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Förord 

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

mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Ostlänken, Linköping-Borås, Göteborg-Borås och 

Jönköping-Malmö utgör delar av Trafikverkets program En ny generation järnväg för 

höghastighetsjärnväg. Sträckorna Jönköping-Malmö och Linköping-Borås är i ett tidigt 

utredningsskede, som kommer att redovisas i form av en åtgärdsvalsstudie för varje sträcka. 

Arbetet med åtgärdsvalsstudien har pågått under 2015 och 2016 inom ett stort utredningsområde, och 

kunskapen har successivt fördjupats. Utredningsarbetet inleddes under 2015 med en översiktlig 

principstudie för att kartlägga områdets förutsättningar, de funktioner och krav som den nya 

järnvägen ska uppfylla, samt möjliga systemlösningar. Rapporten från det inledande arbetet 

benämndes ”Översiktlig design och systemlösning”. I utredningen redovisades fem tänkbara stråk 

mellan Jönköping och Malmö.  

En viktig grund i arbetet med höghastighetssystemets principiella sträckningar är att ha kunskap och 

förståelse för de förutsättningar som landskapet ger. En landskapskaraktärsanalys (LKA) ligger därför 

som grund för utredningsarbetet. För att underlätta kommande utredningsskeden som regleras av 

lagen om byggande av järnväg görs en miljöbedömning parallellt med åtgärdsvalsstudiearbetet. 

Miljöbedömningen har utgått ifrån 6 kap. 11-18 § i miljöbalken. 

Samtidigt som åtgärdsvalsstudien genomförts har Sverigeförhandlingen arbetat med sitt uppdrag att 

möjliggöra ett snabbt genomförande av en utbyggnad av en höghastighetsjärnväg i Sverige. I januari 

2016 beslutade Sverigeförhandlingen att börja förhandla med kommunerna Värnamo, Hässleholm och 

Lund på sträckan Jönköping-Malmö. Dessa kommuner ligger längs det som i åtgärdsvalsstudien 

benämns grönt utredningsstråk.  

Under våren 2016 genomfördes ett fördjupat utredningsarbete kring de stationsorter och sträckor som 

grönt utredningsstråk omfattar. Dessa delutredningar redovisas som olika underlagsrapporter. 

Åtgärdsvalsstudien sammanfattar på en övergripande nivå resultaten från detta arbete. Inom ramen 

för åtgärdsvalsstudien har också kostnadsbedömningar tagits fram.  

Denna version kallad ”förhandskopia 2017-02-15” kommer att kompletteras i vissa delar, vilket 

framgår av respektive kapitel. De kapitlen kommer att skrivas när rapporten färdigställs i början på 

2018. I övrigt är det den slutgiltiga versionen av åtgärdsvalsstudie för höghastighetsjärnväg 

Jönköping-Malmö. 

Februari 2017 

   

Lennart Andersson  Andreas Hult 

Regional direktör i Syd  Projektchef   

   Linköping-Borås och Jönköping-Malmö 
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Sammanfattning 

Bakgrund 

Kapaciteten på det svenska järnvägsnätet är begränsad och kapacitetsutnyttjandet på Södra och Västra 

stambanan är idag högt. Det höga kapacitetsutnyttjandet medför olika problem, att systemet blir 

störningskänsligt, har punktlighetsproblem och att tågtrafiken inte kan utvecklas i takt med ökad 

efterfrågan. 

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

diskuterats och utretts. År 2008 utsåg regeringen en utredningsperson som skulle utreda 

förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg i Sverige. Slutsatsen i 

utredningen (SOU 2009:74) var att höghastighetsbanor är ett bättre alternativ än en uppgradering och 

utbyggnad av stambanorna.   

Trafikverkets uppdrag  

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

mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Trafikverkets uppdrag är också att bistå 

regeringens utredare inom Sverigeförhandlingen med underlag och analyser för utbyggnaden. 

Ändamålet, eller det övergripande syftet med en svensk höghastighetsjärnväg är att:  

 

Programmet för En ny generation järnväg  

Trafikverkets arbete med höghastighetsjärnväg i Sverige bedrivs samlat inom ett program som 

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

Ostlänken samt Göteborg-Borås samt två åtgärdsvalsstudier för sträckorna Linköping-Borås 

respektive Jönköping-Malmö.  

Programmet för En ny generation järnväg ska samordna arbetet med höghastighetsjärnväg inom 

Trafikverket i syfte att utifrån ett helhetsperspektiv på anläggningens funktion, kostnader och 

omgivningspåverkan skapa största möjliga samhällsnytta. 

 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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Programmet ska samordna utvecklingsarbetet i de pågående höghastighetsprojekten Ostlänken, 

Göteborg-Borås och åtgärdsvalsstudierna Linköping-Borås och Jönköping-Malmö så att en 

kommande utbyggnad sker enligt gemensamma principer/riktlinjer vad gäller övergripande krav, 

teknisk systemstandard och underhållsstrategi.  

Samtidigt ska programmet identifiera behov av att anpassa lagstiftning och tillämpning samt verka för 

affärsformer som bidrar till utveckling i anläggningsbranschen exempelvis genom industrialiserad 

produktion. 

Programmet ska också, tillsammans med Trafikverkets linjeorganisation, samordna och säkerställa 

leveransen av de utredningar som Sverigeförhandlingen beställer av Trafikverket. 

Syftet med åtgärdsvalsstudien  

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

och förutsättningar för höghastighetsjärnväg på den aktuella sträckan. Utifrån uppsatta ändamål, 

transportpolitiska mål och miljökvalitetsmål, utpekade stationsorter, järnvägens anspråk och 

omgivningens förutsättningar ska principiella lösningar identifieras och analyseras utifrån 

måluppfyllelse, genomförbarhets- och kostnadsaspekter.  

Utifrån slutsatser avseende möjligheter, begränsningar och studerade principiella lösningar ska 

åtgärdsvalsstudien ge rekommendationer för fortsatt arbete, både avseende processuell, tematisk och 

vid behov även geografisk karaktär. 

Åtgärdsvalsstudien bygger vidare på de behov och förslag på åtgärder som tidigare identifierats i bland 

annat Trafikverkets kapacitetsutredning (Trafikverket, 2012) (åtgärder redovisas i avsnitt 4.1) och 

utgår ifrån regeringsuppdraget att planera för höghastighetsjärnväg på sträckorna Stockholm-

Göteborg/Malmö. Åtgärdsvalsstudien omfattar därför inte några nya analyser enligt fyrstegsprincipen 

eller trafikslagsövergripande studier.  

Åtgärdsvalsstudien utgör en del av underlaget i arbetet med den kommande nationella 

infrastrukturplanen för perioden 2018-2029. Kunskapen om förutsättningar och tänkbara lösningar 

utgör även ett viktigt underlag för kommande planläggningsprocess där alternativa lokaliseringar ska 

identifieras och analyseras. 

Åtgärdsvalsstudien sammanfattar det utredningsarbete som har genomförts under perioden maj 2015-

december 2016. Som underlag till huvudrapporten finns olika underlagsrapporter, bl. a 

Underlagsrapport Landskapskaraktärsanalys och Underlagsrapport Miljöbedömning.  

Underlag till Sverigeförhandlingen   

Utöver att ta fram åtgärdsvalsstudie för Jönköping-Malmö har Trafikverket också i uppdrag att bistå 

Sverigeförhandlingen med övriga underlag och analyser kopplat till utbyggnaden av 

höghastighetsjärnvägen, bland annat underlag avseende stationsorter, kostnader och genomförande.  

Arbetet med åtgärdsvalsstudien och framtagande av övrigt underlag till Sverigeförhandlingen har skett 

parallellt och i delar integrerat vad gäller framtagande och dokumentation av underlag och analyser. 

Sverigeförhandlingen har under hand även tagit del av preliminära slutsatser och arbetsmaterial.  
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Styrande förutsättningar 

Studien omfattar nybyggnad av höghastighetsjärnväg på sträckan Jönköping – Malmö, utredning av 

stationsläge i Jönköping ingår inte. Mellan Lund och Malmö antas höghastighetstågen gå på den 

planerade fyrspåriga järnvägen. Järnvägen kommer att vara dubbelspårig och planeras att i huvudsak 

utföras som ett separat system med endast en kopplingspunkt till befintligt järnvägsnät i Hässleholm. 

Planeringen av de nya höghastighetsjärnvägarna har att förhålla sig till ett antal övergripande krav. 

Dessa krav reglerar restider och hastighet, kapacitet och trafik, stationer och kopplingspunkter samt 

tillförlitlighet och underhåll.  

 Restid Stockholm-Göteborg ska vara högst 2:00 med direkttåg 

 Restid Stockholm-Malm ska vara högst 2:30 med direkttåg 

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

 Bytestid på stationer mellan olika tåg och mellan tåg och övrig kollektivtrafik ska vara högst 10 

minuter 

Metodik 

Utredningsarbetet utgår från metodiken för åtgärdsvalsstudier. Det innebär att inom ramen för 

utredningen formuleras mål och krav, förutsättningar, alternativa lösningar, effekter samt 

måluppfyllelse. Studien landar i en rekommendation kring lösningar och förslag till fortsatt inriktning. 

Denna skrivs under 2017.

 

 Figur 1. Arbetsprocessen för åtgärdsvalsstudien. 

Den nya järnvägen kommer att göra stora avtryck i landskapet där den går fram. För att möjliggöra en 

så bra landskapsanpassning som möjligt krävs förståelse för landskapets förutsättningar, känslighet 

och potential. En landskapskaraktärsanalys ligger därför som grund för utredningsarbetet.  

En studie som åtgärdsvalsstudien omfattas inte av något formellt krav på miljöbedömning. 

Trafikverkets bedömning är att vid planeringen av en så pass stor åtgärd som en höghastighetsjärnväg, 

bör miljöaspekter undersökas och integreras tidigt i processen. Detta för att så långt som möjligt 

minimera miljöpåverkan. En miljöbedömning tas därför fram parallellt med åtgärdsvalsstudien. Den 

process som valts har utformats för att på många sätt likna den procedur som benämns 

miljöbedömning i miljöbalken.  
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Avgränsningar 

Sträckan Jönköping-Malmö är en del av den nya höghastighetsjärnvägen i Sverige. Övriga delar av 

höghastighetssystemet har avgränsats i följande projekt: Projekt Ostlänken (Järna-Linköping), Projekt 

Göteborg-Borås och Linköping-Borås. 

 

Figur 2. Höghastighetssystemets olika delar (vänstra bilden) och identifierade stråk Jönköping-Malmö (högra 

bilden).  

 

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

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

vid val av stråk var: 

 att höghastighetsjärnvägen ska ansluta till sträckan Linköping–Borås vid Jönköping 

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

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

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

uppsatta mål och krav för höghastighetssystemet har utredningsarbetet koncentrerats kring de 

stationer och sträckor som grönt stråk omfattar.  Kring grönt stråk har ett utredningsområde 

identifierats samt att området har delats in i sex delar. Under våren 2016 genomfördes utredningar för 

dessa delar: 

 

 

Figur 3. Åtgärdsvalsstudiens utredningsområde med geografisk indelning i stationsorter och sträckor. 

  

 Sträckan Taberg/Tenhult-Värnamo 

 Station Värnamo 

 Sträckan Värnamo-Hässleholm 

 Station Hässleholm 

 Sträckan Hässleholm-Lund 

 Station Lund 
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Alternativa lösningar 

Utredningen av stationslösningar har skett på 

en översiktlig nivå i syfte att avgöra hur 

lämpliga olika lägen är. Tre principiella 

lösningar har studerats i varje stad, ett västligt, 

ett centralt och ett östligt alternativ. Varje 

station har utretts utifrån fokusområdena:  

 

Figur 4. Principiell redovisning av stationslösningar.  

De olika fokusområdena har legat till grund för beskrivning av förutsättningar, effekter och 

bedömning av måluppfyllelse för olika stationslösningar.  

 

Utredningen av sträckor mellan 

stationsorterna har skett på motsvarande sätt. 

Där har varje sträcka delats in i ett västligt, ett 

centralt och ett östligt delområde. Som grund 

för indelningen ligger t.ex. olika 

landskapskaraktärsområden. Varje delområde 

har utretts utifrån följande fokusområden: 

 

 

Figur 5. Principiell redovisning av delområden. 

 

Ovanstående fokusområden har legat till grund för beskrivning av förutsättningar, effekter och 

bedömning av måluppfyllelse. 

 

  Tillgänglighet och användbarhet 

  Samhällsutveckling  

  Landskap 

  Hälsa och säkerhet 

  Resurser tillgängliga för människan 

  Klimat 

  Genomförbarhet (endast effekter) 

  Kostnad (endast effekter) 

 Landskap 

 Hälsa och säkerhet 

 Resurser tillgängliga för människan 

 Klimat 

 Genomförbarhet (endast effekter) 
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Station Värnamo 

Värnamo är den näst största kommunen i Jönköpings län med cirka 33 000 invånare. Samhället är en 

viktig knutpunkt för järnvägstrafik, flera olika järnvägar möts idag i Värnamo.  

 

Figur 6. Principiella stationslösningar i Värnamo. 

 

Tillgänglighet. I Värnamo bedöms ett centralt läge som mest fördelaktigt eftersom 

bytesmöjligheterna till andra järnvägar och övrig kollektivtrafik då är maximala.  

Samhällsutveckling. I Värnamo bedöms ett centralt läge som mest fördelaktigt. Med ett centralt 

läge nås många bostäder, arbetsplatser och strategiska målpunkter inom gångavstånd. De kommunala 

utbyggnadsplanerna i anslutning till ett östligt läge gör att detta alternativ är att föredra framför ett 

västligt alternativ. Ett centralt läge är dock fortfarande mer fördelaktigt än ett östligt. Med ett centralt 

läge blir kapacitetspåverkan på det befintliga järnvägsnätet minimal.  
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Landskap. Det östliga läget är redan idag påverkat av befintlig infrastruktur och landskapet bedöms 

därför ha relativt god tålighet för anläggningens skala och struktur. Beroende på exakt sträckning kan 

dock ett östligt läge ha stor negativ påverkan på kulturmiljö varför den exakta sträckningen är mycket 

avgörande för effekternas storlek. Ett centralt läge förstärker stadens roll som stationsort och följer 

stadens riktning och struktur, men innebär ett skalbrott som bedöms påverka upplevelsevärdet av den 

småskaliga staden.  

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

att negativa effekter för människors hälsa undviks i större utsträckning än i ett centralt läge. Med den 

nya höghastighetsjärnvägen skapas en ny barriär. Med ett centralt eller östligt läge finns infrastruktur 

att samförlägga den nya höghastighetsjärnvägen med. På så sätt kan barriären som den nya 

höghastighetsjärnvägen innebär begränsas. 

Resurser tillgängliga för människan. Ett västligt och ett centralt läge berör grundvattentäkter 

och vattenskyddsområden. 

Klimat. Ej alternativskiljande. 

Genomförbarhet. Samtliga lösningar i Värnamo bedöms vara tekniskt genomförbara. En central 

lösning är mer komplicerad än en östlig eller västlig lösning, eftersom den innebär en ny järnväg 

genom ett bebyggt område med omfattande ombyggnationer av vägar, gator och befintliga spår samt 

rivningar av fastigheter i de centrala delarna av staden. Befintlig bangård kommer att påverkas av en 

ny station vilket innebär att funktioner behöver flyttas och att befintlig trafik kan påverkas under 

byggtiden. Både det östliga och västliga läget har få konfliktpunkter med befintlig infrastruktur men 

komma att korsa befintlig järnväg och befintliga vägar. Landskapet är mer kuperat i det västliga läget 

än i det östliga. 

Kostnad. Kostnaden för en station i Värnamo bedöms ligga i intervallet 3,5 till 9,5 miljarder kronor. 

En västlig och östlig lösning ligger i det nedre spannet och en central lösning ligger i det övre spannet. 

I kostnaden ingår station samt anslutande spår norr och söder om stationen på en sträcka av ca 20 km.  

Måluppfyllelse. Den centrala lösningen har sammantaget bäst måluppfyllelse på funktionsmålets 

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

platsspecifika förutsättningar som finns inom det aktuella stationsalternativet eller delområdet, samt 

hur stationen och järnvägen kommer att förläggas och utformas i det fortsatta arbetet.   

Sammanfattande kommentar. Sammantaget framstår en central eller en östlig lösning som mest 

fördelaktiga. De effekter på samhällsutveckling och tillgänglighet som ett centralt alternativ får 

bedöms uppväga den extra kostnad som detta alternativ innebär. För det östliga alternativet finns en 

potential för stadsutveckling och tillgänglighet, detta tillsammans med den lägre kostnaden gör 

alternativet intressant att studera vidare. Det västliga alternativet bedöms ha marginell potential för 

stadsutveckling och tillgänglighet och bedöms därför inte vara intressant att studera vidare. Den 

centrala och den östliga lösningen bör utredas vidare.   



 

 

Sammanfattning 

12 (280) 

 

Station Hässleholm 

Hässleholm växte fram som ett stationssamhälle under mitten av 1860talet och har idag drygt 50 000 

invånare. Än idag är Hässleholm en viktig knutpunkt för järnvägstrafik och samhällets identitet 

förknippas starkt med funktionen som järnvägsknut. 

 

Figur 7. Principiella stationslösningar i Hässleholm. 

 

Tillgänglighet. I Hässleholm bedöms ett centralt läge som mest fördelaktigt eftersom 

bytesmöjligheterna till andra järnvägar och övrig kollektivtrafik då är maximala.  

Samhällsutveckling. I Hässleholm bedöms ett centralt läge som mest fördelaktigt. Med ett centralt 

läge nås många bostäder, arbetsplatser och strategiska målpunkter inom gångavstånd. De kommunala 

utbyggnadsplanerna i anslutning till ett östligt läge gör att detta alternativ är att föredra framför ett 

västligt alternativ. Ett centralt läge är dock fortfarande mer fördelaktigt än ett östligt. Med ett centralt 

läge blir kapacitetspåverkan på det befintliga järnvägsnätet begränsad.  
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Landskap. I Hässleholm bedöms landskapet vara mer tåligt i det centrala och i det östliga läget. Ett 

centralt läge förstärker stadens roll som stationsort och anläggningen kan integreras med befintlig 

järnväg, även om den nya järnvägen innebär skalbrott som kan försämra upplevelsevärdet av staden. 

Det östliga läget är redan idag påverkat av befintlig infrastruktur och landskapet bedöms därför ha 

relativt god tålighet för anläggningens skala och struktur. Längre söderut kan dock järnvägen ha 

negativ påverkan på höga naturvärden varför effekternas omfattning är starkt beroende av järnvägens 

närmare sträckning och utformning. 

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

att negativa effekter för människors hälsa undviks i större utsträckning än i ett centralt läge. Med den 

nya höghastighetsjärnvägen skapas en ny barriär. Det centrala läget innebär att den nya järnvägen 

samförläggs med befintlig järnväg. I det östliga läget finns möjligheter till sammanläggning med 

vägarna 21 och 23. 

Resurser tillgängliga för människan. De flesta stationslägen berör grundvattentäkter och 

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

Klimat. Ej alternativskiljande. 

Genomförbarhet. Samtliga lösningar i Hässleholm bedöms vara tekniskt genomförbara. En central 

lösning är mer komplicerad än en östlig eller västlig lösning, eftersom järnvägen passerar genom 

bebyggelsen och innebär omfattande ombyggnationer av vägar, gator och befintliga spår samt 

rivningar av fastigheter i de centrala delarna av staden. Det medför också en ombyggnad eller flyttning 

av befintlig bangård vilket är komplicerat med pågående trafik. En östlig eller en västlig lösning 

innebär att både befintlig järnväg och befintliga vägar behöver korsas, vilket bedöms vara möjligt. 

Göingeåsen kan behöva passeras både i den östliga och västliga lösningen vilket kan bli komplicerat 

beroende på hur sträckningen sker, bergkvalitet och tekniska val.  

Kostnad. Kostnaden för en station i Hässleholm bedöms ligga i intervallet 9 till 16 miljarder kronor. 

En västlig och östlig lösning ligger i det nedre spannet och en central lösning ligger i det övre spannet. 

I kostnaden ingår station samt anslutande spår norr och söder om stationen på en sträcka av ca 20 km.  

Måluppfyllelse. Den centrala lösningen har sammantaget bäst måluppfyllelse på funktionsmålets 

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

platsspecifika förutsättningar som finns inom det aktuella stationsalternativet eller delområdet, samt 

hur stationen och järnvägen kommer att förläggas och utformas i det fortsatta arbetet.   

Sammanfattande kommentar. Sammantaget framstår en central eller östlig lösning som mest 

fördelaktigt. De effekter på samhällsutveckling och tillgänglighet som ett centralt alternativ innebär 

bedöms uppväga den extra kostnad som detta alternativ innebär. För det östliga alternativet finns en 

potential för stadsutveckling och tillgänglighet, detta tillsammans med den lägre kostnaden gör 

alternativet intressant att studera vidare. En västlig lösning bedöms ha marginell potential för 

stadsutveckling och tillgänglighet och bedöms därför inte vara intressant att studera vidare. De 

centrala och östliga alternativen bör utredas vidare.   
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Station Lund 

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

metropol till en universitetsstad. Stor expansion skedde under det sena 1800-talet och under 1900-

talet.   

 

Figur 8. Principiella stationslösningar i Lund. 

 

Tillgänglighet. I Lund bedöms ett centralt läge som mest fördelaktigt eftersom bytesmöjligheterna 

till andra järnvägar och övrig kollektivtrafik då är maximala.  

Samhällsutveckling. I Lund bedöms ett centralt läge som mest fördelaktigt. Med ett centralt läge 

nås många bostäder, arbetsplatser och strategiska målpunkter inom gångavstånd. Med ett centralt läge 

blir kapacitetspåverkan på det befintliga järnvägsnätet begränsad. I Lund gör de kommunala 

utbyggnadsplanerna i ett östligt läge att detta alternativ är att föredra framför ett västligt alternativ. 

Ett centralt läge är dock fortfarande mer fördelaktigt än ett östligt. 
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Landskap. I Lund bedöms landskapet ha relativt god tålighet för en station i alla lägen; västligt, 

centralt och östligt. I det centrala läget följer anläggningen stadens struktur vilket underlättar 

inpassning. Det redan stora stationsområdet förvisso än mer storskaligt men bedöms ha viss tålighet 

utan att upplevelsen av Lund går förlorad. Det centrala läget kan dock innebära stor negativ påverkan 

på flera utpekade kulturmiljöer. I det östliga läget bedöms det möjligt att integrera järnvägen i det 

storskaliga och starkt infrastrukturpåverkade området, även om det finns risk för att befintlig barriär 

förstärks. Effekternas omfattning är dock starkt beroende av järnvägens närmare sträckning och 

utformning. Det västliga läget saknar koppling till Lunds stadsbebyggelse.  

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

att negativa effekter för människors hälsa undviks i större utsträckning än i ett centralt läge. Med den 

nya höghastighetsjärnvägen skapas en ny barriär. I Lund innebär det centrala läget att den nya 

järnvägen samförläggs med befintlig järnväg. I det östliga läget finns möjligheter till sammanläggning 

med E22. 

Resurser tillgängliga för människan. De flesta stationslägen berör grundvattentäkter och 

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

Klimat. Ej alternativskiljande. 

Genomförbarhet. Samtliga lösningar i Lund bedöms vara tekniskt genomförbara. En central lösning 

bedöms som mer komplicerad än en västlig lösning, den innebär omfattande ombyggnationer av 

vägar, gator och befintliga spår samt rivningar av fastigheter i de centrala delarna av staden. Det 

medför också en ombyggnad av befintlig bangård vilket är komplicerat med pågående trafik. I det 

östliga läget medför de topografiska förhållandena som råder längs sträckan att befintlig infrastruktur 

påverkas vilket gör att alternativet kommer att vara mycket komplicerat att genomföra. 

Kostnad. Kostnaden för en station i Lund bedöms ligga i intervallet 3,5 till 19 miljarder kronor. En 

västlig station ligger i det nedre spannet. En östlig lösning ligger i mitten av spannet och en central 

lösning ligger i det övre spannet. I kostnaden ingår station samt anslutande spår (13-19 km) norr och 

söder om stationen. 

Måluppfyllelse. Den centrala lösningen har sammantaget bäst måluppfyllelse på funktionsmålets 

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

platsspecifika förutsättningar som finns inom det aktuella stationsalternativet eller delområdet, samt 

hur stationen och järnvägen kommer att förläggas och utformas i det fortsatta arbetet.   

Sammanfattande kommentar. Sammantaget framstår den centrala eller östra lösningen som mest 

fördelaktig. De effekter för samhällsutveckling och tillgänglighet som ett centralt alternativ får bedöms 

uppväga den extra kostnad som detta alternativ innebär. För det östliga alternativet finns potential för 

stadsutveckling, detta tillsammans med den lägre kostnaden gör alternativet intressant att studera 

vidare. En västlig lösning bedöms ha marginell potential för stadsutveckling och tillgänglighet och 

bedöms därför inte vara intressant att studera vidare. De centrala och östliga alternativen bör utredas 

vidare.   
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Sträckor 

Taberg/Tenhult – Värnamo. Delområdena ligger alla inom Jönköpings län och är ca 60km långa. De 

största tätorterna är koncentrerade till det centrala delområdet och följer E4:an och Lagans dalgång. 

Alla tre delområdena är belägna i Vaggeryds kommun och ligger inom storskaligt kuperat landskap 

och sjörikt flackt landskap. Det som skiljer områdena åt mest är topografin och markförhållanden. 

Värnamo-Hässleholm. Delområdena ligger alla inom Jönköpings, Kronobergs och Skåne län och är ca 

120 km långa. Alla tre delområden omfattas av Värnamo, Ljungby och Hässleholms kommuner. 

Östligt och centralt delområde omfattas av Älmhult och Osby kommuner. Västligt och centralt 

delområde omfattas av Markaryds kommun. Alla tre områden ligger inom ett sjörikt flackt landskap 

och mosaiklandskap. Delar av västligt delområde ligger inom storskaligt sprickdalslandskap, söder om 

Lagan. 

Hässleholm och Lund. Delområdena ligger alla inom Skåne län och är ca 60 km långa. Alla 

delområdena omfattas av kommunerna Hässleholm, Höör, Eslöv och Lund och ligger inom de 

regionala karaktärsområdena mosaiklandskap och slättlandskap. 

 

Figur 9. De sträckor som åtgärdsvalsstudien delats upp i med tillhörande delområden. 
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Landskap. Utifrån landskapskaraktärsanalysen bedöms, mycket förenklat, området i gränszonen 

mellan det västliga och centrala delområdet längs sträckan Taberg/Tenhult-Hässleholm vara något 

mer fördelaktigt än de östliga delområdena. Utmed sträckan Hässleholm – Lund bedöms i nuläget 

gränszonen mellan det centrala och östliga delområdet vara något mer fördelaktigt. Effekternas 

omfattning är dock starkt beroende av järnvägens mer exakta sträckning och utformning. 

Hälsa och säkerhet. Den nya höghastighetsjärnvägen medför att det tillförs en fysisk barriär i nord-

sydlig riktning längs hela utredningsområdet. Den fysiska barriären kan skära av viktiga samband 

(vägar) i öst-västlig riktning. Den kan också innebära en fysisk barriär för upprätthållande av sociala 

sammanhang och strukturer. Det finns flera målpunkter för rekreation som kan komma att påverkas 

av buller och försämrad tillgänglighet. Påverkan på luftkvaliteten längs sträckorna bedöms vara 

försumbar då det primärt är vid inbromsning som det skapas skadliga partiklar.  

Resurser tillgängliga för människan. Längs hela utredningsområdet finns det 

grundvattenförekomster och vattenskyddsområden. I norra delen av utredningsområdet är det 

framförallt skogsmark, medan söder om Hässleholm finns det mycket värdefull jordbruksmark. 

Klimat. Ej alternativskiljande. 
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Genomförbarhet. I hela utredningsområdet finns stora mängder morän vilket är gynnsamt ur 

byggnadstekniska aspekter då morän vanligtvis har hög bärighet vilket innebär att 

förstärkningsåtgärder sällan erfordras i denna typ av jord vid anläggande av järnväg. I hela området 

förekommer också isälvssediment vilket sannolikt innebär någon form av grundförstärkning. 

Isälvssediment är dessutom vanligtvis kraftigt vattenförande. Vid anläggande av järnväg i skärning 

genom isälvssediment måste därför de hydrogeologiska förutsättningarna klarläggas och åtgärder 

utföras för att inte riskera avsänkningar av grundvattnet. Berg, vilket vanligtvis är gynnsamt för att 

anlägga järnväg, förekommer främst i den östra delen mellan Taberg/Tenhult-Värnamo. På sträckan 

mellan Hässleholm och Lund finns horstar i nordvästlig-sydöstlig riktning; Göinge-, Nävlinge-, 

Linderöds-, Matteröds- och Söderåsen. Passagen av dessa horstar kan bli komplicerat beroende på hur 

sträckningen sker, bergkvalitet och tekniska val. I denhär skalan är det svårt att förorda något 

delområde utifrån Genomförbarhet, det gäller samtliga sträckor. 

Sammanfattande kommentar hela utredningsområdet  

Sammantaget framstår centrala eller östra lösningar som mest fördelaktiga i samtliga tre städer. De 

effekter på samhällsutveckling och tillgänglighet som ett centralt alternativ får bedöms uppväga den 

extra kostnad samt komplexitet som dessa alternativ innebär. I Lund och Hässleholm bedöms 

landskapet samverka med en ny station i ett centralt läge. Den centrala lösningen har sammantaget 

bäst måluppfyllelse på fokusområdena Tillgänglighet och Samhällsutveckling. För övriga 

fokusområden är måluppfyllelsen till stor del beroende på aspekt, de platsspecifika förutsättningarna i 

delområdet, samt stationen och järnvägens närmare lokalisering och utformning. 

För de östliga alternativen finns potential till samhällsutveckling (kommunala bebyggelseplaner) i 

samtliga tre städer. Landskapet har en skala/struktur som tål en ny station och de östliga alternativen i 

samtliga städer har en jämförelsevis låg kostnad. De östliga lösningarna har sammantaget en relativt 

god måluppfyllelse på fokusområdena Tillgänglighet och Samhällsutveckling. För övriga 

fokusområden är måluppfyllelsen till stor del beroende på aspekt, de platsspecifika förutsättningarna i 

delområdet, samt stationen och järnvägens närmare lokalisering och utformning. 

De västliga lösningarna bedöms ha marginell potential för stadsutveckling och tillgänglighet. Detta 

uppvägs inte av den lägre kostnad som dessa alternativ innebär. De västliga lösningarna har 

sammantaget en något sämre måluppfyllelse på fokusområdena Tillgänglighet och 

Samhällsutveckling. För övriga fokusområden är måluppfyllelsen till stor del beroende på aspekt, de 

platsspecifika förutsättningarna i delområdet, samt stationen och järnvägens närmare lokalisering och 

utformning. 

Sammanfattningsvis bör de centrala och östliga alternativen utredas vidare i Värnamo, Hässleholm 

och Lund.  

På sträckorna Taberg/Tenhult-Värnamo, Värnamo-Hässleholm och Hässleholm-Lund bedöms inte 

konsekvenserna för fokusområdena Hälsa och säkerhet, Resurser tillgängliga för människan och 

Klimat skilja sig åt mellan delområde väst, central och öst. Utifrån fokusområde Landskap och 

Genomförbarhet bedöms i nuläget gränszonen mellan delområden central och väst längs sträckan 

Taberg/Tenhult – Hässleholm och området i gränszonen mellan delområde central och delområde öst 

längs sträckan Hässleholm – Lund vara något mer fördelaktiga. Effekternas omfattning är dock starkt 

beroende av järnvägens sträckning och utformning. 



 

Sammanfattning 

19 (280) 

 

Måluppfyllelsen för de olika sträckorna och delområdena är till stor del beroende på aspekt, de 

platsspecifika förutsättningarna i delområdet, samt stationen och järnvägens närmare lokalisering och 

utformning.  

 

Figur 10. Sammanställning av måluppfyllelsen för studerade stationer och sträckor, se kapitel 8.4.1 för 

bedömningsskala. 
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Begreppslista 

Delområde – För att komma ner i skala har de sex områdena (Taberg/Tenhult-Värnamo, Värnamo, 

Värnamo-Hässleholm, Hässleholm, Hässleholm-Lund, Lund) delats in i tre delområden vardera; ett 

västligt, ett centralt och ett östligt delområde. Totalt ingår 18 olika delområden i åtgärdsvalsstudien. 

Fokusområden – Används för att gruppera aspekter. Fokusområdena är Tillgänglighet och 

användbarhet, Samhällsutveckling, Landskap, Hälsa och säkerhet, Resurser tillgängliga för människan 

Klimat, Genomförbarhet och Kostnad. 

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. 

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”. 

Miljöbedömning – Bedömning och beaktande av potentiella miljöeffekter och miljökonsekvenser 

som dokumenteras men utan formaliserad lagreglerad process. 

Måluppfyllelseanalys – Utgör en bedömning av i vilken utsträckning den studerade lösningen 

bidrar till eller motverkar möjligheten för höghastighetsjärnvägen att leva upp till framtagna 

projektmål. 

Principlösning – Sammanhängande mängd av systemtekniska funktioner som utvecklas utifrån de 

fasta förutsättningar som projektet har. 

Projektmål – Precisering av de övergripande projektmålen för åtgärdsvalsstudien 

Höghastighetsjärnväg Jönköping-Malmö. 

Station –Plats där tåg kan göra uppehåll för resandeutbyte. 

Regionala höghastighetståg – Regionaltåg som planeras trafikera höghastighetsjärnvägen med 

hastighet upp till 250 km/h. 

Stråk – En schematisk spårdragning mellan olika målpunkter.  

Sträcka – beskrivning av relationerna Taberg/Tenhult-Värnamo, Värnamo-Hässleholm och 

Hässleholm-Lund. 

Tätort – Sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare 

(SCB:s definition). 
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Utredningsområde – Utgör det geografiska område som studeras i åtgärdsvalsstudien 

Höghastighetsjärnväg Jönköping-Malmö. Yttre gränser utgörs av gränserna för restider (2015) och att 

en station i Jönköping antas som en fast förutsättning. Utredningsområdet innehåller möjliga, 

relevanta och byggbara systemlösningar för höghastighetsjärnvägen. 

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. 

Översiktlig design och systemlösning – En översiktlig studie genomfördes under 2015 för 

Jönköping-Malmö för att identifiera lösningar inom utredningsområdet och har utgjort underlag för 

fortsatt arbete.  

Övergripande projektmål – Precisering av de transportpolitiska målen (funktions- och 

hänsynsmålen) för höghastighetsjärnvägen som är framtagna för åtgärdsvalsstudierna. Beaktar 

ändamålen för höghastighetsjärnvägssystemet i Sverige. 
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1. Bakgrund 

1.1. Inledning 

Kapaciteten på det svenska järnvägsnätet är begränsad och kapacitetsutnyttjandet på Södra och Västra 

stambanan är idag högt. Det höga kapacitetsutnyttjandet gör att systemet blir störningskänsligt och att 

det tidvis blir problem med punktligheten, dessutom medför det höga kapacitetsutnyttjandet 

svårigheter att avsätta tillräckligt med tid för underhåll på banorna. 

I Trafikverkets kapacitetsutredning (Trafikverket, 2012) från år 2012 konstateras att järnvägssystemet 

idag har påtagliga kapacitetsbrister, störst är problemen i och kring storstäderna där spårkapaciteten 

inte svarar mot den efterfrågan på kollektivtrafik som finns. Kapacitetsbrist påverkar även den 

långväga tågtrafiken mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö.  

En utbyggnad av höghastighetsjärnväg har diskuterats och utretts under många år i Sverige. År 2008 

utsåg regeringen en utredningsperson som skulle utreda förutsättningarna för en utbyggnad av 

höghastighetsbanor för järnväg i Sverige. Denna rapport presenterades i september år 2009 (SOU 

2009:74). Slutsatsen i utredningen var att höghastighetsbanor är ett bättre alternativ än en 

uppgradering och utbyggnad av stambanorna. Förslaget i rapporten var att separata 

höghastighetsbanor för persontrafik bör byggas på sträckorna Stockholm–Malmö och Stockholm–

Göteborg. 

I mars 2011 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att utreda behovet av ökad kapacitet på järnväg 

fram till 2050. Trafikverket fick tillsammans med Sjöfartsverket ett utökat uppdrag om ökad kapacitet 

och effektivitet för hela transportsystemet. Slutredovisningen av uppdraget gjordes i april år 2012.  

Under 2014 utsåg Sveriges regering en särskild utredare (Sverigeförhandlingen) som ska arbeta för att 

möjliggöra ett snabbt genomförande av en ny höghastighetsjärnväg i Sverige och ta fram förslag till 

principer för finansiering, en utbyggnadsstrategi samt hitta lösningar för spår och stationer där tågen 

ska in i städerna. 

Trafikverket har i uppdrag av regeringen att planera för en utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan 

Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Trafikverkets uppdrag är också att bistå regeringens 

utredare inom Sverigeförhandlingen med underlag och analyser för utbyggnaden.  

1.2. Programmet för En ny generation järnväg  

Trafikverkets arbete med höghastighetsjärnväg i Sverige bedrivs samlat inom ett program som 

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

Ostlänken samt Göteborg-Borås samt två åtgärdsvalsstudier för sträckorna Linköping-Borås 

respektive Jönköping-Malmö.  

Programmet för En ny generation järnväg ska samordna arbetet med höghastighetsjärnväg inom 

Trafikverket i syfte att utifrån ett helhetsperspektiv på anläggningens funktion, kostnader och 

omgivningspåverkan skapa största möjliga samhällsnytta. 
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Programmet ska samordna utvecklingsarbetet i pågående höghastighetsprojekt Ostlänken, Göteborg-

Borås och åtgärdsvalsstudierna Linköping-Borås och Jönköping-Malmö så att en kommande 

utbyggnad sker enligt gemensamma principer/riktlinjer vad gäller övergripande krav, teknisk 

systemstandard och underhållsstrategi.  

Samtidigt ska Programmet identifiera behov av att anpassa lagstiftning och tillämpning samt verka för 

affärsformer som bidrar till utveckling i anläggningsbranschen exempelvis genom industrialiserad 

produktion.  

Programmet ska också, tillsammans med Trafikverkets linjeorganisation, samordna och säkerställa 

leveransen av de utredningar som Sverigeförhandlingen beställer av Trafikverket. 

1.3. Syftet med studien åtgärdsvalsstudien  

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

och förutsättningar för höghastighetsjärnväg på den aktuella sträckan. Utifrån uppsatta ändamål, 

transportpolitiska mål och miljökvalitetsmål, utpekade stationsorter, banans anspråk och 

omgivningens förutsättningar ska principiella lösningar identifieras och analyseras utifrån 

måluppfyllelse, genomförbarhets- och kostnadsaspekter.  

Utifrån slutsatser avseende möjligheter, begränsningar och studerade principiella lösningar ska 

åtgärdsvalsstudien ge rekommendationer för fortsatt arbete, både avseende processuell, tematisk och 

vid behov även geografisk karaktär. 

Åtgärdsvalsstudien bygger vidare på de behov och förslag på åtgärder som tidigare identifierats i bland 

annat Kapacitetsutredningen (Trafikverket, 2012) (åtgärder redovisas i avsnitt 4.1) och utgår ifrån 

regeringsuppdraget att planera för höghastighetsjärnväg på sträckorna Stockholm-Göteborg/Malmö. 

Åtgärdsvalsstudien omfattar därför inte några nya analyser enligt fyrstegsprincipen eller 

trafikslagsövergripande studier.  

Åtgärdsvalsstudien utgör en del av underlaget i arbetet med den kommande nationella 

infrastrukturplanen för perioden 2018-2029. Kunskapen om förutsättningar och tänkbara lösningar 

utgör även ett viktigt underlag för kommande planläggningsprocess där alternativa lokaliseringar ska 

identifieras och analyseras. 

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

spårtekniska förutsättningar, teknisk genomförbarhet, miljökonsekvenser, påverkan på tillgänglighet 

och samhällsutveckling samt kostnadspåverkan.  

Åtgärdsvalsstudien sammanfattar det utredningsarbete som har genomförts under perioden maj 2015-

december 2016. Som underlag till huvudrapporten har olika underlagsrapporter tagits fram. Dessa är: 
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1.4. Underlag till Sverigeförhandlingen   

Utöver att ta fram åtgärdsvalsstudie för Jönköping-Malmö har Trafikverket också i uppdrag att bistå 

Sverigeförhandlingen med övriga underlag och analyser kopplat till utbyggnaden av 

höghastighetsjärnvägen, bland annat underlag avseende stationsorter, kostnader och genomförande.  

Arbetet med åtgärdsvalsstudien och framtagande av övrigt underlag till Sverigeförhandlingen har skett 

parallellt och i delar integrerat vad gäller framtagande och dokumentation av underlag och analyser. 

Sverigeförhandlingen har under hand även tagit del av preliminära slutsatser och arbetsmaterial.  

Studien omfattar nybyggnad av höghastighetsjärnväg på sträckan Jönköping – Malmö. Utredning av 

stationsläge i Jönköping ingår inte i denna åtgärdsvalsstudie. Mellan Lund och Malmö antas 

höghastighetstågen gå på den planerade fyrspåriga järnvägen. På sträckan Jönköping – Lund antas 

järnvägen utformas som ett eget system för höghastighetsjärnvägen utan koppling till befintlig 

järnväg.  

1.5. Sverigeförhandlingen  

Sverigeförhandlingen är en särskild utredare som fått i av regeringen uppdrag att fungera som 

förhandlingsperson för att ta fram principer för finansiering och förslag till utbyggnadsstrategi för 

höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Förhandlingspersonen ska också 

genomföra förhandlingar med berörda aktörer för lösningar om spår och stationer där 

höghastighetsjärnvägen angör till respektive stad. I uppdraget ingår också att arbeta för att öka 

kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i framför allt 

storstadsregionerna.  

Syftet med förhandlingspersonens uppdrag är dels att möjliggöra ett snabbt genomförande av nya 

stambanor på ett sätt som maximerar deras samhällsekonomiska lönsamhet, dels att identifiera 

kostnadseffektiva åtgärder som leder till en förbättrad tillgänglighet och ett ökat bostadsbyggande i 

framför allt storstäderna med fokus på resurseffektivitet, hållbarhet och förtätning. Totalt ska 

infrastruktursatsningar runt om i Sverige möjliggöra byggandet av cirka 100 000 nya bostäder.  

Förhandlingen har också i uppdrag att titta på en möjlig utbyggnad av järnvägen i norr och ingå 

överenskommelser för att främja cykling. Förhandlingspersonen ska slutredovisa sitt uppdrag senast 

31 december 2017. 

Sverigeförhandlingens arbete är indelat i olika faser. I den inledande fasen togs ett gemensamt 

underlag fram tillsammans med berörda parter. Trafikverket tog fram de underlag och de analyser 

 Underlagsrapport Landskapskaraktärsanalys 

 Underlagsrapport Miljöbedömning 

 Underlagsrapport Station Värnamo 

 Underlagsrapport Station Hässleholm 

 Underlagsrapport Station Lund 
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som behövs när det gäller olika sträckningar för höghastighetsjärnvägarna. Sverigeförhandlingen 

föreslog olika finansieringsalternativ samt tog fram en analys som beskrev de kommersiella 

förutsättningarna för höghastighetsjärnväg.  

Finansieringen för de olika infrastrukturprojekten ska komma från såväl staten, berörda kommuner 

och landsting som brukaravgifter och privata investerare. När förhandlingarna är avslutade skrivs 

överenskommelserna under av medfinansiärerna. Förhandlingens slutrapport ska dels innehålla ett 

förslag till en strategi för en utbyggnad av de nya höghastighetsjärnvägarna, dels ingångna 

överenskommelser med berörda parter samt åtgärder för en ökad tillgänglighet och ett ökat 

bostadsbyggande i storstäderna. 

Under våren år 2016 inleddes förhandlingarna med de tre kommuner som grönt stråk omfattar, 

Värnamo, Hässleholm och Lund. Först ut att nå en överenskommelse med Sverigeförhandlingen var 

Värnamo kommun som samtidigt förband sig till att bygga bostäder och medfinansiera den nya 

järnvägen. Senare slöts även överenskommelser med Hässleholm och Lund så att alla tre kommuner 

nu har förbundit sig att bygga bostäder och medfinansiera järnvägen. 

