingen från kommunen har ökat från 2 947 personer per dag år 2000 till 3 649
personer per dag år 2013, det ger kommunen ett negativt pendlingsnetto.
De viktigaste regionala huvudstråken för Hörby kommun är E22 i öst-västlig riktning
samt riksväg 13 i nord-sydlig riktning. Hörby tätort, Osbyholm och boende runt
Ekerödsrasten har god tillgång till regionalt busstrafiknät. Kollektivtrafiken i Hörby är
framför allt utvecklad för arbets- och skolresor vilket gör att utbudet är som störst under
dagtid på vardagarna (Hörby kommun, 2016).
Landsbygden i Hörby kommun kan delas in i tre områden, slättbygden, mellanbygden
och Ringsjöbygden, där alla har unika kvaliteter och förutsättningar. Byarna på
landsbygden har en mycket viktig roll i landskapet som en naturlig mötesplats för
boende utanför de lokala kärnorna och den lokala tillväxtmotorn. Mötesplatserna kan
exempelvis utgöras av flera lokalt aktiva föreningar som binder samman byarna och dess
omland.

5.1.13.

Eslöv

Eslövs kommun kategoriseras av Sveriges Kommuner och Landsting som en
förortskommun till större stad. Just denna kategori kommuner förväntas öka sin
befolkningstillväxt allra mest framöver (Eslövs kommun, 2018). Eslövs kommun
kännetecknas av framförallt av stationsstaden Eslöv. Andra tätorter som i
översiktsplanen karaktäriseras som stora byar är Stenhag, Löberöd och Marieholm.
Folkmängden i kommunen har ökat stadigt under 2000-talet och det bodde vid senaste
mätningen 33 092 personer i Eslövs kommun (SCB juni 2017). Eslövs kommun växer
främst genom inflyttning. Tillväxten sker främst i goda kollektivtrafiklägen samt i närhet
till trafikleder mot Malmö och Lund. Eslövs stad har, sedan år 1975, haft den största
befolkningstillväxten med 76 procent av den totala ökningen. Flyinge, Löberöd och
Stehag har också haft en förhållandevis stor ökning under samma period. Befolkningen
på landsbygden minskade fram till år 2005 men har därefter ökat fram till år 2014
(Eslövs kommun, 2018).
De branscher som sysselsatte flest personer i Eslöv år 2015 var:


Tillverkning och utvinning,



Vård och omsorg, sociala tjänster,



Utbildning.

Eslövs kommun är en del av Malmö-Lundregionen och Greater Copenhagen och ligger
utmed södra stambanan och väg E22. De goda kommunikationerna ger snabb tillgång
till tre starka arbetsmarknadsregioner; Malmö och Lund, Köpenhamn och Helsingborg.
Lika viktigt är tillgången till Malmös, Lunds, Alnarp/SLUs och Köpenhamns universitet
och andra närliggande högskolor (Eslövs kommun, 2018).
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Eslövs kommun består till 70 procent av mark klassad som åkermark. I de norra delarna
av kommunen används stora delar som betesmark och vallodling och är gräsbevuxen
hela året. I den västra delen av kommunen finns de jordar som är klass 6-10.
Jordbruksmarken i kommunen håller en mycket hög klass (Eslövs kommun, 2018).

5.1.14.

Klippan

Klippan kommun är beläget i nordvästra Skåne och befolkningen i Klippans kommun
uppgick till cirka 16 600 invånare år 2010. Utöver klippans tätort finns tätorterna
Ljungbyhed, Östra Ljungby och Stridsvig. Klippans tätort är belägen i nordvästra delen
av kommunen. Befolkningen har ökat med totalt 800 personer sedan 2002 vilket främst
förklaras av ett positivt inflyttningsnetto. Om befolkningstrenden fortsätter likt de
föregående åren beräknas befolkningen öka med runt 110 personer per år.
Den vanligaste boendeformen är att bo i villa men i tätorterna finns även flerbostadshus.
För att möta kommunens antagna befolkningstillväxt kommer cirka 55 bostäder att
behövas byggas per år fram till år 2030 (Klippans kommun, 2013).
Kommunen beskrivs vara ett delregionalt center för transport, logistik, utbildning och
handel, del på grund av sitt geografiska läge och den goda tillgången till väg- och
järnvägsnätet. I Klippans kommun fanns år 2009 drygt 6 000 arbetstillfällen fördelat på
cirka 900 företag. De största näringsgrenarna är vård och omsorg, tillverkning och
utvinning, transport, utbildning och byggverksamhet. Även handeln sysselsätter många
personer. De tio största företagen sysselsätter tillsammans runt 1 200 personer.
Klippans kommun trafikeras av Skånebanan som är en järnvägsförbindelse mellan
Kristianstad- Helsingborg. Den skär kommunen i öst-västlig riktning. I Klippans tätort
utgör järnvägen en barriär mellan stationsområdet och Åbytorps industriområde.
Kommunen genomkorsas av E4:an samt riksvägarna 13 och 21. Kommunen har stora
arbetspendlingsströmmar. År 2010 var utpendlingsnettot cirka 1 000 personer. Många
gymnasieelever pendlar även in till kommunen. Cirka 60 procent av gymnasieskolans
elever kommer från kringliggande kommuner.
Gällande markanvändning består 50 procent av den totala arean av skog, 25 procent
består av åker och 10 procent består av betesmark. Endast 1,2 procent av kommunens
yta upptas av vatten. Skogen består till större delen av lövskog.

5.1.15.

Kristianstad

Kristianstad är Skånes till landytan näst största kommun. Kommunen har ett 20-tal
tätorter och cirka 30 småorter utanför centralorten Kristianstad. Hälften av kommunens
invånare är bosatta i centralorten Kristianstad, en tredjedel är bosatta i övriga tätorter
medan resten bor på landsbygden eller i mindre orter. De större tätorterna förutom
Kristandstad är främst Åhus, Degeberga, Tollarp, Onnestad, Arkelstorp och Fjärkinge.
Mellan åren 2005 och 2011 ökade kommunens befolkning med i genomsnitt 700
personer per år. Även om den största ökningen skedde i Kristianstad och Åhus ökade
även inom småorter och på landsbygden i viss mån. Förnärvarande råder en brist på
hyresrätter och bostadsrätter i stort sett hela kommunen. Nyproduktion sker främst i
Kristianstad och Åhus.
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I kommunen finns 7 000 registrerade företag. Tillverkningssektorn, speciellt livsmedel
är den största näringsgrenen inom kommunen. Jordbrukssektorn är relativt stor i
jämfört med riksgenomsnittet. Utöver det, sysselsätter tjänstesektorn och speciellt
handeln många personer. Vidare växer även besöksnäringen i kommunen.
Kristianstad har järnvägsförbindelser för person- och godstrafik österut på Blekinge
Kustbana och västerut på Skånebanan till Helsingborg via Hässleholm där banan korsar
södrastambanan mellan Malmö och Stockholm. Järnvägen mellan Åhus Kristianstad
används dock bara för godstrafik. Viktiga regionala vägförbindelser för kommunen är
E22, Väg 21, väg 19 och väg 118. I övrigt finns ett stort närverk av statliga, kommunala
och enskilda vägar. Kristianstad utgör den samlade knutpunkten för kommunens
kollektivtrafik. Regionbusstrafiken kompletterar tågtrafiken regionalt och utgör viktiga
förbindelser mellan Kristianstad och de olika kommundelarna. Antalet personer som
pendlar in till kommunen är större än antalet personer som pendlar ut (Kristianstads
kommun, 2013).
Kommunen omfattar fem landskapskaraktärer vilka är; låglänt odlingslandskap,
Kristianstadsslätten, dynlandskap Åhus dynområde, mosaikartat skogsklätt åslandskap,
Linderödsåsen och Nävlingeåsen, Skånes sprick- och sjölandskap, norra kommundelen
och Göinge mellanbygd trakten kring Övarp/ Bjärlöv/Toresbro. Odlingslandskapet tar
upp en stor del av kommunens yta. En stor del av kommunens identitet är landskapets
skiftande karaktär. I sydöst sträcker sig kommungränsen längs Östersjökusten.

5.1.16.

Kävlinge

Bland kommunens större orter kan nämnas centralorten Kävlinge, samt Furulund,
Löddeköpinge, Ålstorp-Hofterup och Dösjebro. Kävlinge har haft en positiv
befolkningsutveckling sedan sammanslagningen av Kävlinge och Löddeköpinge
kommuner år 1974. Den nybildade kommunen fortsatte att växa under hela 80-talet. I
mitten av 90-talet stagnerade och till och med minskade tillväxten under ett par år för
att sedan mot slutet av årtiondet vända och har sedan dess haft en kraftig ökning. År
2008 hade kommunens befolkning ökat till 28 255 invånare. I princip har kommunens
befolkningsutveckling följt övriga rikets under samma period. De senaste åren har
Kävlinge tillhört de kommuner vars invånarantal ökat procentuellt mest i Skåne och
även varit en av de kommuner i Sverige som haft högst befolkningstillväxt (som mest 2,7
procent per år). Med en genomsnittlig tillväxt av 1,5 procent per år kommer Kävlinge att
ha cirka 35 000 invånare år 2025, det vill säga en ökning med cirka 7 000 invånare
(Kävlinge kommun, 2010). Den kommersiella och offentliga servicen samt verksamheter
är framförallt knutna till de största orterna Kävlinge och Löddeköpinge.
Näringslivet i Kävlinge har under de senaste decennierna genomgått en stor
strukturomvandling och de livsmedelsinriktade företagen har minskat i betydelse för
sysselsättningen. Jordbruksföretagen i kommunen blir färre, men större. Det var främst
de mindre gårdarna som lades samman till större. Jordbruksproduktionen i området
utgörs främst av växtodling. Andelen ekologisk odling är mindre än i andra delar av
Skåne, enligt Skånes landsbygdsprogram. Även andelen djurhållning är liten och består
främst av svin- och fjäderfäuppfödning (Kävlinge kommun, 2010). Många av
kommunens invånare arbetspendlar idag till kringliggande kommuner, framförallt till
arbete inom forskning och teknik inom Malmö och Lund kommuner.
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Kommunen genomkorsas av transnationella stråket E6:an. Denna är idag hårt belastad,
däribland med mycket långväga godstransporter. Såväl personbilstrafiken som den
tunga trafiken på motorvägen E6 har ökat markant bland annat beroende på ökad trafik
till Öresundsbron. Västkustbanan förbinder storstadsregionerna Göteborg och
Malmö/Köpenhamn och är en viktig länk för såväl person- som godstrafik. Sträckan
Helsingborg-Kävlinge-Lund-Malmö har en omfattande regional tågtrafik. Lommabanan
det vill säga järnvägssträckan Kävlinge–Arlöv, trafikeras idag enbart av godstrafik och
utgör en länk i det så kallade Godsstråket genom Skåne. Planer finns dock på en
utbyggnad som möjliggör persontrafik på Lommabanan (Kävlinge kommun, 2010).
Kävlinge kommuns totala yta är cirka 293 km2, varav cirka hälften utgörs av hav.
Kommunens markområde består till 70 procent av jordbruksmark, 10 procent
bebyggelse, 4 procent skogsmark samt cirka 16 procent övrig mark. Kommunen
domineras av slättlandskap. Jordbruksmarken inom kommunen tillhör landet allra
bästa. Kävlinge är en relativt naturfattig kommun, mindre än 10 procent av kommunens
areal beräknas vara tillgänglig för rekreation och friluftsliv. Den naturmark som finns
hyser dock stora värden för rekreation och för biologisk mångfald (Kävlinge kommun,
2010).

5.1.17.

Lund

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. Andra större orter i kommunen är Stångby, Södra Sandby Dalby,
Vederöd och Genarp.
Lund grundades på medeltiden och utvecklades från en kyrklig metropol till
universitetsstad, expansionen var stor under sent 1800-tal och under 1900-talet. Idag är
Lund landets 12:e största kommun med cirka 116 000 invånare. Folkmängden har ökat
med cirka 1200 personer per år sedan 1960 och fortsatt tillväxt väntas. Kommunens
befolkning väntas fortsatt öka och kommunen senaste befolkningsprognos från 2016
pekar på en årlig ökning med i genomsnitt 1,5 procent, från dagens drygt 119 000 till
nästan 145 000 personer år 2029.
Sammantaget i Lunds kommun utgörs drygt 30 procent av bostäderna av småhus och
cirka 70 procent av flerbostadshus där fördelningen mellan upplåtelseformer på
kommunnivå är cirka 45 procent hyresrätter, 30 procent bostadsrätter och 25 procent
äganderätter.
Huvuddelen av kommunens strax under 70 000 arbetstillfällen finns i Lund. De
branscher som sysselsatte flest personer i Lund år 2015 var ”vård och omsorg; sociala
tjänster”, ”utbildning” och ”företagstjänster”. Sammanlagt omfattar dessa branscher mer
än 50 procent av kommunens arbetstillfällen. Jordbruket är en framträdande
näringsgren i Lunds kommun och är av betydelse för livsmedelsförsörjningen ur såväl
ett lokalt som nationellt perspektiv. Andelen sysselsätta utgör dock mindre än 1 procent
av kommunens arbetstillfällen.
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Lunds kommun genomkorsas av vägarna E22, E6 samt väg 102 och 11. Södra Stambana
sträcker sig mellan Stockholm och Malmö genom kommunen och är mycket viktigt för
person- och godstrafik. Västkustbanan sträcker sig från Göteborg till Lund och är även
den viktigt för gods- och persontrafiken. Lund är en av Sveriges främsta cykelstad och
övriga mindre orter kan nås med Huvudcykelstråk (Lunds kommun, 2018a, 2018b).
Lund är en av den mest förtätade staden sett till grönyta per invånare. Närområdet kring
Lund domineras främst av ett intensivt brukat jordbrukslandskap. Naturlandskapet i
Lunds kommun är under stor påverkan av människor och i ständigt förändring. Lunds
kommun består till stor del av ett kulturpräglat landskap där människor har levt och
verkat i århundraden och därigenom påverkat dess utformning, innehåll och biologiska
mångfald. Kommunen har endast ett fåtal sjöar och vattendrag, det finns bara två större
sjöar i kommunen (Lunds kommun, 2018a, 2018b).

5.1.18.

Svalöv

Svalövs kommun bildades genom en kommunsammanslagning 1971 och innefattar
tätorterna är Billeberga, Kågeröd, Röstånga, Svalöv, Teckomatorp och Tågarp. Svalöv
har cirka 14 600 invånare. En stor del av kommunens invånare är bosatta på
landsbygden. I samtliga sex tätorten finns centralt belägna verksamhets- och
industriområden.
För att motsvara förväntad tillväxt i regionen väntas en befolkningsökning på cirka 100
personer per år i kommunen. Cirka 40 procent av befolkningen bor utanför tätorterna.
Näringslivet är främst präglat av jord- och skogsbruk samt forskning och utveckling med
koppling till livsmedelsindustrin. Jord- och skogsbruket sysselsatte år 2010 12 procent
av de förvärvsarbetande. Detta kan jämföras med rikssnittet som är 2 procent. Handeln
är koncentrerad till kommunens större tätorter. Kommunen är även en pendlarkommun
där en stor andel pendlar från kommunen än till, för att arbeta.
Kommunen korsas av flera större vägar, däribland riksvägarna 13 och 17 samt vägarna
106, 108, 109 och 110. Gällande spårbunden trafik trafikeras kommunen av Råå-banan
och Söderåsbanan. Råå-banan trafikeras med persontågstrafik på sträckan HelsingborgTåarp-Billeberga-Teckomatorp-Lund/Malmö. Planer finns på en utbyggnad av
Söderåsbanan genom att förlänga persontrafiken till Ängelholm och Malmö. Kommunen
anser att fler planskilda korsningar behövs för ökad trafiksäkerhet och en fungerande
samhällsstruktur (Svalövs kommun, 2016).
Kommunen består av ett tredelat landskap. I söder breder det öppna landskapen ut sig,
där jordbruken dominerar. Området mellan Söderåsen och i höjd med Svalövs tätort kan
betecknas som en mellanbygd, delat mellan öppen mark och skog. På Söderåsen
dominerar istället skogsarealerna. Kommunen har sedan lång tid tillbaka varit befolkat
vilket framgår av antalet fornlämningar. Från äldre stenåldern finns exempelvis en av
landets mest betydande boplatser, Bare mosse. Svalövs totala yta består till hälften av
åkermark och 26 procent är skogsmark. Kommunen är präglad av tätortsnära landsbygd
och andelen tätortsmark är låg.
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5.2.

Landskap

År 2015 tog Trafikverket fram en landskapskarakterisering för utredningsområdet.
Denna utfördes inom ramen för den Översiktliga landskapskaraktärsanalysen
(Trafikverket, 2015b), som utfördes i ett inledande skede inom ramen för arbetet med
ÅVS för sträckan Jönköping – Malmö. Följande landskapstyper finns inom
utredningsområdet:
Slättlandskap – Slättlandskapen är flacka till böljande, huvudsakligen uppodlade
områden. Strukturen spänner mellan vidsträckt öppenhet till mer uppbrutna delar där
skogklädda flacka kullar, bebyggelse och trädridåer begränsar utblickarna.

Figur 12. Generell illustration av slättlandskapet.

Mosaiklandskap – Mosaiklandskapet är böljande och småkuperat med små relativa
höjdskillnader. Landskapstypen växlar mellan öppna och slutna rum och utblickarna
begränsas av skogsklädda partier och trädridåer. Mosaiklandskapen ligger ofta i
övergångszonen mellan slättlandskap och skogsdominerade landskap.

Figur 13. Generell illustration av mosaiklandskapet.

För att förtydliga resultatet av landskapskaraktärsanalysen och för att öka förståelsen för
landskapets komplexitet, har sedan fördjupade studier genomförts, och olika
landskapskaraktärsområden har identifierats inom de olika landskapstyperna. Inom
utredningsområdet har ett antal landskapskaraktärsområden identifierats. Dessa
redovisas i Figur 14.
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Figur 14. Landskapskaraktärsområden inom utredningsområdet.

5.2.1.

Finjasjöns sjölandskap

Området kring Finjasjön är flackt till svagt böljande. Karaktärsområdet ligger inom den
regionala landskapstypen Mosaiklandskap. Innan Finjasjön sänktes under 1800- och
början av 1900-talet stod de flacka områdena under vatten. Områdena närmast sjön är
gammal sjöbotten och består av postglacial sand och svämsediment. Almaån har sitt
utlopp i nordvästra änden av sjön. Sjön är ett stort vattenrum som medger långa
utblickar. Vid stranden på den västra sidan av sjön finns en sammanhängande
alstrandsskog, med inslag av ask och hägg. Här utbreder sig stora vassområden som
hyser ett rikt fågelliv året om. Finjasjön har stor betydelse för friluftslivet där det finns
en rad olika vandringsleder att använda. Runt sjön finns ett antal badstränder och vid
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sjöns östra strand finns en campingplats. Skåneleden är en attraktiv led som är en del av
turistmålet i området. Området närmast Finjasjöns strand är idag obebyggt.

5.2.2.