Förhandlingsmodellen är hämtad från 2013 års Stockholmsförhandling där man enligt samma modell 

förhandlade fram fyra nya tunnelbanesträckningar och 78 000 nya bostäder i Stockholm. 

1.6. Arbetsprocessen och arbetets upplägg 

Trafikverket är initiativtagare till åtgärdsvalsstudien Jönköping-Malmö och driver också själva 

arbetsprocessen kopplad till studien.  Styrningen av utredningen sker genom en intern 

programstyrgrupp. En konsultgrupp genomför själva utredningsarbetet. 

Metodik för åtgärdsvalsstudier. Utredningsarbetet utgår från metodiken för åtgärdsvalsstudier 

(Trafikverket, 2015a). I stort innebär det att arbetet indelas och redovisas i fem olika block. 

Utredningsarbetet i de olika blocken följer varandra, men ofta behöver man arbeta parallellt och/eller 

gå tillbaka och fördjupa underlagen innan man kan gå till nästa steg, se figur 11.  

 

Figur 11. Arbetsprocessen för åtgärdsvalsstudien. 

 

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

olika nationella, regionala och kommunala mål som ligger till grund för dessa. Under Krav och 

riktlinjer redovisas de olika tekniska krav och riktlinjer som är styrande för höghastighetsjärnvägens 

sträckning, utformning och konstruktion. 

Under Förutsättningar beskrivs studiens olika förutsättningar. 
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Alternativa lösningar beskriver de olika principiella lägen som har studerats i stråket Värnamo-

Hässleholm-Lund. I stationsorterna Värnamo, Hässleholm och Lund har västliga, centrala och östliga 

stationslösningar studerats på en principiell nivå. Sträckorna mellan orterna har delats in i smalare 

delområden där möjligheterna att komma fram med höghastighetsjärnvägen har studerats i varje 

delområde.  

Under Potentiella effekter och konsekvenser/måluppfyllelse redovisas effekter och konsekvenser av 

olika principiella lösningar i stationsorterna och för sträckorna mellan orterna. För stationerna och 

sträckorna har en bedömning gjorts av hur väl olika principiella lösningar uppfyller utredningens 

projektmål.  

Nedanstående fokusområden och aspekter används för beskrivning av effekter/konsekvenser. En 

måluppfyllelse har genomförts för alla fokusområden utom Kostnad och Genomförbarhet. 

 

Figur 12. Sammanställning över fokusområden och aspekter. 

 

Fokusområde Klimat har beskrivits på en generell nivå under kapitel 2.6. Under Förutsättningar, 

Alternativa lösningar, Effekter och Måluppfyllelse hänvisas därför till detta kapitel. 

Förslag till inriktning kommer att kompletteras under 2017 när åtgärdsvalsstudien också ska 

färdigställas och slutlevereras. 
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Landskapskaraktärsanalys. Höghastighetsjärnvägens sträckning mellan Jönköping och Malmö 

kommer bli cirka 25 mil lång och passera genom många olika typer av landskap. Den nya järnvägen 

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

landskapsanpassning som möjligt krävs förståelse för landskapets förutsättningar, känslighet och 

potential. En landskapskaraktärsanalys ligger därför som grund för utredningsarbetet.  

Miljöbedömning En studie som åtgärdsvalsstudien omfattas inte av något formellt krav på 

miljöbedömning. Trafikverkets bedömning är att vid planeringen av en så pass stor åtgärd som en 

höghastighetsjärnväg, bör miljöaspekter undersökas och integreras tidigt i processen. Detta för att så 

långt som möjligt minimera miljöpåverkan. En miljöbedömning tas därför fram parallellt med 

åtgärdsvalsstudien. Den process som valts har utformats för att på många sätt likna den procedur som 

benämns miljöbedömning i miljöbalken.  
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2. En ny generation järnväg 

2.1. Höghastighetssystemets olika delprojekt 

Sträckan Jönköping-Malmö är en del av den nya höghastighetsjärnvägen i Sverige. Övriga delar av 

höghastighetssystemet har avgränsats i följande projekt:  

 

Nedan följer en kort beskrivning av utredningsläget på de olika sträckorna.  

 

Figur 13. Höghastighetsjärnvägens olika delar. 

 Järna-Linköping ”Ostlänken” 

 Linköping-Borås 

 Göteborg-Borås 
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Järna-Linköping ”Ostlänken” 

Via Nyköping går idag en del av stråket Södra stambanan som idag är enkelspårig och begränsar 

trafikeringsmöjligheterna förbi Nyköping medan Södra stambanans sträckning har dubbelspår förbi 

Norrköping och Linköping. 

Ostlänken är den första delen av en ny generation järnväg i Sverige och ett framtida 

höghastighetssystem mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Ostlänken ska göra det 

möjligt att resa snabbare, säkrare och smidigare. Projektet ska svara på människors behov av hållbara 

resor och transporter, ge regionerna chans att växa samt skapa möjligheter att utöka andelen 

regionaltrafik och godstransporter på befintlig järnväg. 

Sträckan omfattar ca 150 kilometer nytt dubbelspår.  Stationer för av- och påstigning planeras på fem 

platser. I Vagnhärad planeras ett nytt resecentrum strax norr om bebyggelsen. Vid Nyköping planeras 

dels en sträckning via Skavsta flygplats, dels en bibana via centrala Nyköping. I Norrköping och 

Linköping planeras nya resecentrum i något annorlunda lägen än idag, men fortfarande centralt i 

städerna. 

 

Figur 14. Järna-Linköping “Ostlänken”. 

Ostlänken fyller flera funktioner, som en del av en höghastighetssystemet mellan Stockholm och 

Göteborg/Malmö och som en förstärkning av regionaltågssystemet i stråket Mälardalen-

Södermanland-Östergötland. Ostlänken kommer att trafikeras med såväl direkttåg mellan 
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ändpunktsmarknaderna och regionaltåg med ett fåtal uppehåll. Ostlänken ansluter till det befintliga 

järnvägsnätet i Järna, Norrköping och Linköping.  

Ostlänken planeras för persontåg i upp till 320 kilometer i timmen. När de snabba persontågen flyttas 

till Ostlänken blir det mer plats för godståg och långsammare regionaltåg på Södra och Västra 

stambanan, där persontågen går idag.  

I Ostlänken pågår för närvarande arbete med järnvägsplaner och ansökan till regeringen om 

tillåtlighet. Sträckningen genom centrala Linköping ingår för närvarande inte i arbetet med tillåtlighet. 

Frågan hanteras i nuläget inom Sverigeförhandlingen. 

En successiv byggstart påbörjas av Trafikverket år 2017 och med full produktion år 2021. Målet är att 

de första tågen ska börja rulla 2028.  

Linköping-Borås 

På sträckan mellan Linköping och Borås saknas en järnväg helt. Den som vill resa med tåg mellan 

orterna i stråket tvingas till långa omvägar via Nässjö och Falköping. Restiden blir ofta dubbelt så lång 

som med bil. Banverket genomförde år 2010 en förstudie som resulterade i ett avgränsat 

utredningsområde på sträckan Linköping-Borås. Förstudien ligger till grund för den åtgärdsvalsstudie 

som Trafikverket nu genomför.  

I stora drag har studien samma syfte och innehåll som åtgärdsvalsstudien för Jönköping-Malmö. 

Utredningen är en viktig grund för den alternativgenerering som påbörjas i planläggningsprocessen 

och som resulterar i alternativa lokaliseringar. I valet tas hänsyn till landskapets känslighet och 

potential, kostnadspåverkan, miljökonsekvenser, sociala konsekvenser, samhälls- och 

regionalekonomiska konsekvenser och påverkan på tillgänglighet.  

Göteborg-Borås 

Idag har sträckan Göteborg-Borås enkelspår vilket starkt begränsar trafikeringsmöjligheterna på 

sträckan. De stora behov som finns av förbättrade tågförbindelser mellan såväl Göteborg-Borås som 

Göteborg-Stockholm kan inte mötas av befintlig infrastruktur. 
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Figur 15. Göteborg-Borås. 

 

Med dubbelspår, byggt för hastigheter upp till 320 km/timme, kan restiderna med snabba regionaltåg 

mellan Göteborg och Borås halveras och antalet tåg öka. Den nya järnvägen stärker 

kommunikationerna inom Västsverige, knyter regionens två största städer närmare varandra, 

förbättrar kommunikationerna till Landvetter flygplats och är en länk i en ny generation järnväg 

Stockholm-Göteborg via Jönköping. 

För närvarande pågår arbete med två lokaliseringsutredningar, järnvägsplan, systemhandling och 

miljökonsekvensbeskrivning. Byggstart är planerad till år 2020 på delen Mölnlycke–Bollebygd via 

Landvetter flygplats. 

2.2. Anknytande planering 

Det utredningsarbete som genomförs idag för höghastighetssystemets olika delprojekt har föregåtts av 

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

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

kapacitetshöjande åtgärder – förslag på lösningar till år 2025 och utblick mot år 2050 

(Trafikverket, 2012) 

 Trafikering med nya höghastighetsbanor Stockholm – Göteborg/Malmö (Trafikverket, 2015b) 

 Översiktlig landskapskaraktärsanalys, södra Sverige, Underlagsrapport till åtgärdsvalsstudier 

för ny höghastighetsjärnväg Linköping–Borås samt Jönköping–Malmö (Trafikverket, 2015c) 

 Höghastighetsbanor - ”anpassning till landskapets förutsättningar och funktioner”, 2009. 

(SOU 2009:74) 
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Det har också genomförts eller pågår många olika projektspecifika studier i anslutning till 

höghastighetssystemet. Nedan följer en beskrivning av dessa. 

Stockholm-Järna 

Sträckan Stockholm-Järna är gemensam för all fjärr- och regionaltågstrafik som ska till och från 

Stockholm från Södra Stambanan, Västra stambanan, Svealandsbanan och Nyköpingsbanan. 

Begränsningar på sträckan får därmed konsekvenser för stora delar av södra Sveriges tågtrafik.  

Trafikverket genomförde under 2011 en förstudie (Trafikverket, 2011), där hänsyn togs till den 

förväntade trafikökning som utbyggnaden av ett höghastighetssystem skulle innebära. Utredningen 

kunde konstatera att en omfattande utbyggnad av järnvägen är nödvändig. Nya spår mellan 

Gerstaberg (Järna) och Flemingsberg är avgörande för att trafiken i det antagna scenariot för år 2030 

ska få plats. På kortare sikt (år 2020) konstaterar utredningen att det behövs mindre åtgärder för att 

stärka kapaciteten, bl a utbyggnad av ett till plattformsspår i Flemingsberg. 

För närvarande pågår utbyggnad av ett nytt spår vid Flemingsbergs station (spår 0). I samband med 

projekteringen tas hänsyn till en eventuell utbyggnad av två nya spår för höghastighetssystemet. 

 

Figur 16. Stockholm-Järna. 
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Jönköping-Värnamo, upprustning av befintlig järnväg 

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

planen för 2014–2025 har sträckan pekats ut som en brist. Det indikerar att upprustning av banan kan 

bli aktuell. Trafikverket har tillsammans med övriga aktörer i Jönköpings län genomfört en 

åtgärdsvalsstudie (ÅVS). Åtgärdsvalsstudiens rekommenderade åtgärder syftar till förbättrad restid, 

kapacitet och återställningsförmåga, samt att möjliggöra trafikering med elektrifierade tåg.  

Tranås  

En åtgärdsvalsstudie har genomförts som undersöker möjligheterna att kunna vända regionaltåg till 

och från Nässjö/Jönköping i eller i närheten av Tranås, som ett resultat av att Östgötapendeln inte 

längre kör genomgående tåg genom Tranås. Utredningen tittar även på hur alternativa lösningar 

förbättrar situationen för övrig persontågstrafik samt för godstrafiken. 

Borås-Jönköping 

På sträckan Borås-Jönköping har ett flertal olika åtgärdsvalsstudier genomförts eller pågår, se tabell 1. 

Tabell 1. Åtgärdsvalsstudier längs sträckan Borås-Jönköping. 

Åtgärdsvalsstudie Status februari 2017 

ÅVS Noden Borås Pågående 

ÅVS Kust till kust-banan (Göteborg – Borås) Pausad 

ÅVS Viskadalstråket Pågående 

ÅVS Västra stambanan (genom västra Götaland) Avslutad 

ÅVS Västkuststråket Avslutad 

ÅVS Älvsborgsbanan Planerad 

ÅVS Göteborg – Varberg Planerad 

ÅVS Väg 26 Halmstad – Kristinehamn Pågående 

ÅVS Stråk 9 Trollhättan –Alingsås-Borås Planerad 

 

Kust till kust-banan 

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

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

stärka upptagningsområdet till ett eventuellt stationsläge för höghastighetståg.  

Två av åtgärdsvalsstudierna avser Kust till kust-banan, dels sträckan Värnamo – Växjö, dels sträckan 

Växjö mot Kalmar och Karlskrona. Olika alternativ studerades för att nå restidsmålen. De åtgärder 

som studerats är dels hastighetshöjande åtgärder – korglutande tåg, trimningsåtgärder och 



 

 

2. En ny generation järnväg - 2.3. Utbyggnadsstrategi 

  
37 (280) 

 

kurvrätningar, dels kapacitetshöjande åtgärder – justeringar i trafikupplägg, nya mötesstationer och 

dubbelspårsutbyggnader.  

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 8 km 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. 

Hässleholm C 

En åtgärdsvalsstudie pågår för Hässleholm C som syftar till att förbättra tillgängligheten till och inom 

stationen, mot bakgrund av den resandeökningen som skett och standarden på befintliga 

anläggningar. I arbetet tas höjd för en framtida höghastighetsstation i Hässleholm. Åtgärdsvalsstudien 

är ett samarbete mellan Trafikverket, kommunen, region Skåne och Jernhusen. Del 1 genomfördes år 

2015 och del 2 pågår under hösten 2016 fram till februari 2017 

2.3. Utbyggnadsstrategi 

Det finns många frågor i anslutning till höghastighetssystemet som ännu inte är besvarade. I 

Sverigeförhandlingens uppdrag ligger att utreda en del av de frågor som rör hela systemet, t.ex. att 

möjliggöra för ett snabbt genomförande av höghastighetssystemet och att ta fram förslag till principer 

för finansiering, en utbyggnadsstrategi samt hitta lösningar för spår och stationer där tågen ska in i 

städerna. 

Arbetet med utbyggnadsstrategin har pågått under år 2016 och har avrapporterats till regeringen på 

olika sätt. I den delrapport som överlämnades av Sverigeförhandlingen till regeringen år 2016 

(Svergieförhandlingen, 2016a) och utvecklades i den lägesrapport som överlämnades i juli 

(Sverigeförhandlingen, 2016b) lämnades följande rekommendationer för hur en eventuell 

etapputbyggnad ska ske: 

 För att så snart som möjligt kunna realisera investeringarna och få igång trafik med 

höghastighetståg föreslås att färdigställandet av en hel delsträcka Stockholm – Malmö eller 

Stockholm – Göteborg ska prioriteras. 
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 Sträckan Järna – Jönköping bör byggas tidigt för att öka möjligheten att hela systemet står 

klart år 2035 samt för att avlasta den hårt belastade Södra stambanan. 

 Järnvägen ska byggas med teknik som gör det möjligt för tågen att även trafikera övrigt 

järnvägsnät. 

 Järnvägen ska byggas för höghastighetståg och regionala höghastighetståg. För att minska 

kapacitetskonflikter mellan de snabbaste tågen och regionaltågen bör antalet stationer 

begränsas. Färre stopp gör att genomsnittshastigheten för de olika tågtyperna närmar sig 

varandra vilket gör att restiden för de snabba tågen kan vara låg samtidigt som risken för 

störningar minskar. Av samma anledningar bör antalet kopplingspunkter till det övriga 

järnvägsnätet vara få.  

Arbetet med utbyggnadstrategin fortsätter och preciseras under år 2017. 

För att nyttoeffekterna av en höghastighetsjärnväg mellan Jönköping och Malmö ska få fullt utfall 

krävs att hela sträckan är utbyggd. En halv utbyggnad till halva kostnaden kommer inte att medföra att 

halva den samhällsekonomiska nyttan faller ut. Det kan emellertid av olika orsaker, exempelvis 

ekonomiska och byggnadstekniska skäl, finnas behov av att dela in utbyggnaden i etapper som kan 

genomföras var för sig och ändå medföra så stor samhällsekonomisk nytta som möjligt.  

Prioriteringen av etapper bör i första hand bygga på vilken eller vilka etapper som ger störst nytta per 

investerad krona. Beaktas bör också att synergieffekter kan uppnås av att två etapputbyggnader som 

inte är direkt sammanlänkade, exempelvis två etapper som ansluter Södra stambanan vid olika 

punkter, färdigställs samtidigt. Detta förutsätter att tillfälliga fysiska anslutningar till befintlig bana 

kan anläggas på ett kapacitetsmässigt, samhällsekonomiskt och miljömässigt acceptabelt sätt. Ett 

exempel på en sådan synergieffekt är att en utbyggnad mellan Hässleholm och Lund kan möjliggöra 

nya trafikupplägg mellan Stockholm och Malmö via Södra stambanan och Ostlänken. 

Höghastighetståg kan då, tills höghastighets 

järnvägen är helt utbyggd, gå på Södra stambanan från Hässleholm och norrut, där det år 2030 

bedöms vara medelstora kapacitetsbegränsningar.  

Följande förslag till utbyggnadsetapper har gjorts med hänsyn till möjliga trafikupplägg till 

målpunkter och kapacitetseffekter i järnvägssystemet. 

Hässleholm – Lund 

Höghastighetsjärnvägen kommer gå mellan Hässleholm och Lund, precis som Södra stambanan, och 

med kopplingspunkter i städerna möjliggöra en omfördelning av trafiken. Södra stambanan är redan i 

nuläget hårt belastad på den här sträckan. Utbyggnaden kommer få en stor avlastande kapacitetseffekt 

på Södra stambanan.   

I Lund kommer höghastighetsjärnvägen att ansluta till Södra stambanan mot Malmö. Södra 

stambanan antas i det skedet vara utbyggd till fyra spår på hela sträckan.  
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Jönköping – Värnamo 

I Värnamo ansluter Kust till kust-banan samt banan Halmstad-Nässjö/Jönköping. Båda banorna är 

enkelspåriga. Utbyggnaden ger ingen eller endast liten avlastning av Södra stambanan.  

Värnamo – Hässleholm 

I Hässleholm ansluter Södra stambanan med dubbelspår samt de enkelspåriga banorna Skånebanan 

och Markarydsbanan. Som isolerad etapp får utbyggnaden ingen tydlig trafikfunktion, den ger vidare 

ingen eller endast liten avlastning av Södra stambanan.  

Övergripande kommentar 

Möjligheten att uppnå synergieffekter mellan deletapper som inte är sammanbyggda bedöms vara 

liten. Med undantag för sträckan mellan Lund och Hässleholm, där Södra stambanan löper parallellt 

med höghastighetsjärnvägen, krävs anslutning via bibanor för att koppla ihop olika etapper. 

Anslutningarna har tydliga kapacitetsbegränsningar och innebär stora restidsförlängningar. 

Som enskild etapp bedöms Lund – Hässleholm ge störst nytta. Sträckan är redan idag hårt belastad 

och en utbyggnad med två nya spår kommer därmed att ge stora positiva kapacitetseffekter på Södra 

stambanan, i första hand på sträckan Hässleholm – Lund men även på Södra stambanan som helhet.  

2.4. Samlad effektbedömning 

Som tidigare beskrivits har höghastighetssystemet avgränsats i olika delprojekt där arbetet med 

Ostlänken har kommit längst. Parallellt med de projektspecifika utredningar som tas fram genomförs 

också utredningar för hela systemet. Trafikverket har under 2016 tagit fram en samlad 

effektbedömning (SEB) för höghastighetståg mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. I 

den samlade effektbedömningen jämförs ett utbyggt nät för höghastighetståg mot ett 

referensalternativ1. I referensalternativet ingår de investeringsobjekt som det finns beslut om att 

färdigställa innan 2040, se figur 17 i kapitel 2.5. Den samlade effektbedömningen syftar till att 

beskriva de kostnader och effekter som en höghastighetsjärnväg beräknas eller bedöms leda till. Tre 

delar ingår: 

  

I den samlade effektbedömningen har antagits stationslägen enligt det förslag som 

Sverigeförhandlingen presenterade i februari 2016. Trafikverket har baserat på detta tagit fram ett 

möjligt trafikupplägg för höghastighetståg, snabba regionaltåg och godstransporter. Den kalkylperiod 

som används är 60 år. 

Sammantaget visar den samhällsekonomiska kalkylen att de beräknade samhällsekonomiska nyttorna 

inte räcker till för att täcka kostnaderna för investering, drift och underhåll. Under kalkylperioden ger 

höghastighetsbanorna upphov till en samhällsekonomisk förlust om totalt 253 miljarder kronor.  

                                                           
1 Kallas även jämförelsealternativ i en samlad effektbedömning.   

 samhällsekonomisk kalkyl 

 fördelningsanalys 

 måluppfyllelseanalys  
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Kostnaderna är alltså betydligt större än de beräknade nyttorna vilket resulterar i en s.k. 

nettonuvärdeskvot på ca -0,6 vilket enligt Trafikverkets klassificering tyder på att åtgärden är mycket 

olönsam. 
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Tabell 2. Samhällsekonomisk kalkyl för höghastighetsjärnvägen. Effekterna redovisas uppdelat på gods- 

respektive persontrafik. Samtliga värden avser värdering för hela kalkylperioden.   

Samhällsekonomisk effekt Nuvärde 

(Msek) 

Varav 

persontrafik 

Varav 

godstrafik 

Samhällsekonomisk investeringskostnad    

Höghastighetsbanor enligt Sverigeförhandlingens 

presentation 

– 403 3002   

Drift och underhåll infrastruktur    

Underhåll – 18 600   

Reinvesteringar – 11 400   

Drift – 500   

Effekter för trafikföretag    

Biljettintäkter 84 500 84 500  

Trafikeringskostnader – 46 700 – 46 700  

Effekter för resenärer och godskunder    

Restid och reskostnad; resenärer 111 500 111 500  

Transporttid och transportkostnad godskunder 26 400  26 400 

Budgeteffekter    

Drivmedelsskatt – 27 100 – 7 000 – 20 100 

Banavgifter 10 600 4 100 6 500 

Moms 5 000 5 000  

Externa effekter    

Luftföroreningar och klimatgaser 8 000 3 400 4 700 

Trafikolyckor 4 900 2 200 2 700 

Marginellt infrastrukturslitage – 7 200 – 2 700 – 4 500 

Buller 10 500  10 500 

    

SUMMA EFFEKTER 150 000   

NETTORESULTAT -253 200   

    

Nettonuvärdeskvot (NNK) – 0,6   

 

Fördelningsanalysen visar att de stora fördelarna främst ligger på nationell nivå. Analysen visar även 

att det är Stockholm följt av Göteborg, Malmö, Linköping och Jönköping som får störst absolut nytta 

av höghastighetsbanorna. Om beräkningen istället görs per invånare återfinns de största nyttorna i 

Linköping, Jönköping, Borås, Härryda och Värnamo.  

Störst fördel av investeringen får resenärerna, medan externt berörda individer framförallt påverkas 

negativt av intrång i landskapet. Den näringsgren och det trafikslag som gynnas mest är tågoperatörer 

och spårbunden trafik samtidigt som flygbolag och flygtrafik påverkas mest negativt. Vuxna (18-65 år) 

är den åldersgrupp som påverkas mest positivt av åtgärden. 

                                                           
2 Den samhällsekonomiska investeringskostnaden skiljer sig från det som vanligtvis brukar anges som 
investeringskostnad. Skillnaden beror dels på de alternativkostnader som följer av att anläggningen 
skattefinansieras (så kallad skattefaktor), dels den samhällsekonomiska ränta som tillkommer för att 
investeringen betalas innan anläggningen börjar användas (så kallad kapitalisering). 
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Måluppfyllelseanalysen visar att investeringen i höghastighetsjärnväg bidrar positivt till uppfyllande 

av funktionsmålet bl.a. därför att tillförlitlighet i medborgares resor och näringslivets transporter ökar. 

Dessutom förbättras t.ex. tillgängligheten till storstäder och den interregionala tillgängligheten. 

Investeringens bidrag till hänsynsmålet bedöms vara positiv eftersom påverkan på klimatet 

sammantaget har bedömts minska även om investeringen leder till ökad klimatpåverkan i byggskedet.  

2.5. Referensalternativ 

Referensalternativet för den samhällsekonomiska bedömningen innehåller de infrastrukturobjekt som 

finns upptagna i beslutad nationell plan och regionala planer. Detta innebär att befolkningsunderlag, 

passagerarflöden, bil- och flygplanstrafik med mera hämtas från de genomförda modellanalyserna.  

Det är dock viktigt att notera att innehållet i referensalternativet kommer att revideras med tiden 

eftersom planeringstiden är lång och sker parallellt med den nationella planeringen. Det gör att nya 

objekt från senare versioner av den nationella planen kommer att läggas till. 

I kommande planläggning föreslås att ytterligare ett referensalternativ med uppgraderad stambana 

används för sträckan mellan Jönköping – Malmö. I detta alternativ lägger man till en utbyggnad av 

befintliga stambanor enligt Trafikverkets rapport daterad 31 maj 2016 (Trafikverket, 2016b).  

Referensalternativet innehåller de infrastrukturobjekt som berör det geografiska utredningsområdet 

och är listade i den nationella planen och i Jönköping-, Kronoberg- och Skåne länstransportplaner för 

år 2014-2025. Referensalternativet inkluderar inte riktade eller vidmakthållande åtgärder.  



 

 

2. En ny generation järnväg - 2.5. Referensalternativ 

  
43 (280) 

 

 

Figur 17. Åtgärder i nationell och regionala planer. 

Den nationella transportplanen är en långsiktig ekonomisk planering av det samlade 

transportsystemet för väg, järnväg, sjöfart och luftfart. I planen finns uppgifter om hur mycket pengar 

som kan användas, vad som ska göras och vilka geografiska områden som planen berör och 

fastställdes den 3 april 2014 av regeringen. Utgångspunkten är att i första hand vårda den befintliga 

infrastrukturen och effektivisera den men även att bygga om och bygga nytt för att kunna utveckla 

samhället. Den ekonomiska ramen för den nationella planen uppgår till 522 miljarder kronor för 
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perioden 2014-2025. En lista över berörda nationella och regionala åtgärder inom utredningsområdet 

finns i Figur 17. 

I den nationella planen har regeringen avsatt 35,4 miljarder kronor (inklusive driftbidrag för icke-

statliga flygplatser) till länstransportplaner. Sveriges 21 län har utifrån sina transportbehov tagit fram 

varsin länstransportplan för år 2014-2025 över de satsningar som de anser vara aktuella för sin region. 

Det aktuella området innefattar länstransportplaner för Jönköping-, Kronoberg-, och Skåne län. De 

objekt som finns i länstransportplanerna men utanför utredningsområdet ingår inte i 

referensalternativet. Arbetet med nästa nationella transportplan för åren 2018-2029 pågår. 

2.5.1. Utvärdering av referensalternativ mot ändamålet 

De åtgärder som finns i referensalternativet är åtgärder på järnvägsnätet som främst innebär 

upprustning, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder på befintligt nät. Åtgärder på vägar är främst 

kapacitetshöjande och säkerhetsanpassning. Även ombyggnation till motorväg förekommer på ett fåtal 

ställen. Åtgärder för kollektivtrafik, gång och cykel samt säkerhetshöjande åtgärder finns i samtliga 

regionala planer. Sammantaget innebär referensalternativ att det sker flera mindre åtgärder inom hela 

utredningsområdet som inte innebär någon större förändring jämför med idag.  

Nedan bedöms hur väl referensalternativet uppfyller ändamålet. Ändamålet redovisas i avsnitt 5,2 

 Frigöra kapacitet på befintlig järnväg för att möjliggöra robusta och hållbara transporter för 

människor och gods 

Referensalternativen innehåller åtgärder på Södra stambanan i form av utbyggnad av nya spår mellan 

Flackarp och Arlöv samt införande av ERTMS B. Dessa åtgärder innebär att kapaciteten på befintlig 

järnväg förbättras något, vilket innebär att referensalternativet bidrar marginellt till att ändamålet 

uppfylls. 

 Genom ökad tillgänglighet skapa förutsättningar för regional utveckling 

Referensalternativen innehåller åtgärder på Södra stambanan och på Skånebanan och 

Jönköpingsbanan vilket ger en viss kapacitetsökning på dessa banor. Likaså sker en del 

kapacitetshöjande åtgärder på vägar i utredningsområdet. Sammantaget bedöms dessa åtgärder att 

tillgängligheten förbättras något vilket innebär att referensalternativet bidrar marginellt till att 

ändamålet uppfylls. 

 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 

Referensalternativet förbättrar kapaciteten något på sträckan mellan Stockholm och Malmö. Åtgärder 

utanför utredningsområdet medför att restiden mellan Stockholm och Malmö blir kortare, men 

restiden kommer inte att nå 2 timmar och 30 minuter. Referensalternativet bedöms motverka att 

ändamålet uppfylls.  

 Öka tillgängligheten till de internationella marknaderna för människor och näringsliv 
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Referensalternativet bedöms inte innehålla några åtgärder som direkt ökar tillgängligheten till 

internationella marknader. Referensalternativet bedöms motverka att ändamålet uppfylls.  

Sammantaget bedöms inte de åtgärder som referensalternativet omfattar uppfylla två av ändamålets 

delar. De delar som inte uppfylls gäller snabba och hållbara persontransporter mellan Sveriges största 

städer och ökad tillgänglighet till internationella marknader. För att dessa delar av ändamålet ska 

uppfyllas behövs tåg med högre hastigheter mellan Stockholm och Göteborg samt Stockholm och 

Malmö med möjlighet till anslutning till Köpenhamn. 

2.6. Klimatkonsekvenser 

2.6.1. Koldioxidutsläpp från trafiken 

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 ersätta flygresor samt att frigöra utrymme 

på befintliga banor för ökad godstrafik. 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 klar klimatnytta vid drift. 

Beräkningar med utgångspunkt från den samhällsekonomiska kalkyl som upprättats för den planerade 

utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen i Sverige visar att utsläppen av koldioxid från alternativa 

transportmedel  (på grund av överflyttning från flyg och väg) minskar med 205 000 ton per år om det 

finns en höghastighetsjärnväg mellan Stockholm-Malmö och Stockholm-Göteborg. En kommande 

utredning kommer att beräkna klimatnyttorna av överflyttning av trafik och dessa kommer att 

kompletteras till slutleveransen av miljöbedömningen och åtgärdsvalsstudien. 

2.6.2. Koldioxidutsläpp från infrastrukturanläggningen 

Den primära klimatbelastningen från en höghastighetsjärnväg sker initialt vid byggandet och driften 

av anläggningen snarare än för tågdrift. Här finns ett tydligt samband mellan användningen av stål 

och betong och totala klimatbelastningen. Det innebär att konstruktioner som kräver sådant material 

räknas som klimatintensiva. Sett till konventionellt byggande bidrar därför anläggningstyper som bro 

och betongtråg i hög utsträckning till klimatpåverkan. Detsamma gäller för tunnlar om dessa kläs 

invändigt med cement/betong. Då höghastighetsjärnväg ställer ytterligare krav på stabilitet 

tillkommer pålning i större utsträckning jämfört med en konventionell järnväg vilket ytterligare ökar 

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 1 630 000 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 5 800 000 

ton CO2-ekvivalenter. 
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2.6.3. Aspektens bidrag till måluppfyllelse av hänsynsmålen 

Mål 1: Höghastighetsjärnvägen ska bidra till uppfyllande av Sveriges klimatmål. 

Enligt Sveriges klimatmål ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 

2050. Eftersom höghastighetsjärnvägen Jönköping-Malmö bidrar till utsläpp i storleksordningen 1,63 

miljoner ton motverkar höghastighetsjärnvägen uppfyllandet av klimatmålet. Samtidigt kommer 

järnvägen i längden att bidra till klimatmålet genom att trafik flyttas över från väg till järnväg.  

Mål 2: Höghastighetsjärnvägen ska lokaliseras och utformas så att en effektiv 

energianvändning uppnås under anläggningens livscykel. 

Genom att välja den korridor samt spårlinje som ger möjlighet att utforma anläggningen så 

koldioxidsnålt som möjligt kan målet uppnås. Om klimatkalkylernas resultat tillåts påverka beslut om 

anläggningens placering och utformning kommer målet att kunna uppnås.  

Den sammanlagda bedömningen för aspekten klimat är dock att det finns risk för att måluppfyllelse 

motverkas eftersom järnvägen kan komma att generera stora utsläpp under byggskedet. 
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3. Intressenter 

Trafikverket är initiativtagare till åtgärdsvalsstudien Jönköping-Malmö och driver också själva 

arbetsprocessen kopplad till studien. Trafikverkets organisation för åtgärdsvalsstudien har gemensamt 

med organisationen för åtgärdsvalsstudien för höghastighetsjärnväg Linköping-Borås en intern 

ledningsgrupp.  

Det finns många externa intressenter till åtgärdsvalsstudien. Trafikverket har kategoriserat dessa som 

primära, sekundära och övriga intressenter. Intressentindelningen förändras när utredningsskedet 

övergår i skede järnvägsplan. 

Primär intressent (p): kan bidra till åtgärdsvalsstudien genom dialog under hela 

åtgärdsvalsstudien. Till de primära intressenterna hör beslutsfattare och tjänstemän i de kommuner, 

regioner och länsstyrelser som berörs av utredningsområdet samt vissa statliga myndigheter. 

Sekundär intressent (s): behöver delta under en viss period eller i en begränsad 

sakfråga.  Påverkas och vill därför påverka studien. Till de sekundära intressenterna hör boende, 

mark- och fastighetsägare längs stråket samt länsstyrelser, regioner och kommuner utanför 

utredningsområdet. 

Övrig intressent (ö): grupp som behöver informeras om åtgärdsvalsstudien eller delar av den.  

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

lösningar. Detta kommer att fortsätta och fördjupas allteftersom arbetet fortskrider. Parallellt pågår 

också samtal med berörda länsstyrelser.  

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

olika intressentgrupper. Referensgrupper finns på statlig respektive regional nivå där länsstyrelser, 

Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, regioner och kommuner deltar. Arbetsgrupper finns med de 

utpekade stationsorterna Värnamo, Hässleholm och Lund. En arbetsgrupp med berörda länsstyrelser 

har också träffats. Andra mötesformer förekommer också med andra intressenter, liksom en aktiv 

hemsida med nyhetsbrev med mera. Under hand kommer intressenterna att involveras i olika former 

och grupper.  

När åtgärdsvalsstudien så småningom övergår i järnvägsplan tar den formella samrådsprocessen vid. 

Då formaliseras hur och vilken information som ska kommuniceras och med vilka, inklusive den 

aktiva medborgardialogen kopplat till olika frågor såsom exempelvis landskapet.  

 

  



 

 

4 Avgränsningar - 2.6 Klimatkonsekvenser 

48 (280) 

 

4. Avgränsningar 

4.1. Tidigare utredningar och tillämpning av fyrstegsprincipen 
 

Järnvägsnätets kapacitetsproblem och behov har varit kända under många år. Ett flertal olika studier 

har genomförts som konstaterar ungefär samma sak, att kapacitetsutnyttjandet är högt på Södra och 

Västra stambanan. Det höga kapacitetsutnyttjandet medför olika problem, att systemet blir 

störningskänsligt och medför punktlighetsproblem. Det innebär också att det är svårt att avsätta 

tillräckligt med tid för underhåll av banorna och att tågtrafiken inte kan utvecklas i takt med ökad 

efterfrågan. 

Redan 2009 föreslogs i en statlig utredning (SOU 2009:74) att separata höghastighetsjärnvägar för 

persontrafik bör byggas på sträckorna Stockholm-Malmö och Stockholm-Göteborg. 

Trafikverket genomförde under 2011-2012 en kapacitetsutredning7 . Uppdraget omfattade en analys av 

vilka effektiviserings- och kapacitetshöjande åtgärder som kan genomföras på det statliga 

järnvägsnätet, vägnätet samt sjöfart och luftfart. Uppdraget omfattade också en analys av utvecklingen 

av transportbehovet fram till 2050, samt en analys av höghastighetsbanor. Regeringen lyfte i sitt 

uppdrag till Trafikverket särskilt fram att fyrstegsprincipen skulle tillämpas i utredningen. 

I utredningen rekommenderar man att följande steg 1-3-åtgärder i första hand genomförs för att 

förbättra kapacitetssituationen på Södra och Västra stambanan: 

 Använd mer styrmedel för att påverka trafiken. Samhällsplanering är ett viktigt verktyg för att 

långsiktigt påverka transportbehoven, där det krävs samverkan mellan flera aktörer såsom 

planupprättare, kommuner och näringsliv. På lång sikt bör trafiken bära kostnaderna för 

användning av infrastrukturen och påverkan på omgivningen.  

 Drift och underhåll av befintligt system är prioriterat eftersom de framtida transporterna till 

den absolut övervägande delen kommer att gå på transportinfrastruktur som finns redan i dag. 

Drift, underhåll och reinvesteringar behöver genomföras så att andelen oplanerade störningar 

på grund av akuta avhjälpande åtgärder minskar. Detta gäller särskilt på järnvägen.  

 Trimningsåtgärder behöver genomföras kontinuerligt. Exempel på trimningsåtgärder är 

plattformsförlängningar och fler mötesspår. 

I kapacitetsutredningen (Trafikverket, 2012) konstateras vidare att kapacitetsbristerna i dagens 

trafiksystem inte enbart kan byggas bort med steg 1-3-åtgärder utan att åtgärder också krävs för att 

öka kapaciteten i systemet som helhet. Trafikverket rekommenderar som ett av sina åtgärdspaket att 

man för att möta den kraftiga trafikökning som väntas till år 2050 påbörjar en separering av olika 

slags tågtrafik för att uppnå ett effektivare kapacitetsutnyttjande och mindre sårbarhet. Separeringen 

föreslås ske genom att nya banor byggs med start i ändpunkterna med en möjlighet att kopplas 

samman till ett sammanhängande höghastighetsnät: 
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 Banorna Ostlänken och Göteborg-Borås är väl utredda och bör byggas för att tillgodose 

angelägna kapacitetsbehov. Dessa banor kan på sikt bli en del i ett eventuellt framtida 

höghastighetsjärnvägsnät, och de bör därför förberedas för detta. Ostlänkens anslutning till 

Stockholm behöver utredas vidare. 

 Övriga delar av ett sammanhängande höghastighetsnät Stockholm-Göteborg och Stockholm-

Malmö bör utredas ytterligare, med början i Skåne. 

I regeringens proposition Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem (prop. 2012/13:25) 

görs bedömningen att en ny stambana för höghastighetståg bör byggas.  

Åtgärdsvalsstudierna för Linköping-Borås respektive Jönköping-Malmö bygger vidare på de behov och 

förslag på åtgärder som tidigare identifierats i bland annat kapacitetsutredningen och utgår ifrån 

regeringsuppdraget att planera för höghastighetsjärnväg på sträckorna Stockholm-Göteborg/Malmö. 

Åtgärdsvalsstudierna omfattar därför inte några nya analyser enligt fyrstegsprincipen eller 

trafikslagsövergripande studier.Val av utredningsstråkStudien omfattar nybyggnad av 

höghastighetsjärnväg på sträckan Jönköping – Malmö. Utredning av stationsläge i Jönköping ingår 

inte i denna åtgärdsvalsstudie. Mellan Lund och Malmö antas höghastighetstågen gå på den planerade 

fyrspåriga järnvägen. På sträckan Jönköping – Lund antas järnvägen utformas som ett eget system för 

höghastighetsjärnvägen utan koppling till befintlig järnväg.  

4.1. Val av utredningsstråk 

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

Utredningsarbetet inleddes därför med att identifiera möjliga stråk. Utredningsområdet har sedan 

successivt avgränsats genom olika prioriteringar och val. 

Figur 18. Ursprungligt utredningsområde (vänstra bilden) och identifierade stråk (högra bilden).  
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Under februari 2016 meddelade Sverigeförhandlingen att det var grönt stråk som bäst uppfyllde 

uppsatta mål och krav för höghastighetssystemet (Svergieförhandlingen, 2016c). Man meddelade 

också att man beslutat att inleda förhandlingar med de kommuner som kan komma att få en station 

längs grönt stråk, d.v.s. Värnamo, Hässleholm och Lund.  

Några av de viktigaste kriterierna för val av stråk var: 

 att höghastighetsjärnvägen ska ansluta till sträckan Linköping-Borås vid Jönköping 

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

Malmö 

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

Markarydsbanan. 

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

Taberg/Tenhult-Värnamo, Värnamo-Hässleholm och Hässleholm-Lund.  
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Figur 19. Grönt stråk. 
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4.2. Geografisk avgränsning  

Efter Sverigeförhandlingens besked under våren 2016 har det fortsatta utredningsarbetet 

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

restidsgräns. Restidsgränsen utgår från restiden och anger den längsta sträckan som spåren kan gå 

och ändå hålla restidsmålet på 2 timmar och 30 minuter mellan Stockholm och Malmö.  

 

Figur 20. Utredningsområdet definierat utifrån restidsgränsen. 

 

Trots att utredningsområdet har avgränsats sedan den inledande fasen av åtgärdsvalsstudien är 

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

bestående av tre tätortsområden och tre sträckor. Med denna inledning som grund har sex utredningar 

genomförts under våren 2016: 
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Åtgärdsvalsstudien använder fortsättningsvis denna indelning av utredningsområdet för redovisning 

av förutsättningar, alternativa lösningar och effekter/konsekvenser samt måluppfyllelse. 

 

 

Figur 21. Avgränsat utredningsområde med geografisk indelning i stationsorter och sträckor som grund till arbetet 

med åtgärdsvalsstudien. 

 

 Sträckan Taberg/Tenhult-Värnamo 

 Station Värnamo 

 Sträckan Värnamo-Hässleholm 

 Station Hässleholm 

 Sträckan Hässleholm-Lund 

 Station Lund 
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För att ytterligare komma ner i skala har dessa sex områden delats in i tre delområden; delområde 

väst, delområde central och delområde öst. Delområdena har delats in med hänsyn till flera olika 

aspekter med utgångspunkt i landskapskaraktärsanalysen. Utbredning och innehåll av de olika 

delområdena beskrivs närmare i kapitel 7 samt tillvägagångssättet för indelningen av delområden i 

kapitel 8.2.2. 

 

Figur 22. Utredningsområdet har delats in i delområde väst, central och öst. 

4.3. Tidsmässiga avgränsningar för studien 

Studien genomförs under perioden juni 2015-mars 2018. Studien genomförs etappvis och fördjupas 

under utredningens gång. För närvarande befinner sig studien i skedet kallat Förhandskopia  (tabell 

3). Allteftersom arbetet med studien fortskrider uppdateras innehållet. 
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Tabell 3. Skeden i studien.  

Skede Syfte och förväntat resultat. 

Översiktlig design och 

översiktlig 

systemlösning 

Juni 2015-Oktober 2015 

Under detta skede studeras förutsättningarna för såväl hela 

utredningsområdet som olika utredningsstråk inom området. En 

redovisning med avseende på landskap, miljö, anläggning, 

järnvägssystem, trafiksystem och kalkyl tas fram. Principer för 

kommande arbete med stationslägen tas fram. Förslag till ändamål 

och projektmål tas fram. 

”Utkast” 

November 2015-juni 

2016 

I det här skedet studeras olika stationslägen och sträckor mellan 

stationsorter. De effektbeskrivs med avseende på tillgänglighet, 

samhällsutveckling, landskap, miljö, genomförbarhet och kostnader. 

En avgränsning av utredningsområdet genomförs. Ändamål och 

projektmål förfinas. 

”Förhandskopia” 

Juli 2016-december 

2016 

Under detta skede bedöms konsekvenserna av olika alternativ utifrån 

satta projektmål. 

”Slutleverans” 

Januari 2017-mars 2018 

Under detta skede färdigställs konsekvensbeskrivningen. En 

rekommendation görs av den fortsatta inriktningen på arbetet. 

4.4. Tidsmässig avgränsning för projektet 

Följande tidsmässiga avgränsning gäller för projektet: 

 Referensår år 2014. 

 Byggtid år 2020-2035  

 Järnvägen tas i bruk år 2035  

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

jordbruksmark) dvs då förändringarna som har kommit igång kan börja anas. År 2050 ligger 

15 år efter driftsättning. För detta år har vi befolkningsprognoser.  
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5. Mål 

Nationella och regionala mål tillsammans med Sverigeförhandlingens syfte ligger till grund för det 

ändamål som har formulerats för hela höghastighetssystemet. Ändamålet beskriver varför 

höghastighetssystemet behövs. 

Utifrån ändamålet har sedan ett antal övergripande projektmål för hela höghastighetssystemet och 

specifika projektmål för åtgärdsvalsstudien Jönköping-Malmö tagits fram.  

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

kapitel 4.5). Projektmålen för åtgärdsvalsstudien delats in i olika aspekter (redovisas också i kapitel 

4.5). I figur 23 åskådliggörs målhierarkin för åtgärdsvalsstudien Jönköping-Malmö. Ändamålet 

tillsammans med projektmål ger stöd vid bedömning av den måluppfyllelse som görs för olika 

lösningar. 

 

Figur 23. Målhierarki för åtgärdsvalsstudien Jönköping-Malmö. 

5.1. 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. 
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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. 

5.2. Regionala mål 

Utredningsområdet sträcker sig över tre län Jönköpings-, Kronobergs- och Skåne län.  

 

Figur 24. Berörda län i utredningsområdet. 
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5.2.1. Jönköpings län 

I den regionala utvecklingsstrategin för region Jönköping från 2013 påpekas att utbyggnaden av 

höghastighetsjärnväg med Jönköping som knytpunkt är något som skulle ha stor betydelse för hela 

länets framtida utveckling. Goda förbindelser med omvärlden, både nationellt och internationellt 

anses vara en förutsättning för utvecklingen av nya dynamiska kunskapsintensiva näringar.  

Goda kommunikationer inom regionen och med angränsande län är enligt strategin en förutsättning 

för att vidga den lokala arbetsmarknaden och därmed öka tillgången på attraktiva arbetsplatser och 

kompetens för företagen.   

Enligt den regionala transportplanen för Jönköpings län som gäller åren 2014 till och med 2025 har 

länet i planeringsdirektiven tilldelats 1303 miljoner kronor för tidsperioden. Runt 35 % har avsatts för 

större väginvesteringar, 28 % för samfinansiering av järnvägsinvesteringar i den nationella planen, 24 

% för mindre investeringar, 2 % för driftbidrag till icke statliga flygplatser och 11 % till medfinansiering 

av kollektivtrafikåtgärder, miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder längs det kommunala vägnätet och 

enskilda vägar.  

En kraftig satsning på de funktionella transportstråken ingår i större väginvesteringar. För 

järnvägsinvesteringarna i den nationella planen innebär det att man bidrar med pengar till 

elektrifiering, kapacitets- och hastighetshöjande satsningar på ett viktigt järnvägsstråk i länet 

(Vaggerydsbanan och Halmstad-Nässjö, delen Nässjö-Värnamo). Bland de mindre investeringarna 

ingår bland annat åtgärder i form av hållplatser, pendlarparkeringar och gång och cykelvägar längs 

statliga vägar.   

Man antar i transportplanen att den framtida infrastrukturen sannolikt till största del kommer att vara 

den befintliga. Planeringen handlar därför i första hand om hur den kan utnyttjas mer effektivt och 

kompletteras.  

5.2.2. Kronobergs län 

I Kronobergs läns nya utvecklingsstrategi från 2015 påpekas att en stor del av pendlingsresorna i länet 

går till Växjö som är länets största arbetsmarknad, kopplingarna mellan länets övriga 

arbetsmarknader är svaga. Växjös expansion har över tid varit viktig för den samlade tillväxten i 

regionen, men har dock till viss del skett på övriga kommuners bekostnad. För att sprida tillväxten ut i 

länet är det viktigt med goda kommunikationer särskilt i ett län med gles struktur som Kronoberg. 

Kronobergs län har över tid haft en hög inpendling och ett positivt pendlingsnetto. Detta beroende på 

flera starka arbetsmarknader samt att samtliga länets kommuner gränsar till ett annat län. Länets 

glesa struktur gör att den genomsnittliga körsträckan för pendlare är den högsta i södra Sverige, 

samtidigt är marknadsandelen för kollektivtrafiken låg.  

5.2.3. Skåne län 

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

en målbild för 2030 beskrivs.  

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

bor ca 11 procent utanför en tätort vilket är lägre än riksgenomsnittet på 15 procent. Skåne växer med 
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motsvarande ett Lund vart tionde år och befolkningen ökar i alla delar av regionen men snabbast i 

sydvästra Skåne. Skåne har i princip två arbetsmarknadsregioner: Malmö/Lund/Helsingborg och 

Hässleholm/Kristianstad med bristfällig rörlighet mellan dem. Positiv sysselsättningstillväxt finns i 

sydvästra Skåne men i nordöstra Skåne minskar sysselsättningen. Bruttoregionproduktens (BRP) 

tillväxt per invånare har en svag tillväxt och ligger på generellt låg nivå i förhållande till riket och de 

andra storstadsregionerna. Exporten är låg jämfört med andra regioner. 

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

korta avstånd och hög tillgänglighet. Den täta och flerkärniga ortstrukturen gör att resmönstret i 

Skåne skiljer sig från andra storstadsregioner och regionen saknar traditionella förorter. 

Bostadsbyggandet har inte följt den kraftiga befolkningsökningen och bostadsbrist råder idag i stora 

delar av Skåne.  

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

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

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

investeringar i kommunikationer behövs. I jämförelse med andra län är medfinansieringen till 

infrastruktur från region och kommun högst i Skåne.  

5.3. Ändamål för höghastighetssystemet 

Enligt lagen om byggande av järnväg är ändamålet grunden och stommen för hela 

planläggningsprocessen. Det är ändamålet som är utgångspunkten för generering av alternativ. Vid 

utvärderingen av alternativen är det bland annat mot ändamålet som effekterna av projektet ska 

bedömas. I stora drag ska ändamålet innehålla följande: 

 En beskrivning av vad projektet ska bidra till 

 En beskrivning av vilka som är målgruppen 

 En beskrivning av vilken relation som avses 

 

Trafikverket har formulerat följande ändamål för höghastighetsjärnvägen: 

 Frigöra kapacitet på befintlig järnväg för att möjliggöra robusta och hållbara transporter 

för människor och gods 

 Genom ökad tillgänglighet skapa förutsättningar för regional utveckling 

 Genom snabba och hållbara persontransporter knyta samman Stockholm C och Göteborg 

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

 Öka tillgängligheten till de internationella marknaderna för människor och näringsliv 
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5.4. Övergripande projektmål för höghastighetssystemet 

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

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

övergripande projektmålen beskriver både vad som eftersträvas inom respektive område men också 

vad systemet ska bidra med. De övergripande projektmålen är gemensamma för hela 

höghastighetssystemet. 

Höghastighetsjärnvägen ska möjliggöra attraktiva och tidseffektiva resor för alla. 

Vilket innebär: 

 Höghastighetsjärnvägen frigör kapacitet för person- och godstransporter på befintlig järnväg, 

vilket ökar möjligheten till robusta och hållbara transporter för människor och gods.  

 Höghastighetsjärnvägen möjliggör med en ny järnväg för höghastighetståg och snabba 

regionaltåg nya, snabbare och mer tillförlitliga persontransporter.  

 Genom höghastighetsjärnvägens anslutande infrastruktur får fler städer och regioner tillgång 

till höghastighetsjärnvägen.  

 Höghastighetsjärnvägen ger god resekomfort och resenärsupplevelse. 

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

funktionsvariation. 

Höghastighetsjärnvägen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att binda 

samman större städer. 

Höghastighetsjärnvägen ska bidra till ökad attraktivitet i regioner och stationsorter. 

Vilket innebär: 

 Höghastighetsjärnvägen skapar genom nya och effektivare resmöjligheter (mellan städer och 

regioner/regionalt, nationellt och internationellt), förutsättningar för ökad samhällsutveckling 

genom region- och arbetsmarknadsförstoring.  

 Med höghastighetsjärnvägen och frigörande av kapacitet på befintlig järnväg skapas ökade 

möjligheter för hållbara transporter för människor och gods.  

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

Höghastighetsjärnvägen ska lokaliseras och utformas med utgångspunkt i, och med 

anpassning till, landskapets förutsättningar. 

Höghastighetsjärnvägen ska ges en omsorgsfull utformning och bidra till långsiktigt 

attraktiva miljöer i både stads- och landsbygd.  
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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. 

5.5. Projektmål 

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

Åtgärdsvalsstudien Jönköping-Malmö. Det är mot projektmålen som bedömningen av måluppfyllelse 

för olika alternativ görs.  
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Tabell 4. Sammanställning av alla projektmål indelade efter fokusområden och aspekter. 

  Fokusområde Aspekt Projektmål 
Fu

n
kt

io
n

sm
ål

e
t 

Tillgänglighet och 
användbarhet 

Tillgänglighet 

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

Samhällsutveckling 

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

Samhällsutveckling 

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

H
än

sy
n

sm
ål

e
t 

 

Landskap 

Landskapets form 
och upplevelse 

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

Kulturmiljö 

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

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

Hälsa och säkerhet 

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

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

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

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

Resurser tillgängliga 
för människan 

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

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

Klimat Klimatfaktorer 

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

 

Kostnad Kostnad  

Genomförbarhet Genomförbarhet  
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6. Krav och riktlinjer 

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

och trafikupplägg, vilka linjer som trafikeras och hur ofta. De två typerna är höghastighetståg med 

hastigheter upp till 320 km/h och regionala höghastighetståg med hastigheter upp till 250 km/h. 

Systemet ska vara kompatibelt med befintlig järnväg vilket innebär att konventionell järnvägsteknik 

ska användas. Spårvidden ska likt befintligt system vara 1435 mm och drivspänningen 15 kV 16 2/3 

Hz. Kompatibiliteten med befintligt system gör det möjlig för ett höghastighetståg att vid 

höghastighetsjärnvägens ändar kunna fortsätta på befintlig järnväg mot exempelvis Arlanda, 

Köpenhamn eller andra platser som ansluter till befintlig järnväg.  

 

Figur 25. Höghastighetsjärnväg i Spanien. 

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

som utöver anslutningar i dess ändpunkter endast har två kopplingspunkter till befintligt järnvägsnät. 

En av dessa kommer att vara belägen i Hässleholm som ligger inom denna åtgärdsvalsstudies 

utredningsområde och en kommer att vara belägen i Nyköping.  

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

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

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

Lund.  
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6.1. Järnvägens utformning 

De höga hastigheter som höghastighetsjärnvägen planeras för ställer andra krav på järnvägens 

utformning än vid planering och byggande av traditionell järnväg. På grund av detta har Trafikverket 

tagit fram dokumentet Teknisk systemstandard för höghastighetsbanor (TDOK 2014:0159 version 

2.2). Systemstandarden beskriver en modern höghastighetsjärnväg anpassad till svenska förhållanden 

och innehåller tekniska krav för utformning, konstruktion, besiktning och underhåll av 

höghastighetsjärnväg. 

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

fixerade i en betongplatta utan slipers och makadam. Några av fördelarna med ballastfria spår är att 

behovet av underhåll minskar väsentligt samtidigt som livslängden ökar, ballastfria spår eliminerar 

också risken för ballastsprut. För spårplattan ställs ett krav på livslängd på 60 år för spår på mark och 

på 120 år för spår på bro. 

 

Figur 26. Ballastfritt spår i Citytunneln under Malmö. 

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

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

maximala lutningen får inte överstiga 35‰. 

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

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

exempelvis som bullerplank eller som stängsel. 

 

Figur 27. Principskiss över järnvägens utformning med fysisk barriär och trädsäkringsområde. Den fysiska 

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

 

För att möjliggöra åtkomst till järnvägen ska grindar för gående underhållspersonal finnas var 2000 

meter. Åtkomstpunkterna ska ha väganslutning och uppställningsplats för bil ska finnas. 

Transportsträckan från biluppställningsplats till järnvägens samtliga delar får inte överstiga 1000 

meter. 

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

trädsäkringsområdet minskas.  

Höghastighetsjärnvägen ska använda det nya EU-gemensamma signalsystemet European Rail Traffic 

Management System (ERMTS) nivå 2. ERTMS överför körbesked och annan information direkt till 

föraren i tåget via järnvägens radiosystem GSM-R i stället för via optiska signaler som används i äldre 

system. En anpassning till ett gemensamt signalsystem i EU ska underlätta framtida 

gränsöverskridande tågtrafik i Europa. GSM-R systemets radiomaster placeras ut längs järnvägen med 

ett avstånd om ca 4-5 km. Masterna är normalt ca 40 meter höga men även lägre master mellan 12 och 

20 meter har byggts. 

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

faunapassager. Utformningen av faunapassagerna varierar beroende på vilken typ av vilt som avses 

använda passagen. Utformningen av faunapassagerna kommer att utgå från Trafikverkets riktlinje 

Landskap (Trafikverket, 2016a) och utformas enligt Trafikverkets regelverk. 
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6.2. Utformning av stationer 

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

huvudspåret. En längre station ger tågen möjlighet att göra en större del av inbromsningen efter det 

växlat in på stationsspåret, något som ger större kapacitet på huvudspåret. För att klara en full 

retardation från 320 km/h krävs en inbromsningssträcka på cirka 8 km. Hastigheten på passerande 

tåg påverkar även utformningen av stationen. Hög tillåten hastighet på genomgående huvudspår 

ställer krav på större avstånd till närmaste plattform. För huvudspår som tillåter hastigheter över 200 

km/h måste avståndet till närmaste plattform vara minst 7 meter.  

Det som utmärker stationer för höghastighetsstationer från vanliga stationer är således anpassningen 

till högre hastigheter, både för tåg som stannar på stationen och passerande tåg. Detta konkretiseras 

bland annat i form av längre stationer och större säkerhetsavstånd till huvudspår. 

Höghastighetstågens plattformar ska vara 410 meter långa, för regionala höghastighetståg ska längden 

vara 255 meter. 

 

Figur 28. Höghastighetsstation utanför Madrid i Spanien. 

6.3. Principer för stationslägen 

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

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

Viktiga aspekter att ta hänsyn till vid val av principlösningar är exempelvis stadsutveckling och 

tillgänglighet för resenärer. Nedan presenteras de huvudsakliga lösningarna på en principiell nivå utan 

hänsyn till deras verkliga utformning. I samtliga fall är höghastighetsjärnvägen och den befintliga 

järnvägen helt separerade. 
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6.3.1. Centralt läge 

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

genom ortens centrala delar med ett stationsläge intill befintlig station eller externt med en anslutande 

bibana till befintlig station enligt Figur 29. Grundtanken med en bibanelösning är att de tåg som ska 

stanna når ett gemensamt centralt stationsläge och en extern sträckning för passerande tåg. Generellt 

innebär en lösning med bibana något längre restider för de tåg som ska göra uppehåll vid stationen på 

grund av den extra sträcka som bibanan innebär. För passerande tåg skiljer sig inte restiden mellan de 

två alternativen. 

 

Figur 29. Principskiss för central angöring (vänstra bilden) och central angöring med bibana (högra bilden). 

6.3.2. Perifert läge  

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

båda banorna. Då denna lösning innebär ytterligare en station på befintlig bana kan detta medföra två 

täta stopp och därmed längre restider för resenärer på befintlig bana. Generellt innebär en perifer 

station ingen förlängd restid vare sig för tåg som gör uppehåll vid stationen eller tåg som passerar. För 

resenärerna innebär et perifert läge dock extra restid för de som reser till stadskärnan. 
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Figur 30. Principskiss för extern angöring med station vid befintlig bana. 

6.4. Anläggningstyper 

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

sträckan mellan Jönköping och Malmö. Landskapets topografi är tillsammans med banans 

geometriska krav styrande för vilka utformningslösningar eller anläggningstyper som är möjliga och 

lämpliga på olika sträckor och i specifika lägen. Det finns ett flertal olika anläggningstyper att välja 

mellan. Några av de vanligaste presenteras i det här avsnittet; tunnel, bank, skärning och bro. Valet av 

anläggningstyp för en specifik sträcka anpassas efter landskapets förutsättningar och gällande tekniska 

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

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

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

6.4.1. Tunnel 

Utformningen av järnvägstunnlar anpassas till stor del efter hur de geologiska försättningarna ser ut i 

jord och berg där tunneln ska passera genom. En järnvägstunnel får inte dimensioneras för en lägre 

hastighet än vad som råder på banan i anslutning till tunneln. Parallellt med tunneln kan en service- 

och räddningstunnel byggas med anslutande utrymningsvägar från järnvägstunneln. Räddningstunnel 

är ett krav vid tunnellängder över 1000 meter, vid lämpliga förutsättningar kan en parallell 

räddningstunnel ersättas av tunnelanslutningar från sidan med ett avstånd på max 500 meter. 

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

och frostsäkring. Lining innebär att tunnelväggar och –tak utförs med betonginklädnad. I lösa jordar 

med hög grundvattennivå byggs i regel betongtunnlar. När järnvägen byggs nära marknivån kan det 

räcka med ett betongtråg som har en liknande konstruktion som betongtunnel fast utan tak och kräver 

därför ingen byggnation av separat service- och räddningstunnel.  
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Figur 31. Skiss på dubbelspårig bergtunnel inklädd i betong(lining) och frostisoleringslager med intilliggande 

service- och räddningstunnel. 

 

 

Figur 32. Skiss på dubbelspårig betongtunnel med intilliggande service- och räddningstunnel. 
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6.4.2. Bank 

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

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

hållfasthet vanligen krossat bergmaterial för att jämna ut den underliggande markytan. Den 

underliggande marken påverkar även hur bankar anläggs. På ytligt berg eller fasta moränjordar kan 

anläggningen ske direkt. I djupare lösa jordlager kan bankpålning och påldäck krävas för att få önskad 

stabilitet och reducera sättningar till en nivå som är acceptabel för höghastighetsjärnvägen. I grundare 

lösa jordlager kan utskiftning tillämpas där de lösa jordarna grävs ur och ersätts med 

friktionsmaterial. I de tekniska kraven specificeras att den tekniska livslängden för geokonstruktioner 

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

kraven 120 år. 

 

Figur 33. Skiss på bank. 

 

6.4.3. Skärning 

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

marktekniska förutsättningarna avgör vilken typ av skärning som är aktuell. Vid skärning i berg är 

släntlutningen i regel brantare vanligen runt 4:1 än vid jordskärning där lutningen vanligen ligger på 

runt 1:2. I skärningens botten finns en dränerande lager underballast och dränering för att hålla 

slänter och underballast torr. 

 

Figur 34. Skiss på bergskärning. 
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6.4.4. Bro 

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

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

betongbroar att föredra, bland annat för att vibrationerna är lägre när höghastighetståg trafikerar 

betongbroar än andra typer av broar. Betongkonstruktioner kan prefabriceras eller platsgjutas. 

Prefabricerade betongkonstruktioner har en kortare byggtid och är enklare att kvalitetssäkra samtidigt 

som platsgjutna är enklare att platsanpassa och kan kräva mindre förarbete med att jämna ut mark 

innan byggnation för att passa de standardiserade byggelementen. Prefabricerade konstruktioner är 

effektiva vid längre broar då standardelement kan upprepas.  

 
Figur 35. Skiss över dubbelspårig betongbro på fast mark. 
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7. Förutsättningar 

I följande kapitel beskrivs utredningsområdets olika förutsättningar. Inledningsvis redogörs hela 

utredningsområdet på en övergripande nivå, därefter beskrivs de olika stationsorterna och sträckorna 

separat. 

7.1. Utredningsområdet 

Utredningsområdet är ca 250 km långt och ca 30 km brett och sträcker sig från Taberg/Tenhult i norr 

till strax söder om Lund i söder. Området omfattar tre län; Jönköpings, Kronobergs och Skåne län, 

samt 19 kommuner. Orter inom området förutom kommunhuvudorterna är Taberg, Tenhult, Hok, 

Skillingaryd, Klevshult, Bor, Lagan, Björnum, Vittsjö, Tormestorp, Finja, Tyringe, Sösdala och 

Stångby. 

 

Figur 36. Kommuner i utredningsområdet. 
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7.1.1. Landskapets förutsättningar 

Utredningsområdet omfattar flera olika typer av landskapstyper, från storskaligt böljande landskap i 

norr till slättlandskap i söder.  

Området mellan Taberg/Tenhult och Värnamo består bland annat av storskaligt böljande landskap, 

det småländska höglandet, som domineras av skog. Landskapet har tydliga nordsydliga riktningar med 

flertalet moss- och myrmarker och stråk där Store Mosse väster om Värnamo utgör det största. Inom 

området finns ett antal väl bevarade odlingslandskap med lång kontinuitet som är lokaliserade i 

höjdlägen. Det största området av sammanhängande odlingslandskap ligger söder om Jönköping, 

utanför Taberg. I nord-sydlig riktning sträcker sig två större dalgångar, Lagans dalgång i väst och 

Häråns dalgång i öst. Dessa omges av flackare partier av isälvsavlagringar. E4:an går parallellt längs 

med Lagans dalgång från Jönköping till Värnamo och vidare söder ut. Utanför Skillingaryd ligger 

Skillingaryds skjutfält som varit militärt område sedan 1600-tal. Nordöst om Värnamo ligger 

Hagshults flygplats som används för militära ändamål.  
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Landskapet kring Värnamo karaktäriseras av ett sjörikt flackt till böljande odlingslandskap med 

flertalet större sjöar; Vidöstern, Flåren, Furen och Hindsen. Här ligger Toftaholm med tillhörande 

gods- och odlingslandskap. Söder om Vidöstern och ner mot Hässleholm övergår landskapet från ett 

storskaligt böljande landskap till ett mer sjörikt flackt skogsbeklätt landskap med flertalet dalgångar 

och vattenstråk i nordsyd - nordvästliga riktningar; Lagans-, Häråns- och Vieåns, Tutaryd- och 

Södraljungas dalgångar. Dalgångarna omges av flacka till mer kuperade skogs- och myrlandskap för 

att vidare söderut övergå till ett mer mosaikartat landskap utan tydliga riktningar. Dalgångarna, 

speciellt Lagans dalgång, söder om Värnamo har sedan forntid präglats av att vara ett 

kommunikationsstråk, med strukturer väl synliga i landskapet kring Ljungby och Lagan. Dalgångarna 

karaktäriseras överlag av flertalet ålderdomliga odlingslandskap av lång kontinuitet och höga utpekade 

värden 

Landskapet söder och sydväst om Hässleholm karaktäriseras av ett mosaikartat landskap som 

genomkorsas av horstar i nordvästlig-sydöstlig riktning; Göinge, Nävlinge-, Linderödsåsen och 

Söderåsen väster om Rönneås dalgång.  Större sjöar och åar inom området är Finjasjön söder om 

Hässleholm, Östra och Västra Ringsjöarna söder om Höör samt Kävlinge å, Helge å, Rönne å och 

Höjeå. Från det mer skogdominerade mosaiklandskapet söder om Hässleholm övergår landskapet 

gradvis till mer odlingsdominerat vilket kulminerar på slätterna söder om Ringsjöarna. Ringsjöarna 

och Rönneås dalgång har flertalet utpekade natur- kultur och landskapsvärden. I mötet mellan 

mosaiklandskapet i norr och slättlandskapet i söder ligger många av Skånes största gods med en 

komplex fornlämningsbild och innehåll av slotts- och herrgårdsmiljöer. Mellan Eslöv och Lund 

genomkorsas området av Vombsänkan/Kävlingeån, vilken hör till de artrikaste områdena i Skåne. 

Slättlandskapen runt Lund utgör några av Skånes bördigaste jordbruksmarker med möjlighet till 

långsträckta vyer över landskapet. 
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Figur 37. Landskapstyper i utredningsområdet. 



 

7. Förutsättningar - 7.1. Utredningsområdet 

76 (280) 

  

7.1.2. Fokusområde hälsa och säkerhet 

Fokusområde Hälsa och säkerhet består av fem olika aspekter; Befolkning och reaktion, Buller och 

vibrationer, Luftkvalitet och elektromagnetiska fält, Förorenad mark samt Risk. Förutsättningarna för 

de tre sista av dessa är likvärdiga för alla tre studerade stationsorter och aspekten Luftkvalitet och 

elektromagnetiska fält är gemensam både för stationer och för sträckor. Därför presenteras dessa 

områden gemensamt nedan. Förutsättningarna för övriga två aspekter presenteras under rubriken för 

respektive station eller sträcka. 

Luftkvalitet och elektromagnetiska fält 

Slitage av hjul och räls, främst vid inbromsning, skapar partiklar som kan vara skadliga för hälsan. 

Partiklarna är relativt tunga och sedimenterar lätt men kan virvlas upp av passerande tåg. Slutna rum, 

exempelvis fasader och bullerskärmar, bidrar till ökade halter medan öppna rum möjliggör att 

partiklarna lättare kan ventileras och spridas över ett större område.  

Elektromagnetiska fält (EMF) uppstår runt en strömförande ledare samt kopplingsutrustningar bl.a 

lokets strömavtagare. Spridningen av det elektromagnetiska fältet påverkas troligtvis inte av tågets 

hastighet utan det är antalet tillfällen ett tåg passerar som är relevant. EMF-nivåerna avtar relativt 

snabbt och vid cirka 30 meters avstånd är de mycket låga. Bostäder inom 30 meter utefter järnvägen 

anses bli påverkade av det elektromagnetiska fältet. 

Vad gäller luftkvalitet och elektromagnetiska fält bedöms dessa medföra marginella till obefintliga 

effekter i området kring höghastighetsjärnvägen. Detta på grund av att partiklar främst skapas vid 

inbromsning, vilket normalt inte sker i på sträckorna mellan stationerna. Vidare gör kravet på 

bulleravstånd att inga fastigheter bedöms hamna nära höghastighetsjärnvägen. 

Förorenad mark 

Föroreningen uppstår vid mänsklig verksamhet, till exempel vid bensinstationer, industrier eller 

avfallsupplag varför förorenad mark i stor utsträckning återfinns där mänsklig aktivitet pågår eller har 

pågått. För alla tre studerade stationsorter är det därför främst vid en eventuell station i centralt läge 

som förorenade massor kan behöva hanteras. 

Risk 

Riskkällor är dels sådant som kan påverka människors hälsa och dels sådant som kan påverka själva 

järnvägsanläggningen. Människors hälsa kan exempelvis påverkas av urspårning och förhöjd risk 

uppstår vid ett stationsläge i tätbefolkade områden, på bro och på bank. Passage av farliga 

verksamheter och led för farligt gods (väg och järnväg) innebär också förhöjd risk för människors hälsa 

om en olycka uppstår. Själva järnvägsanläggningen kan skadas vid passage av farliga verksamheter och 

led för farligt gods om en olycka uppstår. Själva anläggningen kan också skadas på grund av skred och 

översvämningar. 
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7.1.3. Befolkning 

Lund är den befolkningsmässigt största kommunen i utredningsområdet med drygt 116 000 invånare 

(2015), därefter kommer Kristianstad med drygt 82 000 invånare och Hässleholm med drygt 51 000 

invånare. På fjärde plats återfinns Värnamo med drygt 33 000 invånare. Tre av dessa kommuner har 

identifierats som tänkbara stationsorter för resandeutbyte med höghastighetståg; Värnamo, 

Hässleholm och Lund. Befolkningstyngdpunkterna inom stråket återfinns i den nordligaste delen och 

delen som passerar genom Skåne.  Mellan Jönköpings och Hässleholms kommun finns sju 

befolkningsglesa småländska kommuner. Öster om utredningsområdet ligger Växjö kommun med 

cirka 88 000 invånare och längs västkusten ligger Halmstads kommun med cirka 97 000 invånare. 

Jönköpings kommun tangerar utredningsområdet i norr, och har drygt 133 000 invånare. Söder om 

utredningsområdet ligger Malmö kommun med cirka 323 000 invånare.  

 

Figur 38. Folkmängd per kommun (2015). Källa: SCB. 
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7.1.4. Sysselsättning 

Antalet arbetsplatser är flest i utredningsområdets nordligaste kommun Jönköping och sydligaste 

kommun Lund. I mellanliggande kommuner är fördelningen av antalet arbetsplatser relativt jämn med 

undantag för Kristianstad som tangerar utredningsområdet i sydost. Utöver invånarantal är 

sysselsättningsgrad och inpendling faktorer som påverkar antalet sysselsatta i en kommun.  

 

Figur 39. Dagbefolkning per kommun (2015). Källa: SCB. 
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7.1.5. Järnvägsnät och tågtrafik 

Utredningsområdet korsas av ett flertal befintliga järnvägsstråk av varierande standard och med olika 

typer av trafikeringsupplägg. Mest trafik har Södra stambanan som sträcker sig mellan Stockholm och 

Malmö i nord-sydlig riktning. Banan utgör en av Sveriges viktigaste järnvägsförbindelser med 

omfattande trafik för regional-, fjärr och godståg. 

 

Figur 40. Järnvägar i utredningsområdet. 

 

I Värnamo korsas de två enkelspåriga banorna Kust till kust-banan och banan Halmstad – 

Nässjö/Jönköping. Kust till kust-banan trafikeras av SJ:s regionaltåg och Jönköpings länstrafiks 

Krösatåg.  

I Hässleholm korsas de två banorna Södra stambanan och Skånebanan, från nordväst ansluter även 

Markarydsbanan. Här trafikeras Södra stambanan förutom av SJ:s fjärr- och regionaltåg av 

Öresundstågen, Skånetrafikens Pågatåg och Jönköpings länstrafiks Krösatåg. På Skånebanan och 
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Markarydsbanan går Pågatåg mot Helsingborg respektive Markaryd. Skånebanan trafikeras även av 

Pågatåg och Öresundståg mellan Hässleholm och Kristianstad samt vidare genom Blekinge till 

Karlskrona. 

I Eslöv ansluter Rååbanan till Södra stambanan, banan rustas upp under 2016 för att möjliggöra trafik 

med Skånetrafikens Pågatåg mot Teckomatorp och Helsingborg. 

I Lund ansluter Västkustbanan till Södra stambanan, banan trafikeras av SJ:s fjärr- och regionaltåg, 

Öresundstågen och Skånetrafikens Pågatåg. 

 

Figur 41. Tågtrafikupplägg i utredningsområdet. 
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7.1.6. Vägnät 

Inom stråket finns ett antal läns-, riks- och Europavägar. E4 går från Jönköping i norr till Ljungby där 

den viker av från stråket åt väster mot Helsingborg. Den andra Europavägen som går genom stråket är 

E22. Den löper diagonalt genom Skåne från Kristianstad i nordost, passerar Lund, och når slutligen 

Trelleborg i sydvästra Skåne. 

Genom stråket går även en knapp handfull viktiga riksvägar. Riksväg 27 går diagonalt genom stråket 

och passerar Värnamo på sin väg mellan dess ändpunkter Göteborg och Karlskrona. I Hässleholm 

korsas riksväg 21 som går i öst-västlig riktning mellan Kristianstad och Helsingborg med riksväg 23 

som går i nord-sydlig riktning. Från Hässleholm utgår även riksväg 24 som går i nordvästlig riktning 

mot Laholm. Inom stråket finns även ett antal viktiga länsvägar. Värnamo är anslutet till länsvägarna 

127, 151 och 153, Hässleholm ansluts av länsväg 117 och 119 och Lund är anslutet till länsvägarna 102 

och 108. 

 

Figur 42. Större vägar i utredningsområdet. 
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7.1.7. Riksintresse totalförsvar 

Försvarsmaktens riksintressen omfattar både riksintressen som kan redovisas öppet och riksintressen 

som av sekretesskäl inte kan redovisas. I detta avsnitt redovisas områden av riksintresse och av 

betydelse för totalförsvarets militära del. Utöver dessa finns anläggningar av riksintresse utspridda 

över landet vars influensområde inte kan redovisas öppet. I vissa fall kan riksintresset leda till att 

utökad lovplikt införs eller att förordnande enligt PBL 11 kap 12 § behöver beslutas av Länsstyrelsen 

för ett visst geografiskt område. 

Redovisningen omfattar anläggningar och dess influensområden. Ett influensområde är ett område 

där exempelvis ny bebyggelse kan påverka eller påverkas av verksamheten inom riksintresset. I vissa 

fall är det en viss anläggnings funktion som kan påverkas av specifika byggnadstyper eller 

infrastruktur. Influensområdets utbredning varierar beroende på verksamhetens art och vilken typ av 

åtgärd som ska genomföras. 

I de flesta fall innebär verksamheten som riksintresset består av en omgivningspåverkan som har 

betydelse för plan- och lovärenden. För de områden som berörs av omgivningspåverkan av den 

militära verksamheten redovisas influensområden där Försvarsmakten genom granskning av planer 

och lovansökningar måste kunna säkerställa att ny bebyggelse eller andra åtgärder inte innebär risk 

för påtaglig skada på riksintresse eller område av betydelse för totalförsvarets militära del. 

Influensfaktorer som har betydelse vid bedömningen är exempelvis buller, luftturbulens, 

fysiska/skymmande hinder, flyghinder och elektromagnetisk störning. 

Vilka åtgärder i influensområdet som skulle kunna innebära påtaglig skada på riksintresset kan inte i 

detalj anges i förväg utan risken får bedömas i varje enskilt fall. 

Vissa fasta anläggningar som omfattas av försvarssekretess kan inte redovisas öppet för att 

Försvarsmakten ska kunna bevaka att funktionen för riksintressenas anläggningar inte ska begränsas 

måste Försvarsmakten få in alla ärenden avseende höga objekt på remiss. Som höga objekt klassas alla 

objekt med en totalhöjd över 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse. Inom sammanhållen 

bebyggelse är alla objekt över 45 meter klassade som höga objekt. 



  

 

7. Förutsättningar - 7.1. Utredningsområdet 

  
83 (280) 

 

 

Figur 43. Riksintressen och influensområden för totalförsvaret. 

 

Influensområden i utredningsområdet 

Mellan Jönköping och Värnamo finns Skillingaryds skjutfält beläget öster om Skillingaryds tätort i 

Vaggeryds kommun och Hagshults övningsflygplats belägen norr om Värnamo tätort i Värnamo och 

Vaggeryds kommuner. Kring Skillingaryds skjutfält finns ett område med särskilt behov av 

hinderfrihet vilket innebär att objekt över 20 meter kan medföra påtaglig skada för verksamheten. 

Kring flygfältet finns ett stoppområde för höga objekt och ett influensområde för luftrum. Inom 

stoppområde för höga objekt tillåts inga objekt högre än 20 meter och inom influensområde för 

luftrum finns en maximal tillåten höjd baserad på den aktuella flygplatsens Minimum Sector/Safe 

Altitude (MSA). Förutom dessa finns även tre områden som benämns övriga influensområden. 

Söder om Hässleholm finns två områden som benämnts som övrigt influensområde. 
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7.1.8. Anläggningstekniska förutsättningar 

En höghastighetsjärnväg ställer högre krav på bärighet än en konventionell järnväg. Hårda och 

hållfasta bergarter såsom granit och gnejs kan användas för konstruktion av banvallen. Jordarter som 

normalt sett används som fyllnadsmaterial, exempelvis sand, grus, morän och viss isälvssediment, 

kommer i liten utsträckning att kunna användas för höghastighetsjärnvägens banvall. Däremot kan 

dessa, liksom finkorniga element såsom lera och silt, eventuellt komma till användning i andra delar 

av anläggningen, t ex tillfartsvägar, uppställningsytor och omgivnings- och landskapsanpassade 

åtgärder. Torv är svårare att hitta användningsområden för, samt svårt att deponera. Dessutom krävs 

ofta att stora mängder behöver schaktas för att skapa tillräckligt hög stabilitet. Områden med torv bör 

med andra ord undvikas. 
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7.2. Station Värnamo 

Värnamo är en historisk handelsplats med anor från 1200 talet. Staden växte kraftigt under 1800-talet 

i och med den industriella tillväxten och kom i slutat av århundradet att präglas av 

tillverkningsindustrin främst i form av möbelfabriker.  

 

Figur 44. Utredningsområde station Värnamo. 
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7.2.1. Befolkning 

Värnamo är den näst största kommunen i Jönköpings län, efter Jönköpings kommun. Folkmängden i 

kommunen uppgick år 2014 till 33 334 personer. Folkmängden i Värnamo tätort uppgick år 2010 till 

18 696 personer. 

 

Figur 45. Befolkningstäthet i Värnamo tätort 

Kommunen har haft en relativt gynnsam befolkningsutveckling de senaste åren. Ökningen har 

framförallt skett i Värnamo stad medan en viss avfolkning har skett i mer glesbefolkade delarna av 

kommunen. Befolkningens ålderssammansättning stämmer i stort sätt överens med 

ålderssammansättningen för riket som helhet. Andelen personer med eftergymnasial utbildning är 

lägre i Värnamo jämfört med riket som helhet (år 2014). 
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7.2.2. Sysselsättning 

År 2014 hade Värnamo kommun en förvärvsarbetande dagbefolkning på 17 338 personer. 

 

Figur 46. Antal arbetande i Värnamo tätort. 

I Värnamo kommun står tillverkningsindustrin för en jämförelsevis stor andel av de förvärvsarbetande 

ca 34 %. Andelen tjänsteföretag är ungefär lika stor.  
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7.2.3. Arbetspendling 

Den totala inpendlingen till kommunen är något större än den totala utpendlingen. I figur 47 nedan 

visas pendlingen till och från Värnamo kommun. Som pendlare räknas personer som är folkbokförda i 

en kommun och som i arbetsmarknadsstatistiken är registrerade i en annan. De största 

pendlingsströmmarna går mellan Värnamo och Gislaved samt mellan Värnamo och Gnosjö. 

Figur 47. Pendlingsströmmar till och från Värnamo per dag. Figuren visar pendlingsströmmar över 200 personer. 

Källa: SCB. 

  



  

 

7. Förutsättningar - 7.2. Station Värnamo 

  
89 (280) 

 

7.2.4. Spårsystem och trafik 

I Värnamo möts Kust till kust-banan och banan Nässjö/Jönköping – Halmstad. Båda banorna är 

enkelspåriga och banan Nässjö/Jönköping – Halmstad är oelektrifierad. Tågtrafiken till och från 

Värnamo består av regionaltrafik driven av SJ och Jönköpings Länstrafik (JLT).  

På Kust till kust-banan går SJ:s genomgående regionaltrafik mellan Göteborg och Smålands östra 

delar, på sträckan mot Alvesta går även JLT:s Krösatåg. På banan Nässjö/Jönköping – Halmstad går 

Krösatåg i båda riktningarna med tät trafik mellan Jönköping och Värnamo. 

Dagens trafik är störst på Nässjö/Jönköping – Halmstad norr om Värnamo och på Kust till kust-banan 

söder om Värnamo. På båda banorna förekommer godstrafik. 

 

Figur 48. Översikt för dagens tågtrafik genom Värnamo (lilla bilden) samt dagens tågtrafik vid Värnamo antal 

dubbelturer/dygn och godståg per riktning (stora bilden bilden). 
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Värnamo station ligger i de västra delarna av centrala Värnamo. Stationen har två plattformar, en 

kortare sidoplattform invid stationshuset och en mittplattform som nås via en planövergång.

 

Figur 49. Dagens spårsystem genom Värnamo. 

 

Bangårdsområdet i Värnamo har två genomgående spår som grenas ut till sju spår vid plattformarna 

varav fem av dessa troligen används för t. ex förbigång eller tågmöten. Norrut går spåren för banan 

mot Jönköping/Nässjö och Kust till kust-banan mot Göteborg. Öster om dessa finns ett mindre 

terminalområde för gods med spår vid lastkajer samt spår för frilast. Väster om linjespåren genom 

stationen finns ett flertal spår för uppställning av person- och godståg. Norr om uppställningsspåren 

finns en mindre depå för underhållsfordon samt ett lokstall med vändskiva som är i drift. Söderut går 

spåren för banan mot Halmstad och Kust till kust-banan mot Alvesta. 
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7.2.5. Fokusområde landskap 

Landskapet kring Värnamo är ett sjörikt flackt landskap som kännetecknas av låga bergsryggar i 

nordsydlig riktning med mellanliggande sprickdalar med sjöar och mossar. Höjdskillnaderna är små 

och landskapet varierar från stora flacka partier till svagt böljande eller småbrutet. Vid sjön Vidöstern 

breder flacka landskap med långa siktlinjer ut sig men i övrigt är landskapet småskaligt. Nordväst om 

Värnamo ligger Sveriges största myrområde Store mosse som inkluderar en nationalpark och ett par 

mindre naturreservat. Store Mosse nationalpark är också ett RAMSAR-område samt Natura 2000-

område enligt både Fågeldirektivet och Art- och habitatdirektivet. Även öster om staden finns mossar 

med utpekade naturvärden. Värnamo ligger i ett större område som är utpekad som en skoglig 

värdetrakt vad gäller ädellövskog och delvis också som värdetrakt för odlingslandskap. Ett flertal 

historiska lämningar har hittats utmed Lagandalen som visar på att området varit befolkat sedan 

forntiden. Värnamo har historiskt varit en marknadsstad. Det finns inga riksintressen för 

kulturmiljövården i centralorten Värnamo. Staden präglas av Lagan och dess dalgång som slingrar 

genom staden. Lagan utgör ett landmärke men också en barriär som delar staden. På östra sidan finns 

stadens institutioner som kommunhus, polishus och kyrka. Mot söder och öster löses stadskaraktären 

upp och övergår i villabebyggelse. Väster om järnvägen återfinns bostadshus frän 1900-talets mitt och 

småhusbebyggelse.  Kring infarterna utbreder sig småindustri och verksamhetsområden.  Idag har 

Värnamo ett externt handelsområde under uppbyggnad vid E4, Bredasten. Bredasten ligger i 

gränszonen mellan det mer öppna landskapet vid Vidöstern och det skogsdominerade.  

Landskapskaraktärsanalys 

Värnamo ligger inom den regionala landskapstypen Sjörikt flackt landskap. Staden Värnamo med 

omnejd har inom ramen för arbetet med åtgärdsvalsstudien delats in i ytterligare tre 

landskapskaraktärer som kan komma att beröras vid anläggandet av en station med tillhörande bana 

för höghastighetsjärnväg. För djupare beskrivning av landskapskaraktärsområdena hänvisas läsaren 

till Underlagsrapport Landskapskaraktärsanalys.  

Staden Värnamo. Stadskärnan saknar en tydlig struktur och dess karaktär domineras av Lagans 

årum. Tvärs igenom staden löper järnvägen tillsammans med en höjdrygg som tydligt delar Värnamo i 

en östlig och en västlig del.  

Lagans Årum. Lagans dalgång som löper i nordsydlig riktning genom Värnamo, det kännetecknas 

främst av åns meandrande och de höga naturvärdena som det bidragit till.  

Böljande mosaiklandskap kring Hindsen och Store mosse. Består av böljande kulturlandskap 

med en bebyggelsestruktur av gods och gårdar i större landskapsrum. 

Småbrutet mosaiklandskap väst och sydöst om Värnamo. Landskapet karaktäriseras av 

flertalet områden av välavgränsade kulturlandskap. 
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Figur 50. Landskapskaraktärsområden inklusive staden Värnamo. 
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7.2.6. Fokusområde hälsa och säkerhet 

Befolkning och rekreation 

I Värnamo kommun är kommunen och Värnamo sjukvårdsområde de största enskilda arbetsgivarna, 

men generellt finns ett stort antal små och medelstora företag i kommunen. Inom staden är flest 

arbetsplatser lokaliserade i den södra delen vid sjukhuset följt av centrum och verksamhetsområden i 

sydvästra och norra delen av staden. En större utbyggnad av ett verksamhetsområde är på gång sydost 

om staden där E4 och väg 27 korsar varandra. Grundskolor finns spridda över staden, både öster och 

väster om järnvägen. Finnvedens gymnasium ligger norr om centrum. Det är också i centrum som 

kommersiell och offentlig service är lokaliserad. Fritidsanläggningar som fotbollsplaner, idrottshallar 

och simhallar/badplatser finns både öster och väster om befintlig järnväg, men det finns ett större 

antal på den östra sidan. Andelen barn och unga (0-19 år) är högst i stadens västra och östra delar 

medan andelen är lägre i den centrala delen. Det finns ett flertal större och mindre passager för både 

bil, gång och cykel över den befintliga järnvägen. De flesta är planskilda och knyter samman de östra 

och västra delarna av staden och skapar tillgänglighet till målpunkter på både sidor. In till Värnamo 

leder större vägar från alla väderstreck. Runt staden går större vägar, inklusive E4 på östra sidan, som 

tillsammans bildar en ringled. Till dessa ansluter mindre vägar som, speciellt öster och väster om 

Värnamo, bedöms som viktiga för tillgängligheten in till staden.  