Göinge- och Nävlingeåsen

Göingeåsen och Nävlingeåsen karaktäriseras av kraftigt kuperad skogsmark på urberg.
Karaktärsområdet ligger inom den regionala landskapstypen Mosaiklandskap. Här
liksom i övriga Skåne ligger urbergshorstarna i nordväst- sydostlig riktning. Göingeåsen
kallas den västliga delen av Nävlingeåsen och dessa delar åtskiljs av en större dalgång i
nord-sydlig riktning från Gulastorp till Sandåkra. De skogsklädda förkastningsbranterna
är framträdande i landskapet söder om Hässleholm, både sett från slätten och Finjasjön.
Förkastningen är mindre brant där dalgången från Gulastorp leder upp på åsen.
Urberget täcks till stor del av sandig morän. Inslag av kalk i berggrunden påverkar lokalt
både vegetationens sammansättning och markanvändning på åsen. Från Ignaberga och
österut finns ett stort område där kalkbrytning pågått under lång tid. Här finns
kalkugnar och en sevärd kalkgrotta Tykarpsgrottan. Öster om väg 23 finns partier med
storblockig terräng.
Genom området rinner ett antal vattendrag bland annat Tormestorpsån, som har sitt
utlopp i Finjasjön. Längs sluttningarna bland annat vid Gulatorp finns
utströmningsområden med kalkhaltigt vatten. Norr om Nävlingeåsen finns ett stort
vattenskyddsområde där man tar vatten ifrån berggrunden. Infiltrationszoner i åsens
nederkant är viktiga för grundvattenbildningen.
Åslandskapet präglas av skog och skogsbruk. En mosaik, där bokskog och annan lövskog
dominerar. Andelen granplanteringar är dock bitvis större. På åshöjderna finns även en
del moss- och myrmark. Bokskogarna på Göingeåsen är av varierad ålder och med inslag
av värdefulla biotoper. Göingeåsens höga naturvärden är knutna till ädellövskog och
bergbranter, men också lundmiljöer och vattenmiljöer kring Tormestorpsån. Det
bergrum som finns i Göingeåsen som skapats av militären och som idag är övergivet och
igenbommat, har lyfts fram som en kommande lämplig övervintringslokal för
fladdermöss. På åsens norrsluttning vid Gulastorp finns en kalkrik lövsump- och
ädellövskog med rörliga och ytliga grundvatten och rik biologisk mångfald framförallt
avseende mossor.
Nävlingeåsen och Göingeåsen är fornlämningsrika med stora koncentrationer av
fornlämningar både uppe på höjderna och i dalgångarna. Gravrösen, domarringar och
stensättningar vittnar om att åslandskapet nyttjats under lång tid och att här fanns ett
öppet odlingslandskap under brons- och järnålder. Även det småskaliga vägnätet visar
på äldre strukturer och markanvändning.
Idag är området sparsamt bebyggt med ensamliggande gårdar främst i dalgångarna intill
den brukbara marken. Den största orten i området är Tormestorp, belägen på
Göingeåsens västra sluttning. Göingeåsen används för rekreation och friluftsliv. På åsen
ovanför Tormestorp finns ett tätortsnära rekreationsområde med elljusspår och flera
stigar, bland annat passerar Skåneleden här.
De nord-sydliga storskaliga dalgångarna är viktiga kommunikationsstråk genom
åslandskapet. Vägarna ligger ofta i dalbottnarna. Riksväg 23 följer dalstråket mellan
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Gulastorp och Sandåkra. I en annan nord-sydlig dalgång mellan Göingeåsen och
Matterödsåsen ligger stambanan.

5.2.3.

Matterödsåsen

Åslandskapet vid Matterödsåsen är småkuperat och mosaikartat med omväxlande skog
och öppen mark. Karaktärsområdet ligger inom den regionala landskapstypen
Mosaiklandskap. Förkastningsbranten mot norr är kraftigare kuperad, dock inte lika
brant som Nävlingeåsen. Matterödsåsen är liksom Nävlingeåsen en horst överlagrad
med sandig morän och med inslag av organiska jordar.
I Matterödsåsens norrsluttningar dominerar bokskog- och annan lövskog medan inslag
av gran ökar uppe på åsen. Här återfinns även ett stort antal mindre våtmarker. Längs
de många små vattendrag som avvattnar åsen ned mot Finjasjön finns intressanta
biotoper kopplade till bäckmiljöer och lövskog. Ängs- och hagmarker finns kvar i
anslutning till odlingslandskap på Matterödsåsen och kring Hovdala slott. I norra
delarna av Matterödsåsen av mellanbygden finns en värdetrakt för ädellövskog, mot
Finjasjöns strand.
Området domineras av skogsbruk och ett småskaligt jordbruk med inslag av
naturbetesmarker och lång kontinuitet, vilket de många lämningarna av fossil åker mark
vittnar om. Bebyggelsen är knuten till odlingsmarkerna och består i huvudsak av mindre
gårdar som sammanbinds av vägar som följer strukturer från 1800-talet. Många torp
och annan bebyggelse används idag som permanentboende eller som fritidshus.
Åssluttningarna med bokskog kring Hovdala och Skyrup utgör populära
rekreationsområden. Hovdala slott ligger vid Matterödsåsens nordöstra kant, där åsen
möter Finjasjöns låglänta odlingsmarker. Hovdala har ett storskaligt och mångformigt
landskap med lång kontinuitet och är ett före detta militärt övningsfält. Viktigt för dess
karaktär är Hovdala slott med tillhörande bebyggelse och omgivande slottsmiljö,
ädellövskogar, öppet landskap genom bete och odling, stensättningar,
stenåldersboplatser, rösen, hällristningslokal, biblioteksruin (från bygget av ett bibliotek
som aldrig färdigställdes) och torp.
Dalleröds på nordvästra delen är ett stort område med ädellövskog i sluttningen ner mot
Finjasjön. Längs områdets bäckdalar finns fina alskogar. Hovdalaån är en kraftigt
slingrande å. I ån finns den mycket ovanliga och hotade flodpärlmusslan och även
kungsfiskaren eller en strömstare.

5.2.4.

Mosaikartat odlings- och skogslandskap, centrala mellanbygden

Det mosaikartade odlings- och skogslandskapet sydväst om Hässleholm ligger inom den
regionala landskapstypen Mosaiklandskap. Berggrunden i det mosaikartade odlings- och
skogslandskapet består av urberg och en topografi slår igenom på ytan, med
deformationszoner i Tornquistzonens nordnordväst-sydsydostliga riktningar, men även
sprickzoner som löper nordost-sydväst. De sistnämnda riktningarna accentueras av att
isälvsavlagringarna också breder ut sig i den riktningen, med i vissa fall långa och tydliga
åsryggar. Moränen är sandig. Markanvändningen är därför mer inriktad på skogsbruk. I
områden med finkorniga isälvslavlagringar eller lera finns möjlighet för jordbruk.
Mossar och torvmarker förekommer i sänkor och där det tidigare förekommit sjöar, flera
är dock utdikade eller täktade.
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Centrala mellanbygden karaktäriseras av ett mosaiklandskap dominerat av slutna
skogspartier med inslag av omväxlande odlingslandskap och en variation av
naturmiljöer. Det är ett småkuperat landskap med en svag markerad horststruktur med
höjder på 30-170 meter över havet. Skogen består till största delen av blandad barrskog,
dominerad av granplanteringar med inslag av lövträd.
Inom området finns det en del mindre sjöar och våtmarker. I södra delen angränsar
området mot Rönne å som mynnar ut i de större sjöarna Västra och Östra Ringsjön.
Jordbruksområdena finns främst i områdets sydvästra del, där jordtäcket består av
lerhaltiga moräner. Rester av stengärdsgårdar i de slutna skogspartierna tyder på att en
stor andel av skogen i området tidigare varit öppen och betad. Bortom Höör och
Perstorp finns endast enstaka byar och främst äldre lantbruksbyggnader med en mer
traditionell småskalig jordbruksstruktur. Sösdala är ett exempel som är ett utpekat
kulturlandskap, präglat av jordbruket och järnvägen. Den centrala mellanbygden
avgränsas norrut av Matterödsåsen.
Nordväst om Höör finns Frostavallen, ett välbesökt friluftsområde som är utpekat som
riksintresse för rekreation och friluftsliv. Området ingår i en värdetrakt för ädellövskog
och har en hög andel värdekärna och utgör en viktig spridningslänk mellan
Hallandsåsens och Söderåsens ädellövskogar i väster och Linderödsåsens ädellövskogar
i öster.

5.2.5.

Linderödsåsen

Linderödsåsen är en urbergshorst som sträcker sig från nordväst till sydost. Den norra
sluttningen är delvis väldigt brant, men den södra sluttningen sluttar svagt.
Berggrunden består främst av gnejser. Jordarterna i området är urbergsmoräner med
litet inslag av lera och stora isälvsavlagringar. Området har även en del organiska
avlagringar i form av torvmark och jordmånen består av podsoler med inslag av
brunjordar. Åsen sträcker sig mellan 100-200 meter över havet.
Linderödsåsen är ett relativt opåverkat landskap. Linderödsåsen ligger inom den
regionala landskapstypen Mosaiklandskap. Det består av en skogsmosaik med inslag av
öppna fält. Vyerna utöver närliggande landskap begränsas av skogstäcket. Längst med
sluttningarna bildas en stark rumslighet, där den branta topografin, täta skogen och
ravinerna ger en tydlig karaktär. Skogstäcket består av bokskog och granskog som
planterats på tidigare betesmarker.
Förekomsten av fossil åkermark visar på en lång brukningskontinuitet. Detta är mest
tydligt i den nordöstra delen av Linderödsåsen, som har brukats och varit bebodd sedan
lång tid. Spår av detta kan ses i form av stenrösen och åkertegar som idag ofta ligger i
skog.
Bebyggelsestrukturen är gles och består av mindre byar omgivna av spridda
ensamliggande gårdar. Markanvändning domineras av skogsbruk och en liten andel
småskaligt jordbruk. Förklaringen till detta är att marken är svårbrukad, den är backig
och stening med små väldigt spridda skiften. E22:an korsar åsen, och utgör en stor
barriär samtidigt som den gör åsen mer tillgänglig.
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Linderödsåsen har stor areal värdefulla naturbetesmarker. Åsen har även flertalet
relativt naturliga och oförstörda vattendrag som hyser varierade biotoper som är viktiga
för en mängd arter av flora, fåglar, insekter och däggdjur. Linderödsåsen utgör
vattendelare mellan Skånes tre största vattensystem: Helge å, Rönne å och Kävlingeån.

5.2.6.

Rönneås dalgång

I Rönne ås dalgång domineras jordarterna av sand, isälvssediment och svämsediment.
Dalgången har sitt ursprung i Skälderviken och meandrar sedan sydöst, norr om
Söderåsen och mynnar så småningom ut i den västra Ringsjön. Åns meandrande genom
landskapet bidrar till en stark landskapsbild med karaktärsgivande raviner i landskapet.
Rönneås dalgång ligger inom den regionala landskapstypen Mosaiklandskap. Rönne å
och dess dalgång har varit en livsnerv i flera hundra år. Kulturlandskapet kring
dalgången karaktäriseras av sin förhistoriska bosättnings- och brukskontinuitet,
medeltida kloster och storgodsbildning samt kvarnanläggningar. Idag är
bebyggelsestrukturen främst kopplad till större samhällen längst med ån som
Ljungbyhed, Klippan och Ängelholm.
Rönne å är Skånes näst största å och även klassad som nationellt särskild värdefull.
Framförallt finns där ett stort antal olika fiskarter. Längs med ådalen finns också
ängsmarker som fortfarande sköts genom slåtter, dessa områden har stora fågelvärden.

5.2.7.

Söderåsen

Söderåsen tangerar utredningsområdet, men beskrivs ändå eftersom gränserna mellan
karaktärsområdena inte är precisa utan flyter in i varandra.
Söderåsen är en urbergshorst med en brant nordostsluttning och djupa sprickdalar där
topografin reser sig från 30 till 200 meter över havet. I den södra delen är topografin
inte lika dramatisk och åsen övergår gradvis i ett mjukt backlandskap. Berggrunden
består till stora delar av gnejs och olika slags gnejsgranit. I söder och väster överlagras
berget av sedimentära bergarter som sandsten och lerskiffer. Jordarterna består av en
mosaik där lerfria till svagt leriga moräner dominerar.
Åsen utgör ett tydligt landmärke från de omkringliggande landskapen. De branta
sidorna täcks av en varierad bok- och blandlövskog medan de mer kuperade sidorna
domineras av granplanteringar. På åsens flacka sluttningar samt uppe på åskrönets platå
breder öppna marker ut sig som domineras av bete.
Bebyggelsestrukturen på Söderåsen är gles. Mitt på åsen finns enbart ett fåtal
ensamgårdar och någon enstaka by. Trots detta har området en lång kulturhistoria.
Längs med krönet av den nordöstra sluttningen ligger det byar som nyttjat markerna
nedanför åsen och skogarna i sluttningen. På de södra sluttningarna finns även en del
byar som nyttjat de centrala delarna av åsen.
Markanvändningen består främst av betesmarker och skogsproduktion. Idag kan man
finna spår av stenmurar i skogen som fungerat som fältgränser, vilket visar att
landskapet varit mer öppet än vad det är idag.
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Söderåsen har ett antal naturvärden kopplade till lövskogsmarkerna, de branta
ravinerna med bäckar och den småskaliga jordbruksmarken. Vid byarna Stenestad och
Konga finner man ett odlingslandskap med värdefulla naturbetesmarker. I anknytning
till godsmiljöerna vid Knutstorp och Wrams Gunnarstorp förekommer det värdefulla
trädmiljöer såsom alléer, trädbevuxna betesmarker och parkmiljöer. I den sydöstra
delen finns en nationalpark som är viktig för den lokala rekreationen. Det finns även
Natura 2000-områdena Klövabäcken, Klöva hallar, Traneröds mosse (en opåverkad
våtmark) och Hallabäcken, där samtliga områden innehåller värdefulla vatten-och
skogsmiljöer.

5.2.8.

Ringsjöarnas sjölandskap

Jordarterna kring Ringsjöarna består till stor del av glacial-grovsilt och isälvssediment
men det finns även inslag av sand, torv och kärrtorv.
Sjöarna ramas in av en tät skogsrand, på vissa ställen är skogen glesare och där finner
man långsträckta vyer över de öppna sjölandskapen. Bebyggelsen i området breder
framförallt ut sig norr om sjöarna i anslutning mot Höör. Väster, söder och öster om
sjöarna domineras den omgivande marken av öppna fält och jordbruk.
Områdena kring sjöarna har ett antal värdefulla biologiska och kulturhistoriska värden.
Stora delar av området är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården. Västra
Ringsjön karaktäriseras av sin förhistoriska bosättnings- och brukskontinuitet,
medeltida kloster och storgodsbildning samt kvarnanläggningar. Här återfinns de stora
boplatskomplexen i mossarna och vid stränderna. Dessa är från äldre stenålder och har
varit av central betydelse för den arkeologiska forskningen. Mellan ringsjöarna finns till
exempel Bosjökloster som kan ha grundats så tidigt som början av 1000-talet. Öster om
Ringsjöarna finns den medeltida byn Fulltofta med kyrka och slott.
Runt Ringsjöarna finns en betydande areal med naturbetesmarker och norr om
Ringsjöarna finns en stor koncentration av fossil åkermark från yngre järnålder som är
unik för Skåne. Här finns en stor mängd rödlistade arter och Skånska ansvarsarter vilka
är knutna till områdets öppna trädmiljöer och ädellövskogar. Ringsjöarna tillhör även
Sveriges högst avkastande insjöar ur fiskesynpunkt. De biologiska värdekärnorna är ofta
kopplade till områdets kulturlandskap som Stenskogen, Bosjökloster, Klinta, Lillö,
Häggenäset och Fulltofta. Områdena vid Fulltofta är dessutom en mycket viktigt
rastlokal för fågel (Natura 2000-område).

5.2.9.

Småbrutet odlingslandskap, södra mellanbygden

Området en bit väster om Ringsjön utgör en övergång mellan den ler- och kalkrika
moränen i söder och den sandigare moränen i norr. En del mindre områden med
isälvsavlagringar förekommer. Lanskapskaraktärsgränsen i söder följer väldigt väl
jordartsgränsen mellan de två moräntyperna. Den utgör också en övergång mellan
urberget i nordöstra Skåne och de sedimentära bergarterna i sydvästra Skåne.
Topografiskt höjer sig landskapet åt norr, samtidigt som jordarterna blir tunnare.
Landskapet saknar tydliga riktningar.
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Södra mellanbygden är en övergångszon där slättlandskapet gradvis övergår från
storskaliga öppna slättmarker till mindre landskapsrum med ökat inslag av träd. Södra
mellanbygden är även en övergångszon mellan de höglänta åslandskapen och den
låglänta slätten vilket har bidragit till en topografi som varierar från flacka till mer
böljande partier. Detta område skiljer sig från det Böljande odlingslandskapet, södra
mellanbygden, genom en mer småbruten karaktär och sin topografiska variation.
Landskapsrummen är mindre och avgränsas av större sammanhängande skogspartier,
som bitvis erbjuder långa utblickar. Markanvändningen domineras av småskalig
jordbruksverksamhet, med inslag av isolerade betesmarker som är utspridda över hela
området. Bebyggelsestrukturen är gles och består främst av ensamgårdar/mindre byar
med omgivande fält. Det finns en avsaknad av större vattendrag och vegetationen består
av blandskog.

5.2.10.

Böljande odlingslandskap, södra mellanbygden

Området mellan Vombsänkan och Ringsjöns sjölandskap utgör en övergång mellan den
ler- och kalkrika moränen i söder och den sandigare moränen i norr. En del mindre
områden med isälvsavlagringar förekommer. Lanskapskaraktärsgränsen i söder följer
väldigt väl jordartsgränsen mellan de två moräntyperna. Den utgör också en övergång
mellan urberget i nordöstra Skåne och de sedimentära bergarterna i sydvästra Skåne.
Topografiskt höjer sig landskapet åt norr, samtidigt som jordarterna blir tunnare.
Södra mellanbygden är en övergångszon där slättlandskapet gradvis övergår från
storskaliga öppna slättmarker till något mindre landskapsrum med en ökad grad av
buskar och träd. Södra mellanbygden är även en övergångszon mellan de höglänta
åslandskapen och den låglänta slätten vilket har bidragit till en topografi som varierar
från flacka till böljande partier. Dessa förhållanden bidrar till stora landskapsrum med
relativt långa siktlinjer men med en avsaknad för specifika blickpunkter.
Markanvändningen domineras av storskalig jordbruksverksamhet. Det storskaliga
jordbruket har bidragit till att naturmiljöerna är få. Det finns en avsaknad av större
vattendrag. Vegetationen består av blandskog med främst träddungar, inramande
trädrader och alléer kopplade till gårdsstrukturer. Området kring Eslöv består av en
komplex kulturmiljö, bland annat med innehåll av slotts- och herrgårdsmiljöer med
tydliga kopplingar till karaktärsskapande fornlämningar.
Området har likt det böljande slättlandskapet en fragmenterad naturmiljö där
naturvärdena oftast är undanträngda till mindre ytor. Inslaget av betesmarker och
skogsområden i landskapet gör dock södra mellanbygden något rikare är slättbygden.
Förekomsten av klövvilt är vanligare här med en mindre stam av den rödlistade
ursprungsrasen (nominatrasen) av kronhjorten. De biologiskt rikaste områdena finns
mot Ringsjöarna där många hotade arter och Skånska ansvarsarter är knutna till öppna
trädmiljöer med grova träd och gamla stubbskottsängar. Värdekärnor är Lyby, Braåns
dalgång och odlingslandskapet vid Hemmingsberga.
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5.2.11.