Centralt i Värnamo ligger Apladalen som är en större naturpark, cirka 22 hektar stor. Väster om 

Värnamo ligger Alandsrydbacken som erbjuder skidåkning. Kring Värnamo finns även ett antal 

målpunkter för bad och camping/vindskydd. Strax söder om Värnamo ligger sjön Vidöstern som utgör 

riksintresseområde för friluftsliv enligt 3:6 MB. Områdets urvalskriterier är ”särskilt goda 

förutsättningar för bad, båtsport eller skridskofärd” samt ”särskilt goda förutsättningar för 

fritidsfiske”. Riksintresseområdets intresseaspekter utgörs av fritidsfiske, bad, båtsport, skridskofärd 

och naturstudier. 

Buller och vibrationer 

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

som bidrar till bullerbidragen som påverkar olika delar i staden. Den största trafikbullerkällan är väg 

E4 som passerar utanför stadens östra del i nord/sydlig riktning. Andra mindre vägar med 

bullerpåverkan är väg 151 och Halmstadsvägen samt stadens allmänna gatunät. Några mindre 

trafikerade järnvägar går också genom stadens centrala delar där ett bangårdsområde med ett flertal 

parallella spår utbreder sig. 

Markförhållandena kring Lagan och norra delen av sjön Vidöstern samt vissa delar öster om E4:an 

innehåller material som är ofördelaktigt ur vibrationshänseende. Markens beskaffenhet påverkar 

spridningen av vibrationer och lösa, finkorniga jordar (exempelvis lera) dämpar vibrationer sämre. 

Markförhållandena i detta område behöver därför utredas vidare. 

Luftkvalitet och elektromagnetiska fält 

Se övergripande text för alla stationslägen och sträckor i kapitel 7.1.2. 

Förorenad mark 

Se övergripande text för alla stationslägen i kapitel 7.1.2. 
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Risk 

Se övergripande text för alla stationslägen i kapitel 7.1.2. 

7.2.7. Fokusområde resurser tillgängliga för människan 

Vatten 

Dricksvattenförsörjningen sker genom uttag av grundvatten ur grundvattenförekomsten Värnamo-

Ekeryd som är en sand- och grusförekomst. Förekomsten följer Lagans dalgång i nord-sydlig riktning 

och slutar vid Vidösterns norra strand. Vattentäkten ligger inom Värnamo tätort och omges av ett 

vattenskyddsområde, Ljusseveka. Sjön Vidöstern är en regionalt viktig vattenresurs enligt den 

regionala vattenförsörjningsplanen. 

Areella näringar 

Klassificeringen av åkermark visar att jorden har klass 3 på den 10-gradiga skalan över bördig 

jordbruksmark. Omkring 15 procent utgörs av åker- och betesmark inom delområdena och cirka 50 

procent utgörs av skog.  

Resurser och avfall 

Väster och öster om Värnamo  tätort utgörs området till stora delar av morän som kan användas för 

landskapsmodellering. Det finns även relativt mycket berg i delområdet, vilket kan användas till 

konstruktion av anläggningen. 

Mineral och torv 

Det finns inga beviljade koncessioner för mineral och torv eller täkter i drift inom utredningsområdet. 

7.2.8. Fokusområde klimat 

Beskrivning av förutsättningar samt bedömning av konsekvenser och måluppfyllelse har genomförts 

på en nationell nivå. Se kapitel 2.6 .  
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7.2.9. Anläggningstekniska förutsättningar 

Landskapet kring Värnamo är ett sjörikt flackt landskap som kännetecknas av bergsryggar i nordsydlig 

riktning med mellanliggande sprickdalar med sjöar och mossar. Höjdskillnaderna är små och 

landskapet varierar från stora flacka partier till svagt böljande eller småbrutet. Värnamo ligger i 

Lagans långsträckta dalgång strax norr om vattendragets utlopp i sjön Vidöstern. Jordarterna kring 

Lagan och Vidösten består av flacka issjösediment/sand, isälvsavlagringar och svämsediment. Norr 

om Värnamo utbreder sig stora flacka områden med mossar och sandiga sediment medan 

kringliggande landskapet i övrigt till stor del består av böljande moränryggar eller småbrutet 

moränlandskap.  

Tabell 5. Fördelning jordarter i tätort Värnamo. 

Jordart Väst (%) Central (%) Öst (%) 

Berg  17  7  20 

Isälvssediment  13 23 3 

Morän  66   34  57 

Torv   3  8  10 

Lera och silt   2  

Postglacial sand och grus 1  15  

Vatten   12  11 
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7.3. Station Hässleholm 

Hässleholm växte fram som ett stationssamhälle kring stationsbebyggelsen som anlades vid den då 

nyanlagda Södra stambanan runt år 1860. Staden blev en järnvägsknut redan i mitten av 1860 talet då 

en bana från Kristianstad drogs till staden. Senare tillkom banor mot Helsingborg och Markaryd. 

 

Figur 51. Utredningsområde station Hässleholm. 
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7.3.1. Befolkning 

Hässleholm är Skånes till ytan största kommun. Folkmängden i kommunen uppgick år 2014 till 50 

493 personer. Folkmängden i Hässleholms tätort uppgick år 2010 till 18 500 personer.  

 

Figur 52. Befolkningstäthet i Hässleholms tätort. 

 

Kommunen har under flera år haft en positiv men relativt låg befolkningsutveckling. Hässleholm har 

en stor andel invånare över 65 år samtidigt som det finns ett underskott på invånare i åldersgruppen 

25-64 år. Andelen äldre förväntas öka.  

Jämfört med riket som helhet har Hässleholms kommun (2008) en lägre utbildningsnivå.  
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7.3.2. Sysselsättning 

I Hässleholms kommun fanns år 2014 en dagbefolkning på 20 865 personer. 

 

Figur 53. Antal arbetande i Hässleholms tätort. 

 

Rollen som järnvägsknut har varit och är fortsatt en viktig faktor för Hässleholms utveckling. Under 

1900 talet utvecklades staden till en industri-, militär och skolstad. Mellan åren 1907 och 2000 var 

Hässleholm en garnisonsstad.  

Idag präglas Hässleholm fortfarande av de traditionella trä- och metallindustrierna. Ur dessa 

industrier har andra näringar som inredningsföretag, design, småhustillverkning, högteknologisk 

verkstadsindustri, konstruktion av verktyg och processutrustning och ett stort antal IT-företag vuxit 

fram. På grund av de goda kommunikationerna har Hässleholm även ett flertal transport- och 

logistikföretag. 
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7.3.3. Arbetspendling 

Det är fler som pendlar ut från Hässleholms kommun än som pendlar in. I figur 54 nedan visas den 

sammanlagda in- och utpendlingen mellan Hässleholms kommun och omgivande kommuner. Som 

pendlare räknas personer som är folkbokförda i en kommun och som i arbetsmarknadsstatistiken är 

registrerade i en annan. De största pendlingsströmmarna går mellan Hässleholm och Kristianstad. 

 

Figur 54. Pendlingsströmmar till och från Hässleholm per dag. Figuren visar pendlingsströmmar över 200 

personer. Källa: SCB. 
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7.3.4. Spårsystem och trafik 

Hässleholm är en viktig knutpunkt i järnvägssystemet där tre olika banor möts. I nordsydlig riktning 

går den dubbelspåriga Södra stambanan mellan Stockholm-Malmö. I västöstlig riktning finns 

enkelspåriga Skånebanan mellan Helsingborg-Kristianstad och från nordväst ansluter ett spår från 

Markarydsbanan. 

 

Figur 55. Översikt för dagens spårsystem genom Hässleholm (lilla bilden) samt dagens tågtrafik vid Hässleholm 

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

 

Av de banor som passerar Hässleholm är Södra stambanan söderut mot Lund den mest trafikerade 

med både fjärrtåg regionaltåg och pendeltåg. Därefter Skånebanan mot Kristianstad med regional- och 

pendeltrafik och Södra stambanan norrut mot Alvesta. Skånebanan mot Helsingborg och 

Markarydsbanan mot Markaryd trafikeras i huvudsak av Skånetrafikens Pågatåg. Samtliga banor har 

godstrafik. 
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Dagens spårområde har i huvudsak tre av funktioner; personbangård, godsbangård och depåområde 

med uppställning mm.  

Hässleholms centralstation med personbangård ligger i stadens centrala delar. Befintligt stationshus 

och övriga funktioner kopplade till resecentrum bl.a. bussar och parkering ligger på bangårdens östra 

sida. Stationen har fyra plattformar och 9-10 genomgående spår. En av plattformarna ligger invid 

stationshuset och tre är mittplattformar. Plattformarna nås via en inglasad bro som går över 

spårområdet. Fasta trappor, rulltrappor samt hissar förbinder gångbron med plattformarna och 

stationshuset.  

 

Figur 56. Dagens spårsystem genom Hässleholm. 

 

Godsbangården och uppställningsspår ligger strax norr om personbangården. Södra stambanans två 

spår ligger utmed godsbangårdens östra sida. Spåret från Markarydsbanan ansluter västerifrån i 
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godsbangårdens södra ände. Skånebanan från Helsingborg ansluter strax söder om personbangården 

och fortsätter mot Kristianstad strax norr om personbangården. 

Godsbangården består av ca 16 spår där det kortaste är på ca 200 meter och det längsta på ca 650 

meter. Det är bara ett spår som klarar av ett tåg med maximal tåglängd. Godsbangårdens 

uppställningsspår används i stor omfattning för uppställning av både motorvagnståg och godsvagnar. 

Invid Markarydsbanans spår finns även ett mindre spårområde för hantering av gods samt anslutning 

till ett godsmagasin. 

Norr om Markarydsbanans och väst om godsbangården finns idag ett lokstallsområde som ska byggas 

om till depå för underhåll och uppställning av motorvagnar. 

7.3.5. Fokusområde landskap 

Staden Hässleholm har en småskalig stadsstruktur där olika bebyggelseområden bildar årsringar kring 

en central stadskärna. Staden karaktäriseras av rutnätsstadens struktur som helt utgår från järnvägen.  

Järnvägsspår och bangårdsområden utgör en del av stadskaraktären som skapar radiella stråk i alla 

riktningar. Förutom staden som har en egen kulturhistoria kopplad till järnvägens framväxt har 

åsarna, det välbevarade kulturlandskapet kring Hovdala slott och Mölleröds kungsgård samt 

kulturlandskapen kring Ignaberga- Aska och Vankliva särskilda kulturvärden och bedöms som mycket 

känsliga. Länsstyrelsen i Skåne län har tagit fram ett kulturmiljöprogram som pekar ut områden med 

särskilt värde för kulturmiljön. I denna studie har fem stycken av dessa berörts: Göingeåsen-

Ebbjörnarp-Ignaberga-Tykarp, Hovdala, Hässleholm, Vankiva och Södra stambanan 

(Kulturmiljöstråk). Hässleholmsområdet är mycket fornlämningstätt, där lösfynd, odlingslämningar 

och boplatser tillhör de vanligast förekommande lämningarna. Fyndigheterna är koncentrerade till 

höjder i landskapet. 

Landskapet kring Hässleholm består av ett småkuperat odlingslandskap samt mer flacka 

jordbruksområden. Öster om staden övergår mosaiklandskap i en mer storskalig slättbygd. I söder 

reser sig urbergshorstarna Nävlingeåsen, Göingeåsen och Matterödsåsen med branta 

förkastningsbranter till stor del beväxta med ädellövskog. Söder om Finjasjön finns känsliga kultur- 

och naturvärden.  

Det finns spridda nyckelbiotopsobjekt både på Göingeåsen och väster ut i Hovdala slottslandskap. 

Naturreservat Göingeåsen tangerar stambanans östra sida vid Tormestorp. 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 

fladdermus i Göingeåsens naturreservats skötselplan. Gulastorps naturreservat ligger i norra delen av 

Göingeåsen strax sydost om Gulastorp. Syftet med naturreservatet är framförallt att skydda en kalkrik 

lövsump- och ädellövskog, skydda områdets rörliga och ytliga grundvatten samt bevara biologisk 

mångfald framförallt avseende mossor. 
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Landskapskaraktärsanalys 

Hässleholm ligger inom den regionala landskapstypen Mosaiklandskap. Staden Hässleholm med 

omnejd har inom ramen för arbetet med åtgärdsvalsstudien delats in i ytterligare sju 

landskapskaraktärer som kan komma att beröras vid anläggandet av en station med tillhörande bana 

för höghastighetsjärnväg. För djupare beskrivning av landskapskaraktärsområdena hänvisas läsaren 

till Underlagsrapport Landskapskaraktärsanalys.  

Staden Hässleholm. Staden som tydligt karaktäriserats av och vuxit fram kring järnvägen. 

Småkuperat till flackt odlingslandskap kring Finja – Mjölkalånga. Landskapet mellan Finja 

och Mjölklånga utgörs av ett mosaikartat och småkuperat odlingslandskap med långsträckta åkrar ned 

mot Finjasjön 

Småkuperat skogslandskap – kring Garnisonen och norr om Stoby. Småkuperat 

mosaiklandskapet norr och väster om Hässleholm med omväxlande öppen jordbruksmark och skog. 

Flackt odlingslandskap norr om Hässleholm. Området utgör ett ofta öppet, relativt flackt 

odlingslandskap med en storskalig mosaik. Genom området rinner de två vattendragen Hörlingeån 

och Almaån. Markanvändningen består främst av jordbruk. 

Småbrutet slättlandskap - öster och söder om Hässleholm. Ett i huvudsak flackt och 

storskaligt jordbrukslandskap men med inslag av mer småbrutna mosaiklandskap. 

Finjasjöns sjölandskap. Området kring Finjasjön är flackt till svagt böljande. Sjön är ett stort 

vattenrum som medger långa utblickar.   

Matterödsåsen. Landskapet karaktäriseras av ett småkuperat och mosaikartat landskap med 

omväxlande skog och öppen mark. Förkastningsbranten mot norr är kraftigare kuperad, dock inte lika 

brant som Nävlingeåsen. 

Göinge- och Nävlingeåsen. Göingeåsen och Nävlingeåsen karaktäriseras av kraftigt kuperad 

skogsmark på urberg. De skogsklädda förkastningsbranterna är framträdande i landskapet söder om 

Hässleholm, både sett från slätten och Finjasjön.      
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Figur 57. Landskapskaraktärsområden inklusive staden Hässleholm. 

7.3.6. Fokusområde hälsa och säkerhet 

Befolkning och rekreation 

Inom staden är flest arbetsplatser lokaliserade centralt öster om järnvägsstationen, i ett stråk från 

centrum upp mot sjukhuset samt i industriområdet i Läreda. En högre täthet av arbetsplatser finns 

även i de mindre industriområdena i sydöstra och nordöstra delen av staden. Grundskolor finns 

spridda över staden, både öster och väster om järnvägen, men flertalet på den östra sidan. 

Hässleholms gymnasium ligger norr om centrum på den östra sidan av järnvägen. Det är också i 

centrum som kommersiell och offentlig service i huvudsak är lokaliserad. Fritidsanläggningar som 

fotbollsplaner, idrottshallar och simhallar/badplatser finns främst på den östra sidan av järnvägen. 

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

stadens ytterområden. Det finns ett antal större planskilda passager för bil samt gång och cykel, vilka 

knyter samman de östra och västra delarna av staden. Planskilda passager för enbart gång och cykel 

finns det ett fåtal av. In till Hässleholm leder större vägar från alla väderstreck. Till dessa ansluter 

mindre vägar som speciellt i öster bedöms som viktiga för tillgängligheten in till staden. 
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Söder om Hässleholm ligger Finjasjön som bland annat har flera badplatser. Genom Hässleholm 

passerar vandringsleden Skåneleden. Runt Finjasjön går även Finsjöleden, en etapp av Skåneleden. I 

Hässleholms södra del ligger Hesslegårdens golfklubb. Strax söder om Hässleholm ligger Magle 

våtmark som är rikt på bland annat fåglar.  

Buller och vibrationer 

Hässleholms kommun har ett antal relativt starkt trafikerade gator och vägar men även järnvägar som 

medför att boende utsätts för buller.  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. I Hässleholms kommun finns områden som betraktas som tysta 

områden. 

Vibrationer är 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.   

Luftkvalitet och elektromagnetiska fält 

Se övergripande text för alla stationslägen och sträckor i kapitel 7.1.2. 

Förorenad mark 

Se övergripande text för alla stationslägen i kapitel 7.1.2. 

Risk 

Se övergripande text för alla stationslägen i kapitel 7.1.2. 

7.3.7. Fokusområde resurser tillgängliga för människan 

Vatten 

I Hässleholms tätort finns grundvattenförekomsten SE622738-137382 i sand- och gruslager. I den 

förekommer vattentäkter. En del av förekomsten är därför skyddad av vattenskyddsområdet 

Galgbacken. Strax öster om Hässleholm finns grundvattenförekomsten Kristianstadslätten i 

sedimentärt berg. I den finns en grundvattentäkt i Ignaberga som är skyddad genom 

vattenskyddsområde. Norr om Hässleholm ligger vattenskyddsområdet Farstorp. 

Finjasjön och Almaån nämns i den regionala vattenförsörjningsplanen som möjliga framtida 

vattenresurser. Järnvägen passerar en damm i Tormestorpsån. 

Areella näringar 

Klassificeringen av åkermark visar att jorden i och omkring Hässleholm har klass 4 på den 10-gradiga 

skalan över bördig jordbruksmark. Störst yta för jordbruk finns i delområde öst, där cirka 50 procent 

av ytan utgörs av åker- och betesmark.  I Hässleholm återfinns 25-40 procent skog. 

Resurser och avfall 

Väster och öster om Hässleholm finns stora mängder morän och postglacial sand och grus, vilket kan 

användas till landskapsmodellering längs höghastighetsjärnvägen och som fyllnadsmaterial för andra 

anläggningsprojekt. 
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Mineral och torv 

Det finns inga beviljade koncessioner för mineral och torv eller täkter i drift inom utredningsområdet. 

7.3.8. Fokusområde klimat 

Beskrivning av förutsättningar samt bedömning av konsekvenser och måluppfyllelse har genomförts 

på en nationell nivå. Se kapitel 2.6 . 

7.3.9. Anläggningstekniska förutsättningar 

Landskapet kring Hässleholm består av ett småkuperat odlingslandskap samt mer flacka 

jordbruksområden. Öster om staden breder Kristianstadsslätten ut sig. I söder reser sig 

urbergshorstarna Nävlingeåsen, Göingeåsen och Matterödsåsen med branta förkastningsbranter. 

Jorddjupet varierar mellan noll och tio meter. Jorddjupen är större vid åsens branter, samt i dalgångar 

som skär åsen, där de kan uppgå till några tiotal meter. Bergkvaliteten i horstarna får antas vara 

mycket heterogen. Bergets rörelser har medfört att vittrat berg med stor sannolikhet finns på olika 

nivåer i åsarna.  

Tabell 6. Fördelning jordarter i tätort Hässleholm. 

Jordart Väst (%) Central (%) Öst (%) 

Berg  3  1  1 

Isälvssediment  34 40 23 

Morän  47   37  53 

Torv   3  4  2 

Lera och silt   1 

Postglacial sand och grus  14 17 21 
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7.4. Station Lund 

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

metropol till en universitetsstad. Stor expansion skedde under det sena 1800-talet och under 1900-

talet.  

 

Figur 58. Utredningsområde station Lund. 
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7.4.1. Befolkning 

Lund är landets till folkmängd 12:e största kommun. Folkmängden uppgick år 2014 till 115 968 

personer. Folkmängden i Lunds tätort uppgick år 2010 till 82 800 personer. 

 

Figur 59. Befolkningstäthet i Lunds tätort. 
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7.4.2. Sysselsättning 

I Lunds kommun fanns år 2007 ungefär 65 000 arbetstillfällen. Antalet arbetsplatser i Lund har ökat 

markant de senaste åren. 

 

Figur 60. Arbetsplatser i Lunds tätort. 

 

Lund är en universitetsstad med lång tradition av forskning och utveckling i samverkan mellan 

universitetet och företag. Kommunen satsar på att vara ett internationellt centrum för forskning och 

utveckling. Ett exempel på detta är forskningsparken IDEON som drivs i samarbete mellan Lunds 

kommun, universitetet och näringslivet. För närvarande är de två nya forskningsanläggningarna MAX 

IV och European Spallation Source (ESS) under uppbyggnad i Lund. 
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7.4.3. Arbetspendling 

Inpendlingen till Lunds kommun var 37 067 personer och utpendlingen var 19 947 personer år 2014. I 

figur 61 nedan visas den totala in- och utpendling mellan Lunds kommun och omgivande kommuner. 

Som pendlare räknas personer som är folkbokförda i en kommun och som i arbetsmarknadsstatistiken 

är registrerade i en annan. De största pendlingsströmmarna går mellan Lund och Malmö. 

Figur 61. Pendlingsströmmar till och från Lund per dag. Figuren visar pendlingsströmmar över 200 personer. 

Källa: SCB. 
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7.4.4. Spårsystem och trafik 

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

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

Västkustbanan går mellan Göteborg och Lund, via Halmstad och Helsingborg och ansluter strax norr 

om Lund via en planskild spårkorsning. Västkustbanan har idag dubbelspår på stor del av sträckan. 

Båda banorna har idag omfattande tågtrafik bestående av lokal-, regional- och långväga persontrafik. 

Godstrafiken är i huvudsak genomgående på Södra stambanan. 

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

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

förekommer även godstrafik genom Lund.  

 

Figur 62. Översikt för dagens tågtrafik genom Lund (lilla bilden) samt dagens tågtrafik vid Lund, antal 

dubbelturer/dygn och godståg per riktning (stora bilden). 
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Idag går i stort lika många persontåg per dygn norr om Lund C på både Västkustbanan och Södra 

stambanan. På Södra stambanan tillkommer dessutom 33 godståg. Söder om Lund C ska samtliga tåg, 

oavsett hur de fördelar sig norr om Lund C, samsas på två spår varför banan är hårt belastad. 

Godstågen passerar genom stationen på något av de sex plattformsspår som finns. 

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

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

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

om spårområdet. Stationshuset är placerat i bangårdens södra del och bussterminalen ligger strax norr 

om stationshuset. 

Spårområdet består idag av fyra plattformar och sex genomgående spår varav två mittplattformar och 

två sidoplattformar.  

Det finns idag tre planskilda gångpassager för resenärer att ta sig till plattformarna. Vid stationshuset 

finns idag en planskild gångpassage under spåren med fasta trappor och hissar. Vid bussterminalen 

finns en planskild gångpassage över spårområdet med fasta trappor samt hissar. Vid Kristallen i 

stationens norra del finns en nybyggd passage.  Passagerna förbinder även stadens östra respektive 

västra sidor med varandra. Väster om järnvägen ligger ett sekundärt stationshus, västra station, som 

innehåller kiosk, restaurang och ett parkeringsgarage.  
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Figur 63. Dagens spårsystem genom Lund.  
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7.4.5. Fokusområde landskap 

Lund är beläget i ett utpräglat slättlandskap med långa utblickar. Topografin domineras av 

Romeleåsen som löper som en ryggrad i nordnordvästlig-sydsydöstligriktning genom Lunds kommun. 

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

å (ca 10 m.ö.h.) och höjdpunkten vid Brunnshög (ca 80 m.ö.h.). Detta upplevs dock inte eftersom 

lutningen från sydväst mot nordost är relativt flack och jämn.  

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. I landskapet kring 

Lund återfinns en rad lämningar från forntiden som påvisar att området varit tidigt befolkat, bland 

annat karaktäristiska bronsåldershögar. De äldsta lämningarna från bosättningar i Lund är daterade 

till 990 e.Kr. Under medeltiden formas mycket av det landskap som ses idag kring Lund, då byar, 

kyrkor och godsstrukturen etableras. Men framförallt präglas Lunds nutida landskap av 1800-talets 

jordbruksdrift. 

Jordmånen, som är den mest fertila i landet, har bidragit till att nästan all mark runtom tätorten är 

uppodlad. Landskapet är till stor del på grund av jordbruket otillgängligt för människor ur 

rekreationssynpunkt. Jordbrukets framdrift har även resulterat i att majoriteten av naturvärdena idag 

är få. De naturmiljöer som idag finns kvar är högt värderade både för den biologiska mångfalden och 

för möjligheten till rekreation. Slättlandskapen kring Lund är kraftigt infrastrukturpåverkat. Vägarna 

är många och raka. Vindkraftverk och kraftledningar är vanliga element. Dessa element, framförallt 

vägarna, utgör barriärer för den enskilda människan samt för spridningen av växter och djur.  

Landskapskaraktärsanalys 

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

ramen för arbetet med åtgärdsvalsstudien delats in i ytterligare två landskapskaraktärer som kan 

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

djupare beskrivning av landskapskaraktärsområdena hänvisas läsaren till Underlagsrapporten 

Landskapskaraktärsanalys. 

Flackt slättlandskap väst och sönder om Lund. De öppna, storskaliga och relativt flacka 

jordbruksmarkerna. 

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

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

riktning från Lund ned mot Ystad.  

Staden Lund. Den relativt täta stadskärnan med den bevarade medeltida strukturen och en unik 

blandning av bebyggelse från olika tidsepoker.  
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Figur 64. Landskapskaraktärsområden inklusive staden Lund. 

7.4.6. Fokusområde hälsa och säkerhet 

Befolkning och rekreation 

Inom staden är flest arbetsplatser lokaliserade i ett stråk från centrum mot nordöst upp till 

Brunnshög, samt i ett område i södra delen av staden. I övrigt är arbetsplatser bland annat 

lokaliserade till verksamhetsområden på Gunnesbo i nordväst och Gastelyckan i sydost. Grundskolor 

och gymnasium är spridda över staden. Det är i centrum, öster om järnvägen men väster om E22:an, 

som kommersiell och offentlig service främst är lokaliserad. Lund är emellertid en så stor stad att det i 

de flesta stadsdelar finns någon form av service, exempelvis mindre matbutiker, bibliotek och 

vårdcentral. Fritidsanläggningar som fotbollsplaner, idrottshallar och simhallar/badplatser är också 

spridda över staden, men flertalet finns i den centrala delen av staden, öster om järnvägen och väster 

om E22:an. Andelen barn och unga (0-19 år) är lägst i den centrala delen av staden, medan andelen är 

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

E22an samt i den norra och nordvästra delen av staden. Det är också i dessa områden som Lund 

planeras byggas ut med bostäder enligt gällande översiktsplan. Både järnvägen och E22:an samt Norra 
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ringen är barriärer i staden. Norr om befintlig station bedöms tillgängligheten vara begränsad då det 

bara finns två planskilda passager, vilka är samlokaliserade med biltrafik. Söder om stationen finns 

fler planskilda passager varav några enbart för gång- och cykel. Planskilda passager över E22:an är 

främst samlokaliserade med biltrafik. Norr om korsningen med väg 102 finns en gång- och cykelbro 

som binder samman centrala Lund med de östra delarna av staden samt med tätorten Södra Sandby, 

cirka en mil öster om Lund. 

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

Botaniska trädgården. I norr ligger parken S:t Hans backar som erbjuder stora ytor för lek och spel, 

motionsslingor, pulkabackar och vindskydd. Ett annat grönområde i norr är Nöbbelövs mosse som 

består av öppna, fuktiga betesmarker med ett rikt fågelliv. Området har flera stigar, grillplatser och 

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

Larsparken som är belägen kring sjukhusområdet Sankt Lars. Här finns även grillplatser och 

Källbybadet. 

Buller och vibrationer 

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

även vindkraftverk, skjutbanor och avfallsanläggningar bidrar till bullerbidragen som påverkar olika 

delar i staden. De största trafikbullerkällorna är väg E22 som skär genom stadens östra del i 

nord/sydlig riktning med angränsande bebyggelse i form av kontorsverksamheter, mindre industrier 

men även bostäder. Andra vägar med stor bullerpåverkan är Norra ringen samt stadens gatunät. 

Järnvägen som är del av stambanan passerar genom den centrala stadskärnan och är mycket starkt 

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

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

trafik av lokaltåg. Inom Lunds tätort finns ett antal industrier, spridda över staden, som ger visst 

bullerbidrag till närområdet. Vindkraftverk är lokaliserade till stadens västra del men även norr om 

centralorten. Inom Lunds centralort finns ett område som betraktas som bullerfritt.  

I Lund är vibrationer i huvudsak kopplad till järnvägarna (framför allt med godstågstrafik) men till 

viss del även från vägtrafiken (tunga lastbilar). Även viss tung industri kan orsaka vibrationer lokalt 

kring verksamheten. Bostäder som ligger på mycket kort avstånd från järnvägen påverkas idag av 

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

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

forskningsstationen MAX IV i nordöstra delen av Lund som ligger relativt nära väg E22. 

Luftkvalitet och elektromagnetiska fält 

Se övergripande text för alla stationslägen och sträckor i kapitel 7.1.2. 

Förorenad mark 

Se övergripande text för alla stationslägen i kapitel 7.1.2. 

Risk 

Se övergripande text för alla stationslägen i kapitel 7.1.2. 
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7.4.7. Fokusområde resurser tillgängliga för människan 

Vatten 

Järnvägen passerar inte genom några vattenskyddsområden, även om den passerar nära 

vattenskyddsområdet Källby i södra Lund. Grundvattenförekomsterna utgörs av sedimentärt berg som 

överlagras av mäktiga lager av lermorän. Järnvägen passerar inte nära dammar. 

Areella näringar 

Åkermarken i Lund har klassats som jordbruksmark med hög bördighet och uppnår klass 10 på 

graderingsskalan. Västligt utredningsområde består till nästan 90 procent av åkermark. Stora delar av 

Lunds tätort ingår i de centrala och östliga utredningsområdena. Övrig mark utgörs främst av åkrar.  

Resurser och avfall 
Stora delar av området består av moränlera, vars användningsområde som byggmaterial är begränsad. 
Österut finns mer isälvssediment. Stora delar av området upptas av stadslandskap, vilket minskar 
möjligheterna för återanvändning av massor genom landskapsmodellering i närområdet. 

 

Mineral och torv 

Det finns inga beviljade koncessioner för mineral och torv eller täkter i drift inom utredningsområdet. 

7.4.8. Fokusområde klimat 

Beskrivning av förutsättningar samt bedömning av konsekvenser och måluppfyllelse har genomförts 

på en nationell nivå. Se kapitel 2.6. 

7.4.9. Anläggningstekniska förutsättningar 

Lund är beläget i ett utpräglat slättlandskap. Lund är en av de städer i Sverige som har störst 

höjdskillnad inom tätorten, med lågpunkten vid Höje å (ca 10 m.ö.h.) och höjdpunkten vid Brunnshög 

(ca 80 m.ö.h.). Skåne präglas av stora rationella jordbruk med den bördigaste jordbruksmarken i 

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

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

staden är landskapet betydligt flackare. Innesluten i lermoränen och på varierande djup förekommer 

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

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

å förekommer en del svämsediment. Jordlagermäktigheten är stor. I centrala Lund uppgår den till mer 

än 50 meter. Ur ett byggnadstekniskt perspektiv är moränleran överkonsoliderad. Moränen är mycket 

tät, fast och hård.  

Tillfälliga konstruktioner och trafikomläggningar blir aktuella vid korsningspunkter med befintliga 

vägar och de befintliga järnvägarna Södra stambanan och Västkustbanan. 

Tabell 7. Fördelning jordarter i tätort Lund. 

Jordart Väst (%) Central (%) Öst (%) 

Isälvssediment  7 2 15 

Torv   6   

Moränlera och lerig morän  87 98 85 
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7.5. Sträckan Taberg/Tenhult – Värnamo 

Utredningsområdet mellan Taberg/Tenhult ner till Värnamo är 60 km långt och ca 30 km brett. 

Området ligger inom Jönköpings län och innefattar Jönköpings stad, Vaggeryd-, Gnosjö-, och 

Värnamo kommun. De större orter som passeras förutom Taberg, Tenhult och Värnamo är Hok, 

Vaggeryd, Skillingaryd och Klevshult. Området består bland annat av ett storskaligt böljande landskap, 

det småländska höglandet, som domineras av skog. Landskapet har tydliga nordsydliga riktningar med 

flertalet moss- och myrmarker och stråk där Store Mosse väster om Värnamo utgör det största. Inom 

området finns ett antal väl bevarade odlingslandskap med lång kontinuitet vilka är lokaliserade i 

höjdlägen. Det största området av sammanhängande odlingslandskap ligger söder om Taberg, 

Bratteborgsområdet. I nord-sydlig riktning sträcker sig två större dalgångar, Lagans dalgång i väst och 

Häråns dalgång i öst. Dessa omges av flackare partier av isälvsavlagringar. E4:an går parallellt längs 

med Lagans dalgång från Jönköping till Värnamo och vidare söder ut. Utanför Skillingaryd ligger 

Skillingaryds skjutfält som varit militärt område sedan 1600-tal. Nordöst om Värnamo ligger 

Hagshults flygplats som används för militära ändamål. 

 

Figur 65. Utredningsområde sträckan Taberg/Tenhult-Värnamo 
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7.5.1. Fokusområde landskap 

Landskapskaraktärsanalys 

Sträckan mellan Taberg/Tenhult och Värnamo går genom två regionala landskapstyper; Flackt sjörikt 

landskap och Storskaligt böljande landskap. Inom ramen för arbetet med åtgärdsvalsstudien har 

sträckan delats in i ytterligare tio stycken landskapskaraktärsområden. Vissa av dessa har dessutom 

underliggande lokala karaktärsområden. Områdena finns utförligt beskrivna i Underlagsrapport 

Landskapskaraktärsanalys, varför det här endast återges kortfattade beskrivningar.  

Flackt sjölandskap 

Store Mosses flacka myrlandskap. Öppna storskaliga myrmarker med via utblickar. Mycket höga 

naturvärden.  

Lagans dalgång norr om Värnamo. Lagans dalgång skapar en tydlig nord-sydlig riktning i 

landskapet. Flodfårorna kännetecknas av deras naturliga processer som bildar meandrande lopp med 

terrasser, korvsjöar och sandbankar. Dalen är fylld med i huvudsak grus, sand och silt. Grus- och 

sandslätterna karaktäriseras av barrskog som domineras av tall, där stor del består av 

produktionsskog.  

Häråns dalgång. Härån rinner i en dalgång som till stora delar är fylld med isälvsavlagringar.  Ån 

meandrar genom ett varierat landskap dominerat av barrblandskog och inslag av myrmarker i 

lågpunkter. Där isälvsavlagringarna breder ut sig öppnar landskapet upp sig, här återfinns majoriteten 

av odlingslandskapet och bebyggelsen. På flertalet platser finns odlingslandskap med lång hävd och ett 

rikt fornlämningsbestånd.  

Skogs- och myrlandskap inom sjörikt flackt landskap. Ett landskap som karaktäriseras av en 

flack topografi med ett marktäcke som domineras av tät barrskog med stort inslag av vattendrag och 

myrmarker. De utspridda mindre öppna landskapsrummen som rymmer småskaligt jordbruk är 

särskilt värdefulla.  

Kuperat skogs- och myrlandskap väster om Vidöstern. Landskapet karaktäriseras av en 

småskalig mosaik av slutna skogspartier som öppnar upp sig i mindre rum. Bebyggelsen och småbruk 

är lokaliserade på moränryggarnas sluttningar. Vägnätet är småskaligt och följer terrängen. 

Storskaligt böljande landskap 

Storskaligt kuperat skogs- och myrlandskap väster om Lagans dalgång. Ett landskap som 

karaktäriseras av en storskalig kuperad topografi med ett marktäcke som domineras av tät barrskog 

samt mångfald av moss- och myrmarker i tydlig nord-sydlig riktning. De utspridda mindre öppna 

landskapsrummen som rymmer småskaligt jordbruk är särskilt värdefulla. 

Kuperat skogs- och myrlandskap öster om Skillingaryd. Ett böljande landskap som 

karaktäriseras av mosaikartat jordbrukslandskap med lång kontinuitet. Små till medelstora fält är 

sammankopplade och avgränsas av slutna skogspartier som består av blandskog.  

Storskaligt böljande odlings- och skogslandskap kring Lagans dalgång. Landskapet 

karaktäriseras av topografin som är svagt böljande åt det kulliga hållet. I området finns långsträckta 
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höjdryggar där majoriteten av bebyggelsen, fornlämningar och av vägarna finns. Lokala 

karaktärsområden; Ekeryds ängars odlingslandskap, Klevshult böljande, Linnesjön och Krängsberga. 

Storskaligt kuperat skogslandskap söder om Tenhultasjön. Kuperat landskap med kraftigt 

kuperad topografi. Domineras av skog med inslag av odlingslandskap på höjder. Majoriteten av 

marken består av skogsmark med inslag av odlingslandskap uppe på moränhöjderna samt med 

värdefulla ängs- och hagmarkarter kopplade till sig. 

Tabergsådalen. Landskapet präglas starkt av förkastningsbranter i nord-sydlig riktning som utgör 

en förlängning av Vätternsänkan. I Tabergsådalen rinner Tabergsån fram. Taberg som är ett Natura 

2000-område och riksintresse för naturvård har genom bergarten en särpräglad och mycket artrik 

växtlighet. 

Landskapets komplexitet 

För att förtydliga resultatet av landskapskaraktärsanalysen och för att öka förståelsen för landskapets 

komplexitet i en övergripande skala har en sammanvägd bild av landskapens komplexitet tagits fram.  

Landskapskomplexen har identifierats allt eftersom kunskapen om landskapet ökat. Det ska 

poängteras att de komplexa områdena inte visar på områden att undvika, utan områden som utgörs av 

flera överlappande värden. De identifierade landskapskomplexen har analyserats utifrån en 

övergripande nivå. Städer och tätorter utgör mycket komplexa områden med har undantagits från 

komplexitetsanalysen, då dessa behöver analyseras i en mer detaljerad skala än inom ramen för denna 

studie.  

I kommande studier, och i samband med att alternativa lösningar ska identifieras och analyseras, bör 

skalan och områdesindelningen detaljeras. Landskapskomplexen som redovisas i denna studie pekar 

på landskapets känslighet. Dessa har dessutom redovisats och avgränsats i karta.  

Bedömningen har gjorts gemensamt mellan specialister inom teknikområden för landskap, natur- och 

kulturmiljö. Bedömningen grundar sig på de fältbesök, som ligger till grund för såväl 

landskapskaraktärsanalysen som miljöbedömningen. 

Mycket komplexa landskap är områden som i en gemensam bedömning lyfts fram som mycket 

känsliga eller komplexa utifrån medverkande experters erfarenheter. Det är områden där en 

höghastighetsjärnväg troligtvis kan ge stor skada om inte sträckningen och utformning av 

anläggningen är mycket anpassad till området. Ofta sammanfaller detta med att flera nationella 

värden sammanfaller/överlappar och/eller erbjuder en unik landskapsupplevelse. Att uppfylla 

nationella värden är dock inget krav för att området ska bedömas som mycket komplex.  

Komplexa landskap har i den gemensamma bedömningen lyfts fram på samma grunder som ovan men 

där det inte bedöms innebära lika stor skada om en höghastighetsjärnväg förläggs i området. Det 

måste dock likafullt nogsamt arbetas med höghastighetsjärnvägens sträckning och utformning.   
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Figur 66. Kartan visar karaktärsområden samt områden som i en översiktlig skala bedömts vara komplexa eller 

mycket komplexa utifrån en samlad bild av landskapets förutsättningar och värden. Kartan omfattar sträckan 

mellan Taberg/Tenhult-Värnamo. 
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7.5.2. Fokusområde hälsa och säkerhet 

Befolkning och rekreation 

Befolkningstätheten är låg i stora delar av utredningsområdet. Högre täthet är kopplat till de större 

orterna inom området, bland annat centralorterna Vaggeryd och Skillingaryd.  Dessa centralorter är av 

betydelse för bygdens funktionalitet och sociala sammanhållning. Utöver väg E4 dominerar det 

mindre vägnätet, främst i öst-västlig riktning men också i nord-sydlig riktning, vilka bedöms ha stor 

betydelse för att nå centralorterna.  

Inom utredningsområdet finns det ett riksintresseområde för friluftslivet, nationalparken Store Mosse, 

med bland annat flera vandringsleder och tysta områden. Höglandsleden och Munkelden passerar 

också utredningsområdet. I övrigt finns det en varierad täthet av målpunkter och generellt finns det 

många områden som är att betrakta som tysta. 

Buller och vibrationer 

Sträckan mellan Tenhult/Taberg och Värnamo går till stor del genom skogsområden med kuperad 

terräng. Beroende på vilket höjdläge som väljs kan terrängen ge naturlig bulleravskärmning och 

därmed minska avståndet för det som krävs för att uppfylla ställda bullerkrav. Befolkningstätheten är 

generellt låg utanför tätorter och det finns många områden som är att betrakta som tysta. 

Bulleravskärmning kommer beroende på avstånd att erfordras för att reducera störningarna till de 

boende. 

Markförhållandena kring Lagan och norra delen av sjön Vidöstern samt vissa delar öster om E4:an 

innehåller material som är ofördelaktigt ur vibrationshänseende. Markens beskaffenhet påverkar 

spridningen av vibrationer och lösa, finkorniga jordar (exempelvis lera) dämpar vibrationer sämre. 

Markförhållandena i detta område behöver därför utredas vidare. 

Luftkvalitet och elektromagnetiska fält 

Se övergripande text för alla stationslägen och sträckor i kapitel 7.1.2. 

Förorenad mark 

Generellt är det i detta utredningsläge svårt att förutse i vilken grad som förorenade mark kommer 

behöva hanteras på grund av att utredningsområdet är stort och de förorenade områdena är relativt 

små. En liten ändring av järnvägssträckningen i öst-västlig riktning kan innebära en ökad eller 

minskad sannolikhet. Den översiktliga bedömning som gjorts visar att det är högst sannolikhet att 

påträffa förorenade områden i delområde central mellan Tenhult och Värnamo. 

Risk 

Förhöjda risker för människors hälsa bedöms generellt uppstå när järnvägen förläggs på bro och bank 

samt i tätbefolkade områden. Detta på grund urspårningsrisken. Vidare innebär passage av led för 

farligt gods, både väg och järnväg, en förhöjd risk för människors hälsa samt för järnvägsanläggningen 

vid en olycka. Vidare innebär en sträckning i områden där skred och översvämning kan uppstå en ökad 

risk för själva järnvägsanläggningen.  
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7.5.3. Fokusområde resurser tillgängliga för människan 

Vatten 

Grundvattenförekomsterna i området domineras helt av sand- och grusförekomster. De flesta 

grundvattenförekomsterna ligger i nord-sydlig riktning och följer dalgångarna, framförallt Lagans 

dalgång. Ett fåtal små grundvattenförekomster finns i berg. 

Dricksvattenförsörjningen sker genom uttag av grundvatten i grundvattenförekomsterna, 

huvudsakligen de i sand- och grus. Ett flertal vattenskyddsområden förekommer inom sträckan.  

Dammar förekommer i Lagan och andra vattendrag.  

Areella näringar 

Alla delområden utgörs av cirka 62 procent skog och cirka 12 procent åker- och betesmarker. 

Åkermarkerna längs sträckan utgörs främst av små jordbruk. Störst andel åkermark finns längs en 

sträcka mellan Taberg och Vaggeryd. 

Resurser och avfall 

Resursutnyttjandet utgår från hur höghastighetsjärnvägen utformas. I sträckan byggs järnvägen på 

bank eller bro. 

Mineral och torv 

Den enda gällande torvkoncessionen längs denna sträcka ligger i den norra delen av delområde väst, 

Horkarlamossen. 

7.5.4. Fokusområde klimat 

Beskrivning av förutsättningar samt bedömning av konsekvenser och måluppfyllelse har genomförts 

på en nationell nivå. Se kapitel 2.6. 

7.5.5. Anläggningstekniska förutsättningar 

Landskapet har tydliga nordsydliga riktningar med flertalet moss- och myrmarker och stråk där Store 

Mosse väster om Värnamo utgör den största. I nord-sydlig riktning sträcker sig två större dalgångar, 

Lagans dalgång i väst och Häråns dalgång i öst. Hela området från Jönköping till Värnamo 

kännetecknas av stora utbredda, och ibland mäktiga, avlagringar av isälvssediment. Dominerande 

jordarter inom utredningsområdet är morän, isälvssediment och torv. Sedimenten kan bestå av allt 

från sten och grus till sand och silt. Ytligt liggande berg finns också i mycket stor omfattning, främst i 

de norra delarna. Området ligger i gränszonen mellan berggrund av gnejs i väster och 

smålandsgraniter och vulkaniter i öster.  

Tabell 8. Fördelning jordarter sträckan Taberg/Tenhult-Värnamo. 

Jordart Väst (%) Central (%) Öst (%) 

Berg  7  6  15 

Isälvssediment  20 49 25 

Morän  58   34  53 

Torv  15  12  7 
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7.6. Sträckan Värnamo – Hässleholm 

Utredningsområdet mellan Värnamo och Hässleholm är 120 km långt och ca 30km brett. Området 

ligger inom Jönköpings-, Kronobergs- och Skåne län. Kommuner som omfattas är Värnamo, Ljungby, 

Älmhult, Markaryd, Osby och Hässleholm. Större orter som passeras förutom Värnamo och 

Hässleholm är Bor, Lagan, Ljungby, Markaryd, Osby, Bjärnum, Vittsjö. Landskapet kring Värnamo 

karaktäriseras av ett sjörikt flackt till böljande odlingslandskap med flertalet större sjöar. Här ligger 

Toftaholm med tillhörande gods- och odlingslandskap. Söder om Vidöstern och ner mot Hässleholm 

övergår landskapet från ett storskaligt böljande landskap till ett mer sjörikt flackt skogsbeklätt 

landskap med flertalet dalgångar och vattenstråk i nord-syd och nord -sydvästliga riktningar. 

Dalgångarna omges av flacka till mer kuperade skogs- och myrlandskap för att vidare söderut övergå 

till ett mer mosaikartat landskap utan tydliga riktningar. Dalgångarna, speciellt Lagans dalgång, söder 

om Värnamo har sedan forntid präglats som kommunikationsstråk, med strukturer väl synliga i 

landskapet kring Ljungby och Lagan. Dalgångarna karaktäriseras överlag av flertalet ålderdomliga 

odlingslandskap av lång kontinuitet och höga utpekade värden. 

 

Figur 67. Utredningsområde sträckan Värnamo-Hässleholm. 
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7.6.1. Fokusområde landskap 

Landskapskaraktärsanalys  

Sträckan mellan Värnamo och Hässleholm går genom tre regionala landskapstyper; Storskaligt 

böljande landskap, Flackt sjörikt landskap och Mosaiklandskap. Inom ramen för arbetet med 

åtgärdsvalsstudien har sträckan delats in i ytterligare elva stycken landskapskaraktärsområden. Vissa 

av dessa har dessutom underliggande lokala karaktärsområden. Områdena finns utförligt beskrivna i 

Underlagsrapport Landskapskaraktärsanalys, varför det här endast återges kortfattade beskrivningar.  

Storskaligt böljande landskap 

Storskaligt böljande skogslandskap öster om Hindsen och Furen. Här återfinns de 

bördigaste jordarna, och därmed också bebyggelsen och vägarna på höjderna. Många av de högt 

belägna odlingslandskapen har bevarat en ålderdomlig karaktär. 

Flackt sjörikt landskap 

Sjörikt flackt till böljande gods- och jordbrukslandskap öster och söder om Värnamo. 

Landskapet präglas av de fyra sjöarna Vidöstern, Flåren, Furen och Hindsen samt ett mosaikartat 

ålderdomligt odlingslandskap med lång kontinuitet. Landskapet varierar mellan öppna landskapsrum 

kring sjöarna, slutna skogspartier och mindre landskapsrum av odlingsmarker i höjdlägen. 

Lagans dalgång söder om Värnamo. Söder om Värnamo sträcker sig Lagan i en sydvästlig 

riktning, en ganska flack dalgång som varierar i bredd. Lagans meandrande processer har skapat 

terrasser, korvsjöar och sandbankar som är karaktäristiska strukturer i landskapet.  Dalgången har 

sedan forntid präglats som kommunikationsstråk och de bördiga jordarna har legat till grund för den 

långa bosättningskontinuiteten. 

Vieåns dalgång öster om Vittsjö. Intill Vieåns dalgång förekommer tydliga rullstensåsar, kamefält 

och åsnät vilket gör landskapet kuperat. Landskapet består av ett varierat och sammansatt landskap av 

jordbruk, herrgårdsmiljöer och fornlämningar med lång kontinuitet. 

Helgeås dalgång. Helge å rinner till stora delar genom moränmark och isälvsavlagringarna spelar en 

underordnad betydelse i detta karaktärsområde. Landskapet kring Helgeås dalgång är småbrutet med 

inslag av karaktärsgivande ekbackar, ålderdomligt skötta ängs- och våtmarker samt välbevarade 

fuktängar.   

Tutaryd-Södra Ljungans dalgång. Tutaryd-Södra Ljungas dalgång är fortsättningen av Helge ås 

västra gren. Sedimenten följer dalgången i sydvästlig riktning och är omgivna av morän. Dalgången är 

långsträckt och har flertalet inslag av ålderdomliga odlingslandskap. I landskapet finns flertalet 

bevarade strukturer som minner om en lång bosättnings- och brukshistoria. 

Skogs- och myrlandskap kring Lagan och Helgeå. Landskap som karaktäriseras av en flack 

topografi och domineras av barrskog med stort inslag av vattendrag och myrmarker 

Småkuperat skogs- och myrlandskap norr om Osby. Landskap som karaktäriseras av en 

småkuperad topografi och domineras av barrskog med en mångfald av vattendrag och myrmarker. 
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Mosaiklandskap 

Mosaikartat skogslandskap norr- och sydväst om Hässleholm. Mosaikartat landskap som 

karaktäriseras av skogsmark.  

Mosaikartat odlings- och skogslandskap norr om Hässleholm. Böljande landskap som 

karaktäriseras av mosaikartat odlingslandskap med lång kontinuitet. Små till medelstora fält är 

sammankopplade och avgränsas av slutna skogspartier som består av blandskog.  

Hässleholmslätten. Landskapet är flackt till böljande och består till stor del av ett öppet 

jordbrukslandskap med inslag av ett mer böljande och småbrutet landskap i norr. Höjdskillnaderna är 

små och erbjuder långa utblickar. 

Landskapets komplexitet 

För att förtydliga resultatet av landskapskaraktärsanalysen och för att öka förståelsen för landskapets 

komplexitet i en övergripande skala har en sammanvägd bild av landskapens komplexitet tagits fram.  

Landskapskomplexen har identifierats allt eftersom kunskapen om landskapet ökat. Det ska 

poängteras att de komplexa områdena inte visar på områden att undvika, utan områden som utgörs av 

flera överlappande värden. De identifierade landskapskomplexen har analyserats utifrån en 

övergripande nivå. Städer och tätorter utgör mycket komplexa områden med har undantagits från 

komplexitetsanalysen, då dessa behöver analyseras i en mer detaljerad skala än inom ramen för denna 

studie.  

I kommande studier, och i samband med att alternativa lösningar ska identifieras och analyseras, bör 

skalan och områdesindelningen detaljeras. Landskapskomplexen som redovisas i denna studie pekar 

på landskapets känslighet. Dessa har dessutom redovisats och avgränsats i karta.  

Bedömningen har gjorts gemensamt mellan specialister inom teknikområden för landskap, natur- och 

kulturmiljö. Bedömningen grundar sig på de fältbesök, som ligger till grund för såväl 

landskapskaraktärsanalysen som miljöbedömningen. 

Mycket komplexa landskap är områden som i en gemensam bedömning lyfts fram som mycket 

känsliga eller komplexa utifrån medverkande experters erfarenheter. Det är områden där en 

höghastighetsjärnväg troligtvis kan ge stor skada om inte sträckningen och utformning av 

anläggningen är mycket anpassad till området. Ofta sammanfaller detta med att flera nationella 

värden sammanfaller/överlappar och/eller erbjuder en unik landskapsupplevelse. Att uppfylla 

nationella värden är dock inget krav för att området ska bedömas som mycket komplex.  

Komplexa landskap har i den gemensamma bedömningen lyfts fram på samma grunder som ovan men 

där det inte bedöms innebära lika stor skada om en höghastighetsjärnväg förläggs i området. Det 

måste dock likafullt nogsamt arbetas med höghastighetsjärnvägens sträckning och utformning.   
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Figur 68. Kartan visar karaktärsområden samt områden som i en översiktlig skala bedömts vara komplexa eller 

mycket komplexa utifrån en samlad bild av landskapets förutsättningar och värden. Kartan omfattar sträckan 

mellan Värnamo-Hässleholm, norra delen.  
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Figur 69. Kartan visar karaktärsområden samt områden som i en översiktlig skala bedömts vara komplexa eller 

mycket komplexa utifrån en samlad bild av landskapets förutsättningar och värden. Kartan omfattar sträckan 

mellan Värnamo-Hässleholm, södra delen.  
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7.6.2. Fokusområde hälsa och säkerhet 

Befolkning och rekreation 

Befolkningstätheten är låg i stora delar av utredningsområdet men ökar söderut i närheten av 

Hässleholm. I stora delar av delområdet är det glest mellan större orter men norr om Hässleholm ökar 

antalet. Väg E4 går i nord-sydlig riktning och kopplar samman ett antal större orter. I övrigt är det 

mindre vägnätet i generellt öst-västlig riktning dominerande och betydelsefullt för att nå de större 

orterna och för att upprätthålla bygdens funktionalitet och sociala sammanhållning. 

Inom utredningsområdet finns det två riksintresseområden för friluftslivet, sjön Vidöstern söder om 

Värnamo och sjön Möckeln och Helge å i den östra delen. Flera cykelleder riskerar att passeras och vid 

Hässleholm riskerar två av Skåneledens etapper att passeras. I övrigt finns det en varierad täthet av 

målpunkter. Det finns också områden som är att betrakta som tysta, men i lägre grad i den sydöstra 

delen. 

Buller och vibrationer 

Sträckan mellan Värnamo och Hässleholm går till stor del genom skogsområden med kuperad terräng. 

Beroende på vilket höjdläge som väljs kan terrängen ge naturlig bulleravskärmning och därmed 

minska avståndet som krävs för att uppfylla ställda bullerkrav. En stor andel sjöar, speciellt i den norra 

delen påverkar bullerspridningen. Befolkningstätheten är generellt låg utanför tätorter men ökar 

söderut mot Hässleholm. Det finns områden som är att betrakta som tysta. 

Markvibrationer genererade av höghastighetsspår måste beaktas noga i planeringen av spår nära 

befolkade områden. Markens beskaffenhet påverkar spridningen av vibrationer och lösa finkorniga 

jordar (exempelvis lera) dämpar vibrationer sämre. I Sverige är mäktiga avlagringar av mycket lösa 

leror vanliga vilket ofta ger upphov till starka vibrationer från tåg vid frekvenser ner till under 10 Hz. 

Detta är mycket väsentligt då möjligheten att begränsa vibrationer vid sådana låga frekvenser är 

väldigt begränsade. 

Luftkvalitet och elektromagnetiska fält 

Se övergripande text för alla stationslägen och sträckor i kapitel 7.1.2. 

Förorenad mark 

Bedömningen är att det är störst sannolikhet att behöva hantera förorenad mark i en västlig sträckning 

mellan Värnamo och Hässleholm. 

Risk 

Mellan Värnamo och Hässleholm bedöms risker för människors hälsa uppstå på grund av passager av 

led för farligt gods, bland annat väg E4, sträckning nära Seveso anläggningarna Ljungby Energi AB och 

Strandmöllen AB och skredrisk vid Ljungby.  

7.6.3. Fokusområde resurser tillgängliga för människan 

Vatten 

Grundvattenförekomster finns i sand- och grusavlagringar som följer dalgångar eller bildar större fält. 

En grundvattenförekomst i berg finns i Delary. Vattenskyddsområden förekommer i 

grundvattenförekomsterna. Det största är Bergaåsen, norr om Ljungby, som försörjer Växjö med 

dricksvatten samt Ljungby med reservvatten. 
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Inom området förekommer flera dammar i vattendragen. Speciellt i Lagan förekommer flera 

kraftverksdammar. 

Areella näringar 

Cirka 60-65 procent av delområdena utgörs av skog. Skogen i de södra delarna av sträckorna 

innehåller stora mängder biomassa. Cirka 5-10 procent av varje delområde utgörs av åkermark. 

Samtliga delområden inom sträckan Värnamo-Hässleholm utgörs främst av skog med hög bonitet. 

Jordbruken utgörs av både standardjordbruksområden och småbruksområden 

Resurser och avfall 

Resursutnyttjandet utgår från hur höghastighetsjärnvägen utformas. I sträckan byggs järnvägen på 

bank eller bro. 

Mineral och torv 

I delområde väst strax norr om Ljungby och ner till Hässleholm finns flera torvkoncessioner.  

Delområde central saknar torvkoncessioner, däremot har delområde väst en torvkoncession strax 

nordöst om Ljungby samt en torvkoncession strax väster om Älmhult. 

7.6.4. Fokusområde klimat 

Beskrivning av förutsättningar samt bedömning av konsekvenser och måluppfyllelse har genomförts 

på en nationell nivå. Se kapitel 2.6. 

7.6.5. Anläggningstekniska förutsättningar 

Landskapet kring Värnamo karaktäriseras av ett sjörikt flackt till böljande odlingslandskap med 

flertalet större sjöar. Söder om Vidöstern och ner mot Hässleholm övergår landskapet från ett 

storskaligt böljande landskap till ett mer sjörikt flackt landskap med flertalet grunda dalgångar och 

vattenstråk i nordsyd - nordvästliga riktningar. I de södra delarna av området är landskapet mer 

mosaikartat landskap utan tydliga riktningar.  

Området ligger i gränszonen mellan gnejs i väster och graniter i öster. Jordarterna och erosion har 

bildat morfologiska element som överlagrar eller täcker berggrundens former. Isälvsavlagringar har 

avsatts i berggrundens dalgångar och till stora delar fyllt igen dem. De kan bestå av allt från sten och 

grus till sand och silt. Generellt är morän mycket vanligt förekommande. 

Tabell 9. Fördelning jordarter sträckan Värnamo – Hässleholm. 

Jordart Väst (%) Central (%) Öst (%) 

Berg  4  4  3 

Isälvssediment  17 16 10 

Lera och silt  1  1  

Morän   63  67  72 

Postglacial sand och grus  1   

Torv   12  10  12 

Vatten   4 2 
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7.7. Sträckan Hässleholm – Lund 

Utredningsområdet mellan Hässleholm- Lund är 60 km långt, 30 km brett och sträcker sig i en 

nordöst – sydvästlig riktning. Området ligger inom Skåne län och omfattar kommunerna Hässleholm, 

Höör, Hörby, Eslöv, Kävlinge och Lund. Orter som passeras förutom Hässleholm och Lund är 

Tormestorp, Finja, Tyringe, Sösdala, Höör, Hörby, Eslöv och Stångby. Större sjöar och åar inom 

området är Finjasjön söder om Hässleholm, Östra och Västra Ringsjöarna söder om Höör samt 

Kävlinge å, Helge å, Rönne å och Höjeå. Landskapet söder och sydväst om Hässleholm karaktäriseras 

av ett mosaikartat landskap som genomkorsas av horstar i nordvästlig-sydöstlig riktning. Från det mer 

skogdominerade mosaiklandskapet söder om Hässleholm övergår landskapet till mer odlings-

dominerat. Ringsjöarna och Rönneås dalgång har flertalet utpekade natur-, kultur- och 

landskapsvärden. I mötet mellan mosaiklandskapet i norr och slättlandskapet i söder ligger många av 

Skånes största gods med en komplex fornlämningsbild samt slotts- och herrgårdsmiljöer. Mellan Eslöv 

och Lund genomkorsas sträckan av Vombsänkan/ Kävlingeån. Slättlandskapen runt Lund utgör några 

av Skånes bördigaste jordbruksmarker med möjlighet till långsträckta vyer över landskapet. 

 

Figur 70. Utredningsområde sträckan Hässleholm-Lund. 
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7.7.1. Fokusområde landskap 

Landskapskaraktärsanalys 

Sträckan mellan Hässleholm och Lund går genom två regionala landskapstyper: Slättlandskap och 

Mosaiklandskap. Inom ramen för arbetet med åtgärdsvalsstudien har sträckan delats in i ytterligare 

fjorton stycken landskapskaraktärsområden. Vissa av dessa har dessutom underliggande lokala 

karaktärsområden. Områdena finns utförligt beskrivna i Underlagsrapporten 

Landskapskaraktärsanalys, varför det här endast återges kortfattade beskrivningar.  

Mosaiklandskap 

Finjasjöns sjölandskap. Området kring Finjasjön är flackt till svagt böljande.  

Göinge- och Nävlingeåsen. Nävlingeåsen och Göingeåsen karaktäriseras av kraftigt kuperad 

skogsmark på urberg.   

Matterödsåsen.  Landskapet vid Matterödsåsen är småkuperat och mosaikartat med omväxlande 

skog och öppen mark.  

Linderödsåsen.  Linderödsåsen är en urbergshorst som sträcker sig från nordväst till sydost. 

Landskapet består av en skogsmosaik med inslag av öppna fält.  

Mosaikartat skogslandskap norr- och sydväst om Hässleholm. Ett böljande landskap som 

karaktäriseras av tät skog.  

Mosaikartat odlings- och skogslandskap, centrala mellanbygden. Landskapet domineras av 

slutna skogspartier med inslag av omväxlande odlingslandskap och en variation av naturmiljöer. 

Rönneås dalgång. 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.  

Söderåsen. Söderåsen är en urbergshorst med en brant nordostsluttning och djupa sprickdalar där 

topografin reser sig från 30 till 200 möh. Åsen utgör ett tydligt landmärke från de omkringliggande 

landskapen 

I övergång mellan Mosaiklandskap och Slättlandskap 

Ringsjöarnas sjölandskap. 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 omgivningen av öppna fält och jordbruk.   

Småbrutet odlingslandskap, södra mellanbygden. Övergångszon där slättlandskapet 

successivt börjar övergå från de storskaliga öppna slättmarkerna till något mindre landskapsrum med 

en ökad grad av marktäckning. Området har en småbruten karaktär med större topografiska variation. 
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Slättlandskap 

Böljande odlingslandskap, södra mellanbygden. Södra mellanbygden är en övergångszon 

mellan de höglänta åslandskapen och den låglänta slätten vilket har bidragit till en topografi som 

varierar från flacka till böljande partier. Markanvändningen domineras av storskalig 

jordbruksverksamhet. 

Böljande slättlandskap mellan Eslöv och Lund. Områden som karakteriseras av öppna 

storskaliga jordbruksmarker med varierande topografi från flackt till böljande.  

Vombsänkan. Landskapet består av flacka sandiga betesmarker kring Vombsjön, Kävlingeån och 

Klingavälsån.  

Flackt slättlandskap väster om Lund. Områden som domineras av relativt flacka, öppna 

storskaliga jordbruksmarker.  

Landskapets komplexitet 

För att förtydliga resultatet av landskapskaraktärsanalysen och för att öka förståelsen för landskapets 

komplexitet i en övergripande skala har en sammanvägd bild av landskapens komplexitet tagits fram.  

Landskapskomplexen har identifierats allt eftersom kunskapen om landskapet ökat. Det ska 

poängteras att de komplexa områdena inte visar på områden att undvika, utan områden som utgörs av 

flera överlappande värden. De identifierade landskapskomplexen har analyserats utifrån en 

övergripande nivå. Städer och tätorter utgör mycket komplexa områden med har undantagits från 

komplexitetsanalysen, då dessa behöver analyseras i en mer detaljerad skala än inom ramen för denna 

studie.  

I kommande studier, och i samband med att alternativa lösningar ska identifieras och analyseras, bör 

skalan och områdesindelningen detaljeras. Landskapskomplexen som redovisas i denna studie pekar 

på landskapets känslighet. Dessa har dessutom redovisats och avgränsats i karta.  

Bedömningen har gjorts gemensamt mellan specialister inom teknikområden för landskap, natur- och 

kulturmiljö. Bedömningen grundar sig på de fältbesök, som ligger till grund för såväl 

landskapskaraktärsanalysen som miljöbedömningen. 

Mycket komplexa landskap är områden som i en gemensam bedömning lyfts fram som mycket 

känsliga eller komplexa utifrån medverkande experters erfarenheter. Det är områden där en 

höghastighetsjärnväg troligtvis kan ge stor skada om inte sträckningen och utformning av 

anläggningen är mycket anpassad till området. Ofta sammanfaller detta med att flera nationella 

värden sammanfaller/överlappar och/eller erbjuder en unik landskapsupplevelse. Att uppfylla 

nationella värden är dock inget krav för att området ska bedömas som mycket komplex.  

Komplexa landskap har i den gemensamma bedömningen lyfts fram på samma grunder som ovan men 

där det inte bedöms innebära lika stor skada om en höghastighetsjärnväg förläggs i området. Det 

måste dock likafullt nogsamt arbetas med höghastighetsjärnvägens sträckning och utformning.   
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Figur 71. Kartan visar karaktärsområden samt områden som i en översiktlig skala bedömts vara komplexa eller 

mycket komplexa utifrån en samlad bild av landskapets förutsättningar och värden. Kartan omfattar sträckan 

mellan Hässleholm – Lund. 
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7.7.2. Fokusområde hälsa och säkerhet 

Befolkning och rekreation 

Befolkningstätheten är lägre i utredningsområdets norra del och ökar ju längre söderut man kommer. 

Befolkningstätheten är högre i den östra delen jämfört med den västra och det är också i den östra 

delen som flest central- och tätorter är lokaliserade, speciellt i den norra delen. Längre söderut är det 

tätare mellan orter och de är också mer spridda över hela utredningsområdet. Dessa centralorter är 

troligtvis av stor betydelse för bygdens funktionalitet och sociala sammanhållning men i den södra 

delen finns det en större variation och den enskilda orten har inte samma betydelse som i mer 

glesbefolkade områden. I den norra delen är vägnätet relativt glest och domineras av mindre vägar, 

främst i öst-västlig riktning men med inslag av vägar i nord-sydlig riktning. Söderut blir vägnätet 

tätare och inslaget av större vägar större.  

Inom utredningsområdet finns ett riksintresseområde för friluftslivet, Frostavallen strax norr om 

Höör. Flera vandringsleder korsar utredningsområdet, bland annat Skåneleden på ett flertal ställen. I 

övrigt finns det en varierad täthet av målpunkter, högst i de centrala delarna, och generellt finns det 

relativt få områden som är att betrakta som tysta. 

Buller och vibrationer 

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 spårförläggningens 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. Befolkningstätheten är högst i den östra delen och ökar ju längre 

söderut man kommer. I utredningsområdet finns det få områden som är att betrakta som tysta. 

Markvibrationer genererade av höghastighetsspår måste beaktas noga i planeringen av spår nära 

befolkade områden. Markens beskaffenhet påverkar spridningen av vibrationer och lösa finkorniga 

jordar (exempelvis lera) dämpar vibrationer sämre. I Sverige är mäktiga avlagringar av mycket lösa 

leror vanliga vilket ofta ger upphov till starka vibrationer från tåg vid frekvenser ner till under 10 Hz. 

Detta är mycket väsentligt då möjligheten att begränsa vibrationer vid sådana låga frekvenser är 

väldigt begränsade. 

Luftkvalitet och elektromagnetiska fält 

Se övergripande text för alla stationslägen och sträckor i kapitel 7.1.2. 

Förorenad mark 

Bedömningen är att det är störst sannolikhet att behöva hantera förorenad mark i en västlig sträckning 

mellan Hässleholm och Lund. 

Risk 

Mellan Hässleholm och Lund bedöms risker för människors hälsa uppstå på grund av passager av led 

för farligt gods, bland annat väg E4 och skredrisk vid Örtofta norr om Lund.  
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7.7.3. Fokusområde resurser tillgängliga för människan 

Vatten 

I de norra delarna av utredningsområdet dominerar grus- och sandavlagringar som utpekade 

grundvattenförekomster. Utbredningen på dessa ligger i stort sett längs med utredningsområdet i 

nord-sydlig riktning. 

Det finns grundvattenförekomster i sand- och gruslager i de södra delarna av samtliga tre delområden. 

Dessa sträcker sig i första hand längs med det större vattendraget Kävlingeån som går tvärs över alla 

tre utredningsområden. 

Det förekommer flera grundvattenförekomster i det sedimentära berget i den södra delen av 

utredningsområdet. De sedimentära formationerna i detta område har en utsträckning som är i stort 

sett vinkelrät mot utredningsområdets utsträckning.  

Flera dammar förekommer inom utredningsområdet. 

Areella näringar 

Cirka 40 procent av varje delområde utgörs av åkermark och cirka en tiondel utgörs av betesmark. 

Åkermarken återfinns främst i den södra hälften av respektive utredningsområde. Samtliga 

delområden utgörs till cirka 30-45 procent av skog. Skogen i de norra delarna av delområdena 

innehåller stora mängder biomassa. 

Resurser och avfall 

Resursutnyttjandet utgår från hur höghastighetsjärnvägen utformas. I sträckan byggs järnvägen på 

bank eller bro. I Lund kan det bli aktuellt med betonginklädd tunnel och underjordisk station. 

Mineral och torv 

I delområde väst i höjd med Billinge finns ett riksintresse för mineral avseende kaolin (råvara i 

pappersindustrin). I norra delen av delområde öst finns ett riksintresse avseende kalksten i höjd med 

Ignaberga.  Inom detta område bedrivs även täktverksamhet idag. 

7.7.4. Fokusområde klimat 

Beskrivning av förutsättningar samt bedömning av konsekvenser och måluppfyllelse har genomförts 

på en nationell nivå. Se kapitel 2.6. 

7.7.5. Anläggningstekniska förutsättningar 

Landskapet söder och sydväst om Hässleholm karaktäriseras av ett småkuperat mosaiklandskap som 

genomkorsas av horstar i nordvästlig-sydöstlig riktning; Göinge, Nävlinge-, Linderödsåsen och 

Söderåsen. Mot söder övergår landskapet gradvis till mer storskaligt böljande och till flackt söder och 

väster om Lund. De stora dragen i Skånes geologi sätts av horstar och gravsänkor. Bergkvaliteten i 

horstarna får antas vara mycket heterogen. Bergets rörelser har medfört att vittrat berg med stor 

sannolikhet finns på olika nivåer i åsarna. De mellanliggande lågområdena utgör gravsänkor där det 

under årmiljonerna avsatts sedimentära bergarter som sandstenar, kalkstenar, kol och lera. I centrala 

Skåne mellan Höör och Hässleholm förekommer rester av vulkaner. I de norra delarna av Skåne är det 

mesta av de sedimentära bergarterna borteroderade och istället går urberget i dagen. Här syns också 

urbergets egna äldre riktningar, i form av sprickzoner som löper i nordostlig-sydvästlig riktning. 
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Urberget består mestadels av olika former av gnejs. Områden med sedimentjordar finns utspritt inom 

hela utredningsområdet med en något större koncentration av finkorniga sediment av lera och silt i 

södra delen av utredningsområdet. I norra delen av utredningsområdet påträffas huvudsakligen större 

sammanhängande områden med isälvssediment. 

Tabell 10. Fördelning jordarter sträckan Hässleholm-Lund. 

Jordart Väst (%) Central (%) Öst (%) 

Berg  4  7  2 

Isälvssediment  12 19 13 

Lera och silt   1  1  1 

Morän   42  39  46 

Moränlera och lerig morän  39 29 26 

Postglacial sand och grus   1 2 

Torv   3  1  4 

Vatten    6 
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8. Alternativa lösningar, effekter och måluppfyllelse 

I följande kapitel redovisas olika lösningar, effekter och måluppfyllelse för hela utredningsområdet. 

Området är mycket stort, av praktiska skäl har det därför delats in i sex mindre delar som redovisas 

var och en för sig; Värnamo, Hässleholm och Lunds stationer samt sträckorna Taberg/Tenhult-

Värnamo, Värnamo-Hässleholm och Hässleholm-Lund.  

Inledningsvis beskrivs några viktiga grundförutsättningar för arbetet med lösningar, effekter och 

måluppfyllelse: 

 referensalternativets innehåll, se kapitel 2.5 

 kriterier för lösningar 

 processen för framtagande av lösningar 

 bedömningen av effekter/konsekvenser 

 bedömningsskala och avvägningar vid arbetet med måluppfyllelsen 

8.1. Referensalternativ 

Referensalternativet är detsamma som det som använts inom ramen för de samhällsekonomiska 

beräkningarna, se kapitel 2.5.  

8.2. Kriterier för lösningar 

8.2.1. Stationer 

I stationsorterna Värnamo, Hässleholm och Lund har möjliga stationslägen identifierats utifrån 

följande kriterier: 

 Landskapets förutsättningar. Stationen och anslutande järnväg ska förläggas där landskapet 

medger samt med hänsyn till utpekade värden.  

 Principer i form av västliga, centrala och östliga lägen. 

 Koppling till befintlig järnvägsinfrastruktur (av Sverigeförhandlingen utpekade banor) ska 

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

 God tillgänglighet till bostäder och arbetsplatser ska skapas. Stationsläget ska bidra till god 

tillgänglighet till befintlig och planerad bebyggelse. 
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8.2.2. Sträckor 

I sträckorna Taberg-Värnamo, Värnamo-Hässleholm och Hässleholm-Lund har ett utredningsområde 

identifierats genom följande kriterier: 

 Restidsgräns. Beskrivs i kapitel 4.3 Geografisk avgränsning 

 Värdering av landskapets, miljöns och anläggningens förutsättningar. 

Varje sträcka har delats in i delområden; delområde väst, central och öst. Syftet med indelning i 

delområden är att samla gemensamma frågeställningar inom ett delområde. Till grund för 

gränsdragningen har flertalet hänsynsområden och aspekter inkluderats. Som utgångspunkt i 

indelningen finns landskapskaraktärsområdena. Gränsdragning utifrån byggbarhet och anläggning 

som markförhållanden, topografi etc. är ytterligare aspekter, för att i senare skede möjliggöra för en 

byggbar linje inom varje delområde. Ambitionen med indelningen har varit att samla betydelsefulla 

sammanhang, hänsynsområden och restriktionsområden till ett delområde för att minska risk för 

fragmentering samt att möjliggöra för en så bra sträckning och bedömning som möjligt. För framtida 

utredningar är det viktigt att understryka möjligheten att korsa flera delområden, gränsdragningen ska 

inte ses som en fast gräns. 

 

8.3. Processen för framtagande av lösningar 

8.3.1. Stationer 

Arbetet med att identifiera lösningar för Värnamo, Hässleholm och Lund har skett i olika workshops i 

en kompetensmässigt bred grupp. De landskapliga förutsättningarna som tagits fram inom arbetet 

med landskapskaraktärsanalyser har presenterats som en förutsättning på workshops. Tillsammans 

med miljö- samt spår- och trafikmässiga förutsättningar har principiella stationslägen skissats fram 

med stöd av avgränsningskriterierna under punkt 8.2.1. Arbetet med varje stationsort har bedrivits 

under 3-4 veckor med intensivt arbete inom det egna teknikområdet och i två teknikslagsövergripande 

workshops. Tack vare de två workshoptillfällena fanns möjlighet att ifrågasätta och testa nya idéer.  

8.3.2. Sträckor 

För att identifiera möjligheter och frågeställningar har en kompetensmässigt bred grupp under två 

workshops per sträcka skissat på så kallade representativa linjer. Gruppen bestod av kompetenser från 

bland annat landskap, miljö, spår och trafik. De representativa linjerna användes för att analysera 

olika principiella lösningar i de västliga, centrala och östliga delområdena. 

Linjerna har varit en metod för att på en övergripande nivå identifiera möjligheter, konflikter och 

frågeställningar inom varje delområde.  
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Figur 72. Workshop med framtagande av lösningar. 
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8.4. Bedömning av effekter/konsekvenser 

8.4.1. Stationer 

Varje stationslösning har effektbeskrivits utifrån följande fokusområden:  

 

För fokusområde Tillgänglighet och Samhällsutveckling har effekter/konsekvenser bedömts på 

”rektangelnivå”, se den vänstra bilden i figur 73 nedan. 

För samtliga fokusområden kopplade till miljö har effekter/konsekvenser bedömts på delområden, se 

den högra bilden i figur 73 nedan där de grå delområdena bedömts för stationer.  

Effekter/konsekvenser för  fokusområde Klimat bedöms inte vara alternativskiljande, se i övrigt 

kapitel 2.6 för beskrivning av klimatkonsekvenser. 

  

Figur 73. Redovisningsnivåer för effekter/konsekvenser och måluppfyllelse. Den vänstra bilden används för 

fokusområden Tillgänglighet och användbarhet samt Samhällsutveckling. Den högra bilden används för 

fokusområden kopplade till miljö, grå delområden används vid bedömning av stationer och färgade delområden 

för bedömning av sträckor. 
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  Genomförbarhet 
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8.4.2. Sträckor 

För fokusområde Tillgänglighet och Samhällsutveckling har ingen bedömning av 

effekter/konsekvenser genomförts eftersom frågeställningarna inte är relevanta utanför 

tätortsområdena. 

För fokusområden kopplade till miljö har bedömning av konsekvenser gjorts på delområden, se figur 

73 ovan där bedömningen för sträckor gjorts på delområden. 

Effekter/konsekvenser för  fokusområde Klimat bedöms inte vara alternativskiljande, se i övrigt 

kapitel 2.6 för beskrivning av klimatkonsekvenser. 

8.5. Bedömning av måluppfyllelse 

8.5.1. Skala 

För att se hur väl de olika stationslösningarna och delområdena svarar mot olika aspekter och 

projektmål har en bedömning av måluppfyllelse genomförts. Aspekter och projektmål kan läsas om i 

kapitel 5.  

Projektmålen kopplade till miljö baseras huvudsakligen på de nationella miljökvalitetsmålen och det 

transportpolitiska hänsynsmålet, som konkretiserats till övergripande projektmål och projektmål 

specifika för denna åtgärdsvalsstudie. Trafikverkets riktlinje landskap (Trafikverket, 2016a) samt 

andra riktlinjer och regelverk har också utgjort utgångspunkter i målformuleringarna. 

Följande skala har använts vid bedömning av måluppfyllelse: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bidrar till måluppfyllelse 

Möjlighet/potential att bidra till måluppfyllelse 

Risk för att måluppfyllelse motverkas 

Motverkar måluppfyllelse 

Ej relevant/ej bedömd 
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8.5.2. Stationer 

För fokusområde Tillgänglighet och Samhällsutveckling har en bedömning av måluppfyllelse gjorts på 

”rektangelnivå”. 

För fokusområden kopplade till Miljö och Landskap har en bedömning av måluppfyllelse gjorts på 

delområden.  

För Fokusområde Klimat är bedömningen att det finns risk för att måluppfyllelse motverkas eftersom 

järnvägen kan komma att generera stora utsläpp under byggskedet. Se i övrigt kapitel 2.6 för 

beskrivning av klimatkonsekvenser. 

8.5.3. Sträckor 

För fokusområde Tillgänglighet och Samhällsutveckling har ingen bedömning av måluppfyllelse gjorts 

eftersom frågeställningarna inte är relevanta utanför tätortsområdena. 

För fokusområden kopplade till Miljö och Landskap har en bedömning av måluppfyllelse gjorts för 

respektive delområde.   

För Fokusområde Klimat och aspekten Klimatfaktorer är bedömningen att det finns risk för att 

måluppfyllelse motverkas eftersom järnvägen kan komma att generera stora utsläpp under 

byggskedet. Se i övrigt kapitel 2.6 för beskrivning av klimatkonsekvenser. 
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8.6. Station Värnamo 

8.6.1. Alternativa lösningar 

I Värnamo har tre principiella lösningar för stationslägen utretts, ett västligt alternativ, ett centralt och 

ett östligt. 

 

Figur 74. Utredningsområde sträckan Hässleholm-Lund. 
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Väst 

Stationen placeras i anslutning till Kust till kust-banan eller möjligtvis i anslutning till 

Jönköpingsbanan nordväst om Värnamo tätort. Det studerade området omfattar tre olika 

landskapskaraktärsområden: Södra delen ingår i ett område med småbrutet mosaiklandskap som just 

i detta utsnitt utgörs av en skogsklädd höjd som brant sluttar ner mot nordost. Den mellersta delen av 

utredningsområdet utgörs av ett mer öppet böljande mosaiklandskap. Delar av området, främst den 

östra delen, har höga kulturhistoriska värden. Norra delen av utredningsområdet utgörs av ett flackt 

skogsbevuxet sand- och myrlandskap.  

Centralt 

Stationen placeras i anslutning till den befintliga stationens läge så att omstigning till nuvarande 

spårsystem möjliggörs. I förhållande till det östliga och västliga läget antas ett betydligt mindre 

område vara aktuellt för den nya stationen. Höghastighetsjärnvägen antas följa den befintliga Kust till 

kust-banan mot sydost genom de centrala delarna. Mot norr antas spåren följa Jönköpingsbanans spår 

norrut.   

Öst 

Stationen placeras i anslutning till Kust till kust-banan öster om Värnamo tätort. Bansträckningen 

föreslås vara enligt Värnamo kommuns eget föreslag för höghastighetsjärnväg och station. 

Stationsområdet kan hamna i nära anslutning till det utvecklingsområde som kommunen pekat ut i 

den norra kilen mellan väg 27 och E4. Området ligger i ett mosaiklandskap som i detta utsnitt är 

relativt flackt och idag skogsbevuxet. 
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8.6.2. Potentiella effekter – Värnamo väst 

 

Figur 75. Principiellt stationsläge Värnamo väst markerat i rött. 

 

Tillgänglighet 

Med ett västligt läge möjliggörs byte till Kust till kust-banan genom en ny station. Beroende på hur det 

tillkommande stationsläget utformas kan negativ kapacitetspåverkan uppstå på den befintliga 

järnvägen till följd av ett ytterligare uppehåll. Dagens station i centrala Värnamo antas finnas kvar. 
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Samhällsutveckling 

Med ett västligt och perifert läge antas det potentiella resandeunderlaget inom 1000 meter vara litet. 

Det finns inga kända kommunala utbyggnadsplaner i anslutning till ett västligt läge. För att nå 

strategiska målpunkter i Värnamo krävs ett byte till Kust till kust-banan alt annan 

kollektivtrafikanslutning.  

FO Landskap  

För den södra delen av området, skulle skärning eller ett tunnelpåslag i branten mellan höjden och det 

låglänta landskapet innebär visuell påverkan, strukturomvandling och skalbrott med förlorat 

upplevelsevärde och försvårad läsbarhet som konsekvens. I den norra delen av området är terrängen 

mer flack vilket medför att profilläget har betydelse för anläggningens visuella effekt. Vid ett externt 

läge ges resenären ingen möjlighet att uppleva stationsortens karaktär. Däremot finns det möjlighet 

för utblickar över landskapet. Ett externt läge kan medföra omfattande påverkan på 

fornlämningsmiljöer. Området vid Torp är särskilt känsligt för påverkan, då det både utgör en 

karaktärsskapande fornlämningsmiljö med välbevarade ängs- och hagmarker. I den södra delen av 

delområdet närmast Vallersten utgör herrgårdslandskapet med dess öppna odlingsmarker ett mycket 

känsligt område för påverkan. Konsekvenserna utgörs av att landskapet blir svårare att utläsa. Ett 

mindre område i de södra delarna ingår i en mycket stor värdetrakt för ädellövskog kring Vidöstern. 

Alternativet passerar igenom västra kanten av ett riksintresse för naturvård. Analyser av rödlistade 

arter, ansvarsarter, fågeldirektivsarter och fladdermöss har inte påvisat någon direkt artrikedom inom 

delområdet.  

FO Hälsa och säkerhet 

Generellt innebär sträckan ett mer perifert stationsläge med huvudsakligen låg befolkningstäthet vilket 

innebär att negativa konsekvenser för människors hälsa undviks i större utsträckning. Det studerade 

delområdet omfattar främst tätbefolkade områden i de norra och östra delarna. Dessa områden 

bedöms vara mest känsliga för påverkan som kan orsaka konsekvenser för människors hälsa. Här 

bedöms därför risken vara störst att människor som vistas intill järnvägen utsätts för elektriska och 

magnetiska fält, partiklar och buller. Markförhållandena i delområde väst består till stor del av morän 

men med frekventa inslag av torv. Torv är direkt olämpligt för grundläggning av 

höghastighetsjärnvägen vilket innebär att det krävs omfattande markarbeten om man väljer att 

förlägga järnvägen över sådana områden, sett ur vibrationssynpunkt. I delområdets östra del vid 

Lagan finns mindre områden med lera som också är olämpligt som underlag.  

Ett stationsläge i Värnamos västra delområde kan innebära att tillgängligheten in till centrala 

Värnamo försämras i och med järnvägens och järnvägsstationens barriärsskapande effekt. Detta kan 

innebära ökade restider för befolkningen inom delområdet. Ett stationsläge i delområdet innebär att 

de tysta områden som finns riskerar att fragmenteras och göras mindre tillgängliga vilket kan påverka 

det rekreativa värdet vid bland annat vandring och naturstudier. Alternativet riskerar att påverka 

tillgängligheten till dessa målpunkter och minska det rekreativa värdet om bullernivåerna ökar. Detta 

kan medföra att negativa konsekvenser uppstår för människor som söker rekreation vid dessa 

målpunkter. 
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I delområde väst är potentiellt förorenade områden koncentrerade främst till industriområdena 

Hornaryd, beläget sydväst om centrala Värnamo, samt Margeretlund, beläget strax norr om centrala 

Värnamo. En sträckning och ett stationsläge i delområde väst innebär troligen att en mindre antal 

områden behöver saneras då stora delar ligger utanför centrala Värnamo i mindre bebyggda områden. 

Sker saneringar i delområdets norra del kan detta förväntas ge positiva effekter för grundvattnet och 

framtida dricksvattensresurser.  

Delområde väst påverkas av järnvägen mellan Värnamo och Jönköping och skadeverkan kan ske 200 

meter från denna. Inom detta område finns därmed en förhöjd olycksrisk. Delområde väst påverkas 

även av anläggningarna Värnamo Energi AB Norregård och Värnamo Energi Västra.  Anläggningarna 

hanterar gasol och vid en eventuell olycka kan gasutsläpp ske och ge skadeverkan inom cirka 120 

meter vilket medför en förhöjd olycksrisk. 

 

FO Resurser tillgängliga för människan 

En del av grundvattenförekomsten Värnamo-Ekeryds allra västligaste del berörs av sträckningen. I 

förekomsten är Värnamos huvudvattentäkt Ljusseveka belägen och vattenskyddsområdets västra del 
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berörs. I byggskedet kan påverkan ske på grundvatten i samband med dränering, schaktning, gjutning 

och hantering av kemiska produkter. Detta kan få effekter på grundvattennivåer, grundvattnets 

strömning, kvantitet och nybildning samt grundvattnets kemiska kvalitet. När järnvägen byggs genom 

vattenskyddsområdet måste hänsyn tas till skyddsområdets skyddsföreskrifter för att inte riskera att 

skada grundvattentäkten. Sammantaget bedöms att det att finns en risk för negativa konsekvenser. 

Våtmarker finns också, troligen med grundvattenberoende ekosystem. Dessa kan påverkas av 

järnvägen genom att det dräneras, helt eller delvis, eller blir översvämmade. Konsekvensen blir 

ändrade livsbetingelser för flora och fauna. 

Det finns inga torv- eller bearbetningskoncessioner eller riksintressen enligt 3 kap. 7 § inom 

delområdet. Delområde väst har störst andel skog inom tätort Värnamo. Sammanlagt utgörs cirka 20 

procent av åker- och betesmark. Större kluster av åker- och betesmarker finns i Vällersten, Torp, 

Alandsryd och Vallerstad. Konsekvenserna av en höghastighetsjärnväg i markplan för jordbruken är 

stora, eftersom de småländska jordbruken ofta är små. Konsekvenserna för skogsbruket beror av 

fastighetsstorlekar i området, vilket behöver utredas i nästa skede. 

FO Klimat 

Beskrivning av förutsättningar samt bedömning av konsekvenser och måluppfyllelse har genomförts 

på en nationell nivå. Se kapitel 2.6 . 

Genomförbarhet 

Det västra delområdet utgörs till stora delar av morän. Det finns även relativt mycket berg i 

delområdet, vilket kan användas till konstruktion av banvallen. I söder och norr återfinns 

isälvsavlagringar och torv. Grundförstärkningsåtgärder blir aktuellt där järnvägen passerar myrar och 

troligtvis även där järnvägen går över isälvsavlagringar.  Höghastighetsjärnväg i detta läge är i relativt 

okomplicerat vad gäller teknisk genomförbarhet. På delar finns finkorniga sediment av lera och silt 

vilket innebär att pålning eller urgrävning kan bli aktuellt. Tunnel blir aktuellt genom höjden väster 

om tätorten. För att bedöma komplexiteten av tunnelbyggandet måste bergtekniska undersökningar 

utföras. Kust till kust-banan och väg 151 passeras på bro men annars är det få konfliktpunkter med 

befintlig infrastruktur. De perifera lägena bedöms som okomplicerade gällande teknisk 

genomförbarhet.  