Böljande slättlandskap mellan Eslöv och Lund

Jordarterna består till största delen av lermorän och har bidragit till ett intensivt
jordbruk. Områden med mer sandig/stenig morän har utnyttjats som betesmarker (till
exempel Kungsmarken öster om Lund). Moränen är här något böljande, och
förekommer i långa, mjuka kullar. Detta kan antingen bero på moränens egenform, eller
på att den underliggande berggrunden är undulerande.
Det storskaligt öppna jordbrukslandskapet varierar från relativt flacka partier till partier
som är storskaligt böljande. Siktlinjerna är långa men avgränsas till viss del av den
böljande terrängen. Bortsett från de topografiska skillnaderna har detta område samma
utmärkande karaktärer som det flacka slättlandskapet. Det böljande slättlandskapet
karaktäriseras av det öppna storskaliga jordbruksmarkerna med varierande topografi
från flackt till böljande och som erbjuder långa utblickar. Förutom Braån är avsaknad av
större vattendrag betydande, vilket gör de befintliga vattendragen till speciellt
betydelsefulla strukturer i landskapet. Markanvändningen domineras av storskalig
jordbruksverksamhet vilket har lett till att naturmiljöerna är få och fragmenterade.
Vegetationen består främst av mindre träddungar, inramande trädrader och alléer
kopplade till gårdsstrukturer. Hela landskapet är starkt infrastrukturpåverkat. Det finns
ett utbrett vägnät som till stor del följer åkerkanterna och på så vis förtydligar
landskapets linjära strukturer. Kraftledningsstråk och järnväg bidrar också till linjära
strukturer i landskapet. Landskapets struktur i övrigt har inga tydliga riktningar. Den
befintliga stambanan präglar även tillkomsten och utformningen av de mindre orterna
med Eslöv som ett tydligt exempel på ett stationssamhälle. Området söder om Eslöv,
Ellinge - Västra Sallerup, utgörs av en dalgångsbygd och slottslandskap kring Braån och
Ellinge slott där godsförvaltningen sedan medeltiden satt sin prägel på såväl landskapet
som bebyggelsens gestaltning. I området nordost om Lund ligger Kungsmarken och
Fågelsångsdalen med en rik fornlämningsmiljö bestående av lämningar efter medeltida
biskopssäte och agrarhistoriska spår.
Då naturmiljöerna generellt är små och fragmenterade inom det böljande
slättlandskapet är de kvarvarande större naturområdena som finns kvar desto viktigare
att bevara. Befintliga spridningsvägar i landskapet är också av stor vikt att bevara.
Värdekärnor är Kungsmarken, Fågelsångsdalen och Linnebjer nordost om Lund samt
Braåns dalgång söder om Eslöv. Braån är en viktig spridningskorridor för många
organismer, samt att den hyser värdefull fisk- och musselfauna.

5.2.12.

Vombsänkan

Vombsänkan följer en förkastning längs en linje strax söder om Eslöv, norra Vombsjön
och Sandhammaren vid Skånes sydkust, mellan Romeleåsen i söder och höjdområdena
norr om Vombsjön. Vattnet från isavsmältningen för 15 ooo - 16 000 år sedan bildade en
issjö i sänkan (Vombissjön) som var betydligt större än dagens Vombsjön. I denna issjö
avsattes sand, silt och lera. Samtidigt bidrog isälvar till att avsätta grövre sand och grus
på andra håll i sänkan och att bilda sandurfält.
Vombsänkans flacka sandiga marker sträcker sig utmed Kävlingeåns och Klingälvsåns
dalgång samt kring Vombsjön. Långa vyer sträcker sig över våtmarkerna och
odlingslandskapen. Den lättodlade men näringsfattiga marken har skapat en
bebyggelsestruktur med få byar och med stora extensiva odlingsmarker som idag lever
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kvar som ett värdefullt kulturlandskap. Det dominerande trädslaget är tall, som
planterats på stora områden för att binda upp sanden. Andra utmärkande karaktärsdrag
för Vombsänkan är fuktängarna kring Kävlingeån, kyrkbyarna, och de sandiga
betesmarkernas torrängar. Idag har området en utbredd militär verksamhet som gör att
stora delar är otillgänglig för allmänheten. Inom Vombsänkan ligger Svenstorp slott som
omges av ett karaktärsskapande landskap där fornlämningarna är en del av
landskapsbilden.
Vombsänkan hör till de artrikaste områdena i Skåne med en stor mångfald av rödlistade
arter, både hemmahörande i trädbärande marker och i öppna miljöer. En stor andel av
Skånes ansvarsarter finns här vilket har påvisats i länsövergripande artpools- och
traktanalyser (Länsstyrelsen i Skåne län, 2014a). Kärnområden inkluderar stora
områden som Revingefältet (torrängar), Krankesjön (internationellt viktig häck- och
rastfågellokal) och Vombs ängar (fuktängar). Kävlingeåns dalgång utgör en viktig
spridningskorridor för många arter. Värdetrakter för olika habitattyper överlappar i
området och andelen värdekärna är hög vilket gör att en lokalisering av
höghastighetsbanan genom området riskerar att orsaka habitatförluster och negativ
påverkan på värdefulla arter.

5.2.13.

Flackt slättlandskap väster om Lund

Det underliggande kalkberget har en mycket flack överyta, vilket har gjort att även de
överliggande jordarterna är flacka (en slätt). Jordlagren består av morän som avsattes av
inlandsisen för cirka 16 000 år sedan. Moränen är lerig (lermorän) och har ett högt
kalkinnehåll. Gränsen för lermoränen är tydlig landskapet. Där lermoränen förekommer
är jordbruket intensivt med få betesmarker. Där jorden är mer sandig eller stenig
återfinns fler betesmarker. Detsamma gäller för områden där marken är fuktig på grund
av högt stående grundvatten.
Det flacka slättlandskapet breder ut sig både söder och väster om Lund, där majoriteten
utgörs av jordbruksmark. Markanvändningen domineras av storskalig
jordbruksverksamhet vilket har lett till att naturmiljöerna är få och fragmenterade.
Vegetationen består främst av mindre träddungar, inramande trädrader och alléer
kopplade till gårdsstrukturer. Landskapet är öppet och erbjuder långa siktlinjer.
Siktlinjerna in mot staden är utpekade i riksintresset Lund och har betydelse för det
visuella och funktionella sambandet mellan det flacka jordbrukslandskapet och Lunds
stad. Det finns en avsaknad av större vattendrag och därför är de befintliga vattendragen
speciellt betydelsefulla strukturer i landskapet. Hela landskapet är starkt
infrastrukturpåverkat och eftersom höjdskillnaderna är små får dessa element en
utbredd visuell inverkan. Det finns ett välförgrenat vägnät som till stor del följer
åkerkanterna och på så vis förtydligar landskapets linjära strukturer. Kraftledningsstråk
och järnväg bidrar ytterligare till de linjära strukturerna i landskapet.
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5.3.

Kulturmiljö

Det skånska landskapet är ett tydligt kulturlandskap med lång hävd och en rik och
varierad kulturmiljö. De goda förutsättningarna för jordbruk och tillgången till olika
markslag har gjort att jorden har kunnat föda en stor befolkning, vilket återspeglar sig
genom en rad olika uttryck och objekt med lång kontinuitet. Fornlämningar finns inom
hela utredningsområdet, men koncentrationen är som störst i landskapen vid Lund och
mellan Ringsjöarna och Hässleholm.

5.3.1.

Slättlandskapet

De södra delarna av utredningsområdet karakteriseras av ett slättlandskap.
Utredningsområdet avgränsas i söder av Lund som är en av Sveriges äldsta
stadsbildningar med karaktäriserande äldre bebyggelse, vägnät och siluett. Det flacka
landskapet kring Lund innebär att stadens siluett är tydlig över slätten.
I slättlandskapet finns många kulturhistoriska samband som är tydliga och lättlästa. Här
finns ett tätt vägnät som delvis härstammar från medeltiden. Vägnätet är viktigt för att
förstå de historiska landskapens uppbyggnad och samband, samt utgör också
förutsättningen för dagens rörelsemönster.
I området präglas främst bebyggelsen av laga skiftes ensamliggande gårdar och mindre
samhällen som är etablerade i anslutning till järnvägen. Laga skiftes landskap är i drift,
där strukturer från 1800-talet, så som ägogränser är tydliga. Kring Kävlingeån och mot
gränsen till mosaiklandskapet återfinns ett slotts- och godslandskap med stora
sammanhängande odlingsmarker och särpräglad bebyggelse. I slottslandskapet finns
många äldre och bevarade kulturhistoriska samband som är synliga. Element som
parker, ståndsmässiga fornlämningar, som till exempel högar, dammar, lundar, alléer
och pilevallar är mycket vanliga.
De gynnsamma förutsättningarna med goda jordbruksmarker samt tillgången till olika
markslag och strömmande vatten, gör området mellan Lund och Höör till ett av de
slotts- och gods tätaste markerna i Sverige. Utifrån detta är landskapet känsligt för
förändringar som innebär kulturhistoriskt brutna samband och sociala barriäreffekter.
Landskapets kulturprägel och kulturhistoriska läsbarhet understryks av de många
kyrkorna på slätten visar på hur tätbefolkat området har varit. Från flertalet vypunkter
syns ett flertal kyrktorn. Element så som alléer och pilevallar är vanliga och i området
finns en stor andel gravhögar och gravar som utgör tydliga landmärken i det öppna och
flacka landskapet. 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.
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5.3.2.

Mosaiklandskapet

I utredningsområdets norra delar består landskapet av ett mosaiklandskap. Norr om
Höör är landskapet brukat med många små enheter, som oftast varit vårdade under lång
tid. Jordbrukslandskapet är här komplext och visar spår från tidigare epokers nyttjande
av marken. Här ﬁnns områden som är tydliga tidsavtryck, och i angränsande ängs- och
hagmarker eller i odlingsmarkens utkanter kan rika agrarhistoriska lämningar
återﬁnnas. Viss tendens till nedläggning och igenväxning av jordbruk kan ses från 1950talet fram tills idag vilket påverkar kulturlandskapet negativt. Detta gör att det
landskapet som är i bruk blir mycket känsligt för åtgärder som försvårar eller försämrar
möjligheterna till att bruka jorden.
Området vid Finjasjön och Göingesåsen är mycket rikt på fornlämningar och har en lång
kontinuitet med mycket tidiga bosättningar. Området är mycket känsligt för påverkan
med den rika fornlämningsbilden och det öppna odlingslandskapet samt de särpräglade
bebyggelsemiljöerna.

5.3.3.

Skyddade eller utpekade kulturmiljöer

Inom utredningsområdet finns en rad skyddade och utpekade kulturmiljöer. Lämningar
registrerade i riksantikvarieämbetets fornlämningsregister kan inte redovisas på grund
av den stora mängden lämningar. Kyrkliga kulturminnen, skyddade enligt 4 kap i
kulturmiljölagen redovisas inte heller då dessa förekommer med stor mängd inom hela
utredningsområdet.
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Tabell 2. Skyddade och utpekade kulturmiljöer i utredningsområdet. Riksintressen för kulturmiljövården, 3
kap. miljöbalken redovisas i Figur 9.
Byggnadsminnen enligt 3 kap kulturmiljölagen

Av länsstyrelsen utpekade särskilt värdefulla

och statliga byggnadsminnen

kulturmiljöer

Flertalet byggnader i Lund, bland annat villor och

Svenstorp-Örtofta-Ellinge-Skarhult-Gårdstånga

universitetsbyggnader

Flyinge

Banvaktarstugan i Håstad

Kungsmarken-Fågelsångsdalen

Flyinge kungsgård

Eslöv

Skarhults slott

Trollenäs-V Strö

Västra Sallerups prästgård

Trolleholm

Eslövs medborgarhus

Ageröd-Bosjökloster-Stockamöllan

Eslövs stationsområde

Stenskogen

Trollenäs slott

Orups sjukhus

Bosjökloster

Höör

Bålamöllan

Frostavallen -Skånes djurpark

Mellby skol och fattighus

Östra Karaby

Hovdala slott

Färingtofta-Anderstorp-Snälleröd-Forestad
Brååns dalgång
Nunnäs - Fulltofta - Osbyholm - Lyby
Store Mosse-Häglinge
Norra Mellby-Adseke
Sösdala
Tjörnarp
Boarp
Norra Rörum
Hallaröd
Maglö
Myrarp
Isakstorp
Hovdala
Göingeåsen-Ebbjörnarp-Ignaberga-Tykarp
Smedeboda
Kävlinge å
Ystad-Eslövs järnväg
Södra stambanan
Rönne å
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5.4.

Naturmiljö

Utredningsområdets naturmiljö präglas i huvudsak av ett jordbrukslandskap där de
skånska sjöarna, åarna samt torra gräsmarker och sandiga marker utgör sammanhang
för den biologiska mångfalden och de högre naturvärdena. Generellt har det intensiva
jordbruket totalt förändrat landskapet och idag har jordbruksslätten relativt låg
biologisk mångfald. Den norra delen av utredningsområdet omfattas främst av äldre
tiders ris- och skogsbygd där risbygden generellt har högre naturvärden. Inom
utredningsområdet finns tre större sjöar; Västra och Östra Ringsjön samt Finjasjön. Två
olika landskapstyper har identifierats inom utredningsområdet. Dessa utgörs av:
slättlandskap och mosaiklandskap.
Indelningen av landskapstyperna och beskrivningen ur landskapsbildssynpunkt
redovisas under avsnitt 5.2 Landskap. Nedan beskrivs landskapstyperna ur
naturmiljösynpunkt.

5.4.1.

Slättlandskapet

De södra delarna av utredningsområdet präglas av ett slättlandskap. Det intensiva
jordbruket har sedan början av 1800-talet totalt ändrat förutsättningarna för de
biologiska värdena i slättlandskapet. Utdikning, ändrad arrondering och användandet av
konstgödsel har trängt undan många av de arter som tidigare kunnat samexistera med
livsmedelsproduktionen. Jordbruksslätten omfattar idag stora produktionsytor
(monokulturer) med låg biologisk mångfald, där slätterna i sydväst och sydöst tillhör de
artfattigaste områdena i Skåne (Länsstyrelsen i Skåne län, 2014a). Den biologiska
mångfalden förekommer i mindre refugier där arter har kunna leva vidare. Exempel på
sådana miljöer är de allmänna biotopskyddade objekten som alléer, märgelgravar och
andra småvatten, stengärdesgårdar och åkerholmar. Framför allt är det de Skånska
sjöarna, åarna och dess biflöden som utgör viktiga sammanhang för den biologiska
mångfalden. Slåtterytor, som hyser hög biologisk mångfald, har främst förekommit invid
vattendragen, men är idag i hög utsträckning utraderade från landskapet genom
gödsling, reglering av vattendrag och genom användning av bekämpningsmedel.
I områden där rationaliseringen av jordbruket varit lägre finns mycket höga
naturvärden, vilket beror på att många naturtyper samexisterar. Den del av
slättlandskapet som utgörs av torra gräsmarker och sandiga marker har högst
naturvärde och dessa områden är bland de mest artrika i landet. Bördigheten är inte lika
hög här och jordbruket har tidigare drivits extensivt med stora arealer som trädor vilka
har nyttjats för bete.

5.4.2.

Mosaiklandskapet

De norra delarna av utredningsområdet präglas av ett mosaiklandskap.
Mosaiklandskapet omfattar både äldre tiders risbygd och skogsbygd. I skogsbygden var
inkomster från skogsprodukter dominerande. Risbygden var ett mellanting mellan slätt
och skogsbygd, där inkomster från både åker- och skogsprodukter var viktiga. I
skogsbygderna var det gott om träd i utmarken, medan det i risbygden var en mer
glesbevuxen utmark med mycket en och solitära träd. Risbygden har generellt högre
värden än skogsbygden, undantaget ädellövskogar i området med lång skoglig
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kontinuitet, till exempel på Matterödsåsen-Göingeåsen. Inom mosaiklandskapet finns
fortfarande en relativt stor andel biologiskt värdefulla betesmarker.
Diabasgångar finns i nordväst – sydöstlig riktning där näringsrikare berg vittrar och
lokalt skapar förutsättningar för avvikande biotoper med högre biologisk mångfald. De
mindre åsarna omfattas av mosaiklandskapet så som Nävlingeåsen och Linderödsåsen.

5.4.3.

Dokumenterade bevarandevärda områden för naturmiljö

Inom utredningsområdet finns ett antal dokumenterade bevarandevärda områden för
naturmiljö som omfattas av miljöbalken. Tabell 3 visar på vilka dessa är. Figur 14 samt
Figur 10 visar områdenas placering.
Tabell 3. Dokumenterade bevarandevärda områden för naturmiljö som finns inom utredningsområdet.
Riksintressen för kulturmiljövården, 3 kap. 6§ miljöbalken redovisas i Figur 10.
Natura 2000-områden enligt 7

Naturreservat enligt 7 kap MB

kap MB

Föreslagna Natura 2000områden som inte är beslutade

Stadsparken i Lund

Göingeåsen

Almaån

Billinge mölla

Gulastorps naturreservat.

Delar av Hovdala

Gällabjär

Isakstorp

Ignaberga

Stora Harrie mosse

Gällabjär

Delar av Dalleröd

Stångby mosse

Stora Harrie mosse

Prästabonnaskogen

Maglö ekar

Stångby mosse

Norr om Ringsjöarna vid Orup

Allarps bjär

Maglö ekar

Bjäret

Tegeldammarna

Store mosse

Prästabonnaskogen

Fulltofta,

Ekastiga, Ullstorp, Dagstorp,

Fulltofta-Ringsjön

Hallaröd, Allarps bjär och Södra

Östra Fulltofta

Hultstorp

Abdullahagen

Munkarps fälad

Vramsån

Munkarps jär

Rövarekulan

Bosarps jär

Kungsmarken

Eslövs allmänning

Linnebjer

Hjällen
Centrala Skånes basaltberg
Östra Bosjöklosterhalvön
Västra Bosjöklosterhalvön
Klintaskogen
Fulltofta gård
Fulltofta-Häggenäs
Östra Fulltofta
Abdullahagen
Rövarekulan
Fylinge ängar
Råbockarp
Rövarekulan
Kungsmarken
Linnebjer
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Figur 15. Kartan redovisar utredningsområdet med beslutade natura 2000-områden och naturreservat.

5.4.4.

Grön infrastruktur

Inom utredningsområdet finns områden med ekologiskt funktionella nätverk av
livsmiljöer och strukturer, det vill säga grön infrastruktur. Landskapet mellan Finjasjön
och Ringsjöarna har höga tätheter av ädellövskog, främst ek och bok. Stora ytor utgörs
av regionalt utpekade värdetrakter (Länsstyrelsen i Skåne län, 2006, 2018) det vill säga
områden med höga tätheter värdekärna. En värdetrakt finns på MatterödsåsenGöingeåsen, söder om Hässleholm. Värdekärnor finns bland annat vid Dalleröd och
Hovdalaåns dalgång samt naturreservatet Göingeåsen med sina värdefulla
ädellövskogar, främst på Spraglerödsbranten. Centralt inom utredningsområdet finns
ett större sammanhängande område som utgörs av en biologiskt rik värdetrakt för
ädellövskog. Värdetrakten inkluderar Söderåsen, ett omfattande område norr om
Ringsjöarna samt östra Ringsjön och Fulltofta. Värdetrakten utgör en spridningslänk i
öst-västligt led mellan Söderåsen och Linderödsåsen. Området har en hög andel
värdekärnor med flera skogliga biotopskyddsområden, riksintresse för naturvård, flera
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naturreservat och Natura 2000-områden. Området har generellt en hög biologisk
mångfald med bland annat unika ekmiljöer med många rödlistade arter.
I ett stort område norr om Västra Ringsjön samt längs Rönneås dalgång vid Billinge, har
länsstyrelsen i Skåne, i sin remiss till handlingsplan för grön infrastruktur, pekat ut
värdetrakter för värdefulla gräsmarker (Länsstyrelsen i Skåne län, 2018). Här finns höga
tätheter av värdefulla ängs- och betesmarker.

5.4.5.

Flora och fauna

I Skåne län finns förhållandevis många identifierade rödlistade arter. Arterna är främst
koncentrerade till åsarna, sjöarna och till de sandiga öppna markerna i östra Skåne.
Inom utredningsområdet finns arterna lokaliserade framförallt vid Lund, kring
Ringsjöarna och Finjasjön.
Ringsjöarna ligger söder om Hässleholm och här finns en betydande areal med
naturbetesmarker. Här finns en mängd rödlistade arter som är knutna till områdets
öppna trädmiljöer och ädellövskogar. Ringsjöarna tillhör även Sveriges högst
avkastande insjöar ur fiskesynpunkt. De biologiska värdekärnorna är kopplade till
områdets kulturlandskap såsom Stenskogen, Bosjökloster, Klinta, Lillö, Häggenäset och
Fulltofta. Områdena vid Fulltofta är dessutom en mycket viktig rastlokal för fåglar
(Natura 2000-område).
Inom utredningsområdet ligger Göingebygden, med områdena kring Ignaberga Hovdala - Dalleröd är en av Sveriges viktigaste miljöer för fladdermöss, vilka är fridlysta.
Minst 16 av Sveriges 19 arter finns i området. Andra områden rika på fladdermöss inom
utredningsområdet är Rönneås dalgång, Allarps bjär och Hallaröd, områden vid
Tjörnarp samt kring de större godsen i Eslövs kommun (Länsstyrelsen i Skåne län,
2011). Samtliga fladdermusarter fridlystes i Sverige år 1986. De är därigenom skyddade
av artskyddsförordningen 4 § (SFS 2007:845) och i vissa fall av jaktlagstiftningen (3 §
Jaktlagen, SFS 1987:259). Det finns ytterligare ett skydd, en konvention, som omfattar
samtliga Europas fladdermusarter, nämligen europeiska fladdermusavtalet EUROBATS
(UNEP, 1994).

5.5.

Människors hälsa

5.5.1.

Elektromagnetiska fält

Runt och omkring i samhället, invid järnvägar, elledningar och elektriska apparater
finns elektriska och magnetiska fält. Tillsammans brukar dessa benämnas
elektromagnetiska fält (EMF). Fälten är starkast närmast källan och avtar i takt med att
avståndet ökar. Svaga elektromagnetiska fält finns runt järnvägens kontaktledning.
Dessa ökar när ett tåg passerar. Magnetfältets styrka avtar snabbt med avståndet från
järnvägen.
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När det gäller EMF hänvisar Trafikverket till försiktighetsprincipen. Utifrån detta har
Trafikverket utformat projektspecifika krav med hänsyn till människors hälsa;


Årsmedelvärdet för magnetfält får inte överskrida 0,4 µT (mikrotesla), inom
stadigvarande arbetsplatser, skolor och bostäder. Årsmedelvärdet bör inte
överskrida 0,2 µT (börkravet).

I dagsläget går Södra stambanan genom utredningsområdet. Kring denna finns ett
elektromagnetiskt fält.

5.5.2.

Luftkvalitet

Med luftföroreningar avses sådana ämnen och föroreningar som är skadliga för hälsa,
natur- eller kulturmiljö. I detta samrådsunderlag har enbart partiklar (PM10) och
kvävedioxid (NO2) tagits med eftersom miljökvalitetsnormerna för dessa är svårast att
klara.
Särskilt inom tätorter, där den täta bebyggelsen begränsar luftutbytet, kan hälsofarliga
halter förekomma. Kväveoxider (NOx) har främst betydelse för övergödning av skogsoch ängsmarker. Små partiklar från bilavgaser kommer ner i lungorna och skapar
hälsoproblem. Det finns exempelvis kopplingar mellan inandning av partiklar och ökad
dödlighet, fler sjukhusinläggningar på grund av hjärt-kärlsjukdomar samt försämring av
luftvägssjukdomar såsom astma. Hälsokonsekvenserna från luftföroreningar kan variera
från diskreta biologiska och fysiologiska förändringar till svårigheter att andas, hosta
och försämring av befintlig andnings- eller hjärtproblematik.
Skånes luftkvalitet redovisas i rapporten Luftkvalitet med fokus på kvävedioxid och
partiklar PM10 i Skånes kommuner 2014 (Skånes luftvårdsförbund & Malmö Stad,
2014) som utförts av miljöförvaltningen i Malmö stad på uppdrag av Skånes
luftvårdsförbund. Syftet med uppdraget var att med hjälp av Skånes emissionsdatabas
och spridningsberäkningar utvärdera kommunernas luftkvalitet avseende
årsmedelvärden av kvävedioxid och partiklar PM10 och jämföra halterna mot
miljökvalitetsnormen och preciserade utvärderingströsklar.
Resultatet av utvärderingen visar att ingen av kommunerna i Skåne överstiger
miljökvalitetsnormen för kvävedioxid på 40 µg/m3 avseende årsmedelvärden.
Beräknade halter för partiklar PM10 understiger den nedre utvärderingströskeln på 20
µg/m3 i samtliga kommuner i Skåne avseende årsmedelvärden, åtminstone i urban
bakgrundsmiljö.
För närvarande pågår ett arbete att uppdatera beräkningarna. Dessa kommer att
presenteras av Skånes luftvårdsförbund i mitten av år 2018.
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5.5.3.

Buller

Utredningsområdet mellan Hässleholm och Lund kännetecknas av ett öppnare, plattare
landskap, speciellt i de sydligare delarna. I norra delen är skogsbeståndet fortfarande
relativt rikligt men söder om Ringsjöarna är landskapet öppet och böljande till flackt.
Beroende på spårets höjd medger landskapet på denna sträcka mindre andel naturliga
bullerskärmningar på grund av det flacka landskapet. Det finns några relativt stora sjöar
där bullerspridningen kommer att bli mer omfattande om järnvägen förläggs nära dessa.
Hässleholms kommun har ett antal relativt starkt trafikerade gator och vägar, men även
järnvägar, som medför att boende utsätts för buller. I Översiktsplanen för Hässleholms
kommun, framtagen 2007, är dessa områden kartlagda (Hässleholms kommun, 2007).
Annan verksamhet som också skapar buller är industrier, motorsportbanor, skjutbanor
och bergtäkter men även vindkraftverk och buss-/lastbilsterminaler kan ge upphov till
buller för de närboende.
Enligt översiktsplanen för Hässleholms kommun finns fem områden inom kommunen
som man betraktar som tysta områden. Kriterierna för tysta områden definierar man
som områden med trafikbullernivåer (LAeq) understigande 30 dBA och med liten
genomfartstrafik. Antalet bullrande industri- och fritidsverksamheter är sällsynta och
det finns även höga natur-, kultur- och friluftslivsvärden inom dessa områden.
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. Den största trafikbullerkällan 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.
Södra stambanan passerar genom den centrala stadskärnan och är mycket starkt
trafikerad av såväl passagerartåg som godståg. Samtliga passagerartåg stannar i Lund
medan godstågen passerar. I väster ansluter 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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5.5.4.

Vibrationer

Vibrationer kan orsakas av till exempel maskiner, installationer och trafik. Om
vibrationerna fortplantas i byggnader och mark kan det leda till störningar i form av
vibrationer som vi känner (komfortvibrationer) eller ljud som strålar ut från golv, tak
och väggar i byggnaden (stomljud). Vibrationer kan även ge upphov till synliga rörelser
såsom klirrande glas och skakande bildskärmar. Snabba och kraftiga vibrationsförlopp
såsom sprängning och spontning kan orsaka skador på byggnader (skadedrivande
vibrationer). Den vibrationsnivå som krävs för byggnadsskador är i storleksordning 10
till 100 gånger större än de värden som ger komfortstörningar för människor.
Enheten för vibrationer är i dagligt tal millimeter per sekund (mm/s). Vibrationer
utvärderas som komfortvärde eller toppvärde/peak. Komfortvärdet visar på graden av
störning som ett vibrationsförlopp i en byggnad har på de människor som vistas i den.
Toppvärdet används för att värdera risken för skador på byggnader vid kortvariga
vibrationsförlopp såsom sprängning, pålning, packning och spontning.
Komfortvibrationer kan kännas men inte höras. Storleken på vibrationer från tågtrafik
är framförallt beroende av markförhållandena på och omkring spårområdet,
grundläggning av spåranläggning och närliggande byggnader. Komfortvibrationerna är
som störst om spår och bostadshus är grundlagda på lera utan att vara stödpålade.
Vibrationerna är även beroende av avståndet mellan spår och byggnad, vilka tågtyper
som trafikerar banan samt vilken hastighet de har med mera.
Stomljud uppkommer då vibrationer fortplantas i marken och vidare in i husgrunder
och ger upphov till ljud. Enheten för stomljud är den samma som för luftburet ljud,
decibel (dB). Både stomljud och luftburet ljud kan förekomma i byggnader nära trafik
från spårburna fordon som färdas ovan jord.
Liksom för komfortvibrationer är risken för höga stomljudsnivåer beroende av
markförhållandena på och omkring spårområdet, grundläggning av spåranläggning och
närliggande byggnader. För stomljud är däremot risken störst då spåranläggning och
byggnader är grundlagda direkt på berg.
Stora delar av utredningsområdet domineras av morän, samt till viss del moränlera med
partier av lera. I området finns frekvent med torv i mindre avgränsade områden, framför
allt i väster om Ringsjön (Rönneholms och Ageröds mosse). I anslutning till Kävlingeån
finns isälvs- och svämsediment i begränsad omfattning.
När det gäller vibrationer i Hässleholm är de i dagsläget i huvudsak knutet till de
befintliga järnvägarna, främst stambanan. Endast ett mycket begränsat antal fastigheter
nära järnvägarna bedöms idag utsättas för kännbara vibrationer. I någon enstaka punkt
kan sannolikt även vibrationsstörningar från tung lastbilstrafik uppkomma. I övrigt är
det bara temporära verksamheter, till exempel byggverksamheter, som under begränsad
tid kan ge upphov till kännbara vibrationer i dess omedelbara närhet.
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I Lund, alstras markvibrationer främst från tung verksamhet, och är till stor del kopplad
till järnvägen (framför allt med godstågstrafik), men till viss del även från vägtrafiken
(tunga lastbilar). Även viss tung industri kan orsaka vibrationer lokalt kring
verksamheten. 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.

5.6.

Risk och säkerhet

Nedan redovisas riskkällor samt skyddsvärda objekt. Risker för jordskred och
översvämning är beskrivna i kapitel 0 respektive 5.8.6.
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 Kust till kustbanan går
också genom Lund. 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.
Genom Hässleholm går väg 21, 23, och 119, som alla är primära transportleder för farligt
gods. Järnvägarna Södra stambanan, Skånebanan och Markarydsbanan går också
genom Hässleholm. I Hässleholm finns en anläggning som är klassad enligt
Sevesolagstiftningen (lägre); Flogas Sverige AB gasoldepån. Anläggningen hanterar
gasol och en olycka kan ge upphov till brand, explosion och gasspridning.
Mellan Hässleholm och Lund går E22, väg 13 och 17 samt Marieholmsbanan, Södra
stambanan och Skånebanan. På E22 transporteras det mycket farligt gods, och här har
därför specifika beräkningar utförts. I höjd med Hurva går det 40 transporter med
farligt gods varje dygn och i höjd med Odarslöv går det 59 transporter. Inom området
finns en Sevesoanläggning, Skåne Grus AB, samt tre farliga verksamheter, Backer BHV
AB, Procordia Food AB och. Bring Frigo AB. Samtliga områden påverkas av väg 13 och
17.
Eftersom det inte kommer transporteras farligt gods på höghastighetsjärnvägen utgörs
den största risken på skyddsvärda objekt från urspårning av tåg. Även släckvatten som
används vid en eventuell brand vid järnvägsanläggningen kan påverka skyddsvärd
naturmiljö negativt. Spårolyckor som drabbar tredje man kan få mer omfattande
konsekvenser i tätbebyggda områden, då fler personer förväntas drabbas. De kommuner
som har högst befolkningstäthet inom utredningsområdet visas i rödlila färg i Figur 11.

Sida 66 (110)

5.7.

Rekreation och friluftsliv

Det berörda utredningsområdet innefattar flera besöksmål ur ett rekreation- och
friluftslivsperspektiv. Densiteten av målpunkter för rekreation är som störst i
utredningsområdets centrala och norra delar. Där finns ﬂera vandringsleder såsom
Skåneleden. En vandringsled sträcker sig exempelvis över hela utredningsområdet i östvästlig riktning och en vandringsled sträcker sig från Höör till Hässleholm.
I utredningsområdets centrala del finns Frostavallsområdet som är utpekat som
riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, se Figur 10 i avsnitt 5.1.
Områdets huvudkriterier är:


Område med särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter och därmed
berikade upplevelser.



Område med särskilt goda förutsättningar för vattenknutna friluftsaktiviteter
och därmed berikade upplevelser.

Riksintresseområdet erbjuder bland annat vandring, längdåkning, skridskoåkning, bad,
båtliv, kanot, ridning, fågelskådning, naturupplevelser, med mera. Omgivningarna runt
Dagstorpsjön, som ligger inom riksintresset, är relativt opåverkade av människan och
här kan en stillhet och tystnad upplevas (Länsstyrelsen i Skåne län, 2014b).
I Lund finns ﬂera stora parker. De tre mest populära parkerna i Lund är Stadsparken,
Lundagård och Botaniska trädgården (Lunds kommun, 2016). I de norra delarna av
staden ligger parken S:t Hans och grönområdet Nöbbelövs mosse. Nöbbelövs mosse
består av öppna, fuktiga betesmarker med ett rikt fågelliv. Området har ﬂera stigar,
grillplatser och vindskydd. I de östra delarna av Lund ligger Tunaparken, som bland
annat är rik på gamla träd. I södra Lund ligger Sankt Larsparken som är belägen kring
sjukhusområdet Sankt Lars.
I utredningsområdets norra del, strax söder om Hässleholm, ligger Finjasjön som bland
annat har ﬂera badplatser. Runt Finjasjön går även Finsjöleden, en etapp av Skåneleden.
Söder om Hässleholm ligger Hässlegårdens golfklubb och Magle våtmark som bland
annat har ett rikt fågelliv. Genom Hässleholm passerar även vandringsleden Skåneleden.
Störst andel tysta områden återfinns främst i de centrala och norra delarna av
utredningsområdet.
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5.8.

Mark och vatten samt hushållning med naturresurser

5.8.1.

Areella näringar

Den största andelen jordbruksmark i Sverige ligger i Skånes slättlandskap, i de södra
delarna av utredningsområdet. Det rationella storskaliga jordbruket täcker i princip hela
markarealen utanför Lund. Även det slättlandskap som spricker in i mosaiklandskapet,
vid Hässleholm, består av stora arealer jordbruksmark. Åkermarken består främst av
lerjord.
I de centrala delarna av utredningsområdet övergår slättlandskapet till mosaiklandskap
och andelen jordbruksmark minskar. Skogsmarken börjar spricka in och blir snabbt den
dominerande markanvändningen.

Figur 16. Jordbruk och skogsbruk inom utredningsområdet.
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Detaljerade klassificeringar med hänsyn till bördighet har gjorts för jordbruksmarken i
Skåne. Åkermarken indelas i klasser mellan 1-10, där en högre siffra innebär högre
bördighet. Inom utredningsområdet är markerna som bördigast inom en sträcka av 25
km från kusten, se Figur 17. Störst sammanhängande område med jordbruksmark av
klass 10 återfinns kring Lund och Malmö.

Figur 17. Jord- och skogsklassificering i Skåne län.

Inom utredningsområdet finns stora skogsområden. I de södra delarna av
utredningsområdet finns endast små partier skog, medan mosaiklandskapet i de norra
delarna av utredningsområdet domineras av skog.
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5.8.2.

Ämnen och mineral

Med ämnen och mineral som materiell tillgång avses såväl förekomster av ämnen och
mineral, inklusive naturgrus, som de fysiska strukturer i form av gruvor och täkter som
möjliggör ett utnyttjande av dessa resurser. Malm och mineraliseringar finns utspridda
över hela utredningsområdet (se Figur 18). Inom utredningsområdet sker brytning och
bearbetning av berg, naturgrus, torv och andra jordarter. Materialet används bland
annat till anläggning och underhåll av vägar, järnvägar och byggnader samt för
tillverkning av asfalt och betong. I hela utredningsområdet finns täktverksamheter.
Dessa är till största delen koncentrerade till de norra delarna av utredningsområdet, i
mosaiklandskapet.

Figur 18. Utredningsområdet samt tillgångar på mineral.

Inom utredningsområdet sker brytning och bearbetning av berg, naturgrus, torv och
andra jordarter. Materialet används bland annat till anläggning och underhåll av vägar,
järnvägar och byggnader samt för tillverkning av asfalt och betong. I hela
utredningsområdet finns täktverksamheter. Dessa är till största delen koncentrerade till
de norra delarna av utredningsområdet, i mosaiklandskapet.
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5.8.3.

Vattenskyddsområden samt grundvattenförekomster

Inom utredningsområdet finns ett antal vattenskyddsområden och
grundvattenförekomster som kan komma att beröras av höghastighetsjärnvägen.
Tyringes vattentäkt ligger i en grundvattenförekomst som enligt VISS har ovanligt goda
uttagsmöjligheter. Grundvattenförekomsten heter Mjölkalånga och Hässleholms
kommun undersöker för tillfället möjligheten att skapa en ny vattentäkt med tillhörande
vattenskyddsområde i området väster om Finjasjön.
Vattenskyddsområdet Galgbackens centrala delar kan också komma att beröras.
Galgbacken förser dricksvatten till en stor del av Hässleholms kommun genom
infiltration av vatten från Tyringe och Ignabergas vattentäkter. Från Galgbacken
levereras sedan vattnet ut till ledningsnätet. Även Ignabergas vattenskyddsområde ligger
inom de östra delarna av utredningsområdet, och kan komma att beröras.
Ringsjöverket producerar vatten till Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge,
Landskrona, Lomma, Lund, Svalöv, Ängelholm samt delar av Malmö och Staffanstorp.
Sydvatten förser 900 000 invånare med dricksvatten. Vattnet kommer från Ringsjö- och
Vombverken. Råvattnet leds från sjön Bolmen i Småland i tunnel och ledning fram till
vattenverket. Västra Ringsjön används som reservvattentäkt. Hela anläggningen med
dess ledningar, pumpar, vattenverk samt hela västra Ringsjön är riksintresse för
anläggningar för vattenförsörjning.
Inom utredningsområdet finns även grundvattenförekomsterna Kristianstadsslätten,
Kågeröd, FFZ (förkastnings- och flexurzonen), Skrivkritan, Sydvästra Skånes kalkstenar,
Vombsänkan och Alnarpsströmmen. Samtliga täcks av relativt täta och ställvis mäktiga
jordlager, vilket gör dem mindre känsliga för störningar. De flesta grundvattentäkterna i
jord är små och befinner sig i grundvattenförekomster där grundvattenmagasinen har en
förhållandevis liten utbredning. Det gör dem känsliga för intrång. Det kan vara svårt att
hitta nya brunnslägen inom samma grundvattenmagasin med den tillgänglighet, kvalitet
och kvantitet som krävs.
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Figur 19. Vattenskyddsområden och grundvattenförekomster inom utredningsområdet.

5.8.4.

Ytvatten

Utredningsområdet består av två större huvudavrinningsområden, Rönne å i väster och
Helge å i öster. Vidare finns Kävlingeån vattensystem i den södra delen.
Inom de norra delarna av utredningsområdet finns inga större ytvattenförekomster
förutom Finjasjön. Från ett ytvattensperspektiv påminner landskapet slättlandskapet till
viss del i och med att det inte finns någon större mängd mindre sjöar. Inom de södra
delarna av utredningsområdet finns ett fåtal större sjöar och förhållandevis få
vattendrag. De största sjöarna i den södra delen av utredningsområdet är Östra- och
Västra Ringsjön.
Ytvattenförekomsterna är viktiga korridorer för djurliv i det hårt brukade landskapet.
Landskapet är starkt präglat av människan och utdikningen har lett till att många sjöar
och våtmarker som tidigare fanns, har dränerats ut och blivit till åkermark istället. De
våtmarker som funnits inom området är i princip helt borta. Utdikningen och det
intensiva jordbruket har raderat ut både kärr och mossar.
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Figur 20. Förekomst av ytvatten inom utredningsområdet.

5.8.5.

Risk för översvämning

Översvämningskarteringar finns framtagna av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap där det översiktligt visas vilka områden som kan översvämmas utmed landets
vattendrag. Rönneås dalgång och området kring Västra Ringsjön och Rönneholmsmosse
samt Finjasjön och Almaån utgör riskområden för översvämning.
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5.8.6.

Jord

Jordarterna i den södra delen av utredningsområdet är mer känsliga för ras och skred
jämfört med jordarterna i norra delen av utredningsområdet (se Figur 21).

Figur 21. Områden med ras och skredkänslig jordart inom utredningsområdet.