Kostnad 

Kostnaden för en station enligt Värnamo väst bedöms ligga på 4 till 5 miljarder kronor. I kostnaden 

ingår station samt anslutande spår norr och söder om stationen på en sträcka av ca 20 km. 
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8.6.3. Måluppfyllelse – Värnamo väst 

 

Figur 76. Måluppfyllelse Värnamo väst 

 

Tillgänglighet 

Ur tillgänglighets synpunkt bedöms det vara risk för att måluppfyllelse motverkas med ett västligt läge, 

bytesmöjligheterna till annan tågtrafik med en station i västligt läge begränsas till tåg på Kust till kust-

banan. Idag är trafiken störst på Värnamos östra sida vilket gör att ett västligt läge skulle innebära 

längre restider för att nå stationen för de flesta resande på Kust till kust-banan. 

Samhällsutveckling 

Den nya höghastighetsjärnvägen kommer att avlasta Södra stambanan och därmed frigöra kapacitet i 

det befintliga nätet vilket bidrar till måluppfyllelse för aspekten Robust system. En station i ett västligt 
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innebär ett ytterligare stopp på Kust till kust-banan vilket påverkar banans kapacitet negativt. Ett 

västligt läge bedöms marginellt bidra till måluppfyllelse för Robust system. För aspekten 

samhällsutveckling bedöms alternativet motverka måluppfyllelse då området är glest befolkat och inga 

planer på stadsutveckling finns. 

FO Landskap 

För miljöaspekten landskapets form och upplevelse bedöms alternativet innebära risk för att 

måluppfyllelse motverkas. Det finns möjligheter till anpassningar vilket skulle kunna bidra till 

måluppfyllelse, men bidrag till måluppfyllelse är starkt beroende av stationsläge och detaljutformning.  

För miljöaspekten kulturmiljö motverkas måluppfyllelsen. För miljöaspekten naturmiljö bedöms 

alternativet bidra till måluppfyllelse eftersom känsligheterna bedöms kunna hanteras.  

FO Hälsa och säkerhet 

För miljöaspekten människors hälsa bedöms alternativet sammantaget ge goda förutsättningar att 

bidra till måluppfyllelse i och med att sträckningen utanför tätorten Värnamo omfattar ett relativt 

glesbefolkat område, vilket ger goda förutsättningar att anpassa stationsläget så att få människor 

utsätts för exponering av EMF, partiklar, buller och vibrationer. Alternativet bedöms innebära risk för 

att måluppfyllelse motverkas för miljöaspekten befolkning, framförallt då delområdet har flera 

målpunkter för rekreation och tysta områden, vilka kan komma att påverkas negativt av bland annat 

visuella störningar eller försämrad framkomlighet. Vad gäller miljöaspekten förorenad mark bedöms 

alternativet ha möjlighet att bidra till måluppfyllelse förutsatt att de förorenade områden som 

påträffas saneras. Avseende miljöaspekten risk innebär alternativet förhöjd olycksrisk men bedöms 

ändå ha möjlighet att bidra till måluppfyllelse i och med att risken antas kunna hanteras med åtgärder.  

FO Resurser tillgängliga för människan 

Sammantaget är bedömningen att för aspekten materiella tillgångar att en eventuell dragning genom 

delområde väst bidrar marginellt till måluppfyllelse då en höghastighetsjärnväg kan påverka 

delaspekten areella näringar negativt. För vatten finns en risk att måluppfyllelsen motverkas inom 

delområdet eftersom grundvattenförekomsten Värnamo-Ekeryd kan komma att påverkas negativt.  

FO Klimat 

För aspekten Klimatfaktorer är bedömningen att det finns risk för att måluppfyllelse motverkas 

eftersom järnvägen kan komma att generera stora utsläpp under byggskedet. 
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8.6.4. Potentiella effekter – Värnamo centralt 

 

Figur 77. Principiellt stationsläge Värnamo centralt markerat i rött. 

 

Tillgänglighet 

Med ett centralt läge möjliggörs byte till Kust till kust-banan samt banan Halmstad-Jönköping/Nässjö. 

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

Värnamo. Detta kommer främst att påverka genomgående tåg vilka då får längre gångtider. Ett 
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ytterligare stationsläge längs Kust till kust-banan är inte nödvändigt för byte mellan banorna. Därmed 

påverkas inte trafikstrukturen på befintliga banor avseende förändrade uppehållsmönster. 

Samhällsutveckling 

Med ett centralt stationsläge nås ett relativt stort resandeunderlag inom 1 000 m. Läget har direkt 

närhet och god tillgänglighet till stadens olika utbud och strategiska målpunkter. Dessutom nås 

stadens övriga kommunikationer. 

FO Landskap 

Delområdet följer landskapets riktningar och struktur vilket underlättar inpassning i befintlig miljö. 

Vidare söderut antingen väster eller öster om Vidöstern, sträcker sig spåren tvärs mot landskapets 

nord-sydliga struktur. Apladalen, i Värnamo, är en utpekad nyckelbiotop p.g.a. de grova och gamla 

lövträden. En dragning genom Apladalen kan innebära risk för habitatförlust och bullerstörningar. 

Värnamo med sin småskaliga bebyggelsekaraktär är känslig för höghastighetsjärnvägens storskaliga 

anläggning. Möjlighet till integrering i befintlig stadsbild är liten. Resenärsupplevelsen bedöms som 

positiv då Värnamo som stad synliggörs. Ett centralt stationsläge kan resultera i att bebyggelsemiljöer 

och kulturhistoriska strukturer som vägar bryts, skadas eller rivas. Läget innebär en påtaglig risk att 

landskapets läsbarhet minskar och att förståelsen av landskapets tidsdjup försvåras. En sträckning 

invid Mossle riskerar att skada, utradera eller störa den idag för människan tillgängliga 

fornlämningsmiljön, och på så vis försämra de rekreativa värdena. Fornlämningar förekommer även 

norr om Värnamo, dessa riskerar att skadas eller utraderas vilket kan resultera i att landskapets 

läsbarhet och möjligheten att förstå landskapets tidsdjup minskar. Alternativet går genom riksintresse 

naturvård, Lagan nedströms Hörledammen. Området är utpekat för dess pågående geologiska 

processer;  meandring, korvsjöar och delta. För att minimera och undvika påtaglig skada på 

riksintresset får anläggningen inte påverka de geologiska processerna negativt. Mitt i delområdet 

ligger sjön Vidöstern som idag till stora delar är klassat som en tyst miljö. Området är del av 

lövskogsvärdetrakten, och har ett rikt fågelliv med ett stort antal fågeldirektivsarter.  

 FO Hälsa och säkerhet 

Inom delområdet finns stora skillnader i befolkningstäthet. De centrala och södra delarna av 

delområdet bedöms risken för negativa konsekvenser för människors hälsa därför vara som störst, 

medan ett stationsläge i den norra delen av delområdet bedöms medföra en lägre risk för negativa 

konsekvenser för människors hälsa med avseende på EMF och luftkvalitet. Ett stationsläge centralt 

genom Värnamo medför eventuellt att höghastighetsjärnvägen går samma sträcka som idag genom 

centrum, vilket kan ge upphov till betydande påverkan på människors hälsa i form av bullerstörningar. 

Ett sådant alternativ kommer kräva omfattande bullerreducerande åtgärder. Längs större delen av 

sträckan genom Värnamo är marken mindre lämplig för anläggning av järnväg, ur vibrationssynpunkt, 

eftersom den bland annat innehåller isälvssediment och lera/silt.  

Ett stationsläge centralt i Värnamo kan innebära att järnvägen som fysisk barriär i staden förstärks. 

Den konsekvens som bedöms kunna uppstå för befolkningen är att tillgängligheten försämras på 

grund av att gång- och cykelpassager kan komma att skäras av. Generellt bedöms tillgängligheten till 

exempelvis fritidsaktiviteter försämras. Delområdet har en relativt hög densiteten av målpunkter för 
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rekreation, med något lägre densitet i norr. Alternativet riskerar att påverka tillgängligheten till dessa 

målpunkter och minska det rekreativa värdet om bullernivåerna ökar. Detta kan medföra att negativa 

konsekvenser uppstår för människor som söker rekreation. 

Delområde central har en hög täthet av potentiellt förorenade områden. Ett stort antal potentiellt 

förorenade områden finns bredvid nuvarande järnvägssträckning och inom befintlig bangård. Med 

stor sannolikhet skulle det centrala alternativet innebära sanering av förorenad mark vilket därmed 

skulle bidra till att risken för spridning av föroreningar minskar. Inom större delen av delområde 

central finns det grundvattenförekomster och framtida dricksvattensresurser. Saneringar inom 

delområde central ger därmed extra stor betydelse.   

Delområde central påverkas av E4 och skadeverkan kan ske 200 meter från denna väg. Inom detta 

område finns därmed en förhöjd olycksrisk. Delområde central påverkas även av anläggningarna 

Värnamo Energi AB Norregård och Värnamo Energi Västra.  Anläggningarna hanterar gasol och vid en 

eventuell olycka kan gasutsläpp ske och ge skadeverkan inom cirka 120 meter. 

FO Resurser tillgängliga för människan 

Vattenskyddsområdet Ljusseveka berörs av höghastighetsjärnvägen inom delområde central. 

Ljusseveka är Värnamos huvudvattentäkt och ligger i grundvattenförekomsten Värnamo – Ekeryd. 

Förekomsten sträcker sig i nord-sydlig riktning på båda sidor om ån Lagan. 

Effekter kan 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 få negativa konsekvenser på grundvattentäkten både vad gäller 

uttagsmöjligheter och vattnets kvalitet. När järnvägen byggs genom vattenskyddsområdet måste 

hänsyn tas till skyddsområdets skyddsföreskrifter för att inte riskera att skada grundvattentäkten. 

Vidöstern är en regionalt viktig vattenresurs enligt den regionala vattenförsörjningsplanen. Järnvägen 

kan komma att passera nära sjön men bedöms inte påverka den ur ett dricksvattenperspektiv. 

Det saknas torv- och bearbetningskoncessioner eller riksintressen enligt 3 kap. 7 § i delområdet. 

Delområde central utgörs till stora delar av stadslandskap, vilket minskar möjligheten för 

återanvändning av överskottsmassor. En större mängd massor innebär en större miljöpåverkan i och 

med transporter och behandling. I den smala sträckningen för delområdet finns även områden med 

torv. Cirka 17 procent av delområdet utgörs av åker- och betesmark och en stor andel av åkermarkerna 

finns söder om Värnamos stadskärna. De småskaliga jordbruken är särskilt känsliga för barriäreffekter 

och fragmentering. 

FO Klimat 

Beskrivning av förutsättningar samt bedömning av konsekvenser och måluppfyllelse har genomförts 

på en nationell nivå. Se kapitel 2.6.  
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Genomförbarhet 

Stationsläget innebär passage över finkorniga sediment och isälvssediment samt torv. Omfattande 

grundförstärkningsåtgärder för järnvägsbank och pålning kan därmed bli aktuellt.  Stationsläget 

innebär omfattande ombyggnationer av vägar, gator och befintliga spår samt rivningar av fastigheter i 

centrala delarna av Värnamo. Det centrala alternativet en stor ombyggnad av spåren inom befintligt 

stationsläge samt ombyggnad eller flyttning av bangården vilket är komplicerat med pågående trafik.  

För planskild korsning mellan befintliga Kust till kust-banan och höghastighetsjärnvägen bedöms det 

vara fördelaktigt att lägga Kust till kustbanan på bro över höghastighetsjärnvägen. Att göra en passage 

under höghastighetsjärnvägen innebär sannolikt svåra grundläggningsarbeten och vattentätt tråg 

inom delar av Apladalen vid ombyggnad av Kust till kust-banan. På sträckan norr om väg 27 kommer 

höghastighetsjärnvägen huvudsakligen att gå över finkorniga sediment och isälvssediment. 

Omfattande grundförstärkningsåtgärder för järnvägsbank och pålning för brostöd kan därmed bli 

aktuellt. Sammantaget blir höghastighetsjärnväg i detta läge komplicerat vad gäller teknisk 

genomförbarhet. 

Kostnad 

Kostnaden för en station enligt Värnamo central bedöms ligga i intervallet 5 till 9,5 miljarder kronor 

beroende på utformning. I kostnaden ingår station samt anslutande spår norr och söder om stationen 

på en sträcka av ca 20 km. 
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8.6.5. Måluppfyllelse – Värnamo centralt 

 

Figur 78. Måluppfyllelse Värnamo centralt 

 

Tillgänglighet 

Ett centralt läge bedöms bidra till måluppfyllelse då den möjliggör byten till både Kust till kust-banan 

och banan Halmstad-Nässjö-Jönköping. 

Samhällsutveckling 

Den nya höghastighetsjärnvägen kommer att avlasta Södra stambanan och därmed frigöra kapacitet i 

det befintliga nätet vilket bidrar till måluppfyllelse för aspekten Robust system. Ett centralt läge 

innebär inga ytterligare stopp på befintligt järnvägsnät och bedöms därför bidra till måluppfyllelse. 
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För aspekten samhällsutveckling bedöms ett centralt läge bidra till måluppfyllelse, en central station 

når ett stort resandeunderlag och innebär god tillgänglighet till strategiska målpunkter och annan 

kommunikation. 

FO Landskap 

För miljöaspekterna landskapets form och upplevelse samt kulturmiljö bedöms alternativet innebära 

risk för att måluppfyllelse motverkas på grund av skalbrott och strukturomvandling och förändrad 

karaktär. Det finns möjligheter till anpassningar vilket skulle kunna bidra till måluppfyllelse, men 

bidrag till måluppfyllelse är starkt beroende av stationsläge och detaljutformning. För aspekten 

Kulturmiljö föreligger risk för att måluppfyllelse motverkas i och med att fornlämningsmiljöer riskerar 

att påverkas. För miljöaspekten naturmiljö bedöms alternativet ha möjlighet att bidra till 

måluppfyllelse förutsatt att riksintresset undviks och att påverkan på Apladalen och Vidöstern 

hanteras.  

FO Hälsa och säkerhet 

För miljöaspekten människors hälsa bedöms alternativet sammantaget motverka måluppfyllelse i och 

med att sträckningen omfattar tätbefolkade områden, vilket ger begränsade förutsättningar att 

anpassa stationens läge så att få människor utsätts för exponering av EMF, partiklar, buller och 

vibrationer. Alternativet bedöms innebära risk för att måluppfyllelse motverkas för miljöaspekten 

befolkning, framförallt då ett stationsläge för höghastighetsjärnvägen kan komma att innebära en 

betydande barriär, vilken kan fragmentera tätorten och försämra tillgängligheten till olika målpunkter 

och rekreativa områden. Vad gäller miljöaspekten förorenad mark bedöms alternativet ha möjlighet 

att bidra till måluppfyllelse förutsatt att de förorenade områden som påträffas saneras. Avseende 

miljöaspekten risk innebär alternativet förhöjd olycksrisk men bedöms ändå ha möjlighet att bidra till 

måluppfyllelse i och med att risken antas kunna hanteras med åtgärder.  

FO Resurser tillgängliga för människan 

Sammantaget är bedömningen att för materiella tillgångar att det finns risk för att måluppfyllelse 

motverkas då en höghastighetsjärnväg kan innebära stor påverkan på ändliga resurser och 

masshantering och areella näringar. För vatten finns även där en risk att måluppfyllelsen motverkas 

eftersom grundvattenförekomsten Värnamo-Ekeryd och vattenskyddsområdet Ljusseveka riskerar att 

påverkas negativt.  

FO Klimat 

För aspekten Klimatfaktorer är bedömningen att det finns risk för att måluppfyllelse motverkas 

eftersom järnvägen kan komma att generera stora utsläpp under byggskedet. 
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8.6.6. Potentiella effekter – Värnamo öst 

 

Figur 79. Principiellt stationsläge Värnamo öst markerat i rött. 

 

Tillgänglighet 

Med ett östligt läge möjliggörs byte till Kust till kust-banan genom en ny station. Beroende på hur det 

tillkommande stationsläget utformas kan negativ kapacitetspåverkan uppstå på den befintliga 

järnvägen till följd av ett ytterligare uppehåll. Dagens station i centrala Värnamo antas finnas kvar. 
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Samhällsutveckling 

Med ett östligt läge är det potentiella resandeunderlaget idag litet inom 1 000m. Kommunens planer 

på kraftig expansion stödjer dock ett östligt läge. För att nå strategiska målpunkter i Värnamo krävs ett 

byte till Kust till kust-banan  alt annan kollektivtrafikanslutning.  

FO Landskap 

Stationsläget är förenligt med landskapets skala och struktur. Söderut är landskapet småbrutet och 

mer känsligt för skalbrott och igenväxning. Området har ingen befintlig stadsbebyggelse att integrera 

stationen i. Stationsplaceringens läge möjliggör för utblickar över landskapet. Däremot innebär ett 

extern läge ingen utblick över Värnamo stad. Det finns en risk att läget påverkar herrgårdslandskapets 

sammansatta miljöer genom fragmentering av jordbruksmark, kulturmiljöer eller brutna 

kulturhistoriska samband. Skador och utradering på och av objekt som fornlämningar, 

karaktärgivande byggnader kan förekomma. Vilket i sin tur kan innebära minskad möjlighet att förstå 

landskapets tidsdjup. Området norr om Värnamo är ett utpekat viktigt viltstråk, dock redan negativt 

påverkad av E4:an. Det finns en risk att dagens barriäreffekt och negativa påverkan förstärks, om 

anpassning till befintligt och det nya förhållandet inte görs. De många våtmarker som finns i området 

riskerar att påverkas negativt av en närbelägen höghastighetsjärnväg genom habitatförluster, 

hydrologisk förändring samt buller in områdena. Södra delen av delområdet ingår i en mycket stor 

värdetrakt för ädellövskog, men inom delområdet finns endast små värdekärnor i form av 

nyckelbiotoper.  

FO Hälsa och säkerhet 

Generellt innebär sträckningen ett mer perifert stationsläge jämfört med den centrala sträckningen 

vilket innebär att negativa konsekvenser för människors hälsa undviks i större utsträckning. Det västra 

området av delområdet bedöms vara mest känsligt för påverkan som kan orsaka konsekvenser för 

människors hälsa. Här bedöms därför risken vara störst att människor som vistas intill järnvägen 

utsätts för elektriska och magnetiska fält och partiklar. E4:ans motorväg är redan en källa till buller i 

delområdet. Om höghastighetsjärnvägen förläggs i anslutning till denna kommer bullerreducerande 

åtgärder sannolikt inte krävas i någon större utsträckning, då befintliga bostäder idag har ett 

tillräckligt stort avstånd från vägen. Enskilda hus i närområdet kan dock behöva förstärkt bullerskydd 

för att minimera negativ påverkan på människors hälsa. Större delen av delområde öst består av 

morän vilket utgör goda förhållanden för en höghastighetsjärnväg. Det finns dock mindre områden 

med torv som vid spårförläggning måste tas bort. Även områden med lera finns i södra delen av 

delområdet, vilket skapar sämre förutsättningar för höghastighetsjärnvägen sett ur 

vibrationssynpunkt.  

Ett stationsläge öster om Värnamo och öster om väg E4 innebär ytterligare en fysisk barriär i nord-

sydlig riktning som förstärker den befintliga barriär som E4:an utgör. Ett stationsläge i delområde öst 

bedöms kunna medföra konsekvensen att boende i östra delen av centrala Värnamo får sämre 

tillgänglighet till spårbunden infrastruktur. Effekten av att det tillkommer en fysisk barriär i nord-

sydlig riktning är också att tillgängligheten till rekreativa områden för människor i tätorten riskerar att 

försämras och att tysta områden fragmenteras, vilket innebär negativa konsekvenser för den 

befolkning som söker rekreation. 
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En låg täthet av potentiellt förorenade områden erhålls då det inom delområdet inte finns några större 

industriområden och då delområdet enbart innehåller mindre bebyggda områden samt att det ligger 

utanför tätorten Värnamo. En sträckning och ett stationsläge i delområde öst bedöms innebära att ett 

mindre antal förorenade områden behöver saneras jämfört med de två andra delområdena. Detta 

alternativ bedöms därför inte bidra till minskad spridning av föroreningar i någon större omfattning. 

Delområde öst påverkas av väg 127 och E4. Skadeverkan kan ske 200 meter från vägarna. Inom detta 

område finns därmed en förhöjd olycksrisk. 

 

FO Resurser tillgängliga för människan 

Järnvägen passerar, i detta alternativ, inga identifierade grundvattenförekomster, 

vattenskyddsområden eller dammar. 

Påverkan på ytligt grundvatten och ytvatten kan ske vid våtmarker öster om E4. Effekten kan bli att en 

del av våtmarkerna kan drabbas av uttorkning på grund av markavvattning. Om de hydrologiska 
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förhållandena ändras kan även översvämning vara en effekt på våtmarkerna. Konsekvensen blir att 

fauna och flora kan förändras. 

Den östra ytterkanten av delområde öst utgörs av storskaligt böljande skogslandskap, där massorna 

kan användas till landskapsmodellering. I området finns relativt stora mängder berg vars massor kan 

användas inom projektet. Samtidigt finns inga torv- eller bearbetningskoncessioner eller riksintressen 

enligt 3 kap. 7 § inom delområdet. 

På den östra sidan av Värnamo finns en del småskaliga jordbruk som är särskilt känsliga för 

barriäreffekter, fragmentering och utradering. Flest jordbruksområden finns på västra sidan om sjön 

Hindsen. En höghastighetsjärnväg på bank kan bryta rörelsemönster och påverka arrondering och 

brukningsförhållanden för skogsbruk och jordbruk.   

FO Klimat 

Beskrivning av förutsättningar samt bedömning av konsekvenser och måluppfyllelse har genomförts 

på en nationell nivå. Se kapitel 2.6 .  

Genomförbarhet 

Jorden i området består huvudsakligen av morän men med relativt stora mängder berg vilket kan 

användas inom projektet. Även torv finns i relativt stor omfattning och i den norra delen även 

isälvssediment. Grundförstärkningsåtgärder blir aktuellt där järnvägen passerar myrar och troligtvis 

även där järnvägen går över isälvsavlagringarna. Sträckningen går huvudsakligen i skogsmark med få 

konfliktpunkter med befintlig infrastruktur. Det östliga läget läge innebär att järnvägen kommer att 

behöva passera Kust till kust-banan  och väg 27. Ett antal ytterligare vägar korsas på sträckan och 

ombyggnation av dessa blir aktuellt. För korsningspunkter med befintliga vägar kommer tillfälliga 

konstruktioner och trafikomläggningar bli aktuella under byggskedet.  Höghastighetsjärnväg i detta 

läge är okomplicerat vad gäller teknisk genomförbarhet. 

Kostnad 

Kostnaden för en station enligt Värnamo öst bedöms ligga på 3,5 till 4,5 miljarder. I kostnaden ingår 

station samt anslutande spår norr och söder om stationen på en sträcka av ca 20 km. 
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8.6.7. Måluppfyllelse – Värnamo öst 

 

Figur 80. Måluppfyllelse Värnamo öst 

 

Tillgänglighet 

Ur tillgänglighets synpunkt bedöms ett östligt läge bidra marginellt till måluppfyllelse, 

bytesmöjligheterna till annan tågtrafik med en station i östligt läge begränsas till tåg på Kust till kust-

banan. Idag är trafiken störst på Värnamos östra sida vilket gör att ett östligt läge skulle innebära 

kortare restider för att nå stationen för de flesta resande på Kust till kust-banan. 

Samhällsutveckling 

Den nya höghastighetsjärnvägen kommer att avlasta Södra stambanan och därmed frigöra kapacitet i 

det befintliga nätet vilket bidrar till måluppfyllelse för aspekten Robust system. En station i ett östligt 
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läge innebär ett ytterligare stopp på Kust till kust-banan vilket påverkar banans kapacitet negativt. Ett 

östligt läge bedöms sammantaget bidra marginellt till måluppfyllelse för Robust system. För aspekten 

samhällsutveckling bedöms alternativet bidra marginellt till måluppfyllelse då planer för exploatering 

finns i området öster om Värnamo. 

FO Landskap 

För miljöaspekten landskapets form och upplevelse bedöms alternativet ha möjlighet att bidra till 

måluppfyllelse. Det finns möjligheter till anpassningar vilket skulle kunna bidra till måluppfyllelse, 

men bidrag till måluppfyllelse är starkt beroende av stationsläge och detaljutformning. För aspekten 

kulturmiljö bedöms alternativet motverka måluppfyllelse på grund av närheten till känsliga miljöer 

kring Hindsen. För aspekten naturmiljö bedöms det finnas risk för att måluppfyllelse motverkas på 

grund av påverkan på våtmarker.   

FO Hälsa och säkerhet 

För miljöaspekten människors hälsa bedöms alternativet sammantaget ge goda förutsättningar att 

bidra till måluppfyllelse i och med att sträckningen omfattar relativt glesbefolkade områden, vilket ger 

goda förutsättningar att anpassa stationens läge så att få människor utsätts för exponering av EMF, 

partiklar, buller och vibrationer. Alternativet bedöms innebära risk för att måluppfyllelse motverkas 

för miljöaspekten befolkning, framförallt då ett stationsläge för höghastighetsjärnvägen kan komma 

att fragmentera tätorten och försämra tillgängligheten till olika målpunkter och rekreativa områden. 

Vad gäller miljöaspekten förorenad mark bedöms alternativet ha möjlighet att bidra till måluppfyllelse 

förutsatt att de förorenade områden som påträffas saneras. Avseende miljöaspekten risk innebär 

alternativet förhöjd olycksrisk men bedöms ändå ha möjlighet att bidra till måluppfyllelse i och med 

att risken antas kunna hanteras med åtgärder.  

FO Resurser tillgängliga för människan 

För vatten är bedömningen att järnvägen kan bidra till måluppfyllelsen eftersom inga 

vattenskyddsområden eller grundvattenförekomster passeras. Eventuella risker med påverkan på 

grundvattenberoende ekosystem bedöms kunna hanteras. Sammantaget är bedömningen att för 

materiella tillgångar att det finns risk för att måluppfyllelse motverkas då en höghastighetsjärnväg kan 

innebära stor påverkan på ändliga resurser och masshantering och areella näringar.  

FO Klimat 

För aspekten Klimatfaktorer är bedömningen att det finns risk för att måluppfyllelse motverkas 

eftersom järnvägen kan komma att generera stora utsläpp under byggskedet. 
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8.7. Station Hässleholm 

8.7.1. Alternativa lösningar 

 
Figur 81. Principiella staionslägen i Hässleholm. 

 

Västligt läge 

Alternativet innebär ett tänkbart stationsläge inom ett relativt stort område väster om Hässleholm. 

Området sträcker sig från centrala Hässleholm till Finja och följer Skånebanans dragning för att 

möjliggöra en bytespunkt till denna bana. Området omfattar det relativt flacka odlingslandskapet 

nordväst om Hässleholm tätort samt det mer småkuperade och slutna mosaiklandskapet söder om 

Hässleholm. Området är delvis infrastrukturpåverkat av befintlig Skånebana och riksväg 21, båda i öst-
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västlig riktning. Landskapet är sammansatt med rik förekomst av fornlämningar och tydliga och 

karaktärsskapande strukturer i odlingslandskapet, såsom stengärdsgårdar. 

Centralt läge  

Alternativet innebär att stationen placeras i anslutning till den befintliga stationen så att omstigning 

till nuvarande spårsystem möjliggörs. I förhållande till det östliga och västliga läget antas ett betydligt 

mindre område vara aktuellt för den nya stationen. Höghastighetsjärnvägen antas följa Södra 

stambanan genom de centrala delarna. Det centrala läget kan anslutas antingen med att 

höghastighetsspåren går genom Hässleholm eller genom en bibana, d.v.s. höghastighetsspåren går 

förbi Hässleholm och stationen ansluts med separata spår in till stationen. Delområde central präglas 

av Hässleholms stationssamhälle och idealplanen för staden som uppfördes i samband med att 

Hässleholm blev järnvägsknytpunkt.  

Östligt läge 

Ett möjligt stationsläge i Hässleholm är ca 3,5 km öster om befintligt stationsläge. Delområdet ligger i 

stadens östra randzon i anslutning till väg 21 och Skånebanan. Området är till stor del inom ett flackt 

slättlandskap men gränsar i söder mot Göingeåsen/Nävlingeåsen och dess norra brant mot slätten. 

Området är idag infrastrukturpåverkat med spår, vägar och kraftledningar.   
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8.7.2. Potentiella effekter – Hässleholm väst 

 

Figur 82. Principiellt stationsläge Hässleholm väst markerat i rött. 

 

Tillgänglighet 

Beroende på var stationen är  påverkas tillgängligheten på olika sätt. Generellt gäller att ett 

stationsläge i alternativ Hässleholm väst innebär att en ny station skapas. Denna möjliggör byte 

mellan höghastighetsjärnvägen och Skånebanan. Beroende på hur det tillkommande stationsläget 

utformas kan negativ kapacitetspåverkan uppstå på den befintliga järnvägen till följd av ett ytterligare 

uppehåll. Dagens station i centrala Hässleholm antas finnas kvar. 
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Samhällsutveckling 

Det potentiella resande resandeunderlaget inom det studerade området är begränsat. Det finns inga 

kommunala planer som stödjer ett västligt läge, oavsett var en station skulle placeras. För att nå 

strategiska målpunkter i Hässleholm krävs ett byte till Skånebanan alternativt annan 

kollektivtrafikanslutning.  

FO Landskap 

Eventuella byggda strukturer ovan mark, som planskildhet vid korsning av befintlig infrastruktur, kan 

komma att innebära en stor visuell påverkan på landskapet. Det finns en riska att möjligheten att 

upprätthålla jordbruket minskar. Effekten är beroende av anläggningens profilläge. En förändrad 

markanvändning kan innebära strukturomvandlingar och försvårad läsbarhet. Resenären ges ingen 

möjlighet att se Hässleholm. Ett västligt läge kan påverka den höga fornlämningskoncentrationen och 

de kulturhistoriska sambanden kring Finjasjön och Finja. Detta kan innebära en påtaglig risk för att 

landskapets läsbarhet minskar försvåras och att förståelsen av landskapets tidsdjup minskar. Det finns 

en risk för påverkan på de äldre vägsträckningarna samt den befintliga järnvägen i området. Detta kan 

medföra att sträckningar ändras eller stängs av, vilket minskar förståelsen av Hässleholms historiska 

framväxt och utveckling. Passage av Hörlingeån bör utföras på en så kort sträcka som möjligt för att 

minska en eventuell påverkan och negativa effekter på ån. En höghastighetsjärnväg nära Finjasjön 

ökar risk för negativa effekter i form av bullerspridning ut över sjön. Detta kan innebära negativ 

påverkar häckande och rastande fågelarter. Området för västligt läge är idag det området kring sjön 

som är minst påverkad av buller. Ett västligt läge innebär en ökad risk för ökat buller. 

FO Hälsa och säkerhet 

Delområdet omfattar huvudsakligen ett relativt glesbefolkat område. I Tyringe och Finja, väster om 

Hässleholm, är befolkningstätheten som störst i delområdet. Även den östra delen kring Sjörröd har 

något högre befolkningstäthet. Dessa områden bedöms vara mest känsliga för påverkan som kan 

orsaka konsekvenser för människors hälsa. Här bedöms därför risken vara störst att människor som 

vistas intill järnvägen utsätts för elektriska och magnetiska fält och partiklar. Förläggning öster om 

Finjasjön medför att området i Hässleholms sydvästra del kommer att utsättas för ökad 

bullerbelastning men endast begränsat boende finns i området. Om man väljer att passera väster om 

Finjasjön kommer främst Tyringe att beröras av ökat buller.  Avståndet mellan 

höghastighetsjärnvägen och bostäder har väsentlig betydelse. Vid förläggning nära Finjasjön måste 

bullerspridningen över vattnet beaktas särskilt. Området sydväst om Finjasjön består till stor del av 

morän och isälvssediment. I Finjasjöns närhet övergår moränen till mer sandiga jordarter och 

svämsediment. Sand och svämsediment är sannolikt olämpligt som underlag för en järnväg ur 

vibrationssynpunkt och bör studeras vidare.  

Ett tillkommande stationsläge i västra delområdet kan innebära en att en barriär uppstår mellan 

Tyringe och centrala Hässleholm, vilket kan innebära att framkomligheten och tillgängligheten mellan 

dessa orter försämras. Även framkomligheten mellan Sjörröd och centrala Hässleholm kan komma att 

påverkas negativt av ett tillkommande stationsläge, vilken i dagsläget redan separeras av befintlig 

järnvägsstruktur. Konsekvenserna för befolkningen av en tillkommande barriär i nord-sydlig riktning 

är att det eventuellt blir eller upplevs svårare att ta sig mellan orter. Ett stationsområde i delområdet 
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innebär att de tysta områdena riskerar att fragmenteras och görs mindre tillgängliga vilket kan 

påverka det rekreativa värdet vid naturstudier, vandring, med mera. Bullerstörningar och försämrad 

tillgänglighet kan drabba den befolkning som söker rekreation vid Skåneleden.  

Antalet potentiell förorenade områden i delområde väst är lågt. Det finns ett fåtal potentiellt 

förorenade områden inom delområdet i anslutning till Hässleholm samt ett större antal kring tätorten 

Tyringe (väster om Hässleholm). En sträckning och ett stationsläge i delområde väst innebär troligen 

att ett mindre antal områden kommer saneras jämfört med de övriga två delområdena, då delområdet 

enbart innefattar mindre samhällen. Inom vissa delar inom delområdet finns det förutsättningar för 

framtida dricksvattentäkter. Saneringar inom dessa områden har därmed extra stor betydelse. 

Det västra området påverkas av Södra stambanan och skadeverkan kan ske 200 meter från denna. 

Inom detta område finns därmed en förhöjd olycksrisk. 

FO Resurser tillgängliga för människan 

Vattenskyddsområdet Tyringe berörs av höghastighetsjärnvägen inom delområde väst. Tyringes 

vattentäkt levererar vatten till Hässleholm samt till Tyringe. Tyringes vattentäkt ligger i en 

grundvattenförekomst som har mycket 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.  Järnvägen riskerar att påverka 

förekomsten och vattenskyddsområdet negativt med konsekvens att framtida utvinning av 

dricksvatten kan försvåras. Järnvägen passerar inte nära dammar eller större våtmarker. 

Inom området finns stora mängder morän och postglacial sand och grus, vilket kan användas till 

landskapsmodellering längs höghastighetsjärnvägen och som fyllnadsmaterial för andra 

anläggningsprojekt. Dock minskar möjligheten för modellering i och med åkermarkerna mellan 

Tyringe och Hässleholm vilket kan leda till överskottsmassor och därmed till miljöpåverkan. Inga torv- 

eller bearbetningskoncessioner eller riksintressen enligt 3 kap. 7 § finns inom delområdet. 

Västra delområdet består till cirka 30 procent av betes- och åkermark med störst täthet mellan Tyringe 

och Hässleholm. Placeras höghastighetsjärnvägen lågt i landskapet finns risken för fragmentering av 

jordbrukslandskapet och möjligheten till fortsatt brukade försämras. Delområdet rymmer mest skog 

av de tre alternativen, med en andel på 40 procent av den totala markytan. 

FO Klimat 

Beskrivning av förutsättningar samt bedömning av konsekvenser och måluppfyllelse har genomförts 

på en nationell nivå. Se kapitel 2.6 .  

Genomförbarhet 

Det västliga läget innebär att Skånebanan och riksväg 21 måste korsas. Beroende på läget för en station 

kan Skånebanan behöva korsas flera gånger.  Inom området finns stora mängder morän och 

postglacial sand och grus, vilket kan användas som fyllnadsmaterial för andra anläggningsprojekt. 

Grundförstärkningsåtgärder blir troligtvis aktuellt där järnvägen går över isälvsavlagringar. Området 
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bedöms ha relativt god byggbarhet och relativt okomplicerad geoteknisk genomförbarhet. Placeringen 

av station vid P2 skulle kunna innebära att tunnel krävs in i Göingeeåsen. I det fallet kävs omfattande 

förbehandlingar och injekteringar om en tunnel genom Göingeeåsen ska byggas med konventionell 

metod (borra/spräng) och att tunneln kläs in med betonginklädnad för att klara täthetskraven vid 

järnvägsdriften. Injektering med cementbruk är svårt att genomföra i lervittrat berg i kombination 

med höga vattentryck. Erfarenheten av att anlägga tunnlar i de Skånska horstarna är begränsade 

varför noggranna studier krävs inför ett sådant projekt. Det västliga läget bedöms som okomplicerat 

gällande teknisk genomförbarhet. 

Kostnad 

Kostnaden för en station enligt Hässleholm väst bedöms ligga på 9 till 11,5 miljarder kronor. I 

kostnaden ingår station samt anslutande spår norr och söder om stationen på en sträcka av ca 20 km. 
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8.7.3. Måluppfyllelse – Hässleholm väst 

Figur 83. Måluppfyllelse Hässleholm väst 

Tillgänglighet 

Ur tillgänglighets synpunkt bedöms det vara risk för att måluppfyllelse motverkas med ett västligt läge, 

bytesmöjligheterna till annan tågtrafik med en station i västligt läge begränsas till tåg på Skånebanan. 

Idag är trafiken på Skånebanan störst på Hässleholms östra sida vilket gör att ett västligt läge skulle 

innebära längre restider för att nå stationen för de flesta resenärer. 

Samhällsutveckling 

Den nya höghastighetsjärnvägen kommer att avlasta Södra stambanan och därmed frigöra kapacitet i 

det befintliga nätet vilket bidrar till måluppfyllelse för aspekten Robust system. En station i ett västligt 

läge innebär ett ytterligare stopp på Skånebanan vilket påverkar banans kapacitet negativt. Ett västligt 

läge bedöms marginellt bidra till måluppfyllelsen för Robust system. En höghastighetsstation bedöms 
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avlasta Södra stambanan men även generera ytterligare tågtrafik på Skånebanan och Markarydsbanan. 

För aspekten samhällsutveckling bedöms alternativet marginellt bidra till måluppfyllelse då 

kommunala planer finns för delar av området. 

FO Landskap 

För aspekten landskapets form och upplevelse bedöms alternativet innebära risk för att måluppfyllelse 

motverkas. Det finns dock möjligheter till anpassningar vilket skulle kunna bidra till måluppfyllelse, 

men bidrag till måluppfyllelse är starkt beroende av stationsläge och detaljutformning.  Även för 

miljöaspekten kulturmiljö finns risk för att måluppfyllelse motverkas. För aspekten naturmiljö bedöms 

alternativet möjligtvis kunna bidra till måluppfyllelsen eftersom negativa effekter bör kunna hanteras.   

FO Hälsa och säkerhet 

För miljöaspekten människors hälsa bedöms alternativet sammantaget ge goda förutsättningar att 

bidra till måluppfyllelse i och med att sträckningen omfattar relativt glesbefolkade områden, vilket ger 

goda förutsättningar att anpassa stationens läge så att få människor utsätts för exponering av EMF, 

partiklar, buller och vibrationer. Alternativet bedöms innebära att måluppfyllelse motverkas för 

miljöaspekten befolkning, framförallt då ett flertal rekreationsområden kan komma att påverkas 

negativt och då höghastighetsjärnvägen kommer att innebära en betydande barriär i ett delområde 

som redan omfattas om flertalet barriärer i form av befintlig väginfrastruktur, vilket eventuellt skulle 

försämra tillgängligheten ytterligare. Vad gäller miljöaspekten förorenad mark bedöms alternativet ha 

möjlighet att bidra till måluppfyllelse förutsatt att de förorenade områden som påträffas saneras. 

Avseende miljöaspekten risk innebär alternativet förhöjd olycksrisk men bedöms ändå ha möjlighet att 

bidra till måluppfyllelse i och med att risken antas kunna hanteras med åtgärder.  

FO Resurser tillgängliga för människan 

Sammantaget är bedömningen att för materiella tillgångar att det finns risk för att måluppfyllelse 

motverkas då en höghastighetsjärnväg kan innebära stor påverkan på ändliga resurser och 

masshantering och areella näringar. För vatten finns en risk att vattenskyddsområdet Tyringe och 

grundvattenförekomsten Mjölkalånga påverkas.  

FO Klimat 

För aspekten Klimatfaktorer är bedömningen att det finns risk för att måluppfyllelse motverkas 

eftersom järnvägen kan komma att generera stora utsläpp under byggskedet. 
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8.7.4. Potentiella effekter – Hässleholm centralt 

 

Figur 84. Principiellt stationsläge Hässleholm centralt markerat i rött. 

 

Tillgänglighet 

Med ett centralt stationsläge möjliggörs byte till Södra stambanan, Skånebanan och Markarydsbanan. 

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

Värnamo. Detta kommer främst att påverka genomgående tåg vilka då får längre gångtider. Ett 
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ytterligare stationsläge längs Skånebanan är inte nödvändigt för byte mellan banorna. Därmed 

påverkas inte trafikstrukturen på befintliga banor avseende förändrade uppehållsmönster. 

Samhällsutveckling 

Med ett centralt stationsläge nås ett relativt stort resandeunderlag inom 1 000 m. Läget har direkt 

närhet och god tillgänglighet till stadens olika utbud och strategiska målpunkter. Dessutom nås 

stadens övriga kommunikationer. 

FO Landskap 

I ett centralt läge förstärks stadens roll och karaktär som stationsort. Det finns möjlighet att integrera 

höghastighetsjärnvägen i befintlig stadsstruktur då förslaget följer den befintliga järnvägens riktning 

genom staden. En ny anläggning i centralt läge kan innebära skalbrott, eftersom att anläggningens 

struktur bryter med Hässleholms småskaliga stads- och bebyggelsestruktur. Möjligheten för att 

resenären ska uppleva stadslandskapet är beroende av bullerskyddsåtgärdernas placering och 

utformning. Flertalet av miljöerna längs med befintlig järnväg har stark koppling till järnvägens 

tillkomst. En påverkan på dessa miljöer bedöms försvaga järnvägens historiska förankring, vilket kan 

innebära att Hässleholm förlorar karaktären som stationssamhälle. Detta kan i sin tur leda till att 

möjligheten att förstå och utläsa eller uppleva stambanans betydelse och koppling till Hässleholms 

tillkomst och utveckling helt går förlorad. Norr om Hässleholm är landskapet storskaligt och redan 

starkt påverkat av infrastruktur. Läget innebär därmed en begränsad effekt på form, rumslighet och 

upplevelse. Det finns en risk för att Vankiva bymiljö med omgivande odlingslandskap kan komma att 

påverkas av ett centralt stationsläge och en sträckning i delområdet. Norr om Hässleholm rinner 

Almaån i nord - nordostlig riktning. Effekterna på ån kan bli stora om höghastighetsjärnvägen förläggs 

i ett läge nära ån under en länge sträcka. Effekternas omfattning är starkt beroende av järnvägens 

sträckning och utformning. Söder om Hässleholm kan en sträckning för centralt läge innebära intrång 

i det värdefulla kulturmiljöpräglade området kring Hovdala slott och herrgårdslandskap, även utpekad 

som värdetrakt för ädellövskog (området kring Matterödsåsen-Göingeåsen). Flertalet planerade 

Natura 2000-områden finns inom området varav ett ligger inom delområdet för centrala Hässleholm. 

Det skulle vara en fördel om infrastrukturen i nord-sydlig riktning samlas. Spridningssamband 

bedöms ske längs åsformationerna, vilket en järnväg genom området splittrar. Om den nya järnvägen 

förläggs i plan utmed befintlig stambana ges bättre möjlighet till minskade öst-västliga barriäreffekter 

för såväl människor och djur.   

FO Hälsa och säkerhet 

Inom delområdet finns stora skillnader i befolkningstäthet. Den centrala delen av delområdet har 

högst befolkningstäthet medan den norra delen generellt sett är mer glesbefolkad. I den centrala delen 

bedöms risken för negativa konsekvenser för människors hälsa därför vara som störst, medan ett 

stationsläge i de norra och södra delarna bedöms medföra en lägre risk för negativa konsekvenser för 

människors hälsa med avseende på exponering för EMF och partiklar. Förläggs järnvägen i markplan 

genom centrala Hässleholm kommer till stora delar de områden som redan idag är utsatta för buller 

från stambanan att bli ytterligare bullerbelastade. 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 i och med att avståndet till bostäder är relativt korta. Om höghastighetsjärnvägen förläggs 
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genom de centrala delarna av Hässleholm längs den nuvarande sträckningen kan det innebära en 

breddning av spårområdet, vilket i sin tur innebär att avståndet till bebyggelse minskar vilket då kan 

öka vibrationer.  