En övergripande utredning gällande förorenad mark har utförts inom ramen för ÅVS
Jönköping-Malmö. Syftet med utredningen har varit att identifiera högrisk- respektive
lågriskområden, där sannolikheten för att påträffa ett förorenat område finns. Analysen
visar att risken att träffa på förorenade områden är högre kring tätorter och städer,
vilket man kan se på de framtagna täthetskartorna över utredningsområdet, se Figur 22.
I denna översiktliga analys kan man se att högriskområdena är belägna i anslutning till
Lund och Hässleholm. Lågriskområdena finner man i områden där det finns mindre
orter och när avståndet är långt mellan dem.
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Figur 22. Förekomst av förorenade områden inom utredningsområdet.
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5.9.

Klimatpåverkan

I detta avsnitt beskrivs inte anpassningar till förändrat klimat. Detta beskrivs i avsnitt 0
Risk för översvämning.
Med klimatpåverkan menas den påverkan som bidrar till att den globala
medeltemperaturen på jorden ökar, det vill säga att det sker en förstärkning av den
livsnödvändiga och naturliga växthuseffekten. För att minska utsläppen tillräckligt för
att hamna väl under två graders global uppvärmning och sikta på maximalt 1,5 graders
global uppvärmning behöver vi fasa ut alla fossila bränslen och dess utsläpp till år 2050,
samt få ned utsläpp av andra växthusgaser kopplat till exempelvis mat. Men att minska
utsläppen är bara en del av lösningen. Genom att stoppa den ohållbara avverkningen av
jordens skogar samt skapa ett klimatanpassat jordbruk kan vi också höja upptaget av
koldioxid.
Transportsektorn står för en stor del av utsläpp av växthusgaser. Den största delen av de
växthusgaser som släpps ut är koldioxid. Tåg står för de lägsta utsläppen, medan
personbilar och tunga fordon står för de högsta utsläppen. Sedan år 1990 har utsläppen
från personbilar minskat med 16 procent, samtidigt som utsläppen från tunga fordon
har ökat med 25 procent.
Utsläppen från såväl vägtrafiken som inrikes transporter i sin helhet var som störst
mellan åren 2005 och 2007. Sedan dess har utsläppen minskat något, bland annat som
resultat av den ekonomiska utvecklingen men också genom ökad energieffektivitet och
en ökad användning av förnyelsebara bränslen inom vägtransporter, se Figur 23.

Figur 23. Transportsektorns utsläpp av växthusgaser 1990-2013 (källa: Trafikverket, 2016b).
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Naturvårdsverket anger i sin rapportering till FN att utsläppen av växthusgaser från
inrikes transporter minskade med cirka 2,7 procent (till cirka 1,5 miljoner ton) under år
2013 jämfört med år 2012 (Naturvårdsverket, 2013, 2016a). En ökad andel förnybara
bränslen och bränsleeffektivare fordon har bidragit till de minskande utsläppen.
Den största delen av alla resor inom landet är relativt korta. Trots detta tar de långväga
resorna upp en större andel av sammanlagd restid och reslängd. I genomsnitt gjordes 66
miljoner inrikes långväga resor per år under åren 2011-2014. Av dessa gjordes 70
procent med bil, 15 procent med tåg och åtta procent jämt fördelat mellan buss och flyg
(Trafikanalys, 2015). Drygt hälften av de långväga resorna var fritidsrelaterade och cirka
25 procent hade anknytning till arbete eller studier. Resor med service- och
inköpsändamål var sex procent, se Figur 24.
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Service och inköp
Fritid
6%

Annat ärende
Uppgift saknas

56%

Figur 24. Fördelningen i procent av långväga inrikesresor i Sverige mellan olika typer (källa: Trafikanalys,
2015).

Trafikverket har i egna utredningar visat att (Trafikverket, 2012a) byggande, drift och
underhåll av transportinfrastruktur står för en betydande del av väg- och
järnvägssektorns energi- och klimatbelastning. Sett över ett år motsvarar byggande, drift
och underhåll av vägar och järnvägar storleksordningen 10 procent av transportsektorns
(inrikes) utsläpp. Övriga utsläpp står transporter inom olika trafikslag för. Vid en
nyinvestering kan dock infrastrukturhållningens (byggande, drift och underhåll) andel
av den totala energianvändningen och klimatpåverkan vara betydligt större än för äldre
anläggningar sett över livstiden (Trafikverket, 2012a).
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De totala koldioxidutsläppen i Skåne län låg på cirka 4,6 miljoner ton år 2013
(Naturvårdsverket, 2016b). De totala utsläppen hade år 2010 minskat med nästan 29
procent sedan år 1990 (Länsstyrelsen i Skåne län, 2013, 2016; Miljömål.se, 2016). Detta
ligger nära det regionala målet om att minska utsläppen av växthusgaser med minst 30
procent mellan år 1990 och år 2020. Länet har som mål att minska utsläppen av
växthusgaser från transporter med 10 procent till 2015 jämfört med år 2007. Sedan år
2007 har transportsektorns utsläpp minskat med 3,5 procent. Minskningen kan dock
bero på den ekonomiska lågkonjunkturen 2008-2009 (Länsstyrelsen i Skåne län, 2016).
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6. De möjliga miljöeffekternas typ och
utmärkande egenskaper
6.1.

Landskap

6.1.1.

Generella effekter

För aspekten landskapets form och upplevelse är påverkan, effekt och konsekvens i allra
högsta grad beroende på dragning och utformning. Den största påverkan på landskapets
form och rumslighet bedöms vara förändrad rumslighet och visuell påverkan. Inom en
del av landskapstyperna nedan finns också slingrande vägnät, samt visuella och
funktionella samband mellan kyrkan, gårdar och jordbruksmark. En
höghastighetsjärnväg kan medföra både fysiska och psykiska barriäreffekter som medför
att sambandet bryts, och negativa effekter uppstår i landskapet.
En järnvägsanläggning i landskapet påverkar möjligheter till olika markanvändning och
kan ge förändrade hydrologiska förhållanden. Exempelvis kan försvårade möjligheter att
bedriva jordbruk och bete innebära att verksamheter läggs ner och marker växer igen.
Även vid myrar och mossar kan igenväxning på grund av förändrade hydrologiska
förhållanden påverka rumsligheten och upplevelsen för såväl betraktaren som
resenären. Särskilt mindre jordbruksmarker i annars skogsdominerade trakter är
särskilt känsliga för de effekter som en höghastighetsjärnväg kan ge. Skalbrott,
förändrad visuell karaktär, strukturomvandling, förändrad karaktär, barriäreffekter, och
utradering bedöms vara de mest vanligt förekommande effekterna för aspekten
landskapet form och upplevelse. Konsekvenserna av nämnda effekter varierar självklart
beroende på 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 och höga upplevelsevärden
för resenärer.
Genomgående finns det potential att skapa miljöer som det lokalt råder brist på, både
inom trädsäkringszonen, men även i de fall landskapsmodellering används till att skapa
nya miljöer. Exempelvis kan höghastighetsjärnvägens sidoområden utformas så att
spridningssamband stärks och driftvägar kan bidra med nya rörelsemöjligheter och
nyttas för såväl friluftsliv som skogs- och jordbruk.

6.1.2.

Finjasjöns sjölandskap

Finjasjön hyser stora värden för friluftslivet och turism. En höghastighetsjärnväg kan
medföra en visuell påverkan, barriäreffekter samt störningar som minskar områdets
värde ur rekreationssynpunkt. Finjasjöns sjölandskap med sitt öppna vattenrum och
utblickar är känsligt för skalbrott. Skalbrotten medför negativa effekter på den visuella
karaktären, och de obebyggda naturstränderna. Vidare finns det en potential att skapa
vackra utblickar från tåget som främjar resenärsupplevelsen.
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6.1.3.

Göinge- och Nävlingeåsen

Åslandskapets branter är visuellt väl synliga både från Finjasjön och slättlandskapet
kring Hässleholm. En höghastighetsjärnväg kan medföra en visuell påverkan av
järnvägsanläggningen av exempelvis tunnelpåslag eller bank utmed sluttningarna.
Järnvägen kan också påverka värdefulla biotoper på och kring Göingeåsen som är
känsliga för fragmentering och utradering samt bullerstörning.
Åslandskapet hyser ett sammansatt fornlämningsområde som är rikt på fornlämningar.
Höghastighetsjärnvägen kan medföra negativa effekter genom att kopplingar mellan
fornlämningsmiljöer och bybildningar, odlingsmarker, kyrko- och gårdsetableringar
bryts. Samtidigt kan åsens topografi nyttjas genom att höghastighetsjärnvägen kan dras
i tunnel under åsen. Därigenom kan barriäreffekter minskas. Det krävs dock avancerade
kunskapsfördjupningar för att säkerställa att en tunnel inte påverkar vattenföring på
ytan.

6.1.4.

Matterödsåsen

Höghastighetsjärnvägen kan medföra att de upplevelser som är kopplade till
kulturlandskap och naturmiljö kring Hovdala kan påverkas negativt av moderna
anläggningar, skalbrott, buller, barriäreffekter och fragmentering. Även det småskaliga
jordbrukslandskapet och kulturmiljöer uppe på åsen, är känsliga för skalbrott,
barriäreffekter, fragmentering och ändrade brukningsförutsättningar.
I området finns ett slingrande vägnät, samt visuella och funktionella samband mellan
kyrkan, gårdar och jordbruksmark. Dessa är känsliga för påverkan. En
höghastighetsjärnväg kan medföra både fysiska och psykiska barriäreffekter som medför
att sambandet bryts, och negativa effekter uppstår i landskapet.

6.1.5.

Mosaikartat odlings- och skogslandskap, centrala mellanbygden

Inom landskapstypen finns ett aktivt jordbruk. Risk finns att en höghastighetsjärnväg
inom området fragmenterar landskapet och medför en barriäreffekt som försämrar och
försvårar brukandet. Risk finns att den småskaliga jordbruksverksamheten utraderas.
Inom området finns också ett antal kulturhistoriska element (fornlämningar, äldre agrar
bebyggelse) som är känsliga för utradering.

6.1.6.

Linderödsåsen

Linderödsåsens branter är väl synliga från angränsande låglänta landskap och är därför
känsliga för visuell påverkan av järnvägsanläggningen, till exempel tunnelpåslag eller
bank utmed sluttningarna. Linderödsåsens speciella karaktär med branta sluttningar
samt den glesa bebyggelsestrukturen är också känslig för strukturbrott som kan
uppkomma av järnvägsanläggningen.
Inom landskapstypen finns ett aktivt skogsbruk. Risk finns att en höghastighetsjärnväg
inom området fragmenterar landskapet och medför en barriäreffekt som försämrar och
försvårar brukandet.
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6.1.7.

Rönneås dalgång

Rönne ås dalgångar och uttryck i landskapet är känsliga för struktur- och skalbrott. En
järnvägsanläggning i området kan medföra en påverkan på större sammanhängande
betesmarksområden genom barriäreffekter, utradering och förändrad landskapsbild.
Rönne å har också hög andel biologisk rika miljöer som är känsliga för barriäreffekter
och utradering.
Under flera hundra år har Rönne å och dess dalgång varit en livsnerv i området, och ett
element i området som bryter samband, och medför en utradering av fornlämningar,
godsstrukturer bedöms kunna medföra negativa effekter för landskapet.

6.1.8.

Söderåsen

Åslandskapets branter är väl synliga från angränsande låglänta landskap och är känsliga
för visuell påverkan av en höghastighetsjärnväg, till exempel tunnelpåslag eller bank
utmed sluttningarna.
En järnvägsanläggning kan medföra negativa effekter på Söderåsens speciella karaktär
då de branta nordostsluttningarna är känsliga för strukturbrott. Åsen som rekreativt
besöksmål är känsligt för visuell påverkan, bullerstörning, barriäreffekter och
fragmentering som påverkar dagens användande.
Inom landskapstypen finns ett aktivt skogsbruk samt betesmarker. Risk finns att en
höghastighetsjärnväg inom området fragmenterar landskapet och medför en
barriäreffekt som försämrar och försvårar brukandet.
Området karaktäriseras bland annat av en gles bebyggelsestruktur. En
höghastighetsjärnväg kan medföra att delområdet delas upp i mindre delar och
barriäreffekter uppstår. Detta medför att områdets karaktär förändras.

6.1.9.

Ringsjöarnas sjölandskap

Inom landskapstypen finns ett aktivt jordbruk. Risk finns att en höghastighetsjärnväg
inom området fragmenterar landskapet och medför en barriäreffekt som försämrar och
försvårar brukandet.
Naturmiljöerna som har viktiga kultur-, natur- och rekreationsvärden är känsliga för
utradering och fragmentering (till exempel Fulltoftas och Bosjöklosters slottsmiljöer).
Norr om Ringsjöarna finns en stor koncentration av fossil åkermark från yngre
järnåldern som är unik för Skåne. En järnvägsanläggning i anslutning till
fornlämningsområdet kan medföra negativa effekter, och lämningen kan till och med
utraderas.
Även de stora boplatskompexen kring Ringsjöarna är känsliga för direkt påverkan (till
exempel utradering) som indirekt påverkan (dränering av mossarna).
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6.1.10.

Småbrutet odlingslandskap, södra mellanbygden

Det aktiva jordbruket är känsligt för fragmentering och barriäreffekt som försämrar och
försvårar brukandet, vilket i sin tur kan förändra landskapsbilden.
Vattendragen i landskapet har ett flertal viktiga naturliga processer som är känsliga för
barriäreffekter och fragmentering.
I området finns en stor potential att utnyttja landskapets storskaligt böljande topografi
och större sammanhängande skogspartier för att inpassa höghastighetsjärnvägen i
landskapet.

6.1.11.

Böljande odlingslandskap, södra mellanbygden

Inom landskapstypen finns ett aktivt jordbruk. Risk finns att en höghastighetsjärnväg
inom området fragmenterar landskapet och medför en barriäreffekt som försämrar och
försvårar brukandet. Området är också känsligt för igenväxning av exempelvis förändrat
brukande.
En järnvägsanläggning kan medföra att gods- och herrgårdsmiljöerna påverkas. Dessa
miljöer är känsliga för att kulturhistoriska samband mellan fornlämningsmiljöer,
godsmiljöer och industrimiljöer bryts. Miljöerna påvisar landskapets tidsdjup och
utveckling från forntid till idag. Även omgivande naturmiljöer är känsliga för utradering
och fragmentering.
Inom landskapstypen finns möjligheter att utnyttja landskapets storskaligt böljande
topografi för att inpassa höghastighetsjärnvägen i landskapet.

6.1.12.

Böljande slättlandskap mellan Eslöv och Lund

Inom landskapstypen finns ett aktivt jordbruk. Risk finns att en höghastighetsjärnväg
inom området fragmenterar landskapet och medför en barriäreffekt som försämrar och
försvårar brukandet. Området är också känsligt för igenväxning av exempelvis förändrat
brukande. Även vattendragen i landskapet har ett flertal viktiga naturliga processer som
är känsliga för barriäreffekter och fragmentering.
En höghastighetsjärnväg genom landskapet kan påverka kulturhistoriska element samt
natur- och rekreationsvärden. Speciellt fornlämningar, godsstrukturer bedöms som
känsliga i området. Många fornlämningar har odlats bort varvid de fornlämningar som
återstår är känsliga för att bevara landskapets tidsdjup.
Inom landskapstypen finns möjligheter att utnyttja landskapets storskaligt böljande
topografi för att inpassa höghastighetsjärnvägen i landskapet.

6.1.13.

Vombsänkan

En järnvägsanläggning inom landskapstypen ”Vombsänkan” medför att risken för att
miljöerna kring gods- och herrgårdarna i området påverkas. Miljöerna är känsliga för att
kulturhistoriska samband mellan fornlämningsmiljöer, godsmiljöer och industrimiljöer
bryts. Dessa påvisar landskapets tidsdjup och utveckling från forntid till idag.
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Då landskapstypen karakteriseras av flacka områden är ådalen speciellt känslig för en
visuell påverkan. En järnvägsanläggning i området skulle bli tydlig och exponeras i
landskapet.
I området finns en säregen naturmiljö i form av fuktängar och sandiga torrängar. En
järnvägsanläggning kan medföra ökade barriäreffekter i området som medför negativa
konsekvenser.

6.1.14.

Flackt slättlandskap väster om Lund

En järnvägsanläggning i det flacka och öppna landskapet skulle kunna medföra negativa
effekter, då det är känsligt för en visuell påverkan av höghastighetsjärnvägens
omfattande struktur. Siktlinjerna in mot Lund, det kulturhistoriska sambandet mellan
det flacka jordbrukslandskapet och staden är känslig för visuell påverkan och
fragmentering. Det storskaliga landskapet är dock mindre känsligt för skalbrott.
I området finns ett aktivt storskaligt jordbruk som kan påverkas av
höghastighetsjärnvägen beroende på dragning. Jordbruket är känsligt för
fragmentering, förlust av brukbar areal, och barriäreffekter som försämrar och försvårar
brukandet. Ändrat brukande kan förändra landskapsbilden.
I området finns även kulturhistoriska element såsom fornlämningar, godsstrukturer och
kyrkor. Dessa kan påverkas av höghastighetsjärnvägen, och risk för utradering kan
finnas inom vissa områden.
I det flacka öppna landskapet finns möjlighet till utblickar och att tillvarata
resandeperspektivet. I vilken utsträckning potentialen kommer att kunna utnyttjas beror
till stor del på behovet av bullerskärmar.

6.2.

Kulturmiljö

Den generella konsekvensen för anläggandet av höghastighetsjärnvägen i kulturmiljöer
och kulturlandskap är att det kulturhistoriska värdet minskar, då det kulturhistoriska
värdet direkt är kopplat till miljöns läsbarhet. Ytterligare en konsekvens utgörs av en
förändrad möjlighet till kunskap om historien och nutiden, förändrad möjlighet till att
uppleva kulturmiljön och förändrad möjlighet till att bruka och förvalta kulturmiljön.
Utredningsområdet har generellt en rik fornlämningsbild och ett kulturlandskap med
värdefull bebyggelse. Detta medför att en höghastighetsjärnväg innebär en risk för att
kulturmiljön påverkas genom hel eller delvis utradering eller skador på kulturhistoriskt
värdefulla objekt, såsom fornlämningar eller bebyggelse.
Området vid Finjasjön och Göingesåsen är mycket rikt på fornlämningar och har en lång
kontinuitet med mycket tidiga bosättningar. Spår från de svensk-danska krigen är
tydliga i och med Hovdala kungsgård. Området är mycket känsligt för påverkan med den
rika fornlämningsbilden och det öppna odlingslandskapet samt de särpräglade
bebyggelsemiljöerna. I norra delen av utredningsområdet behöver sannolikt
höghastighetsjärnväg passera genom kulturlandskapet med Hovdala och Göingeåsen.
Kulturlandskapet riskerar att påverkas genom skalbrott, splittring, förändrade visuella
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samband eller strukturomvandling samt fragmentering och barriärverkan.
Konsekvenserna bedöms kunna bli mycket omfattande. Om karaktären eller uttryck för
tidsdjupet skadas eller förstörs riskerar landskapets läsbarhet och det kulturhistoriska
värdet att minska kraftigt.
Jordbrukslandskapet mellan Höör och Hässleholm är komplext och visar spår från
tidigare epokers nyttjande av marken. I angränsande ängs- och hagmarker eller i
odlingsmarkens utkanter kan rika agrarhistoriska lämningar återfinnas. I det småbrutna
skogsdominerade landskapet med byar, små odlingsenheter och en rik fornlämningsbild
förväntas påverkan som kan medföra utradering av fornlämningar, barriäreffekt och risk
för skada eller utradering av mindre byar och gårdar när den raka järnvägen ska passera
genom landskapet. Skärningar och bankar bryter den småkuperade terrängens
strukturer och samband, visuellt samt kulturhistoriskt och socialt. Konsekvenserna
utgörs av ett minskat tidsdjup samt en minskad möjlighet till att fortsätta bruka marken
och risker föreligger att jordbruksarealer med kulturhistoriska värden läggs ner.
Sammantaget kan landskapets läsbarhet minskas och dess karaktär förändras.
Kring och söder om Ringsjöarna tar övergångsbygden och slättens landskap vid. Om
dessa landskap korsas av en ny höghastighetsjärnväg, oavsett vart
höghastighetsjärnvägen dras i landskapet, förväntas en påverkan som medför skalbrott
och förändrade visuella samband. Dominerande är godsen vid Kävlingeåns dalgång,
Rönne å och Ringsjöarna. En höghastighetsjärnväg genom detta landskap ställer höga
krav på banans dragning och utformning. Landskapet har en variation av marktyper
med anor från medeltiden. De öppna landskapsrummen, dungarna av ädellövträd,
alléerna och siktaxlarna är känsliga för konkurrerande storskaliga strukturer. De
funktionella sambanden kan komma att påverkas genom splittring, strukturomvandling
och barriärverkan.
I det rationaliserade slättlandskapet kring Lund och Eslöv är fornlämningar och spår av
äldre tiders jordbruk särskilt drabbade av bortodling. Slättlandskapen är därmed särskilt
känsligt för utradering av kulturhistoriska avtryck från tiden innan 1900-talets
rationaliseringar, inte minst från tiden innan 1800-talets skiften. Detta gäller i hög grad
också de gravhögar och stenkammargravar som genom sin monumentalitet utgör tydliga
landmärken i slättlandskapet. Över slätten ses gårdar och kyrkor på stora avstånd och
Lunds siluett är karaktäriserande i vissa vypunkter. I det storskaliga och öppna
landskapet kan järnvägen bli en ny visuell barriär. Dessa vyer kan komma att skadas av
en höghastighetsjärnväg. Effekten av en visuell barriär blir sannolikt ännu större om
järnvägen ligger på hög bank med bullerskydd.
Slättlandskapet har ofta ett tätt vägnät och strukturer som härstammar från medeltid,
laga skifte och modern tid. Vägnätet är viktigt för att förstå historiska samband och är
förutsättningen för dagens rörelsemönster då resten av landskapet inte kan beträdas.
Landskapet är känsligt för kulturhistoriskt brutna samband och sociala barriäreffekter
om vägnätet skärs av med en ny järnväg.
Södra stambanan löper längs Skånes mosaiklandskap. Kring denna finns orter och
städer som exempelvis Sösdala, Eslöv och Hässleholm, vars stadsplan och struktur är
uppbyggd kring järnvägen. Städernas karaktär är därför känsliga för förändringar från
järnvägen, som innebär att strukturer och stationer ändras. Höghastighetsjärnvägen
bedöms kunna innebära utradering av byggnader och bebyggelsemiljöer samt negativ
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påverkan på funktionella samband som medför att järnvägen inte längre kan brukas
eller att stationer inte används. Vid sådana effekter förväntas stora konsekvenser såsom
minskad möjlighet till förståelse för stambanans betydelse för landskapets och regionens
utveckling.
Även kulturmiljön inom städerna Lund och Hässleholm kommer att påverkas av
höghastighetsjärnvägen och dess stationer. Risken för centrumförskjutningar är
överhängande, 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 stadens kulturhistoriska
värden minskar.
Hässleholms kulturmiljö domineras av stationssamhället, där en helt ny stad växte fram
när stambanan byggdes. Detta innebär att bärande element så som värdefull bebyggelse
med koppling till järnvägens tillkomst ligger mycket nära spårområdet och kan skadas
eller utraderas. Lund är en av Sveriges äldsta städer och en ändring eller expansion av
stationsläget kan innebära att mycket värdefulla kulturmiljöer och objekt påverkas.
Exempelvis kan värdefull bebyggelse med koppling till järnvägens tillkomst eller andra
kulturhistoriska sammanhang komma att utraderas eller skadas. Lund har även ett
betydande kulturlager som kan påverkas direkt genom utradering eller ingrepp,
alternativt indirekt genom exempelvis grundvattensänkningar.

6.3.

Naturmiljö

Inom utredningsområdets norra halva finns två mycket stora sammanhängande
områden som är utpekade som värdetrakter för ädellövskog. Områdena har en
funktionell och bevarandevärd grön infrastruktur. Områdena är dels MatterödsåsenGöingeåsen söder om Finjasjön, ett område med ett antal värdekärnor med bokskogar
av mycket högt naturvärde; Dalleröd, Hovdalaåns dalgång, Göingeåsen och Isakstorp.
Andra värdekärnor är ekmiljöer vid Maglö ekar och lövsumpskogar i Gulastorps
naturreservat. Ett stort antal rödlistade arter, Skånska ansvarsarter, fågelarter i
Fågeldirektivet finns i området, bland annat ett stort antal av Sveriges fladdermusarter.
Den andra värdetrakten är mycket stort sammanhängande område som inkluderar
Söderåsen, områden norr om Ringsjöarna samt östra Ringsjön och Fulltofta.
Värdetrakten utgör en spridningslänk i öst-västligt led mellan Söderåsen och
Linderödsåsen. Området har en hög andel värdekärnor med flera skogliga
biotopskyddsområden, riksintresse för naturvård, flera naturreservat och Natura 2000områden. Några områden har unika trädmiljöer, bland annat bokskogar på Söderåsen,
ekmiljöer vid Bosjökloster samt trädklädda betesmarker vid Fulltofta. Området har
generellt en mycket hög biologisk mångfald med bland annat unika ekmiljöer med
många rödlistade arter (bland annat skalbaggar och lavar), fågeldirektivsarter och
fladdermöss.

Sida 85 (110)

Generellt sett kan en höghastighetsjärnväg igenom dessa värdetrakter orsaka
habitatförluster och barriäreffekter på ädellövskogarnas naturmiljöer, flora och fauna.
Även buller kan komma att påverka känsliga naturområden, framförallt de rika
fågelmiljöerna är extra känsliga. Barriäreffekter och biotopförluster kan leda till
försämrad grön infrastruktur inom området vilket är negativt för den biologiska
mångfalden.
Inom utredningsområdet finns ett antal nationellt särskilt värdefulla vattensystem som
kan behöva passeras av en eventuell höghastighetsjärnväg. Dessa utgörs av Almaån,
Finjasjön med tillflöden, Brönnestadsån/Hovdalaån, Vramsån, Rönneås dalgång, Saxån
med biflöden väster om Eslöv, Braån samt Kävlingeåns vattensystem norr om Lund. I
många av dessa finns hotade och fridlysta arter. En höghastighetsjärnväg kan orsaka
barriäreffekter, samt även habitatförluster på intilliggande fuktängar och sumpskogar.
Konsekvenser är habitatförluster av skyddade områden och negativ påverkan på
biologisk mångfald samt påverkan på arters spridning i landskapet.
Längs Rönneås dalgång finns det fortfarande kvar relativt gott om värdefulla ängs- och
betesmarker vilka utgör en värdetrakt. En höghastighetsjärnväg genom dessa landskap
riskerar att bryta upp viktiga ekologiska samband och försvåra ett rationellt brukande av
ängs- och betesmarkerna med förlust av biologisk mångfald som konsekvens. Direkta
fysiska intrång leder till habitatförluster och bullerpåverkan, bland annat på fågel.
Det stora Natura 2000-området Fulltofta-Ringsjön är en viktigt rastlokal för fågel och
inkluderar 20 olika fågelarter, bland annat flera rovfåglar. Överlag är Ringsjöarna
viktiga miljöer för fågel, bland annat många arter upptagna i Fågeldirektivet. Området
är särskilt känsligt för bullerpåverkan, särskilt om en höghastighetsjärnväg skulle
förläggas nära strandzonen.
I anslutning till Lund ligger naturreservatet Nöbbelövs mosse med Vallkärra mader. En
västlig dragning av höghastighetsjärnvägen i anslutning eller igenom detta område kan
ge habitatförluster inom naturreservaten och på så sätt påverka de biologiska värdena
inom dessa ytor.
Stadsparken i Lund är ett Natura 2000-område utpekat för spindeldjuret
hålträdsklokrypare. Arten är starkt isolerad från andra populationer. Ett intrång i
Natura 2000-området Stadsparken i Lund skulle kunna innebära stora förluster
botaniskt såväl som historiskt. Lunds många värdefulla trädmiljöer, där Lund utgör en
värdekärna för äldre träd, kan komma att påverkas.
I anslutning till Lund ligger även 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. Här finns även värdekärnorna
Kungsmarken och Linnebjer, vilka båda är både naturreservat och Natura 2000område. Kungsmarkens ängs- och betesmarker har tusenåriga traditioner och är bland
de mest artrika i Sverige. En dragning av höghastighetsjärnväg som ansluter till Lund
utanför de skyddade områdena bedöms inte leda till några habitatförluster. Möjligen
skulle spridningssamband väster ut från riksintresseområdet kunna försvagas. Skulle en
höghastighetsjärnväg gå igenom de värdefulla Kungsmarken blir konsekvenserna stora
på flora och fauna med risk för försämring av den funktionella gröna infrastrukturen i
området.
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I delar av utredningsområdet, bland annat vid Rönneås dalgång, vid Tjörnarp, vid större
gods i Eslövs kommun, samt vid Hovdala och Dalleröd söder om Hässleholm, finns även
en stor andel av Sveriges fladdermusarter, bland annat den starkt hotade
fladdermusarten Bechsteins fladdermus. En höghastighetsjärnväg inom
utredningsområdet kan komma att passera nära viktiga områden för fladdermöss samt
medföra intrång i områden som föreslås som nya natura 2000-områden på grund av
fladdermusartens förekomst.
Inom utredningsområdet finns ett antal mossar och extremrikkärr: Sykhultamossen och
Svalemossen norr om Norra Rörum, Store mosse sydöst om Sösdala, Svenstorps mosse
väster om Tjörnarp, Ageröds mosse vid Rönne å, Stora Harrie mosse vid Kävlinge och
Stångby mosse nordväst om Lund. En dragning av höghastighetsjärnväg igenom eller
förbi områdena kan orsaka negativa effekter. Konsekvenserna är habitatförluster av en
för Skånes del ovanlig naturtyp. Buller kan göra att fåglar inte längre utnyttjar området i
samma utsträckning.

6.3.1.

Flora och fauna

Direkta effekter av vägar och järnvägar på naturmiljön är fragmentering och
habitatförlust, barriäreffekter och ändring av djurens migrationsstråk samt mortalitet
och föroreningar. Indirekta effekter är störning, förändrad hydrologi, markanvändning
samt föroreningarnas medföljande konsekvenser (COST 341, 2003; Dorsey, Olsson, &
Rew, 2015). Den direkta konsekvensen av mortalitet för storvilt minimeras om
viltstängsel uppförs. Vad gäller medelstora och stora däggdjur är kunskapen
förhållandevis god vad gäller påverkan av infrastruktur. Eftersom en
höghastighetsjärnväg kommer ha stängsel kommer järnvägen utgöra en barriär i
landskapet. De stora rovdjuren samt vildsvin drabbas mer indirekt av vägar och
järnvägar då de undviker dessa miljöer (Vägverket & Banverket, 2005). Genom
skyddsåtgärder och väl spridda och anpassade viltpassager (tunnlar, ekodukter,
landskapsbroar) kan järnvägens barriäreffekt mildras avsevärt.
För ﬂaddermöss är påverkan ganska artspeciﬁk där de mindre långsam ﬂygande
skogslevande arterna är mest känsliga, till exempel barbastell, fransﬂaddermus,
nymfﬂaddermus och beschsteins ﬂaddermus. Dessa arter kan påverkas både direkt av
påkörning och indirekt av barriäreffekter. Järnvägar verkar dock inte ha någon påverkan
på ﬂaddermössen, vilket påvisats i studier i England. Vilka faktorer som styr är dock inte
helt kända (Berthinussen & Altringham, 2015). Det ﬁnns därför ett behov av mer
forskning och utredning i kommande planeringsskeden.
Fåglar påverkas av vägar och järnvägar främst genom direkta störningar som traﬁkdöd,
påﬂygningar på ledningar, bullerstörningar samt förlust och fragmentering av habitat
(Naturvårdsverket, 2004). Barriäreffekten har oftast mindre betydelse (Vägverket &
Banverket, 2005). Några generella mönster kan ses för hur störningskänsliga olika fåglar
är. Stora arter knutna till öppna eller strandnära miljöer (till exempel lommar, skarvar,
svanar, gäss, änder, rovfåglar och vadare) är ofta mer känsliga för störning och
kolonihäckande fåglar (till exempel skarvar, hägrar, måsar och tärnor) är extra känsliga
under häckningsperioden (Naturvårdsverket, 2004).
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Särskilt utsatta fåglar är också sådana som är beroende av sällsynta miljöer, vars ägg
eller ungar är känsliga för att bli lämnade oskyddade eller fåglar som är sällsynta
(Naturvårdsverket, 2004). Särskilt rovfåglar riskerar att bli påkörda av bil och tågtraﬁk
då de dras till dessa miljöer för att äta kadaver samt jaga smådäggdjur i vägkanterna.
Örnar har svårt att lyfta när de har ätit och följer gärna järnvägsspåret för att få
utrymme, vilket ökar risken för påkörning (Helldin, 2013).

6.4.

Befolkning

6.4.1.

Sammanhållen bygd

De generella konsekvenserna av att det tillkommer en fysisk barriär i nordsydlig riktning
är att tillgängligheten till service och målpunkter i tätorter inom utredningsområdet
eventuellt försämras. Detta kan medföra att boende- och levnadsförhållandena i en ort
försämras i en sådan omfattning att dess attraktivitet minskar. Den sociala
sammanhållningen i orten kan då också förändras om andra tätorter blir attraktivare.
Det är också möjligt att en fysisk barriär kan innebära en psykisk avskärmning till en
tidigare betydelsefull ort utan att det faktiska avståndet dit har förändrats. Det kan
innebära att etablerade sociala mönster förändras. Vidare kan det innebära att en tätort
kan gynnas medan en annan missgynnas. Troligtvis sker sådana förändringar gradvis
över lång tid.
En konsekvens som bedöms uppstå i områden med stationsorter är att
höghastighetsjärnvägen tillför eller förstärker, en fysisk barriär i de orter där stationer
förläggs. I ett centralt läge kan en tillkommande barriär innebära negativa konsekvenser
för tillgängligheten till målpunkter inne i tätorten. En central dagning verkar
strukturerande på en lokal nivå, och kan innebära konsekvenser som att en del av orten
riskerar att bli mindre attraktiv. Höghastighetsjärnvägen kan också medföra möjligheter
att skapa kopplingar mellan olika delar av en ort som tidigare upplevts som åtskilda om
man i anslutning till byggandet av höghastighetsjärnvägen även lägger till passager över
eller under järnvägen. En extern dragning av järnvägen kan å andra sidan tillföra en
barriär till området, som kan medföra påverkan på tillgängligheten in till orten.
Försämrad tillgänglighet och möjlighet att upprätthålla sociala relationer och
sammanhang samt service, kan göra att ett område blir mindre attraktivt att bo i. Finns
det närliggande orter med likartat utbud kan dessa bli mer attraktiva och på så sätt kan
etablerade sociala mönster gradvis komma att förändras.
Sammanhållningen och tillgängligheten inom städerna Hässleholm och Lund kommer
att påverkas av höghastighetsjärnvägen och dess stationer. Beroende på stationsläge kan
höghastighetsjärnvägen innebära en ytterligare fysiskt barriär i nord-sydlig riktning i
Hässleholm, som förstärker den beﬁntliga barriär som väg 21 och 23 redan utgör. Det
finns även risk att mindre infarter till staden skärs av vilket i sin tur försämrar
tillgängligheten att nå målpunkter. En del omkringliggande områden i staden bedöms
kunna bli mindre attraktiva om en eventuell barriär ytterligare skär av dessa områden
från centrala Hässleholm.
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I Lund utgör beﬁntlig järnvägsstruktur i nord-sydlig riktning redan barriärer som skär
genom staden. Ett stationsläge centralt i Lund bedöms medföra en fysisk barriär eller att
befintliga barriärer förstärks. Generellt bedöms tillgängligheten i staden kunna
försämras och beﬁntliga rörelsemönster och sammanhang förändras. En tunnellösning
kommer å andra sidan frigöra mark centralt och eliminera flera av de barriärer som
existerar idag.

6.4.2.

Rekreation och friluftsliv

En ny höghastighetsjärnväg kan innebära att rekreationsområden delas och blir svårare
att besöka. Höghastighetsjärnvägen riskerar att skapa buller vid målpunkter för
rekreation. Tillkommande buller till följd en höghastighetsjärnväg kan även medföra
negativa konsekvenser för den befolkning som söker rekreation. Att områden
fragmenteras och görs mindre tillgängliga kan även påverka det rekreativa värdet.
I den centrala delen av utredningsområdet ﬁnns Frostavallsområdet, som är av
riksintresse för friluftslivet. Riksintresseområdets sammanhängande gröna stråk kan
komma att fragmenteras och påverkas av eventuellt buller om höghastighetsjärnvägen
dras i anslutning till dessa. Negativa konsekvenser riskerar att uppstå om järnvägen
påverkar riksintresseområdets kärnvärden negativt. Detta kan i sin tur påverka det
rekreativa värdet för aktiviteter inom området såsom vandring, fritidsﬁske,
kanotpaddling och naturupplevelse. Även områden som klassas som tysta och
opåverkade kan påverkas.
Vandringsleder som exempelvis Skåneleden löper genom den centrala delen av
utredningsområdet. Flera av utredningsområdets målpunkter för rekreation ligger längs
med leden och dessa kan komma att påverkas negativt av höghastighetsjärnvägen om
järnvägens sträckning går intill leden. Tillgängligheten till Skåneleden kan minska,
framkomligheten riskerar att försämras och bullernivåerna längs lederna kan öka, vilket
medför negativa konsekvenser för leden.
Även närrekreation i städerna Lund och Hässleholm skulle kunna påverkas negativt. En
höghastighetsjärnväg genom städerna riskerar att skapa barriäreffekter mellan olika
delområden och centralt belägna grönområdena. Det kan medföra att tillgängligheten
till dessa försämras. Höghastighetsjärnvägen bedöms också kunna öka bullernivåerna i
främst i stadens parker, vilket påverkar det rekreativa värdet negativt.

6.5.

Människors hälsa

6.5.1.

Elektromagnetiska fält

Höghastighetsjärnvägen på denna sträcka kommer att ge upphov till ett
elektromagnetiskt fält. I och med att projektet befinner sig i ett mycket tidigt skede har
inga beräkningar gjorts för sträckan Hässleholm-Lund. Beräkningar för sträckan
Mölnlycke-Bollebygd som är en del av Götalandsbanan visar dock att strålningen avtar
snabbt med avståndet från järnvägen (Trafikverket, 2017b). Generellt är magnetfältet
högt precis vid kontaktledningar och räl men avtar snabbt och är inom 10 meter på 0,9
µT eller lägre. Vid 20 meters avstånd har nivåerna sjunkit till 0,2 µT eller lägre
(Trafikverket, 2017b).
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Om man ser till befolkningstätheten inom utredningsområdet så varierar den. Störst
andel befolkning finns i Hässleholm respektive Lund. Området mellan Hässleholm och
Lund är något mer glesbefolkat. Vidare går Södra Stambanan genom
utredningsområdet. Sett till människors hälsa skulle påverkan från EMF kunna uppstå
på enskilda platser inom utredningsområdet vilket gör att denna delaspekt är viktig att
studeras i det fortsatta arbetet. Bedömningen är i detta skede att påverkan på
människors hälsa från EMF troligen är liten. Samtidigt är det inte utrett om en
kumulation av påverkan från höghastighetsjärnvägen och Södra stambanan skulle
kunna uppstå. Även detta behöver studeras vidare i den kommande järnvägsplanen.

6.5.2.

Luftkvalitet

Skadliga partiklar skapas primärt vid inbromsning vid stationerna och det är främst i
tunnelmiljöer som föroreningar av partiklar från järnvägstrafik har uppmärksammats
som ett luftföroreningsproblem, men problematiken finns även ovan mark (Gustafsson,
Blomqvist, Dahl, Gudmundsson, & Swietlicki, 2006). 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 luftkvalitetsdirektiv
(Gustafsson et al., 2012).
Graden av effekterna är kopplade till områdets befolkningstäthet. I de delar av
utredningsområdet som har den högsta befolkningstätheten, bedöms negativa
konsekvenser för människors hälsa eventuellt kunna uppstå. Samtidigt är bedömningen
att effekterna på människors hälsa i områden med låg befolkningstäthet vara liten. Detta
är dock något som behöver utredas vidare i nästa skede.