Ett stationsläge i delområde central bedöms medföra att en betydande fysisk struktur tillförs i stora 

delar av centrala Hässleholm, vilken innebär en tillkommande barriär. Detta innebär således en risk 

för att tillgängligheten mellan målpunkter försämras och att sociala sammanhang bryts eller 

förändras. Alternativet bedöms kunna påverka områden för närrekreation i Hässleholms innerstad 

negativt om bullernivåerna vid dessa ökar. Vidare riskerar höghastighetsjärnvägen att skapa buller vid 

målpunkter för rekreation intill Finjasjön, söder om Hässleholm. Tillgängligheten till rekreativa 

områden riskerar att försämras, vilket medför negativa konsekvenser för den befolkning som besöker 

dessa platser i och med eventuella störningar i form av buller och visuella intrång.  

Delområde central har en medelhög täthet av potentiellt förorenade områden. Främst finns potentiellt 

förorenade områden väster och öster om Hässleholms centrum och förläggs höghastighetsjärnvägen 

bredvid den befintliga järnvägssträckningen och inom befintlig bangård kommer sanering med stor 

sannolikhet vara nödvändig. Ju längre ut från centrum desto lägre sannolikhet är det att marken är 

förorenad. Den södra delen av delområdet har högre antal potentiellt förorenade områden än den 

norra. Ett stationsläge i delområdet skulle med stor sannolikhet innebära sanering av förorenad mark. 

Inom delområdet finns det grundvattenförekomster för framtida dricksvattensresurser. Saneringar 

inom delområde central ger därmed extra stor betydelse.   

Delområde central påverkas av Södra stambanan och Markarydsbanan. Skadeverkan kan ske 200 

meter från dessa. Inom detta område finns därmed en förhöjd olycksrisk. Delområde central påverkas 

även av Flogas Sverige AB gasoldepån. Anläggningen hanterar gasol och en olycka kan ge upphov till 

brand, explosion och gasspridning. Inom cirka 900 meter från anläggningen kan fönster krossas pga. 

den tryckvåg som en gasmolnsexplosion ger upphov till. Inom detta område finns därmed en förhöjd 

olycksrisk. 

FO Resurser tillgängliga för människan 

Vattenskyddsområdet Galgbacken berörs till en liten del av höghastighetsjärnvägen inom delområde 

central. 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. 

Delområdet utgörs till stora delar av stadsbebyggelse, vilket minskar möjligheterna att återanvända 

överskottsmassor till landskapsmodellering. 

Inga torv- eller bearbetningskoncessioner eller riksintressen enligt 3 kap. 7 § finns inom delområdet. 

Cirka 35 procent av delområde central utgörs av åker- och betesmark. Delområdet smalnar av söder 

om Hässleholm tätort och tvingar därmed järnvägen att passera åkermark. 
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FO Klimat 

Beskrivning av förutsättningar samt bedömning av konsekvenser och måluppfyllelse har genomförts 

på en nationell nivå. Se kapitel 2.6.  

Genomförbarhet 

Jordarterna i de centrala delarna består främst av isälvssediment, morän och postglacial sand och 

grus. Grundförstärkningsåtgärder blir troligtvis aktuellt där järnvägen går över isälvsavlagringar.  

Ingen torv finns i området. Stationsläget innebär korsningspunkter med utdragsspår för befintlig 

järnväg, samt spår till Markaryd och Skånebanan i sned vinkel.  Vidare kommer järnvägsbron att ligga 

parallellt med befintlig bangård under en lång sträcka vilket sammantaget innebär att omfattande 

arrangemang måste genomföras för att ta hänsyn till pågående järnvägstrafik och kontaktledning.  I de 

lägen inom stadskärnan där sträckningen är förlagd en bit på sidan om järnvägen ska bron i stället 

byggas över område tätt med lokalgator och parkeringsplatser samt hus som måste rivas.  Även för 

vägtrafikanter och gående måste omfattande arrangemang vidtas under byggtiden.  I detta alternativ 

med bro så kommer även framkörning av byggnadsmaterial och bortkörning av schaktmassor att 

påverka stadsmiljön under byggtiden.  Sammantaget så blir den tekniska genomförbarheten mycket 

komplicerad. 

Kostnad 

Kostnaden för en station enligt Hässleholm central bedöms ligga i intervallet 13 till 16 miljarder kronor 

beroende på utformning. I kostnaden ingår station samt anslutande spår norr och söder om stationen 

på en sträcka av ca 20 km. 
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8.7.5. Måluppfyllelse – Hässleholm centralt 

 

Figur 85. Måluppfyllelse Hässleholm centralt 

 

Tillgänglighet 

Ett centralt läge bedöms bidra till måluppfyllelse då den möjliggör byten till samtliga banor i 

Hässleholm. 

Samhällsutveckling 

Den nya höghastighetsjärnvägen kommer att avlasta Södra stambanan och därmed frigöra kapacitet i 

det befintliga nätet vilket bidrar till måluppfyllelse för aspekten Robust system. Ett centralt läge 

innebär inga ytterligare stopp på befintligt järnvägsnät och bedöms bidra till måluppfyllelse. För 
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aspekten samhällsutveckling bedöms ett centralt läge bidra till måluppfyllelse, en central station når 

ett stort resandeunderlag och innebär god tillgänglighet till strategiska målpunkter och annan 

kommunikation. 

FO Landskap 

För samtliga miljöaspekter bedöms risk för att måluppfyllelse motverkas. Skalbrott och svårläst 

kulturmiljö inne i tätorten är några av orsakerna. Bedömningen bygger också på hur järnvägen norr 

och söder om själva stationsläget förläggs och utformas. Det finns möjligheter till anpassningar vilket 

skulle kunna bidra till måluppfyllelse, men bidrag till måluppfyllelse är starkt beroende av sträckning 

och detaljutformning. 

FO Hälsa och säkerhet 

För miljöaspekten människors hälsa bedöms alternativet sammantaget innebära risk att 

måluppfyllelse motverkas i och med att sträckningen omfattar relativt tätbefolkade områden, vilket ger 

begränsade förutsättningar att anpassa stationens läge så att få människor utsätts för exponering av 

EMF, partiklar, buller och vibrationer. Alternativet bedöms innebära att måluppfyllelse motverkas för 

miljöaspekten befolkning, framförallt då ett flertal rekreationsområden kan komma att påverkas 

negativt bland annat visuella störningar eller försämrad framkomlighet. Vad gäller miljöaspekten 

förorenad mark bedöms alternativet ha möjlighet att bidra till måluppfyllelse förutsatt att de 

förorenade områden som påträffas saneras. Avseende miljöaspekten risk innebär alternativet förhöjd 

olycksrisk men bedöms ändå ha möjlighet att bidra till måluppfyllelse i och med att risken antas kunna 

hanteras med åtgärder.  

FO Resurser tillgängliga för människan 

För vatten finns det en möjlighet att bidra till måluppfyllelsen eftersom vattenförsörjning, 

vattenkraftsföretag och grundvattenberoende ekosystem inte berörs, eller bara berörs till en liten del. 

Sammantaget är bedömningen för materiella tillgångar att det finns risk för att måluppfyllelse 

motverkas då en höghastighetsjärnväg kan innebära stor påverkan på ändliga resurser och 

masshantering och areella näringar.  

FO Klimat 

För aspekten Klimatfaktorer är bedömningen att det finns risk för att måluppfyllelse motverkas 

eftersom järnvägen kan komma att generera stora utsläpp under byggskedet. 
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8.7.6. Potentiella effekter – Hässleholm öst 

 

Figur 86. Principiellt stationsläge Hässleholm öst markerat i rött. 

 

Tillgänglighet 

Beroende på var stationen förläggs påverkas tillgängligheten på olika sätt. Generellt gäller att ett 

stationsläge i Hässleholm öst innebär att en ny station skapas. Denna möjliggör byte mellan 

höghastighetsjärnvägen och Skånebanan. Beroende på hur det tillkommande stationsläget utformas 

kan negativ kapacitetspåverkan uppstå på den befintliga järnvägen till följd av ett ytterligare uppehåll. 

Dagens station i centrala Hässleholm antas finnas kvar. 
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Samhällsutveckling 

Det potentiella resande resandeunderlaget inom det studerade området är begränsat. För att nå 

strategiska målpunkter i Hässleholm krävs ett byte till Skånebanan alternativt annan 

kollektivtrafikanslutning.  

FO Landskap 

Det redan idag starkt infrastrukturpåverkade landskapet har relativt god tålighet för anläggningens 

skala och struktur. Beroende på stationsläget och anläggningens utformning finns det möjlighet att 

förbättra områdets struktur och tydliggöra dagens splittrade karaktär. Det finns ingen befintlig 

stadsbebyggelse att integrera stationen i. Det stärker heller inte Hässleholms karaktär som stationsort 

utan kan snarare bidra till en splittrad bild och minskad förståelse av stadens identitet. Ett östligt läge 

ger ingen möjlighet för resenären att uppleva Hässleholms stadsbild, däremot erbjuds utblickar över 

det öppna landskapet. Beroende på hur stigningen söderut vid Göingeåsen/Nävlingeåsen hanteras 

finns det en risk att höghastighetsjärnvägen blir mycket synlig från det öppna slättlandskapet. Detta 

kan  innebära risk för negativa konsekvenser på upplevelsevärdet från slätten. Ett östligt läge kan 

påverka de omfattande fornlämningsmiljöerna kring Göingeåsen. De sammansatta 

fornlämningsmiljöerna riskerar att förlora delar av sitt kulturhistoriska värde om de fragmenteras, 

skadas eller om samband bryts. Enstaka lämningar kring Hässleholm kan påverkas genom utradering 

och skador vilket kan resultera i att läsbarheten och förståelsen av landskapets tidsdjup skulle 

försvåras. Ett östligt stationsläge kan innebära intrång i en värdetrakt för ädellövskog samt påverkan 

på Gulastorps naturreservat och dess utpekade naturvärden som är knutna till utströmningsområde i 

ädellövskog med kalkpåverkat vatten. En sträckning i eller i närheten av området kan riskera att 

dränera, göra intrång, eller kraftigt begränsa de naturliga förutsättningarna i naturreservatet. Östligt 

läge föreslås passerar nära viktiga områden för fladdermöss, vilket innebär en risk för påverkan. 

Områdena är föreslagna som Natura 2000-områden för den starkt hotade arten Bechsteins 

fladdermus vid Ignaberga. 

FO Hälsa och säkerhet 

Delområdet har en relativt låg befolkningstäthet med undantag för den västra delen vid Stoby och 

Röinge där befolkningstätheten är något högre. Här bedöms därför risken för negativa konsekvenser 

för människors hälsa vara som störst, sett till EMF, partiklar och buller. Området präglas i de södra 

delarna av morän med inslag av urberg. Längre norrut övergår detta till sand och även 

isälvsavlagringar som sannolikt måste ersättas vid spårförläggning på detta, för att begränsa 

störningar av vibrationer.  

Ett stationsläge i delområde öst kan innebära ytterligare en fysisk barriär i nordsydlig riktning som 

förstärker den befintliga barriär som väg 21 och 23 redan innebär. En sträckning öster om Hässleholm 

bedöms medföra risk för att mindre infarter till Hässleholm skärs av vilket i sin tur försämrar 

tillgängligheten/möjligheten för befolkningen strax öster om Hässleholm att nå målpunkter i 

Hässleholm. Alternativet bedöms skapa barriäreffekter till målpunkter för rekreation lokaliserade 

öster om Hässleholm vilket innebär negativa konsekvenser för den befolkning som söker rekreation. 
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Med undantag av industriområdet strax öster om Hässleholm är det en låg täthet av potentiellt 

förorenade områden i sträckningen och kring stationslägen. En sträckning och ett stationsläge som 

inte ligger inom industriområdet innebär troligen att en mindre andel områden kommer saneras. 

Inom vissa delar finns det grundvattenförekomster för nuvarande och framtida dricksvatten resurser 

detta gäller även i industriområdet. Saneringar inom de områdena har därmed extra stor betydelse. 

Delområde öst påverkas av Flogas Sverige AB gasoldepån. Anläggningen hanterar gasol och en olycka 

kan ge upphov till brand, explosion och gasspridning. Inom cirka 900 meter från anläggningen kan 

fönster krossas pga. den tryckvåg som en gasmolnsexplosion ger upphov till. Inom detta område finns 

därmed en förhöjd olycksrisk. 

 

FO Resurser tillgängliga för människan 

Vattenskyddsområdet Galgbacken berörs till en stor del av höghastighetsjärnvägen inom delområde 

öst. Galgbacken förser dricksvatten till en stor del av Hässleholms kommun genom infiltration av 
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vatten från Tyringe och Ignabergas vattentäkter. Från Galgbacken levereras sedan vattnet ut till 

ledningsnätet. Även Ignabergas vattenskyddsområde ligger inom delområde öst. Järnvägen kan få som 

konsekvens att framtida uttag av grundvatten för dricksvattenförsörjning försvåras. 

I detta undersökningsområde finns ett flertal dricksvattenbrunnar runt Ignaberga samt framförallt i 

Stoby. Så länge järnvägen byggs i markplan bredvid brunnarna så bedöms dessa inte påverkas. Om 

järnvägen läggs helt eller delvis i tunnel genom Göingeåsen/Nävlingeåsen kan brunnar komma att 

påverkas med konsekvensen att deras funktion försämras. 

Inom delområde öst finns stora ytor åkermark som begränsar återanvändningen av överskottsmassor. 

Fragmentering kan leda till negativa konsekvenser. Risken är att det bildas så kallade ”död-ytor” 

mellan infrastrukturstråken, som blir svåra att bruka. Inga torv- eller bearbetningskoncessioner eller 

riksintressen enligt 3 kap. 7 § finns inom delområdet. Delområde öst har störst andel åker- och 

betesmark av delområdena i Hässleholm, med en andel på över 50 procent av markytan. 

FO Klimat 

Beskrivning av förutsättningar samt bedömning av konsekvenser och måluppfyllelse har genomförts 

på en nationell nivå. Se kapitel 2.6.  

Genomförbarhet 

Landskapet är till största delen att betrakta som landsbygd. Området består av isälvssediment och 

morän. Grundförstärkningsåtgärder blir troligtvis aktuellt där järnvägen går över isälvsavlagringar. 

Spåret kommer att korsa befintlig järnväg, Skånebanan, en gång i rät vinkel. Genomfartsleder och 

lokalvägar korsas också i någotsånär rät vinkel. Korsningen utförs i olika plan där befintlig anläggning 

sänks så att höghastighetsspåret går över. Sammantaget blir den tekniska genomförbarheten i 

slättlandskapet enkel. Tillfälliga konstruktioner och trafikomläggningar blir begränsade till 

korsningspunkter med befintlig väg och järnväg. För alternativet går sträckningen i en dalgång/svacka 

över Göingeeåsen, vilket sannolikt innebär att höjden på omgivande bergskärningar kan överstiga 20 

meter längs betydande del av sträckan som går över åsen. Enligt gällande trafikverksnormer (TDOK 

2015:0198) kan släntlutningen normalt utföras med lutning 4:1. Utformningen ska dock utredas för 

varje enskilt objekt baserat på slänthöjd, bergmassans egenskaper, jordlager, förekomst av vatten, 

närliggande konstruktioner etc. Om berget är av dålig kvalitet kan omfattande förstärkning av 

slänterna bli nödvändig samt kräva tätning av vattenförande sprickor. Eventuellt kan alternativ att 

överdäcka området eller att förlägga en del av sträckan i tunnel utredas vidare. Det östliga läget 

bedöms som okomplicerat gällande teknisk genomförbarhet. 

Kostnad 

Kostnaden för en station enligt Hässleholm öst bedöms ligga på 9 till 10 miljarder. I kostnaden ingår 

station samt anslutande spår norr och söder om stationen på en sträcka av ca 20 km. 
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8.7.7. Måluppfyllelse – Hässleholm öst 

Figur 87. Måluppfyllelse Hässleholm öst 

Tillgänglighet 

Ur tillgänglighets synpunkt bedöms ett västligt läge bidra marginellt till måluppfyllelse, 

bytesmöjligheterna till annan tågtrafik med en station i östligt läge begränsas till tåg på Skånebanan. 

Idag är trafiken på Skånebanan störst på Hässleholms östra sida vilket gör att ett östligt läge skulle 

innebära kortare restider för att nå stationen för de flesta resenärer. 

Samhällsutveckling 

Den nya höghastighetsjärnvägen kommer att avlasta Södra stambanan och därmed frigöra kapacitet i 

det befintliga nätet vilket bidrar till måluppfyllelse för aspekten Robust system. En station i ett östligt 

läge innebär ett ytterligare stopp på Skånebanan vilket påverkar banans kapacitet negativt. Ett östligt 
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läge bedöms marginellt bidra till måluppfyllelse för Robust system. För aspekten samhällsutveckling 

bedöms alternativet bidra marginellt till måluppfyllelse då kommunala planer finns i området. 

FO Landskap 

För miljöaspekten landskapets form och upplevelse bedöms alternativet ha möjlighet att bidra till 

måluppfyllelse, främst i de delar som ligger på slätten. Det finns möjligheter till anpassningar vilket 

ytterligare skulle kunna bidra till måluppfyllelse, men detta är starkt beroende av stationsläge och 

detaljutformning. För miljöaspekterna kulturmiljö och naturmiljö bedöms alternativet innebära risk 

för att måluppfyllelse motverkas, främst på grund av påverkan på Göingeåsen. 

FO Hälsa och säkerhet 

För miljöaspekten människors hälsa bedöms alternativet sammantaget ge goda förutsättningar att 

bidra till måluppfyllelse i och med att sträckningen omfattar relativt glesbefolkade områden, vilket ger 

goda förutsättningar att anpassa stationens läge så att få människor utsätts för exponering av EMF, 

partiklar, buller och vibrationer. Alternativet bedöms innebära risk för att måluppfyllelse motverkas 

för miljöaspekten befolkning, framförallt då ett flertal rekreationsområden kan komma att påverkas 

negativt och då höghastighetsjärnvägen kommer att skära av stråk som är viktiga för att upprätthålla 

tillgängligheten och sociala sammanhang inom och mellan orter. Vad gäller miljöaspekten förorenad 

mark bedöms alternativet ha möjlighet att bidra till måluppfyllelse förutsatt att de förorenade 

områden som påträffas saneras. Avseende miljöaspekten risk innebär alternativet förhöjd olycksrisk 

men bedöms ändå ha möjlighet att bidra till måluppfyllelse i och med att risken antas kunna hanteras 

med åtgärder. 

FO Resurser tillgängliga för människan 

För vatten riskerar måluppfyllelsen att motverkas eftersom vattenskyddsområdena Galgbacken och 

Ignaberga påverkas så att negativa konsekvenser så att framtida dricksvattenutvinning kan försvåras. 

Om tunnel byggs genom Nävlingeåsen/Göingeåsen motverkas måluppfyllelsen eftersom privata 

brunnar riskerar att påverkas i mycket hög grad. Sammantaget är bedömningen att för materiella 

tillgångar att det finns risk för att måluppfyllelse motverkas då en höghastighetsjärnväg kan innebära 

stor påverkan på ändliga resurser och masshantering och areella näringar. 

FO Klimat 

För aspekten Klimatfaktorer är bedömningen att det finns risk för att måluppfyllelse motverkas 

eftersom järnvägen kan komma att generera stora utsläpp under byggskedet. 
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8.8. Station Lund 

8.8.1. Alternativa lösningar 

 

Figur 88. Principiella stationslägen för station Lund. 

 

Västligt läge 

Alternativet innebär ett perifert läge väster om Lund där såväl station som spår dras helt väster om 

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

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

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

bedömdes också viktigt att undvika att skära av Värpinge by från Lund tätort och att påverka stads- 
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och kulturmiljön negativt placeras höghastighetsjärnvägen väster om Värpinge. Läget möjliggör en 

koppling till Västkustbanan, en viktig förutsättning för ett eventuellt stationsläge. 

Centralt läge 

Alternativet innebär ett centralt läge av stationen som placeras i anslutning till den befintliga 

stationen. Alternativet ligger mitt i Lunds centrum med närhet till både medeltida stadsstruktur och 

nya byggnader som byggs intill spårområdet. Stadens skala är relativt småskalig, även om flera av de 

nyare byggnaderna är mer storskaliga. Stora delar av stadskärnan vilar på ett kulturlager med 

lämningar från Lunds utveckling sedan etablerandet av staden.   

Östligt läge 

Alternativet innebär ett perifert läge öster om Lund där höghastighetsspåren leds i samma läge som 

väg E22. Stationen föreslås placeras i höjd med området Ideon. En planerad spårväg skulle förbinda 

höghastighetsstationen med Lunds centralstation. Spårvägen skulle också kunna tjäna som länk till 

det planerade arbetsplatsområdena nordöst om stadskärnan (t ex Brunnshög). Området är starkt 

infrastrukturpåverkat och flera storskaliga anläggningar byggs i eller nära området. I alternativets 

närhet förekommer ett omfattande fornlämningsbestånd, särskilt kring väg E22 norr om Lund.  
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8.8.2. Potentiella effekter – Lund väst 

 

Figur 89. Principiellt stationsläge Lund väst markerat i rött. 

 

Tillgänglighet 

Beroende på var stationen förläggs påverkas tillgängligheten på olika sätt. Generellt innebär ett 

stationsläge i Lund väst att en ny station skapas. Denna station möjliggör direkt byte till 

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

kapaciteten på den befintliga järnvägen påverkas negativt till följd av ett ytterligare uppehåll. Dagens 

station i centrala Lund antas finnas kvar. 
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Samhällsutveckling 

Det potentiella resande resandeunderlaget inom det studerade området är begränsat. Det finns inga 

kommunala planer som stödjer ett västligt läge, oavsett var en station skulle placeras. För att nå 

strategiska målpunkter i Lund krävs ett byte till Västkustbanan alternativt annan 

kollektivtrafikanslutning.  

FO Landskap 

Det storskaliga landskapet kring Lund bedöms ha god tålighet för att rymma den storskaliga 

anläggningen. De negativa konsekvenserna på form och upplevelse bedöms som relativt små, men är 

beroende av anläggningens utformning och det exakta stationsläget. Det finns en risk för att 

anläggningen utgör en visuell barriär om den förläggs på bank eller bro. Förläggs järnvägen nedsänkt i 

landskapet kan den visuella påverkan bli mindre än ovan nämnda profillägen. Däremot finns en riska 

för att markanvändningen försvåras. Ett västligt läge kan, om anläggningen inte förläggs nedsänkt, ge 

resenärerna fina utblickar över slätten och Lunds stadssiluett, vilket är en positiv effekt. Stationen 

integreras inte i stadsbilden vilket är negativt ur resenärssynpunkt. Skulle siktlinjerna in mot Lund 

störas riskerar det kulturhistoriska värdet av Lunds dominerande ställning att minska. I den sydvästra 

delen av delområdet riskerar gårdsmiljön med kringliggande odlingslandskap vid Trolleberg att 

påverkas negativt av föreslagen sträckning. I de fornlämningstäta miljöerna föreligger risk för 

påverkan på både enskilda objekt och hela områden, vilket kan ha en rad olika effekter som försvårad 

läsbarhet och förståelse av landskapets historiska tidsdjup. En västlig sträckning kan bidra till 

habitatförluster inom två naturreservat och på så vis påverka de biologiska värdena inom dessa ytor.  

FO Hälsa och säkerhet 

Delområdet har, jämfört med de andra sträckningarna, en relativt låg befolkningstäthet med undantag 

för den västra delen kring Nöbbelöv där befolkningstätheten är något högre. Här bedöms därför risken 

för negativa konsekvenser för människors hälsa vara som störst sett till exponering för EMF och 

partiklar. De västliga delarna av Hjärup kan komma att påverkas av buller på ett sätt som det inte gör 

idag. Det finns ett antal hus/gårdar som kan komma att passeras på nära avstånd vilket innebär att 

bullerskyddsåtgärder ändå kommer att behövas. Detta gäller även den fortsatta sträckan norrut där 

det också finns hus/gårdar vilket erfordrar bullerskyddsåtgärder. 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. Området präglas till övervägande delen av 

moränlera. Sannolikt kommer detta vara lämpligt vid en spårförläggning i området.  Ett parti med torv 

finns dock vid Nöbbelövs mosse. Det finns även ett stråk vid Höje å som domineras av svämsediment. 

Dessa måste sannolikt ersättas med lämpligare material för att minska risken förknippat med 

störningar av vibrationer.  

Ett stationsläge och en sträckning i delområde väst kan innebära en fysisk barriär i nord-sydlig 

riktning som skär av de västliga infarterna till staden. Detta kan medföra en försämrad tillgänglighet 

inom delområdet och in till centrala Lund, vilken i sin tur kan komma att bryta eller förändra 

befintliga sociala sammanhang. Alternativet bedöms inte medföra negativa konsekvenser för de 

centrala rekreationsområdena i Lund, men kan medföra att grönområdet Nöbbelövs mosse, nordväst 

om Lund, påverkas av buller från höghastighetsjärnvägen. Möjligheten till fågelskådning kan komma 
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att påverkas negativt om fågellivet kring Nöbbelövs mosse störs. Detta medför negativa konsekvenser 

för de människor som söker rekreation i dessa områden. 

I delområde väst finns ett fåtal potentiellt förorenade områden. En sträckning och ett stationsläge i 

delområdet bedöms innebära att en mindre andel områden kommer behöva saneras då delområdet 

ligger utanför centrala Lund bland mindre samhällen. Inom hela området finns det förutsättningar för 

framtida dricksvattentäkter. 

Västra delområdet påverkas av väg 108 där det transporteras farligt gods samt Kust till kust-banan. 

Skadeverkan kan ske 200 meter från dessa. Inom detta område finns därmed en förhöjd olycksrisk. 

FO Resurser tillgängliga för människan 

Sträckningen berör grundvattenförekomsterna Kågeröd, FFZ (förkastnings- och flexurzonen), 

Skrivkritan, Sydvästra Skånes kalkstenar och Alnarpsströmmen. Förekomsterna Kågeröd och 

Sydvästra Skånes kalkstenar är skyddade enligt vattenförvaltningsförordningen. Samtliga utom den 

sistnämnda är förekomster i sedimentärt berg. Samtliga täcks av relativt täta och ställvis mäktiga 

jordlager. Så länge järnvägen byggs på markytan bedöms inte någon påverkan ske på 

grundvattenförekomsterna. Konsekvenserna bedöms bli små eller inga. 

Påverkan kan ske på grundvattenberoende ekosystem i våtmarkerna (Stångby mosse och Fels mosse). 

Effekten kan bli uttorkning. 

Delområde väst består främst av moränlera, vars användningsområde som byggmaterial är begränsat. 

I princip hela delområdet upptas av åkermark, vilket innebär att landskapsmodelleringen måste 

anpassas till jordbruket. Det finns även ett område med torv i den östra sidan av delområdet. Med 

betesmarken inräknad upptar jordbruket över 90 procent av ytan. 

FO Klimat 

Beskrivning av förutsättningar samt bedömning av konsekvenser och måluppfyllelse har genomförts 

på en nationell nivå se kapitel 2.6.  

Genomförbarhet 

I det västliga området påträffas huvudsakligen fasta moränleror och leriga moräner, jordar som 

normalt inte erfordrar grundförstärkningsåtgärder för järnvägsbank eller brofundament. Mindre 

områden med sedimentjordar förekommer i anslutning till och längs sträckan där 

grundförstärkningsåtgärder kan bli aktuella. I anslutning till Åkarp ligger befintlig järnväg på 

isälvssediment och lera. Västkustbanan och ett antal befintliga vägar kommer att behöva korsas.  Här 

kommer stora byggnadstekniska utmaningar för eventuella spår för höghastighetsbanan som ska korsa 

befintliga spår planskilt. Korsande spår bedöms komma att förläggas i tråg och korsa under Södra 

stambanan vilket kommer att påverka trafiken under byggtiden. Sammantaget blir den tekniska 

genomförbarheten förhållandevis okomplicerad, undantaget anslutningen av höghastighetsbanan till 

befintlig järnväg vid Åkarp. 
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Kostnad 

Kostnaden för en station enligt Lund väst bedöms ligga på 3,5 till 4,5 miljarder kronor. I kostnaden 

ingår station samt anslutande spår norr och söder om stationen på en sträcka av ca 20 km. 
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8.8.3. Måluppfyllelse – Lund väst 

Figur 90. Måluppfyllelse Lund väst. 
 

Tillgänglighet 

Ur tillgänglighets synpunkt bedöms ett västligt läge bidra marginellt till måluppfyllelse, 

bytesmöjligheterna till annan tågtrafik med en station i västligt läge begränsas till tåg på 

Västkustbanan.  

Samhällsutveckling 

Den nya höghastighetsjärnvägen kommer att avlasta Södra stambanan och därmed frigöra kapacitet i 

det befintliga nätet vilket bidrar till måluppfyllelse för aspekten Robust system. Ett västligt läge 

innebär ett ytterligare stopp på Västkustbanan vilket påverkar banans kapacitet negativt. Ett västligt 

läge bedöms marginellt bidra till måluppfyllelse för Robust system. För aspekten samhällsutveckling 
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bedöms alternativet motverka måluppfyllelse då området är glest befolkat och inga planer på 

stadsutveckling finns. 

FO Landskap 

För miljöaspekterna landskapets form och upplevelse samt naturmiljö bedöms alternativet ha 

möjlighet att bidra till måluppfyllelse. För aspekten kulturmiljö bedöms det finnas risk att alternativet 

motverkar måluppfyllelse då den kan påverka värdefulla bebyggelsemiljöer och siktlinjer.   

FO Hälsa och säkerhet 

För miljöaspekten människors hälsa bedöms alternativet sammantaget ge goda förutsättningar att 

bidra till måluppfyllelse i och med att sträckningen omfattar relativt glesbefolkade områden, vilket ger 

goda förutsättningar att anpassa stationens läge så att få människor utsätts för exponering av EMF, 

partiklar, buller och vibrationer. Alternativet bedöms innebära risk för att måluppfyllelse motverkas 

för miljöaspekten befolkning, framförallt då ett flertal rekreationsområden kan komma att påverkas 

negativt och då höghastighetsjärnvägen kommer att skära av stråk som är viktiga för att upprätthålla 

tillgängligheten och sociala sammanhang inom och mellan orter. Vad gäller miljöaspekten förorenad 

mark bedöms alternativet ha möjlighet att bidra till måluppfyllelse förutsatt att de förorenade 

områden som påträffas saneras. Avseende miljöaspekten risk innebär alternativet förhöjd olycksrisk 

men bedöms ändå ha möjlighet att bidra till måluppfyllelse i och med att risken antas kunna hanteras 

med åtgärder.  

FO Resurser tillgängliga för människan 

För vatten finns det en risk att måluppfyllelsen motverkas vad gäller grundvattenberoende ekosystem.  

Sammantaget är bedömningen att för materiella tillgångar att det finns risk att måluppfyllelsen 

motverkas då en höghastighetsjärnväg kan innebära stor påverkan på ändliga resurser och 

masshantering och areella näringar. Särskilt med hänsyn till jordbruksmarkens höga klass. 

FO Klimat 

För aspekten Klimatfaktorer är bedömningen att det finns risk för att måluppfyllelse motverkas 

eftersom järnvägen kan komma att generera stora utsläpp under byggskedet. 
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8.8.4. Potentiella effekter – Lund centralt 

 

Figur 91. Principiellt stationsläge Lund centralt markerat i rött. 

 

Tillgänglighet 

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

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

Detta kommer främst att påverka genomgående tåg vilka då får längre gångtider. Ett ytterligare 

stationsläge längs Västkustbanan är inte nödvändigt för byte mellan banorna. Därmed påverkas inte 

trafikstrukturen på befintliga banor avseende förändrade uppehållsmönster. 
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Samhällsutveckling 

Med ett centralt stationsläge nås ett stort resandeunderlag inom 1 000 m. Läget har direkt närhet och 

god tillgänglighet till stadens olika utbud och strategiska målpunkter. Dessutom nås stadens övriga 

kommunikationer. 

FO Landskap 

Stationen kan integreras i stadsbilden, vilket är positivt då det bidrar till positiv resenärsupplevelsen. 

Sträckningen samverkar med stadens struktur vilket underlättar inpassning av anläggningen. Det 

redan stora stationsområdet blir än mer storskaligt men bedöms ha viss tålighet utan att upplevelsen 

av Lund går förlorad. Effekternas omfattning är dock starkt beroende av järnvägens exakta läge och 

utformning. Norr om Lund samverkar höghastighetsjärnvägen med landskapets riktningar och 

struktur. Söder om Lund är landskapet starkt påverkat av infrastruktur. Stationsläget riskerar att 

skada kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och bryta viktiga strukturer och samband. Även 

kulturlagret under Lund kan komma att påverkas. Flertalet av kulturmiljöerna har en mycket hög 

betydelse på ett nationellt och bitvis internationellt plan. Om stadens karaktär eller struktur förändras 

riskerar dess läsbarhet att minska och en viktig del av hela Sveriges historia blir svårare att uppleva 

och förstå. 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 negativt. Det finns en hel del parker längs 

järnvägens norra delar. Beroende på järnvägens exakta sträckning påverkas olika parker med olika 

kvalitéer.  

FO Hälsa och säkerhet 

Delområdet har generellt en hög befolkningstäthet, men är som störst i den södra delen av delområdet 

och sjunker något i den norra delen. Risken för negativa konsekvenser för människors hälsa bedöms 

därför vara som störst om ett stationsläge tillkommer i de centrala eller södra delarna av delområdet, 

med avseende på exponering för EMF och partiklar. Den ökning av buller som kommer att ske 

kommer att vara marginell i de fall då tågen stannar i Lund, förutsatt att höghastighetsjärnvägen går 

jämte befintlig spårväg. Ur en järnvägsteknisk synvinkel utgörs marken i stort av lerig morän vilket 

inte borde innebära några problem ut sett till vibrationer. Vibrationerna från höghastighetståg 

kommer att vara av underordnad betydelse jämfört med dagens tåg, främst godstågen. 

Ett stationsläge i delområde central bedöms kunna medföra konsekvenser som relaterar till försämrad 

tillgänglighet inom centrala Lund, på grund av att gång- och cykelpassager skärs av eller blir längre 

och svårare att utforma på ett tryggt sätt. Generellt bedöms tillgängligheten i staden kunna försämras 

och befintliga rörelsemönster och sammanhang förändras. Ett centralt stationsläge kan medföra att 

rekreationsområden i centrala Lund blir mindre tillgängliga och attraktiva om bullernivåerna i dessa 

områden ökar, vilket i sin tur påverkar det rekreativa värdet negativt.  

Bredvid den befintliga järnvägssträckningen och inom befintlig bangård finns ett antal potentiellt 

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

förorenade områden medan tätheten avtar i de norra och södra delarna.  Ett stationsläge i delområde 

central bedöms med stor sannolikhet innebära sanering av förorenad mark och skulle därmed bidra 
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till att risken för spridning av föroreningar minskar. Saneringar som utförs i den södra delen av 

delområdet ger extra stor betydelse då det i området finns grundvattenförekomster för framtida 

dricksvatten.   

Delområde central påverkas av Södra stambanan och Västkustbanan. Skadeverkan kan ske 200 meter 

från dessa. Inom detta område finns därmed en förhöjd olycksrisk. Delområde central påverkas av 

helikopterflygplatsen på Universitetssjukhuset som hanterar flygbränslet JET Al och kan vid en olycka 

ge upphov till brand och strålningsskador. Den största risken för omgivningen kopplat till 

helikopterflygplatsen är någon typ av krasch, vilket skulle kunna skada höghastighetsjärnvägen. 

 

FO Resurser tillgängliga för människan  

Det finns grundvattenförekomster i sedimentärt berg, Kågeröd och Vombsänkan, inom det centrala 

området. Båda förekomsterna är skyddade enligt vattenförvaltningsförordningen. Förekomsterna 
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täcks av mäktiga lager lermorän. En påverkan kan ske om tunneln går ner i, eller nära, berget. En 

påverkan kan också ske kring schakt. Påverkan kan ske på grundvattennivåer och grundvattnets 

kvalitet i både i drift- och byggskedet. Detta är troligen mest aktuellt vid eventuella tunnelpåslag i 

norra Lund där jordtäcket är tunnare än i centrala Lund. Inläckande grundvatten som leds bort kan 

påverka nybildningen till grundvattenförekomsterna. Effekterna blir sjunkande grundvattennivåer 

och/eller förändrad grundvattenkemi. Konsekvensen kan bli sämre förutsättningar för att använda 

grundvattnet som dricksvatten. 

Delområde centrals yta utgörs av nästan 100 procent av moränlera. Stora delar av delområdet upptas 

av stadslandskap, vilket minskar möjligheterna för återanvändning av massor genom 

landskapsmodellering i närområdet. Inga torv- eller bearbetningskoncessioner eller riksintressen 

enligt 3 kap. 7 § finns inom delområdet.  

FO Klimat 

Beskrivning av förutsättningar samt bedömning av konsekvenser och måluppfyllelse har genomförts 

på en nationell nivå. Se kapitel 2.6.  

Genomförbarhet 

Befintliga korsande gator och broar i centrala delarna av Lund kommer behöva byggas om. Befintliga 

spår kommer att behöva byggas om för att en ny station ska kunna anläggas i det centrala läget.  

En tunnel i centralt läge kan påverka grundvattennivåer och grundvattnets kvalitet i både i drift- och 

byggskedet. Effekterna blir sjunkande grundvattennivåer och/eller förändrad grundvattenkemi vilket i 

sin tur kan påverka byggnader och de kulturhistoriska lagren. Åtgärder kommer bli nödvändiga. En 

tunnel i nord-sydlig riktning kommer i huvudsak att ligga i fast och tät moränjord. Eventuellt kan 

bergkontakt fås norr om Lund beroende på läget för det norra tunnelpåslaget. Liknande 

tunneldrivning som används i berg bedöms kunna användas. Den mest troliga byggtekniken för en 

tunnel under Lund är borrning med TBM (tunnelborrmaskin) som ger liten omgivningspåverkan 

jämfört med ”Cut and Cover”. För att säkerställa tunnlarnas stabilitet och för att förhindra 

vatteninträngning, då dessa kommer att gå under befintlig grundvattennivån, behöver tunnlarna 

förstärkas invändigt med så kallad ”lining”. I jordtunnlar används med fördel så kallad Shield TBM´s 

vilket innebär att förtillverkade betongringar succesivt placeras innanför de borrade tunnelrörens 

väggar. Förutom permanent stabilitet och skydd mot grundvatteninträngning utgör även 

betongringarna ett temporärt stöd under byggnationen av tunneln. Sammantaget blir den tekniska 

genomförbarheten av tunnlar mycket komplex. 

Kostnad 

Kostnaden för en station enligt Lund central bedöms ligga i intervallet 8 till 19 miljarder kronor 

beroende på utformning. I kostnaden ingår station samt anslutande spår norr och söder om stationen 

på en sträcka av ca 20 km.   
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8.8.5. Måluppfyllelse – Lund centralt 

 

Figur 92. Måluppfyllelse Lund centralt. 

 

Tillgänglighet 

Ett centralt läge bedöms bidra till måluppfyllelse då den möjliggör byten till både Södra stambanan 

och Västkustbanan. 

Samhällsutveckling 

Den nya höghastighetsjärnvägen kommer att avlasta Södra stambanan och därmed frigöra kapacitet i 

det befintliga nätet vilket bidrar till måluppfyllelse för aspekten Robust system. Ett centralt läge 

innebär inga ytterligare stopp på befintligt järnvägsnät och bedöms sammantaget bidra till 
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måluppfyllelse. För aspekten samhällsutveckling bedöms ett centralt läge bidra till måluppfyllelse, en 

central station når ett stort resandeunderlag och innebär god tillgänglighet till strategiska målpunkter 

och annan kommunikation. 

FO Landskap 

För miljöaspekten landskapets form och upplevelse samt naturmiljö bedöms alternativet ha möjlighet 

att kunna bidra till måluppfyllelsen. Självklart beroende på mer exakt läge och utformning. För 

miljöaspekten kulturmiljö bedöms alternativet motverka måluppfyllelse i och med Lunds mycket höga 

kulturmiljövärden.  

FO Hälsa och säkerhet 

För miljöaspekten människors hälsa bedöms alternativet sammantaget innebära risk att 

måluppfyllelse motverkas i och med att sträckningen omfattar relativt tätbefolkade områden, vilket ger 

begränsade förutsättningar att anpassa stationens läge så att få människor utsätts för exponering av 

EMF, partiklar, buller och vibrationer. Alternativet bedöms innebära att måluppfyllelse motverkas för 

miljöaspekten befolkning, framförallt då ett flertal rekreationsområden kan komma att påverkas 

negativt och då höghastighetsjärnvägen kan komma att fragmentera ett tätbefolkat område, vilket 

sannolikt kommer påverka sociala sammanhang negativt. Vad gäller miljöaspekten förorenad mark 

bedöms alternativet ha möjlighet att bidra till måluppfyllelse förutsatt att de förorenade områden som 

påträffas saneras. Avseende miljöaspekten risk innebär alternativet förhöjd olycksrisk men bedöms 

ändå ha möjlighet att bidra till måluppfyllelse i och med att risken antas kunna hanteras med åtgärder.  

FO Resurser tillgängliga för människan 

För vatten finns det en risk att måluppfyllelsen motverkas eftersom grundvattenförekomster kan 

komma att påverkas. Sammantaget är bedömningen att för materiella tillgångar att måluppfyllelsen 

motverkas då en höghastighetsjärnväg kan innebära stor påverkan på ändliga resurser och 

masshantering och areella näringar, särskilt med hänsyn till jordbruksmarkens höga klass. 

FO Klimat 

För aspekten Klimatfaktorer är bedömningen att det finns risk för att måluppfyllelse motverkas 

eftersom järnvägen kan komma att generera stora utsläpp under byggskedet. 
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8.8.6. Potentiella effekter – Lund öst 

 

Figur 93. Principiellt stationsläge Lund öst markerat i rött. 

 

Tillgänglighet 

Beroende på var stationen förläggs påverkas tillgängligheten på olika sätt. Generellt innebär ett 

stationsläge i Lund öst att en ny station skapas. Denna station möjliggör inte direkt byte till någon 

annan järnväg men till den planerade stadsspårvägen i Lund. 

Samhällsutveckling 

Med ett centralt stationsläge nås ett relativt stort resandeunderlag inom 1 000 m. Läget har direkt 

närhet och tillgänglighet till en del av stadens strategiska målpunkter.  
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FO Landskap 

Det bedöms möjligt att integrera höghastighetsjärnvägen i det storskaliga och starkt 

infrastrukturpåverkade området. Stationens integration i stadsbilden är starkt beroende på 

anläggningens utformning och hur kopplingar till andra trafikslag utförs. Vid utformning av 

höghastighetsjärnvägen finns det möjlighet att ta ett helhetsgrepp om dagens splittrade miljö, vilket 

innebär positiva effekter för området i sin helhet. Det finns dock risk att den barriäreffekten som E22  

idag utgör, förstärks av en höghastighetsjärnväg. Ett östligt område gör det delvis möjligt att 

tillgängliggöra det perifera stadslandskapet för resenärerna. Samband mellan fornlämningsmiljöer och 

övriga landskap kan komma att påverkas negativt, särskilt i delområdets nordöstra del vid 

Kungsmarkerna. Området omfattar även tidiga bosättningsmiljöer vilka kan komma att påverkas 

negativt, skadas eller utraderas. Effekter kan medföra omfattande konsekvenser i form av sänkt 

kulturhistoriskt värde för hela Lunds omland och kulturlandskap, då Lunds tillkomst och tidiga 

relation till omlandet blir svårare att utläsa. Förslaget berör riksintresse för naturvård (Hardeberga - 

Södra Sandby - Dalby - Krankesjöområdet). Spridningssamband väster ut från riksintresseområdet 

kan komma att försvagas. En sträckning genom värdefulla Kungsmarken innebär stora 

konsekvenserna på flora och fauna. Det innebär även risk för en försämring av den funktionella gröna 

infrastrukturen inom området.  