6.5.3.

Buller

När höghastighetsbanan är på plats kan man räkna med att moderna tåg är tystare än de
tåg som trafikerar Sveriges järnvägar idag. Höghastighetståg som till exempel det tyska
ICE-tåget har 25 meter avstånd vid hastigheten 300 km/h, en bullernivå som inte är
högre än det svenska tåget X2:s bullernivå vid nuvarande maxhastighet 200 km/h på
motsvarande avstånd. Information från tågtillverkare är att nytillverkade tåg i dag
uppfyller kravet i Standards in HS Rolling stock subsystem (2008/232/EC) (European
Union Agency for Railways, 2008). Detta betyder att bullernivån från klass 1 tåg i
hastigheten 250 km/h inte får överstiga 87 dBA på 25 meters avstånd. Höghastighetståg
utvecklas för att bli ännu tystare. Man kan därför förvänta sig att kommande svenska
höghastighetståg kommer att tillföra mindre buller till den omgivande miljön än
nuvarande snabbtågstrafik.
En förläggning av en höghastighetsjärnväg i de västra delarna av Lund bedöms medföra
att delar av Lund kommer att påverkas av buller på ett sätt som det inte gör idag. Det
finns också ett antal hus/gårdar i stadens omgivande landsbygd som kommer att
passeras på nära avstånd. 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.
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En förläggning av en höghastighetsjärnväg i de centrala delarna av Lund bedöms
medföra att höghastighetsjärnvägen kör samma sträcka som övriga tåg kör idag. Den
ökning av buller som kommer att ske bedöms 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. Ett
spårläge öster om Lund kan komma att förläggas nära befintlig motorväg (E22) som
redan idag är starkt bullerutsatt. Endast ett marginellt extra bullerbidrag är att förvänta.
Om höghastighetsjärnvägen förläggs igenom centrala Hässleholm kommer till stora
delar de områden som redan idag är utsatta för buller från stambanan att bli ytterligare
bullerbelastade. De områden som främst drabbas är centrumområdet, men även
Belevägen, Norreportsvägen i Ljungdalaområdet och Stattenaområdet. Det kan vara så
att bullernivåerna blir så höga att normala skärmar inte ger tillräcklig effekt och det
krävs speciallösningar för att klara riktvärdena för buller.
Området kring Finjasjön, väster om Hässleholm, är till stor del militärt område men
inhyser även friluftsområden, verksamheter och privat boende. En förläggning av
höghastighetsjärnväg väster om Hässleholm medför att Finjasjön i allra högsta grad
kommer att påverkas. En förläggning öster om Finjasjön medför att området i
Hässleholms sydvästra del kommer att utsättas för ökad bullerbelastning. Dock är
andelen boende i området begränsat. Om man väljer att passera väster om Finjasjön
kommer främst Tyringe att beröras av ökat buller. Avståndet mellan
höghastighetsjärnväg och bostäder har väsentlig betydelse. Vid förläggning nära
Finjasjön måste bullerspridningen över vattnet beaktas särskilt.
Sträckan mellan Hässleholm och Lund kännetecknas av ett öppnare, plattare landskap,
speciellt i de sydligare delarna. I norra delen är skogsbeståndet fortfarande relativt
rikligt men söder om Ringsjöarna är landskapet öppet och böljande till flackt. Beroende
på höghastighetsjärnvägens marknivå medger landskapet på denna sträcka mindre
andel naturliga bullerskärmningar på grund av det flacka landskapet. Det finns några
relativt stora sjöar där bullerspridningen kommer att bli mer omfattande om järnvägen
förläggs nära dessa.
I området mellan Hässleholm och Lund är det västra området relativt glest befolkat i de
norra delarna, medan befolkningstätheten ökar ju längre söderut man kommer. De
mindre bullerutsatta områdena återfinns även de i norra delen medan vägnätet blir allt
tätare ju längre söderut man kommer. De centrala delarna är mer tätbefolkat, till viss del
beroende på att stambanan ligger i delområdets östra del. Stambanan medför att de
mindre bullerutsatta områdena ligger i delområdets västra del och framförallt i norra
halvan. De östra delarna är även det mer tätbefolkat längs stambanan och i en del södra
halvan. De mindre bullerutsatta områdena ligger i delområdets östra del och framförallt
i norra halvan. Ringsjöarna kommer att påverka bullerutbredningen i negativ riktning
om järnvägen förläggs nära dessa.
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6.5.4.

Vibrationer

Markvibrationer genererade av höghastighetsspår kan utgöra ett miljöproblem och
måste beaktas noga i planeringen av spår nära befolkade områden. Vibrationerna blir
som störst när tågens hastighet överskrider en viss kritisk hastighet i den underliggande
marken. Man skiljer på volymsvågor och ytvågor när man studerar markvibrationer.
Den största källan till vibrationer från järnväg är markvibrationer. Då de geometriska
begränsningarna (kortare kurvradier) är större för höghastighetståg än för
konventionella tåg, medför ett höghastighetståg mindre vibrationer än ett vanligt tåg.
Inverkan från vibrationer i urbana områden väldigt likartade de som orsakas av
konventionell järnväg. Det vill säga det är tågfrekvensen som är den viktigaste faktorn
för störande vibrationer.
Markfaktorer som inverkar på vibrationer från tågtrafik är bland annat: bankens
geometri, bankens uppbyggnad, undergrundens beskaffenhet, grundläggning och tjäle.
Vibrationer dämpas mindre med avståndet i lösa finkorniga jordar än fasta
friktionsjordar. En viktig parameter att ta hänsyn till vid bedömning av skaderisk är
vågrörelsernas frekvensområde. De lågfrekventa svängningarna (<10Hz) är de mest
kritiska och förekommer oftast i kohesionsjordar.
Inom utredningsområdet finns områden med jordarter som både är lämpliga och
olämpliga som underlag för en järnväg. Ytterligare studier bör genomföras i nästa
planeringsskede.

6.6.

Olycksrisk

Höghastighetsbanan planeras för persontrafik vilket innebär att inga transporter av
farligt gods kommer att förekomma. Säkerheten på järnväg är generellt hög i Sverige.
Trots det inträffar det varje år ett antal olyckor i samband med järnvägstrafik där
personer skadas eller dödas. Den vanligaste olyckan på järnväg är att personer blir
påkörda av tåget på grund av obehörigt spårbeträdande. Därför ställer den tekniska
systemstandarden krav på en fysisk barriär med minimihöjd 250 centimeter på ömse
sidor om höghastighetsbanan. Kravet undantas tunnlar och broar. Urspårningar och
kollisioner där ett större antal personer skadas är mycket sällsynta.
En höghastighetsjärnväg som bara används för persontrafik innebär lägre sannolikhet
och mindre konsekvenser för omgivningen vid en olycka jämfört med järnväg som
används till transport av farligt gods. Risknivån för personer i omgivningen att påverkas
av en urspårning kan ses som en faktor av personens avstånd till järnvägen, och den
sammantagna risknivån ökar med ökad befolkningstäthet i området där järnvägen
passerar.
Trafikverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) anser att ny
bebyggelse generellt inte bör tillåtas inom ett område på 30 meter från en järnväg, dels
med hänvisning till urspårningsrisk. Länsstyrelserna anser att urspårning förväntas ha
konsekvensområden som vanligtvis inte överstiger 25 meter. Urspårningsbarriärer kan
minska konsekvenserna av en olycka för byggnader som ligger närmare än 25-30 meter
från järnvägen.
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Anläggningens omgivning påverkar konsekvensen av en olycka. Bostadshus, kontor,
samlingslokaler, parkmark, skyddad natur eller vattenområden i anslutning till
järnvägen innebär olika skadeutfall vid en urspårning. Skadeutfallet skiljer också över
tiden för olika typer av markanvändning, mellan dag och natt, och mellan sommar och
vinter.

6.7.

Mark och vatten samt hushållning med naturresurser

6.7.1.

Markexploatering och areella näringar

Den påverkan höghastighetsjärnvägen har på markresurserna handlar om att mark tas i
anspråk och att järnvägen kommer att utgöra en barriär, vilket kan medföra sämre
arrondering. Effekter som kan ha negativa konsekvenser för resurshushållningen
handlar om att odlingsbar mark minskar, att mark blir mer svårtillgänglig eller att mark
försämras till exempel på grund av försämrad arrondering eller förändrade hydrologiska
förutsättningar.
Om förutsättningarna för produktion påverkas så att brukandet upphör eller ändras kan
följderna för natur- och kulturmiljöintressen, friluftsliv, näringsliv,
självförsörjningsgrad, levande landsbygd, turism och regional utveckling bli omfattande.

6.7.2.

Masshantering

En järnväg för höghastighetståg har mycket höga krav på stabila markförhållanden och
kommer att leda till att stora mängder jord och berg behöver schaktas bort eller grävas
ut. Landskapets topografi kommer att påverka vilka mängder massor som genereras.
Höjdskillnader i landskapet kan komma att medföra en större andel tunnlar för att till
exempel klara krav på maximal lutning på järnvägen. Detta leder i sin tur till att det blir
ett överskott på jord, men framför allt bergmassor inom dessa delområden. Samtidigt är
både jord och berg ändliga resurser som bör återanvändas så långt som det är möjligt för
en god resurshushållning.
Både jord- och bergmassor kan resursutnyttjas dels för uppbyggnaden av själva banan,
till exempel en bank, och dels för de kringanläggningar som behövs för järnvägen, till
exempel servicevägar, uppställningsytor, bullervallar och visuella avskärmningar. De
senare är exempel på skyddsåtgärder och andra anpassningsåtgärder som bland annat
syftar till att minska effekterna av järnvägen på olika miljöintressen i omgivningen.
Massorna kan också användas till att återställa ytor som tillfälligt nyttjas och påverkas
under anläggningsskedet. Det kan till exempel gälla områden med tillfällig nyttjanderätt
för olika typer av etablering under byggskedet och som sedan återställs till ursprungligt
skick, vilket exempelvis kan vara skogsmark.
Det kan också vara möjligt att med hjälp av massorna åtgärda befintliga brister i det som
blir järnvägens närområde. Det finns således en potential att genom resursutnyttjande
vid anläggandet av järnvägen skapa mervärde. Exempel på detta är möjligheten att
utmed järnvägen skapa förutsättningar för naturmiljöer som det råder brist på
nationellt, regionalt eller lokalt.
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Hanteringen av uppkomna massor kan principiellt grupperas/delas in i följande
områden:


Massorna används inom projektet till exempel i själva anläggningen, för
konstruktion eller uppbyggnad av anläggningen eller för omgivnings- och
landskapsanpassande åtgärder,



Massorna används för att skapa mervärden i landskapet utanför
järnvägsanläggningen i överenskommelser med omgivande markägare eller i
andra Trafikverksprojekt,



Massor som inte kan användas inom eller i anslutning till utbyggnaden av
järnvägen det vill säga oanvändbara massor transporteras bort för återvinning
eller till deponi.

I den fortsatta planeringsprocessen bör man därför utreda möjligheterna att nyttja
massor till bullervallar, landskapsanpassning och möjligheten att skapa naturvärden
inom järnvägsområdet. Genom att omfördela massor inom projektet kan man på så sätt
skapa mervärden och minska transportarbetet.

6.7.3.

Ytvatten

Norr om Hässleholm rinner Hörlingeån i nord-sydlig riktning. Vattendraget är
nationellt särskilt viktigt både med avseende på fiske och med avseende på dess höga
naturvärden. Samtliga sju arter av stormusslor i Sverige förekommer i ån vilket är unikt.
Effekterna på ån kan bli stora om höghastighetsjärnvägen förläggs i ett läge nära ån
under en längre sträcka. Minst effekter får man om höghastighetsjärnvägen kan passera
ån på en så kort sträcka som möjligt för att sedan avvika från årummet.
Norr om Hässleholm rinner Almaån i nordlig/nordostlig riktning. Effekterna på ån kan
bli stora om höghastighetsjärnvägen förläggs i ett läge nära ån under en länge sträcka.
Inom utredningsområdet finns ett antal mossar. En höghastighetsjärnväg medför att det
finns risk för direkt fysiskt intrång med habitatförlust eller från dränerande effekter som
förändrar de hydrologiska förutsättningarna för naturmiljön. Bevarandet av
våtmarkernas värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot dränering samt
avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar, vid vattendrag och i kantzoner.
Beroende på placering av höghastighetsjärnvägen kan vattendraget Vramsån med dess
fuktängar och sumpskogar påverkas samt även värdefulla ädellövskogar på
Linderödsåsens nordsluttning. Effekter inkluderar direkta habitatförluster och
hydrologisk påverkan på hydrologiskt betingade habitattyper.

6.7.4.

Vattenskyddsområden samt grundvattenförekomster

Ett antal vattenskyddsområden kan komma att beröras av höghastighetsjärnvägen. När
järnvägen byggs genom vattenskyddsområden måste hänsyn tas till skyddsområdets
skyddsföreskrifter för att inte riskera att skada grundvattentäkten. Under driftskedet
kan dräneringar, bankar, skärningar och tråg ge effekter på grundvattennivåer,
strömning och nybildning. Användning av bekämpningsmedel längs med järnvägen kan
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också ge effekter på grundvattnets kvalitet. Detta kan medföra negativa konsekvenser på
grundvattentäkter både vad gäller uttagsmöjligheter och vattnets kvalitet. Om järnvägen
passerar över, eller väldigt nära, brunnsområden innebär det att täkten slås ut och att
nya brunnar måste anläggas på annan plats.
Inom utredningsområdet finns även ett antal grundvattenförekomster. Effekter kan
komma att uppkomma till följd av påverkan på grundvattnets kemi vid användning av
kemiska produkter och arbete nära eller under grundvattenytan. Schakt, bankar och tråg
kan förändra grundvattenbildning och grundvattnets strömning samt orsaka dämning
och dräneringar av grundvattnet. Detta kan medföra negativa konsekvenser på
grundvattentäkten både vad gäller uttagsmöjligheter och vattnets kvalitet. Störst är
risken för grundvattenförekomster som ligger i jord.
För grundvattenförekomster i sedimentärt berg, kan en påverkan ske om tunnlar byggs i
Lund, och 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 driftoch byggskedet. 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.
Inom utredningsområdet finns ett antal enskilda brunnar som kan komma att påverkas.
Om järnvägen läggs helt eller delvis i tunnel eller djupa schakt genom
Göingeåsen/Nävlingeåsen bedöms brunnar komma att påverkas med konsekvensen att
deras funktion försämras.

6.7.5.

Jord

I takt med att städerna vuxit och tjänsteinnehållet i ekonomin ökat, har förorenande
verksamheter flyttat ut från städernas historiska centrum. När denna mark tas i anspråk
för den nya järnvägsanläggningen är det troligt att markföroreningar påträffas.
Jordarterna i den södra delen av utredningsområdet är mer känsliga för ras och skred
jämfört med jordarterna i norra delen av utredningsområdet. I samband med att
sträckning för höghastighetsjärnvägen avgränsas bör hänsyn tas till dessa områden.

6.7.6.

Risk för översvämning

Översvämningskarteringar finns framtagna av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap där det översiktligt visas vilka områden som kan översvämmas utmed landets
vattendrag. Rönneås dalgång och området kring Västra Ringsjön och Rönneholmsmosse
samt Finjasjön och Almaån utgör riskområden för översvämning. I samband med att
sträckning för höghastighetsjärnvägen avgränsas bör hänsyn tas till dessa områden.
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6.8.

Klimatpåverkan

I en utredning från år 2017 har Trafikverket (Trafikverket, 2017a) analyserat
höghastighetsjärnvägens klimatpåverkan på programnivå. Utredningen omfattade både
trafikeringseffekter och klimatpåverkan från byggande, drift och underhåll av
anläggningen ur ett livscykelperspektiv.
Höghastighetståg är i grunden ett mer klimatvänligt transportslag än bil eller flyg givet
de möjligheter till driftselektricitet med låg koldioxidintensitet som finns tillgängligt i
Sverige. De primära klimatfördelarna med höghastighetståg är möjligheten att frigöra
utrymme på befintliga banor för ökad godstrafik samt att ersätta resor som görs med
flyg. En elektrifiering av personbilsflottan kan komma att ske inom överskådlig tid, men
då höghastighetståg erbjuder kortare restider och en totalt sett lägre energianvändning
per personkilometer är det troligen även här en klimatnytta vid drift.
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. Sett till
konventionellt byggande bidrar därför anläggningstyper som så kallad slab-track (rälsen
fästs i en betongplatta i stället för sliprar som vilar på ballast), 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 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.
Bedömningen av vilka konsekvenser på klimatet som en utbyggnad av
höghastighetsjärnvägen medför har gjorts med ett antagande om att en ny järnväg byggs
mellan Jönköping och Malmö. Resultatet från klimatkalkylen visar att det totala
utsläppet för byggandet av järnvägen uppgår till cirka 1,6 miljoner ton CO2-ekvivalenter
över en tioårsperiod, vilket betyder att en ny höghastighetsjärnväg mellan städerna har
en stor klimatpåverkan. Det totala utsläppet för byggskedet av hela anläggningen, det
vill säga höghastighetsjärnväg mellan Stockholm-Malmö och Stockholm-Göteborg,
uppskattas till 5,8 miljoner ton CO2-ekvivalenter. Som jämförelse var Sveriges totala
klimatpåverkande utsläpp (utsläpp av växthusgaser) år 2016 knappt 53 miljoner ton.
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Figur 25. Klimatbelastning för delkomponenter av höghastighetsjärnvägen. Källa: (WSP, 2017).

Trafikverkets utredning om klimatpåverkan från höghastighetsjärnväg (Trafikverket,
2017a) visar att de ingångsvärden och antaganden som används i beräkningarna har stor
inverkan på det ackumulerade nettoutsläppet av växthusgaser från
höghastighetsjärnvägen (det vill säga utsläpp under byggnation och drift samt vinster
från överflyttning av resor från flyg och väg till järnväg). I huvudkalkylen är det
ackumulerade nettoutsläppet av växthusgaser noll cirka 25-35 år efter trafikstart
beroende på osäkerhetsintervallet för klimatkalkylen. Vid andra antaganden om större
överflyttning från flyg till höghastighetståg, höghöjdsfaktor för utsläpp av
klimatpåverkandegaser och eventuellt reducerat utsläpp under byggtid kan tiden då det
ackumulerade nettoutsläppet av växthusgaser är noll variera från fyra till 35 år efter
trafikstart. Poängteras bör att det kan finnas scenarier där det tar ännu längre tid för det
ackumulerade nettoutsläppet att bli noll, till exempel om trafiktillväxten eller utsläppen
från bilar, lastbilar och flyg blir lägre än vad som antas.
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6.9.

Kumulativa effekter

Med kumulativa effekter menar man den samlade effekt som uppstår när många var för
sig små bidrag samverkar och läggs till varandra. Propositionen Miljöbedömningar
(Prop 2016/17:200) preciserar att kumulativa effekter kan uppstå från en eller flera
verksamheter och åtgärder och kan vara antingen additiva, synergistiska eller
motverkande.

Box 3. Typer av kumulativa effekter
Additiv effekter - uppstår när två eller flera effekter tillsammans leder till en effekt
som är lika stor som summan av de individuella effekterna (till exempel 1+1=2).
Synergistisk effekter - uppstår när två eller flera effekter tillsammans leder till en
effekt som är större än summan av de individuella effekterna (till exempel 1+1=4).
Motverkande effekter- innebär att effekterna från fler än en aktivitet är mindre än
summan av var och en (till exempel 1+1=0,2).

Om man ser till effekterna som kan uppstå i samband med höghastighetsjärnvägen
mellan Hässleholm och Lund har både additiva och det synergistiska förhållningssätt
tillämpats analyserna och bedömningarna i åtgärdsvalsstudien och i samrådsunderlaget.
Metodiken för landskapskaraktärsanalys bygger till stora delar på ett additivt
förhållningssätt. Det vill säga de olika landskapstypernas värde men även tålighet
bedöms utifrån en sammanvägning av landskap, kulturmiljö och naturmiljö. I vissa fall
läggs även bedömningar till som bygger på synergistiska effekter. Till exempel där en
kombination av påverkan på alla tre dimensionerna bedöms vara större än summan av
de individuella effekterna.
Effekterna på människors hälsa har bedömts genom en sammanvägd bedömning för
effekterna av buller, vibrationer, vattenkvalitet och luft. Det vill säga en additiv
kumulation har tillämpats. I det fortsatta arbetet bör man även sträva efter att bedöma
de synergistiska effekterna på människors hälsa. Här finns det dock behov av att
samverka med forskningen eftersom det idag finns stora osäkerheter i kunskapen kring
hur den samverkande effekten på människors hälsa kan komma att bli. Samtidigt är ett
relativt vanligt planeringsfall, där motverkande kumulativa effekter hanteras i
planeringen, då avskärmningseffekter av tillkommande bebyggelse beaktas i
bullerberäkningar. Det vill säga de bullervärden som beräknas för miljöer bakom den
skärmande bebyggelsen/anläggningen är den sammanlagda effekten av buller från en
större trafikmängd och byggnadens/anläggningens skärmande effekt.
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Även effekterna på befolkning har tillämpat ett additivt förhållningssätt i det att det är
en sammanvägd bedömning av flera delaspekter, till exempel barriäreffekter och
trygghet, som gjorts vid effektbedömningen.
Det additiva förhållningssättet har även tillämpats i bedömningarna av mark och vatten.
Vad gäller frågan om klimatanpassning med avseende på vatten har ett synergistiskt
förhållningssätt tillämpats, det vill säga att bedömningen har tagit höjd för att flera olika
effekter samverkar vid dimensioneringen av anläggningen utifrån olika regnscenarier.
När det gäller kumulation är det värt att notera att det i projekt som pågår under många
år är viktigt att återvända till kumulation med andra planer strax innan
miljökonsekvensbeskrivningen ska lämnas till länsstyrelsen för godkännande. Detta
eftersom det är kumulationen vid antagandet av planen som är det som ska bedömas i
den samlade bedömningen som görs av prövningsmyndigheten. Detta gör att frågan om
kumulation behöver lyftas löpande under det fortsatta planeringsarbetet.

6.10.

Osäkerheter i samrådsunderlaget

Miljöbedömningar är alltid förknippade med osäkerheter. Det finns dels genuina
osäkerheter i alla antaganden om framtiden och dels finns osäkerheter förknippade med
analytisk kvalitet och kunskapsläge, så kallade hävbara osäkerheter.
I detta fall beror de genuina osäkerheterna främst i att höghastighetsjärnvägen inte
beräknas tas i drift förrän om cirka 20 år. Det innebär att det kommer att ske
samhällsförändringar som vi inte kan förutse idag men som kan komma att påverka
planeringen och bedömningen av miljökonsekvenserna. Vidare kommer det under
perioden mellan idag och driftsättningen att utvecklas nya planer (till exempel
nationella transportplaner, översiktsplaner och detaljplaner) som
höghastighetsjärnvägen måste förhålla sig till.
De hävbara osäkerheterna ligger i att de underlag och källor som använts för
miljöbedömningen kan vara behäftade med olika brister. Prognoser och beräkningar kan
exempelvis vara missvisande på grund av felaktiga antaganden, felaktiga ingångsvärden
eller begränsningar och brister i bakomliggande modeller. Arten och omfattningen av
osäkerheter framgår heller inte alltid av källrapporterna. En viktig del i
miljöbedömningsprocessen är därför samrådet som utgör en extern granskning från
myndigheter, organisationer och allmänhet. Synpunkter som kommer in under
samrådet kommer därför att påverka miljöbedömningens omfattning, dess sakliga
innehåll med mera.
De hävbara osäkerheterna i miljöbedömningen kommer att minska allt eftersom
planeringsprocessen fortgår. Det vill säga allt eftersom kunskapsläget för olika aspekter
ökar, i och med framtida fördjupade utredningar, kommer de hävbara osäkerheterna att
minska.
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7. Åtgärder som planeras för att förebygga,
hindra, motverka eller avhjälpa negativa
miljöeffekter
I beskrivningarna av möjliga effekter av en höghastighetsjärnväg ovan har inga
skyddsåtgärder räknats in eftersom projektet befinner sig i ett så tidigt skede att det inte
är möjligt att göra bindande utfästelser om dessa. Samtidigt kommer projektet att så
långt som möjligt identifiera och utforma skyddsåtgärder för att hindra, motverka eller
avhjälpa negativa effekterna av järnvägen på miljön och uppfylla gällande normer och
riktvärden.
Exempel på skyddsåtgärder som kommer att tas med i projektet i nästa skede är
bullerskyddsåtgärder och åtgärder för att minimera grumling av vatten vid arbete i
vatten. Andra åtgärder som kan komma att tillämpas är olika former av passager för att
undvika att järnvägen blir en stor barriär för människor och vilt inom
utredningsområdet.

8. Bedömning av projektets miljöpåverkan
Utifrån miljöbedömningen av Åtgärdsvalsstudien för höghastighetsjärnväg JönköpingMalmö samt den inledande undersökningen för sträckan Hässleholm-Lund gör
Trafikverket bedömningen att projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Trafikverkets inriktning för nästa skede är därför att en lokaliseringsutredning med
specifik miljöbedömning behöver genomföras.
De främsta skälen till denna bedömning är projektets storskalighet och komplexitet i
vilket möjliga direkta, indirekta eller kumulativa effekter kan komma att uppstå. Vidare
finns det inom utredningsområdet höga värden som är känsliga för störning. Till
exempel kan projektet komma att påverka betydelsefulla kulturlandskap, tätbefolkade
områden, område som är skyddat enligt 7 kap. miljöbalken samt områden eller
byggnader som skyddas enligt 2–4 kap. kulturmiljölagen (1988:950), förordningen
(2013:558) om statliga byggnadsminnen med mera eller plan- och bygglagen
(2010:900). Vidare kan användningen av mark, jord, vatten, biologisk mångfald, andra
naturtillgångar kan påverkas av projektet. I och med att ingen linjesträckning bestämts
kan man inte i dagsläget, med säkert säga att det inte finns någon risk för att alla
miljökvalitetsnormer kan följas. Samtidigt finns det stora möjligheter att i den fortsatta
miljöbedömningsprocessen att begränsa effekterna på ett effektivt sätt.
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9. Fortsatt arbete
9.1.

Planläggning

Detta dokument utgör underlag för länsstyrelsens beslut om åtgärden kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan. Beslutet ger förutsättningarna för hur den
fortsatta planeringen av projektet kommer drivas vidare av Trafikverket.
Då det är Trafikverkets bedömning att en höghastighetsjärnväg mellan Hässleholm och
Lund kan innebära betydande miljöpåverkan kommer det under järnvägsplanearbetet
att upprättas en miljökonsekvensbeskrivning som sedan ska godkännas av länsstyrelsen.
Vidare kommer Trafikverket samråda med en utökad samrådskrets i den efterföljande
planeringen. Den utökade kretsen ska bestå av övriga statliga myndigheter samt den
allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda.
Samråd som genomförts i samband med detta underlags upprättande beskrivs i
projektets samrådsredogörelse.

9.2.

Viktiga frågeställningar

I den fortsatta planeringen är samordningen med kommunens planarbete viktig. I det
här sammanhanget är det viktigt att även se till hur järnvägen påverkar kommunerna
mellan Hässleholm och Lund. Under arbetet med samrådsunderlaget och
åtgärdsvalsstudien har flera frågor som kräver särskild uppmärksamhet identifierats.
Dessa beskrivs ämnesvis nedan.
Landskap
I det fortsatta arbetet behöver landskapskaraktäranalysen fördjupas och förfinas på en
mer detaljerad skala. Efter inhämtning av mer kunskap om området, testas olika
lokaliseringar och utformningar inom det speciﬁka området. Området storlek beror på
platsens beskaffenhet. Genom att göra dessa tester av vissa områden går det att tidigt i
processen identiﬁera vad som krävs vid en eventuell passage av dessa områden. Att
undersöka och förankra lokaliserings- och utformningsstrategierna på detta sätt är dock
inte bara ett sätt att hantera påverkan på landskap, naturvärden, kulturvärden,
befolkning, vattenförekomster etcetera, utan har även bäring på konstruktion,
bullerproblematik, genomförbarhet, process och kalkyl, för att nämna några exempel.
Kulturmiljö
Utredningsområdet är ett mycket fornlämningsrikt område. Beskrivningarna i
samrådsunderlaget och den tidigare åtgärdsvalsstudien speglar till stora delar var
tidigare undersökningar gjorts än var höga värden finns. Detta innebär att områden som
i det här skedet ser ut att ha låg densitet av fornlämningar troligen har mycket högre
densitet. Detta innebär att det finns ett behov av en fördjupad kartläggning av uttryck
för lagskyddade miljöer. Som en parallell utredning till den fortsatta
landskapskaraktäranalysen av de känsliga områden bör även nationellt utpekade värden
särskilt kartläggas där uttrycken för riksintressena och kulturhistoriska samband bör stå
i särskilt fokus. Vidare bör potential till nyfynd av boplatser undersökas. Om inte
potential till nyfynd av boplatser utreds i ett tidigt skede riskerar lämningar som inte
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finns registrerade i FMIS att upptäcks senare i processen vilket kan påverka
måluppfyllelse, kostnad och linjedragning.
Naturmiljö
Vad gäller naturmiljö så finns det flera behov av inventeringar under hela det fortsatta
arbetet. Adellövskogsmiljöer, fladdermöss samt fåglar bedöms vara viktiga arter och
habitat för lokaliseringen av höghastighetsjärnvägen. Dessa aspekter måste därför
utredas tidigt i processen Den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur kommer
att utgöra en viktig källa till information i det fortsatta arbetet.
Om man ser till inventeringsbehoven finns det lokaliseringsskedet följande behov av
inventeringar: a) Allmäninventering – denna görs för att få en bredare kunskap och
genomförs genom ädellövskogsskogsinventeringar. Resultaten av denna kommer att
signalera vilka ytor som är intressanta att gå vidare med fördjupade studier. Vidare ser
man vilken täthet ytorna har i olika geografiska lägen. b) Inventering av hotade arter av
fladdermöss – dessa arter har, i de tidigare ekologiska sammanställningarna i ÅVS:en,
identifierats som en viktig aspekt att studera vidare inom utredningsområdet. De
tidigare sammanställningarna visar att det är mer inventerat i vissa delar av
utredningsområdet där Hässleholm och Rönne å-dalen utgör mycket värdefulla lokaler.
I samband med att fler inventeringar sker kan det framkomma nya intressanta lokaler.
Det är också viktigt att sammanställa de ytor som har inventerats, men där inga hotade
fladdermusarter har hittats.
I det senare järnvägsplaneskedet bör följande beaktas. Artgrupper som bedöms som
något mindre känsliga för en höghastighetsjärnväg är grod- och kräldjur, vilt, kärlväxter,
mossor och lavar samt limniska arter. Grod- och kräldjur rör sig begränsat i landskapet
och åtgärder kan troligen göras genom utformning i järnvägsplanen. Vidare finns inte de
hotade groddjuren i Skåne inom utredningsområdet. Vilt rör sig frekvent i landskapet,
men skyddsåtgärder är förhållandevis enkla att vidta. Ett arbetssätt enligt Riktlinje
landskap täcker upp för de åtgärder som krävs. Artförekomster av kärlväxter, mossor
och lavar kan lokalt vara känsliga, men frågan hanteras bäst inom järnvägsplanen där
skyddsåtgärder eller kompensationsåtgärder får utredas. Påverkan på limniska arter kan
i stor utsträckning undvikas om Riktlinje landskap följs, tillika strategin i projektets
landskapsanalyser där landskapsbroar över vattendrag lyfts som ett viktigt
ställningstagande. Slättlandskapet (Lund – Ringsjön) bedömer vi inte behöver
inventeras djupare före järnvägsplaneskedet. Mycket data finns tillgängligt redan och
slutsatser kan dras utifrån detta. Dock kan dalgångarna längs vattendragen behöva
naturvärdesinventeras för att hitta de mest känsliga miljöerna. Detta kan dock göras
under järnvägsplaneskedet också inom en snävare korridor.
Människors hälsa
Effekterna på människors hälsa utifrån buller och vibrationer behöver studeras vidare.
Detta genom bullerberäkningar och kartläggning av områden där risk finns för förhöjda
spårvibrationer.
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Befolkning
I det fortsatta arbetet bör man identifiera grupper inom den befolkning som berörs.
Effekterna för befolkningen och olika gruppers levnadsförhållanden kan vara av olika
slag: exempelvis boendeförhållanden, ekonomi, hälsa, sociala relationer, trygghet,
kommunikationer. Ett sätt att arbeta vidare med frågan kan vara att studera
fördelningseffekter för olika grupper utifrån perspektiven jämlikhet (jämställdhet) och
tillgänglighet.
Markexploatering och areella näringar
I takt med ett ökat exploateringstryck i samhället har frågor kring värdering och
gradering av jord- och skogsbruksmark idag blivit mer aktuell än någonsin. Flera
domslut har de senaste åren resulterat i avslag på exploateringsplaner på grund av
ianspråktagande av brukningsvärd jord- och skogsbruksmark. Många av dagens beslut
grundas fortfarande i den gradering som togs fram av Lantbruksstyrelsen år 1971 baserat
på skördestatistik från år 1969 och som idag inte längre är aktuell. För att möta den
ökade efterfrågan av bättre beslutsunderlag vid utredningar av jord- och
skogsbruksmarkens värden är bedömningen att en metod behöver utvecklas för att
bättre beskriva värden av jord- och skogsbruksmark enligt de riktlinjer, definitioner och
underlag som är tillgängliga idag.
Masshantering
Anläggandet av en ny höghastighetsjärnväg kommer leda till att stora mängder jord och
berg behöver schaktas, grävas ur eller sprängas bort. Både jord och berg är en ändlig
resurs. I det fortsatta arbetet behöves därför ett systematiskt arbete med att hantering av
uppkomna massor enligt modellen som presenterats i avsnitt 6.7.2.
Vatten
Inom utredningsområdet finns både ytvatten och grundvatten som kan påverkas av en
höghastighetsjärnväg. I det fortsatta arbetet behöver därför både yt- och grundvatten
studeras vidare. Särskilt hur järnvägen kan påverka miljökvalitetsnormer samt
vattenskyddsområden och grundvattenförekomster.
Jord
Jordarterna som förekommer i området medför inga stora risker för ras och skred. I den
södra delen av utredningsområdet är dock jordarterna känsligare för ras och skred än i
den norra delen. I samband med att sträckning för höghastighetsjärnvägen avgränsas
bör hänsyn tas till dessa områden. I det fortsatta arbetet behöver därför denna fråga
studeras vidare.
Klimatpåverkan
Ett proaktivt och kontinuerligt arbete med klimatreducerande åtgärder, i samverkan
med både planeringsaktörer, forsknings- och anläggningsbransch, är avgörande för att
minimera klimatpåverkan från anläggningen. Aktiva produktval och optimering av
byggnadsverk är exempel på klimatreducerande åtgärder i detaljprojekterings- och
byggskede. I tidiga planeringsskeden ﬁnns stora potentialer kopplade till till exempel
lokalisering, utformning och masshantering.
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Kumulativa effekter
En etablerad metod för att tydliggöra hur olika faktorer hänger ihop är systemtänkande.
Systemtänkande beskrivs vanligtvis som en process för att kunna förstå hur komplexa
system fungerar (se till exempel Forrester, 1994; Kopainsky, Alessi, & Davidsen, 2011;
Richmond, 1994; Senge, 1990; Squires, Wade, Dominick, & Gelosh, 2011; Stave &
Hopper, 2007). (Arnold & Wade, 2015) beskriver systemtänkande som ”en uppsättning
av synergistiska, analytiska färdigheter som används för att förbättra möjligheten att
identifiera och förstå system, förutse deras beteende och modifiera dem för att
producera önskade effekter.” Ett arbetssätt baserat på systemtänkande skulle därför
kunna vara en väg för att hantera kumulativa effekter i det fortsatta arbetet med
lokaliseringsanalysen.
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Bilaga 1 – Begreppslista
Ballastfria spår – Spår som är direkt fixerade i en betongplatta utan slipers och
makadam.
Bedömningsgrunder – Är de grunder utifrån vilka projektets miljöeffekter värderas,
för att analysera projektets miljökonsekvenser, vilket i fallet för detta projekt innebär
grunder för att utvärdera bidrag till måluppfyllelse (projektmål och delmål).
Elektromagnetiska fält (EMF) – Runt och omkring i samhället, invid järnvägar,
elledningar och elektriska apparater finns elektriska och magnetiska fält. Tillsammans
brukar dessa benämnas elektromagnetiska fält (EMF).
ERTMS – Ett EU-gemensamt signalsystem kallat European Rail Traffic Management
System.
Fyrstegsprincipen – Ett förhållningssätt för planering inom vägtransportsystemet
som innebär att möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis.
Höghastighetsjärnväg – Järnväg dimensionerad för hastigheter över 250 km/h.
Höghastighetståg – Tåg med hastigheter över 250 km/h. I Sverige planeras för
hastigheter upp till 320 km/h.
Kumulativa effekter – Med kumulativa effekter menar man den samlade effekt som
uppstår när många var för sig små bidrag samverkar och läggs till varandra.
Landskapskaraktärsanalys (LKA) – En form av landskapsanalys som fokuserar på
”samspelet mellan ett områdes naturförhållanden, markanvändning, historiska och
kulturella innehåll samt rumsliga och andra upplevelsebara förhållanden som skiljer det
från omkringliggande landskap”.
Miljöaspekt – Sakmässiga ämnesområden exempelvis kulturmiljö, naturmiljö.
Miljöbedömning – En process som beskriver och bedömer potentiella miljöeffekter
och miljökonsekvenser. Regleras av miljöbalken 6 kap. samt lagen om byggande av
järnväg.
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) – Resultatet av miljöbedömningen är ett
dokument som ska godkännas av länsstyrelsen inför fastställande av järnvägsplanen.
Regleras av miljöbalken 6 kap. samt lagen om byggande av järnväg.
Miljöeffekt – Är en förändring av miljökvalitet som kan mätas eller registreras.
Projektmål – Precisering av de övergripande projektmålen för åtgärdsvalsstudien
Höghastighetsjärnväg Jönköping-Malmö.
Regionala höghastighetståg – Regionaltåg som planeras trafikera
höghastighetsjärnvägen med hastighet upp till 250 km/h.
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Samrådsunderlag – Det första steget i planläggningsprocessen. Utifrån
samrådsunderlaget gör länsstyrelsen en bedömning om projektet kan tänkas innebära
betydande miljöpåverkan eller inte. Regleras av miljöbalken 6 kap. samt lagen om
byggande av järnväg.
Station – Plats där tåg kan göra uppehåll för resandeutbyte.
Sträcka – En schematisk spårdragning mellan olika målpunkter.
Teknisk systemstandard (TSS) – De höga hastigheter som höghastighetsjärnvägen
planeras för ställer andra krav på järnvägens utformning än vid en traditionell järnväg.
På grund av detta har Trafikverket tagit fram dokumentet Teknisk systemstandard för
höghastighetsbanor.
Tätort – Sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst
200 invånare (SCB:s definition).
Utredningsområde – Utgör det geografiska område som har studerats i
samrådsunderlaget.
Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) – En metodik och ett utredningssteg för Trafikverkets
utredningar i tidiga skeden.
Ändamål – Vad som ska uppnås med projektet med avseende på vilka behov som ska
tillgodoses och vilka problem som ska lösas.
Övergripande projektmål – Precisering av de transportpolitiska målen (funktionsoch hänsynsmålen) för höghastighetsjärnvägen som är framtagna för
åtgärdsvalsstudierna. Beaktar ändamålen för höghastighetsjärnvägssystemet i Sverige.
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