FO Hälsa och säkerhet 

Delområdet har generellt en hög befolkningstäthet, men är som störst i den centrala delen av 

delområdet och sjunker något i de norra och södra delarna. Risken för negativa konsekvenser för 

människors hälsa, sett till exponering för EMF och partiklar, bedöms därför vara som störst om ett 

stationsläge tillkommer i den centrala delen av delområdet. Höghastighetsjärnvägen kan komma att 

följa befintlig motorväg (E22) som redan idag är starkt bullerutsatt. Endast ett marginellt extra 

bullerbidrag är i så fall att förvänta. Sträckan i Lunds södra del kommer eventuellt att ansluta till 

befintliga stambanan och här kan ett fåtal enskilda hus/gårdar få ett större bullerbidrag än idag. Med 

detta stationsläge passeras forskningsstationen MAX IV i stadens norra del. Anläggningen är mycket 

känslig för vibrationer. Vid val av detta stationsläge måste inverkan av vibrationer från 

höghastighetsjärnvägen utredas vidare så att verksamheten vid MAX IV inte påverkas. 

Ett stationsläge i östra delområdet i närheten med väg E22 bedöms medföra att den befintliga barriär 

som E22 innebär förstärks. Infarterna till Lund österifrån sker främst via det större vägnätet vilka kan 

komma att skäras av. Detta kan försvåra framkomligheten och tillgängligheten för samtliga trafikslag 

och därmed bryta eller förändra befintliga sociala sammanhang. Alternativet riskerar att skapa 

barriäreffekter mellan östra Lund och de centralt belägna grönområdena. Det kan medföra att 

tillgängligheten till dessa försämras. Höghastighetsjärnvägen bedöms också kunna öka bullernivåerna 

i främst Tunaparken och Sankt Larsparken vilket påverkar det rekreativa värdet negativt. 

Kring det övervägda stationsläget och i närmsta omgivningen finns ett fåtal identifierade potentiella 

förorenade områden och därmed är sannolikheten låg att sanering av ett förorenat område blir 

aktuellt. I delområdets södra del finns det ett mindre antal potentiellt förorenade områden med 

relativt låg risk för förekomst av föroreningar. Saneringar som utförs i den södra delen av delområdet 

ger extra stor betydelse då det i området finns grundvattenförekomster för framtida dricksvatten.   
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Delområde öst påverkas av E22 där det transporteras farligt gods och skadeverkan kan ske 200 meter 

från dessa. Inom detta område finns därmed en förhöjd olycksrisk. Delområde öst påverkas av 

helikopterflygplatsen på Universitetssjukhuset som hanterar flygbränslet JET Al och kan vid en olycka 

ge upphov till brand och strålningsskador. Den största risken för omgivningen kopplat till 

helikopterflygplatsen är någon typ av krasch, vilket skulle kunna skada höghastighetsjärnvägen. 

 

 

FO Resurser tillgängliga för människan 

Ingen påverkan förutses på grundvattenförekomster eftersom dessa förekommer i berg och skyddas av 

lermorän. Inga vattenskyddsområden förekommer inom alternativets utredningsområde. Inga 

dammar i Höje å och inga våtmarker finns i området som kan påverkas av markavvattning. 

Delområde öst innehåller mer isälvssediment än delområde central. Stora delar av delområdet upptas 

av stadslandskap, vilket minskar möjligheterna för återanvändning av massor genom 
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landskapsmodellering i närområdet. Inga torv- eller bearbetningskoncessioner eller riksintressen 

enligt 3 kap. 7 § finns inom delområdet. 

Ett stort område för betesmark finns inom Kungsmarkens naturreservat, vilket riskerar att påverkas 

negativt om järnvägen förläggs utmed östra delen av utredningsområdet. 

FO Klimat 

Beskrivning av förutsättningar samt bedömning av konsekvenser och måluppfyllelse har genomförts 

på en nationell nivå. Se kapitel 2.6.  

Genomförbarhet 

På aktuell sträcka påträffas huvudsakligen fast moränlera som normalt inte erfordrar 

pålgrundläggning för brofundament. Vid passagerna över Höje å återfinns sedimentjordar som 

sannolikt kommer att medföra att brofundament för järnvägsbroar över åarna behöver pålas. I höjd 

med Max IV-laboratoriet förekommer isälvssediment och sediment av lera där 

grundförstärkningsåtgärder kan komma att erfordras för järnvägen samt för att förhindra risken för 

vibrationer. Höjdskillnaderna i området, ca +10 vid Höje å och ca +80 vid Ideon, gör det besvärligt att 

passa in höghastighetsbanan i terrängen och med hänsyn till befintlig infrastruktur. För sträckningen 

mellan Höje å i söder och ca 1,5 km norr om trafikplats Norra ringen i norr finns två alternativa 

profillägen, på bro över och/eller i nära anslutning till befintlig väg E22 eller i tunnel. Med en 

brolösning kommer omfattande ombyggnad av E22 att krävas med stora störningar på trafiken under 

byggtiden. Ett stort antal industrifastigheter kommer att rivas i industriområdet Gastelyckan.  

I södra delen, i anslutning till Hjärup, ligger befintlig järnväg på moränlera men också isälvssediment 

förekommer i mindre omfattning. Här kommer byggnadstekniska utmaningar för eventuella spår för 

höghastighetsbanan som ska korsa befintliga spår planskilt. Korsande höghastighetsbanespår bedöms 

komma att förläggas i tråg och korsa under Södra stambanan vilket kommer att påverka trafiken under 

byggtiden. Ingen påverkan förutses på grundvattenförekomster eftersom dessa förekommer i berg och 

skyddas av lermorän. De topografiska förhållandena som råder längs sträckan samt befintlig 

infrastruktur som kommer att påverkas gör att alternativet kommer att vara mycket komplicerat att 

genomföra. 

Kostnad 

Kostnaden för en station enligt Lund Öst bedöms ligga på 7 till 8 miljarder. I kostnaden ingår station 

samt anslutande spår norr och söder om stationen på en sträcka av ca 20 km.  
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8.8.7. Måluppfyllelse – Lund öst 

 

Figur 94. Måluppfyllelse Lund öst. 

 

Tillgänglighet 

Ur tillgänglighets synpunkt bedöms det i ett östligt läge finnas risk att måluppfyllelse motverkas, i ett 

östligt läge finns inga bytesmöjligheter till annan järnvägstrafik, däremot till den planerade 

stadsspårväg som ska byggas i Lund. 

Samhällsutveckling 

Den nya höghastighetsjärnvägen kommer att avlasta Södra stambanan och därmed frigöra kapacitet i 

det befintliga nätet vilket bidrar till måluppfyllelse för aspekten Robust system. Ett östligt läge innebär 
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inga extra stopp på befintligt järnvägsnät och bedöms sammantaget bidra till måluppfyllelse. För 

aspekten samhällsutveckling bedöms alternativet bidra marginellt till måluppfyllelse då området idag 

är under utveckling och ytterligare planer på ny bebyggelse finns. 

FO Landskap 

För miljöaspekt landskapets form och upplevelse bedöms alternativet ha möjlighet att bidra till 

måluppfyllelsen, mycket på grund av att landskapet redan idag är starkt påverkat. För miljöaspekterna 

kulturmiljö och naturmiljö bedöms det finnas risk för att måluppfyllelse motverkas. Bedömningen 

bygger på påverkan söder och norrut från själva stationsläget. 

FO Hälsa och säkerhet 

För miljöaspekten människors hälsa bedöms alternativet sammantaget innebära risk att 

måluppfyllelse motverkas i och med att sträckningen omfattar relativt tätbefolkade områden, vilket ger 

begränsade förutsättningar att anpassa stationens läge så att få människor utsätts för exponering av 

EMF, partiklar, buller och vibrationer. Alternativet bedöms innebära att måluppfyllelse motverkas för 

miljöaspekten befolkning, framförallt då ett flertal rekreationsområden kan komma att påverkas 

negativt och då höghastighetsjärnvägen kan komma att fragmentera ett tätbefolkat område, vilket 

sannolikt kommer påverka sociala sammanhang negativt. Vad gäller miljöaspekten förorenad mark 

bedöms alternativet ha möjlighet att bidra till måluppfyllelse förutsatt att de förorenade områden som 

påträffas saneras. Avseende miljöaspekten risk innebär alternativet förhöjd olycksrisk men bedöms 

ändå ha möjlighet att bidra till måluppfyllelse i och med att risken antas kunna hanteras med åtgärder.  

FO Resurser tillgängliga för människan 

För vatten bidrar järnvägen till måluppfyllelsen. Bedömningen för materiella tillgångar är att 

måluppfyllelsen motverkas då en höghastighetsjärnväg kan innebära stor påverkan på ändliga resurser 

och masshantering och areella näringar, särskilt med hänsyn till jordbruksmarkens höga klass.  

FO Klimat 

För aspekten Klimatfaktorer är bedömningen att det finns risk för att måluppfyllelse motverkas 

eftersom järnvägen kan komma att generera stora utsläpp under byggskedet. 

. 
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8.9. Taberg/Tenhult-Värnamo 

Delområdena mellan Taberg/Tenhult Värnamo ligger alla inom Jönköpings län och är ca 60km långa. 

Största tätorterna är koncentrerade till delområde central och följer E4:an och Lagans dalgång. Alla tre 

delområdena är belägna i Vaggeryds kommun och ligger inom storskaligt kuperat landskap och sjörikt 

flackt landskap. Det som skiljer områdena åt mest är topografin och markförhållanden. 

 

Figur 95. Sträckan Taberg/Tenhult-Värnamo med delområden. 
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8.9.1. Delområden 

Delområde väst 

Delområde väst är mellan 4 till 8 km brett. Området omfattas till stor del av Vaggeryds kommun samt 

södra delen av Jönköpings stad, östra delen av Gnosjö kommun och norra delen av Värnamo kommun. 

Det finns inga större orter inom delområdet, den största är Månsarp i norr. Gränsdragningen för 

delområde väst omfattar från norr ett storskaligt böljande landskap, - det småländska höglandet, och 

domineras av skog, myrmarker och bevarade odlingslandskap i höjdlägen. Mot öst går gränsen så att 

de sammanhängande öppna odlingslandskapen med lång kontinuitet söder om Taberg mellan Ekeryd 

och Bratteborg inte bryts. Gränsen följer västra sidan av E4:an ner mot Värnamo, en tydlig struktur 

och riktning i landskapet. Den södra delen av delområdet, ner mot Värnamo består av ett sjörikt och 

flackt landskap, och domineras av sandiga flacka moss- och myrmarker där barrskog dominerar. Store 

Mosse, en storskalig moss- och myrkomplex, med flertalet utpekade naturvärden och restriktioner, är 

ett sammanhang som ger en naturlig gränsdragning för delområdet.  

Delområde centralt 

Delområde central är 1 till 10 km brett. Området omfattas till stor del av Vaggeryds kommun, södra 

delen av Jönköpings stad och norra delen av Värnamo kommun. Inom delområdet ligger de större 

tätorterna Tenhult, Vaggeryd, Skillingaryd och Klevshult. Gränsdragningen omfattar sjörikt flackt 

landskap, där tydliga nordsydliga strukturer i landskapet som Lagans dalgång, samt strukturer som 

järnvägen och E4:an dominerar. E4:an går parallellt längs med ån Lagan från Jönköping till Värnamo 

och vidare söder ut. Delområdet i norr avgränsar ett sammanhängande flackt landskap dominerat av 

barrskog, moss- och myrlandskap. Här finns flertalet utpekade naturvärden kopplat till moss- och 

myrmarker tillsammans med frilufts- och rekreationsvärden. Öster om Skillingaryd ligger 

Skillingaryds skjutfält som varit militärt område sedan 1600-tal, med flertalet utpekade naturvärden 

samt militärt restriktionsområde otillgängligt för allmänheten. För att sammanhangen inom 

Skillingarydsfältet ska kunna bestå har delområdets östra gräns dragits öster om området. Lagan 

omges av flacka isälvsavlagringar och är en sammanhängande struktur och karaktäristisk meandring 

med korvsjöar och terrasser. Lagan norr om Värnamo har förutom sin karaktär och markförhållanden 

flertalet utpekade naturvärden, som norr om Värnamo är motiv till gränsdragningen för delområde 

central.  

Delområde öst 

Delområde öst är mellan 2 till ca 12 km brett och innefattar Jönköpings stad, Vaggeryd- och Värnamo 

kommuner. Inom området är bebyggelsen gles och omfattar orter som Spexeryd, Ödestugu, Hok, 

Svenarum och Tofteryd. Gränsdragningen för delområde öst i norr omfattas av ett storskaligt böljande 

landskap, - det småländska höglandet, och domineras av skog med inslag av odlingslandskap i 

höjdlägen. Riktningarna i landskapet är tydliga. Inom delområdet sträcker sig Häråns dalgång som 

omges av sandiga flacka isälvssediment. Inom dalgången finns flertalet värdefulla sammanhang 

kopplade till moss- och myrmarker, sjöar och ett välbevarat odlingslandskap med utpekade natur- och 

kulturvärden. Delområde östs västliga gräns norrifrån avgränsas av en sammanhängande höjdrygg där 

flertalet välbevarade odlingslandskap med lång kontinuitet är lokaliserade i höjdlägen. Österut 

avgränsas området av restidsgränsen. 
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8.9.2. Potentiella effekter– Taberg/Tenhult-Värnamo delområde väst 

 

Figur 96. Sträckan Taberg/Tenhult-Värnamo delområde väst. 

 

FO Landskap 

Gemensamt för de skogsrika landskapen mellan Taberg/Tenhult och Värnamo är värdet av de öppna 

landskapsrummen, t ex odlings- ängs- och hagmark, eller myrar. Dessa bidrar till ett variationsrikt 

landskap både för de som vistas i landskapet och för de som reser genom det. De småskaliga 

landskapsrummen är känsliga för det storskaliga tillskott som en höghastighetsjärnväg utgör. 

Konsekvenserna är platsspecifik, men generellt sett och inom aspekten landskapets form och 

upplevelse är konsekvenserna; förlorade upplevelsevärden, ett svårläst landskap och förändrad 
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karaktär mest vanliga. Järnvägens sträckning och anläggningens utformning har stor betydelse för 

konsekvenserna. Kulturvärdena är främst lokaliserade i den nordöstra delen av delområde väst. Från 

Taberg ner mot Skillingaryd sträcker sig ett odlingsstråk som har kontinuitet från förhistorisk tid. I 

och med stråkets höga kulturhistoriska värde finns det en risk att höghastighetsjärnvägen medför 

mycket negativa konsekvenser. Vid fragmentering och brutna funktionella samband finns det en risk 

att driften av jordbruksmark försvåras, vilket kan öka risken att jordbruk läggs ner och landskapet på 

sikt växer igen. Nerläggning och igenväxning av de öppna jordbrukslandskapen kan medföra negativ 

påverkan på den biologiska mångfalden. Det finns en risk att anläggningens storskaliga struktur har en 

negativ effekt på visuella samband inom det öppna jordbrukslandskapet ex. de uppodlade landskapen 

kring Bratteborg. Kring Bratteborg kan en högt placerad anläggning innebära negativ visuell påverkan 

på landskapets karaktär. En västlig sträckning kan, beroende på exakt läge, ge effekter på mossarna 

Trollamossen  och samt Store Mosse nationalpark nordväst om Värnamo. Kävsjön, med sina höga 

ornitologiskt värden, omfattas inte av  utredningsområdet. Däremot finns en riska för in i området. 

Det finns en risk att höghastighetsjärnvägen påverkar fåglars inflygning, eller att anläggningen upplevs 

som ett fysiskt hinder för fågel. Mest troligt är att höghastighetsjärnvägen skulle påverka fler 

ansvarsarter i delområdets norra del än i de södra delarna. Sammantaget kan en sträckning i 

delområde väst medföra omfattande negativa konsekvenser, där det kulturhistoriska värdet drastiskt 

minskar och landskapets läsbarhet försvåras.  

FO Hälsa och säkerhet 

Påverkan på luftkvaliteten längs sträckningarna bedöms vara försumbar då det primärt är vid 

inbromsning som det skapas skadliga partiklar. Därför har ingen konsekvensbedömning för 

sträckningarna gjorts. I samtliga sträckningar bedöms de bostäder som eventuellt skulle kunna 

utsättas för magnetiska fält, som kraftigt avviker från normal exponering i hemmet, sannolikt bli 

inlösta av andra anledningar, exempelvis på grund av höga bullernivåer. Som enskild faktor bedöms 

därför inte exponering för EMF vara alternativskiljande. I delområde väst är befolkningstätheten 

relativt låg och här finns relativt rikligt med områden som kan betraktas som ostörda eller mindre 

störda av buller. Delområde väst utgörs till stor del av morän och urberg vilket utgör en god grund för 

anläggning av järnväg. I södra delen av området finns dock stora torvområden, Store mosse 

nationalpark, som måste passeras. Torv är direkt olämpligt för som underlag för järnväg och måste 

ersättas med annat material. 

I delområdet innebär en sträckning av höghastighetsjärnvägen att det tillförs en fysisk struktur i nord-

sydlig riktning som i den södra delen skär av eventuellt viktiga samband (vägar) i öst-västlig riktning. 

På så sätt innebär det en fysisk barriär för tillgängligheten och upprätthållande av sociala 

sammanhang och strukturer.  En sträckning av höghastighetsjärnvägen i delområdet riskerar att 

medföra intrång i Store Mosse nationalpark, vilket utgör ett större rekreationsområde och som bland 

annat innehar många vandringsleder. Alternativet innebär även att nationalparken kan komma att 

fragmenteras, att fler barriäreffekter uppstår samt att den totala ytan för rekreation minskar. Detta 

skulle sammantaget medföra att negativa konsekvenser sannolikt uppstår för den befolkning som 

söker rekreation i området. 
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Delområde väst karaktäriseras av att det finns få större samhällen och därmed låg täthet av potentiellt 

förorenade områden generellt sett. Väster om Skillingaryd ligger ett antal potentiellt förorenade 

områden längs med vattendraget Österån. En sträckning i delområde väst bedöms innebära att ett 

mindre antal områden behöver saneras. Mindre områden med grundvattenförekomster av intresse för 

framtida dricksvattensresurser finns sprida inom delområdet. Sker saneringar inom dessa områden 

förväntas detta ge positiva effekter för grundvattnet och framtida dricksvattensresurser.  

Delområde väst påverkas av Kust till kust-banan. Skadeverkan kan ske inom 200 meter och där finns 

därmed en förhöjd olycksrisk.  

 

FO Resurser tillgängliga för människan  

Hela grundvattenförekomsten Värnamo-Ekeryd är skyddad enligt vattenförvaltningsförordningen. Det 

finns ett vattenskyddsområde i det västra området som ligger i Värnamo tätort, det är Ljusseveka. I 

övrigt saknas vattenskyddsområden. 



 

 

 

8. Alternativa lösningar, effekter och måluppfyllelse - 8.9. Taberg/Tenhult-Värnamo 

  
209 (280) 

 

Effekter kan 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 få negativa konsekvenser på grundvattentäkten både vad gäller 

uttagsmöjligheter och vattnets kvalitet. 

Nationalparken Store Mosse ligger i områdets södra del. I den norra delen finns ett flertal, mindre 

våtmarker. Många av dessa hyser grundvattenberoende ekosystem. Konsekvensen av en 

höghastighetsjärnväg kan bli att livsbetingelserna för flora och fauna förändras negativt. 

Lagan har sedan lång tid utnyttjats för vattenkraft. Tidigt användes ån och dess tillflöden för att driva 

kvarnar. Nu används vattnet för elkraftsproduktion med kraftverks- och regleringsdammar på många 

platser i ån och dess tillflöden. Det innebär att det finns dammar och kraftverk inom hela delområdet. 

Inom området finns stora mängder morän och isälvssediment. Detta material är hållfast och kan stor 

utsträckning kan användas som fyllnadsmaterial för andra projekt. Inom området finns också relativt 

stora mängder torv, främst i de sydvästra delarna. En höghastighetsjärnväg inom dessa områden 

skulle generera stora mängder torv, vilket är svårt att deponera och återanvända. Avfallet leder i sin 

tur till miljöpåverkan och motverkande av långsiktigt god hushållning av materiella tillgångar. 

Områden med torv kan undvikas genom att förlägga spårlinjen i den östra delen av delområdet. 

I den norra delen av delområde väst ligger en torvkoncession kallad Horkarlamossen. I det fall en 

framtida sträckning av höghastighetsjärnvägen skulle passera över eller i nära anslutning till en 

torvkoncession kan denna komma att påverka innehavarens möjlighet till att bedriva täktverksamhet.  

FO Klimat 

Beskrivning av förutsättningar samt bedömning av konsekvenser och måluppfyllelse har genomförts 

på en nationell nivå. Se kapitel 2.6.  

Genomförbarhet 

I delområde väst finns av Kust till kust-banan som behöver passeras planskilt.  Inom området finns 

stora mängder morän vilket är gynnsamt ur byggnadstekniska aspekter då morän vanligtvis har hög 

bärighet vilket innebär att förstärkningsåtgärder sällan erfordras i denna typ av jord vid anläggande av 

järnväg. I delområdet förekommer också isälvssediment vilket sannolikt innebär någon form av 

grundförstärkning. Isälvssediment är dessutom vanligtvis kraftigt vattenförande. Vid anläggande av 

järnväg i skärning genom isälvssediment måste därför de hydrogeologiska förutsättningarna 

klarläggas och åtgärder utföras för att inte riskera avsänkningar av grundvattnet. Inom området finns 

också relativt stora mängder torv, främst i de sydliga delarna. Vid anläggande av järnväg på torv 

erfordras åtgärder, vanligtvis urgrävning av torven ner till fasta jordlager eftersom att torv har mycket 

låg bärighet och är mycket sättningsbenägen. Ytligt liggande berg förekommer inom 

utredningsområdet. Berg är vanligtvis gynnsamt att anlägga järnväg på ur sättnings- och 

stabilitetssynpunkt och beroende på bergets beskaffenhet kan det eventuellt komma att användas som 

en resurs vid anläggningsarbetena.
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8.9.3. Måluppfyllelse – Taberg/Tenhult-Värnamo delområde väst 

 

Figur 97. Måluppfyllelse Taberg/Tenhult-Värnamo delområde väst. 

 

FO Landskap 

För miljöaspekterna landskapets form och upplevelse samt kulturmiljö bedöms att delområdet 

rymmer risk för att måluppfyllelse motverkas. Detta främst på grund av risken för försvårad läsbarhet 

och försämrat upplevelsevärde på grund av förändrade odlingsmöjligheter. För miljöaspekten 

naturmiljö bedöms delområdet innebära att måluppfyllelsen motverkas på grund av närheten till Store 

Mosse. 
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FO Hälsa och säkerhet 

För miljöaspekten människors hälsa bedöms alternativet sammantaget innebära risk att 

måluppfyllelse motverkas i och med att sträckningen omfattar ostörda och tysta områden, vilka kan 

komma att bli bullerexponerade av höghastighetsjärnvägen. Alternativet bedöms innebära att 

måluppfyllelse motverkas för miljöaspekten befolkning, framförallt då ett flertal rekreationsområden 

kan komma att påverkas negativt. Vad gäller miljöaspekten förorenad mark bedöms alternativet ha 

innebära risk för att måluppfyllelse motverkas i och med den begränsade förekomsten av områden 

med förorenad mark.  Avseende miljöaspekten risk innebär alternativet förhöjd olycksrisk men 

bedöms ändå ha möjlighet att bidra till måluppfyllelse i och med att risken antas kunna hanteras med 

åtgärder.  

FO Resurser tillgängliga för människan 

För vatten är bedömningen att måluppfyllelsen motverkas på grund att påverkan på Store Mosse. 

Sammantaget är bedömningen att för materiella tillgångar att det finns risk för att måluppfyllelse 

motverkas då en höghastighetsjärnväg kan innebära stor påverkan på ändliga resurser och 

masshantering och areella näringar.  

FO Klimat 

För aspekten Klimatfaktorer är bedömningen att det finns risk för att måluppfyllelse motverkas 

eftersom järnvägen kan komma att generera stora utsläpp under byggskedet. 
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8.9.4. Potentiella effekter – Taberg/Tenhult-Värnamo delområde central 

 

Figur 98. Sträckan Taberg/Tenhult-Värnamo delområde central. 

 

FO Landskap 

Gemensamt för de skogsrika landskapen mellan Taberg/Tenhult och Värnamo är värdet av de öppna 

landskapsrummen, t ex odlings- ängs- och hagmark, eller myrar. De bidrar till ett variationsrikt 

landskap både för de som vistas i landskapet och för de som reser genom det. De småskaliga 

landskapsrummen är känsliga för det storskaliga tillskott som en höghastighetsjärnväg utgör. De 

flacka landskapsområdena bedöms relativt tåliga medan de böljande landskapsområdena bedöms ha 

större utmaningar när det gäller ingrepp i topografin. Konsekvenserna är platsspecifik och varierar, 
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men generellt sett och inom aspekten landskapets form och upplevelse är de mest vanliga 

konsekvenserna; förlorade upplevelsevärden, ett svårläst landskap och förändrad karaktär. Järnvägens 

sträckning och anläggningens utformning har stor betydelse för konsekvenserna. För den norra delen i 

centralt delområde är förekomsten av fornlämningar hög. Den högsta koncentrationen återfinns i 

höjdlägen i den nordvästra delen av området. Dessa områden är känsliga för utradering av lämningar 

och brutna samband inom fornlämningsområden och by- och gårdsmiljöerna. Konsekvenserna kan 

innebära minskad läsbarhet och minskat kulturhistoriskt värde. I höjdlägena kring Lagan återfinns ett 

jordbrukslandskap med lång kontinuitet. Här kan höghastighetsjärnvägen medföra negativa 

konsekvenser då jordbruket är känsligt för fragmentering. Industri och bruksmiljöerna i Vaggeryd, 

Skillingaryd och Hörle, samt de militära miljöerna i Skillingaryd är känsliga för utradering, brutna 

samband och i viss mån visuell påverkan. Flera mossar kan påverkas om höghastighetsjärnvägen dras 

genom de norra delarna av centralt delområde. Odlingslandskapen i Gärahov, samt söder om 

Vaggeryd kring Skogshyltasjön, är känsliga för negativa effekter som fysiska intrång som påverkar 

möjligheten till ett fortsatt brukande. Följden av ett försvårat eller upphört brukande kan leda till 

habitatförsämringar eller habitatförlust. Skillingarydsfältets artrika och unika ljunghed samt dess 

urskogsartade skog har under lång tid gynnats av militärområdets unika skötsel. En sträckning genom 

området kan innebära påverkan på områdets funktionella användning, vilket kan leda till en förändrad 

skötsel och på så vis ha negativa effekter på de artrika naturmiljöerna. En höghastighetsjärnväg i 

kanten av området är att föredra jämfört med en sträckning genom området. Lagan hyser inga högre 

utpekade naturvärden inom delområdet. 

FO Hälsa och säkerhet 

Påverkan på luftkvaliteten längs sträckningarna bedöms vara försumbar då det primärt är vid 

inbromsning som det skapas skadliga partiklar. Därför har ingen konsekvensbedömning för 

sträckningar gjorts. I samtliga sträckningar bedöms de bostäder som eventuellt skulle kunna utsättas 

för magnetiska fält, som kraftigt avviker från normal exponering i hemmet, sannolikt bli inlösta av 

andra anledningar, exempelvis på grund av höga bullernivåer. Som enskild faktor bedöms därför inte 

exponering för EMF vara alternativskiljande. Delområde central är till stora delar starkt påverkat av 

buller från E4:an . Inom detta delområde finns endast ett fåtal områden som är att betrakta som 

ostörda av buller. Här finns också ett flertal mindre samhällen med högre befolkningstäthet, men 

mellan dessa är befolkningstätheten låg. Delområde central präglas stort av Lagans dalgång med 

isälvssediment längs hela sträckan men också med inslag av vittringsjordar, framför allt i den västra 

delen, och mindre partier av torv i norr. Hela denna sträcka erfordrar ytterligare undersökningar av 

markens beskaffenhet innan man kan avgöra lämpligheten för järnvägsanläggning, ur 

vibrationssynpunkt. 

I delområdet innebär en sträckning av höghastighetsjärnvägen att det tillförs en fysisk struktur i nord-

sydlig riktning. I hela delområde central är väg E4, som också går i nord-sydlig riktning, ett 

dominerande inslag och redan strukturerande för bygden. En sträckning av höghastighetsjärnvägen i 

delområdet bedöms därmed inte medföra någon betydande barriärverkan. Delområdet har i huvudsak 

låg densitet av målpunkter för rekreation. Främst i delområdets norra del, där densiteten av 

målpunkter för rekreation är högre, bedöms höghastighetsjärnvägen kunna påverka tillgängligheten 

till rekreativa målpunkter. Dessa kan även komma att påverkas negativt om bullernivåerna ökar. 
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Inom delområde central finns en större täthet av potentiellt förorenade områden längs med befintlig 

järnväg, speciellt kring tätorterna Vaggeryd, Skillingaryd och Klevshult. Längs med vattendraget Lagan 

kan man se en förtätning av potentiellt förorenade områden. I delområde central är sannolikheten att 

påträffa ett förorenat område generellt sett låg utanför tätorterna och hög i närheten av dem. Med 

medelstor sannolikhet kommer en sträckning i delområde central innebära sanering av förorenad 

mark. Inom delområdet finns det grundvattenförekomster för nuvarande och framtida 

dricksvattensresurser. Saneringar inom delområde central ger därmed extra stor betydelse. 

Delområde central påverkas av E4 och Jönköpingsbanan. Skadeverkan kan ske inom 200 meter och 

där finns därmed finne en förhöjd olycksrisk. Området påverkas också av de farliga verksamheterna 

Tenhults Impregneringsverk AB och Cromtjänst B. Johansson AB. Inga riskanalyser har funnits att 

tillgå och riskerna kan därför ej bedömas.  
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FO Resurser tillgängliga för människan 

Inom det centrala området finns fyra stycken vattenskyddsområden vid Hjortsjön, Skillingaryd, 

Klevshult och Ljusseveka (i Värnamo tätort). Det finns flera grundvattenförekomster i 

isälvsavlagringarna som i huvudsak drar i nord-sydlig riktning. 

Effekter kan 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 få negativa konsekvenser på grundvattentäkten både vad gäller 

uttagsmöjligheter och vattnets kvalitet. 

Under driftskedet kan dräneringar, bankar, skärningar och tråg få effekt på grundvattennivåer, 

strömning och nybildning. Användning av bekämpningsmedel längs med järnvägen kan få effekter på 

grundvattnets kvalitet. Detta kan få negativa konsekvenser på grundvattentäkten både vad gäller 

uttagsmöjligheter och vattnets kvalitet. 

Lagan har sedan lång tid utnyttjats för vattenkraft. Tidigt användes ån och dess tillflöden för att driva 

kvarnar. Nu används vattnet för elkraftsproduktion med kraftverks- och regleringsdammar på många 

platser i ån och dess tillflöden. Det innebär att det finns dammar och kraftverk inom hela delområdet. 

FO Klimat 

Beskrivning av förutsättningar samt bedömning av konsekvenser och måluppfyllelse har genomförts 

på en nationell nivå. Se kapitel 2.6 .  

Genomförbarhet 

I delområde central finns E4 och Jönköpingsbanan som större befintlig infrastruktur. Det centrala 

delområdet är det område där det förekommer stora mängder isälvssediment vilket sannolikt innebär 

någon form av grundförstärkning. Isälvssediment är dessutom vanligtvis kraftigt vattenförande. Vid 

anläggande av järnväg i skärning genom isälvssediment måste därför de hydrogeologiska 

förutsättningarna klarläggas och åtgärder utföras för att inte riskera avsänkningar av grundvattnet. 

Andelen morän i delområdet är mindre än i det västra och östra. Morän är gynnsamt ur 

byggnadstekniska aspekter då morän vanligtvis har hög bärighet vilket innebär att 

förstärkningsåtgärder sällan erfordras i denna typ av jord vid anläggande av järnväg. Inom området 

finns också relativt stora mängder torv, främst i de nordöstra delarna. Vid anläggande av järnväg på 

torv erfordras åtgärder, vanligtvis urgrävning av torven ner till fasta jordlager eftersom att torv har 

mycket låg bärighet och är mycket sättningsbenägen. Ytligt liggande berg förekommer inom 

utredningsområdet. Berg är vanligtvis gynnsamt att anlägga järnväg på ur sättnings- och 

stabilitetssynpunkt och beroende på bergets beskaffenhet kan det eventuellt komma att användas som 

en resurs vid anläggningsarbetena. 
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8.9.5. Måluppfyllelse – Taberg/Tenhult-Värnamo delområde central 

 

Figur 99. Måluppfyllelse Taberg/Tenhult-Värnamo delområde central. 

 

FO Landskap 

För miljöaspekten landskapets form och upplevelse samt kulturmiljö bedöms det finnas risk för att 

måluppfyllelse motverkas. Detta främst på grund av förändrade möjligheter att bedriva jordbruk med 

igenväxning som följd. För miljöaspekten naturmiljö bedöms måluppfyllelse motverkas. Främst på 

grund av närheten till Skillingarydsfältet.   
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FO Hälsa och säkerhet 

För miljöaspekten människors hälsa bedöms alternativet sammantaget innebära risk att 

måluppfyllelse motverkas i och med de fysiska förutsättningar som kan ge upphov till störningar i 

form av buller och vibrationer. Alternativet bedöms innebära risk för att måluppfyllelse motverkas för 

miljöaspekten befolkning, framförallt i och med risken för negativ påverkan på framkomligheten, 

vilket ger negativa konsekvenser för befolkningen att upprätthålla sociala sammanhang. Vad gäller 

miljöaspekten förorenad mark bedöms alternativet ha möjlighet att bidra till måluppfyllelse förutsatt 

att de förorenade områden som påträffas saneras. Avseende miljöaspekten risk innebär alternativet 

förhöjd olycksrisk men bedöms ändå ha möjlighet att bidra till måluppfyllelse i och med att risken 

antas kunna hanteras med åtgärder.  

FO Resurser tillgängliga för människan 

För vatten är bedömningen att det finns en risk att måluppfyllelsen motverkas. 

Höghastighetsjärnvägen kan innebära påverkan med negativa konsekvenser för 

dricksvattenförsörjningen. Sammantaget är bedömningen att för materiella tillgångar att det finns risk 

för att måluppfyllelse motverkas då en höghastighetsjärnväg kan innebära stor påverkan på ändliga 

resurser och masshantering och areella näringar.  

FO Klimat 

För aspekten Klimatfaktorer är bedömningen att det finns risk för att måluppfyllelse motverkas 

eftersom järnvägen kan komma att generera stora utsläpp under byggskedet. 
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8.9.6. Potentiella effekter – Taberg/Tenhult-Värnamo delområde öst 

  

Figur 100. Sträckan Taberg/Tenhult-Värnamo delområde öst. 

 

FO Landskap 

Gemensamt för de skogsrika landskapen mellan Taberg/Tenhult och Värnamo är värdet av de öppna 

landskapsrummen, t ex odlings- ängs- eller hagmark, eller myrar. De bidrar till ett variationsrikt 

landskap både för de som vistas i landskapet och för de som reser genom det. De ofta småskaliga 

landskapsrummen är känsliga för det storskaliga tillskotten som en höghastighetsjärnväg utgör. 

Förändrade odlingsmönster kan påverka landskapets läsbarhet och viktiga habitat för växter och djur. 

Det flacka landskapet bedöms som relativt tåligt medan de böljande landskapen innebär större 

utmaningar vad gäller ingrepp i topografin. De smala vattenrummen kring Lagan och Härån är 

känsliga för skalbrott. Konsekvenserna är platsspecifik och varierar, men generellt sett och inom 
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aspekten landskapets form och upplevelse är de mest vanliga konsekvenserna; förlorade 

upplevelsevärden, ett svårläst landskap och förändrad karaktär. Järnvägens sträckning och 

anläggningens utformning har stor betydelse för konsekvenserna. Förekomsten av fornlämningar är 

stor i det kuperade landskapet i norr. En sträckning genom de områdena med höga kulturhistoriska 

värdena medför stor risk för negativa konsekvenser. Jordbruket bedöms här ha lång kontinuitet och 

ett rikt byggnadsbestånd. Odlingslandskapet sträcker sig som ett stråk längs höjdryggen, från 

vätternsänkan ner mot Hindsen öster om Värnamo. Inom stråket finns en rad värdefulla miljöer. Även 

i Häråns dalgång, särskilt norr om Roistorpasjön, förekommer ett odlingslandskap med ett rikt 

fornlämningsbestånd. Vid fragmentering och brutna funktionella samband kan jordbrukets drift 

försvåras så att jordbruksmark läggs ner och på sikt växer igen. Sammantaget kan en sträckning i 

delområdet medföra omfattande negativa konsekvenser, där det kulturhistoriska värde drastiskt 

minskar och landskapets läsbarhet försvåras.  Ett relativt stort antal mossar berörs av delområde öst. 

Flertalet av mossarna har höga ornitologiska värden. En närbelägen höghastighetsjärnväg kan ge 

effekter i form av fysiskt intrång, hydrologisk förändring samt bullerspridning i områdena. 

Naturreservatet Uvaberget Tenhult vid Tenhultasjöns sydvästra del, med sina bergbranter med 

barrnaturskog, påverkas negativt vid fysiskt intrång som leder till avverkning av träd. Lyngemadssjön, 

i nordligaste delen av Häråns dalgång, är ett naturreservat där områdets barrblandskog och myrmark 

har höga naturvärden och som är känsligt för habitatförlust, dränerande effekter och bullerpåverkan. 

Odlingsbygderna kring Rosendala – Jutabygget, Svenarumsområdet längsmed Härån, Hemmershult 

och mader vid Ruskån, hyser bland annat slåtterkärr och öppen hagmark. Negativ påverkan som 

fysiskt intrång kan resultera i förändrade hydrologiska förhållanden, eller att brukningsytor splittras 

vilket kan bidra till att drift av jordbruk försvåras alternativt läggs ner. Detta kan i sin tur leda till 

effekter som habitatförsämring eller habitatförlust.  

FO Hälsa och säkerhet 

Påverkan på luftkvaliteten längs sträckningarna bedöms vara försumbar då det primärt är vid 

inbromsning som det skapas skadliga partiklar. Därför har ingen konsekvensbedömning för 

sträckningar gjorts. I samtliga sträckningar bedöms de bostäder som eventuellt skulle kunna utsättas 

för magnetiska fält, som kraftigt avviker från normal exponering i hemmet, sannolikt bli inlösta av 

andra anledningar, exempelvis på grund av höga bullernivåer. Som enskild faktor bedöms därför inte 

exponering för EMF vara alternativskiljande. Även i delområde öst är befolkningstätheten relativt låg, 

speciellt i de ostligaste delarna och här finns en del områden som kan betraktas som ostörda eller 

mindre störda av buller. Delområde öst utgörs till stor del av urberg och morän och är därigenom en 

god grund för anläggning av järnväg. Det finns stråk av isälvssediment, framför allt i norr som måste 

beaktas och även torv i utspridda delar som bör undvikas eller som måste ersättas för att minimera 

risker förknippade med vibrationer.  

I delområdet innebär en sträckning av höghastighetsjärnvägen att det tillförs en fysisk struktur i nord-

sydlig riktning som i den södra delen skär av viktiga samband (vägar) i öst-västlig riktning. På så sätt 

innebär höghastighetsjärnvägen en fysisk barriär för tillgängligheten och för upprätthållande av 

sociala sammanhang och strukturer. En sträckning av höghastighetsjärnvägen i delområdet innebär 

att flera vandringsleder kan komma att påverkas och riskerar att skäras av. Tillgängligheten till lederna 

minskar och framkomligheten blir sämre om dessa skärs av. Höghastighetsjärnvägen bedöms även öka 
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bullernivåerna på de sträckor där höghastighetsjärnvägen korsar lederna. Negativa konsekvenser 

bedöms också kunna uppstå för den befolkning som söker rekreation i delområdets tysta områden om 

dessa påverkas av buller. 

Liksom västra delområdet karaktäriseras delområde öst av att det finns fåtal större tätorter samt att 

potentiellt förorenade områden ligger utmed vattendraget Härån. En sträckning i delområde öst 

bedöms innebära att ett mindre antal områden behöver saneras. Inom vissa delar finns det 

grundvattenförekomster av intresse för framtida dricksvattensresurser. Sker saneringar inom dessa 

områden kan det förväntas ge positiva effekter för grundvattnet och framtida dricksvattensresurser.  

Delområde öst påverkas av E4, väg 30 och 127 samt Jönköpingsbanan. Skadeverkan kan ske inom 200 

meter och där finns därmed en förhöjd olycksrisk. Området påverkas också av Cromtjänst B. 

Johansson AB. Ingen riskanalys har funnits att tillgå och risken kan därför inte bedömas. 

FO Resurser tillgängliga för människan 

Grundvattenförekomsten Hemmershult-Hok är skyddad enligt vattenförvaltningsförordningen. Här 

finns två vattenskyddsområden: Hok och Ödestugu. 

Effekter kan 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 få negativa konsekvenser på grundvattentäkten både vad gäller 

uttagsmöjligheter och vattnets kvalitet. 

Under driftskedet kan dräneringar, bankar, skärningar och tråg få effekt på grundvattennivåer, 

strömning och nybildning. Användning av bekämpningsmedel längs med järnvägen kan få effekter på 

grundvattnets kvalitet. Detta kan få negativa konsekvenser på grundvattentäkten både vad gäller 

uttagsmöjligheter och vattnets kvalitet. 

Inom det östra området finns större mängder berg jämfört med övriga delområden. Bergmaterial kan 

med fördel återanvändas för järnvägens banvall. Isälvssediment och morän kan återanvändas som 

fyllningsmaterial inom närliggande anläggningsprojekt eller till landskapsmodellering. Samtidigt finns 

det inga torv- eller bearbetningskoncessioner eller riksintressen enligt 3 kap. 7 § finns inom 

delområdet. 

Delområde öst täcks till 64 procent av skog och 12 procent av åkermark. Störst andel åkermark finns i 

de västliga delarna vilket innebär att en västlig sträckning för höghastighetsjärnvägen innebär en 

större påverkan på jordbruket. Liksom för de andra delområdena kan konsekvenserna innebära 

förändrade brukningsförhållanden. 

FO Klimat 

Beskrivning av förutsättningar samt bedömning av konsekvenser och måluppfyllelse har genomförts 

på en nationell nivå. Se kapitel 2.6 .  
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Genomförbarhet 

Inom det östra området finns större mängder berg jämfört med övriga delområden. Berg är vanligtvis 

gynnsamt att anlägga järnväg på ur sättnings- och stabilitetssynpunkt och beroende på bergets 

beskaffenhet kan det eventuellt komma att användas som en resurs vid anläggningsarbetena. Inom 

området finns stora mängder morän vilket är gynnsamt ur byggnadstekniska aspekter då morän 

vanligtvis har hög bärighet vilket innebär att förstärkningsåtgärder sällan erfordras i denna typ av jord 

vid anläggande av järnväg. I delområdet förekommer också isälvssediment vilket sannolikt innebär 

någon form av grundförstärkning. Isälvssediment är dessutom vanligtvis kraftigt vattenförande. Vid 

anläggande av järnväg i skärning genom isälvssediment måste därför de hydrogeologiska 

förutsättningarna klarläggas och åtgärder utföras för att inte riskera avsänkningar av grundvattnet. 

Torv återfinns främst i den sydöstra delen av delområdet. En större ansamling finns även i området 

kring Hok i mitten av delområdet. Vid anläggande av järnväg på torv erfordras åtgärder, vanligtvis 

urgrävning av torven ner till fasta jordlager eftersom att torv har mycket låg bärighet och är mycket 

sättningsbenägen. I det östra delområdet finns E4, väg 30 och 127 samt Jönköpingsbanan som större 

befintlig infrastruktur. 
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8.9.7. Måluppfyllelse – Taberg/Tenhult-Värnamo delområde öst 

 

Figur 101. Måluppfyllelse Taberg/Tenhult-Värnamo delområde öst. 

 

FO Landskap 

För aspekten landskapets form och upplevelse bedöms delområde öst innebära risk för att 

måluppfyllelse motverkas. För de båda miljöaspekterna naturmiljö och kulturmiljö bedöms delområde 

öst innebära att måluppfyllelse motverkas, främst på grund av kopplingen till odlingslandskap och 

värdetrakter för skog.   

FO Hälsa och säkerhet 

För miljöaspekten människors hälsa bedöms alternativet sammantaget innebära risk att 

måluppfyllelse motverkas i och med de fysiska förutsättningar som kan ge upphov till störningar i 
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form av buller och vibrationer samt de relativt korta avstånd till befintlig bebyggelse. Alternativet 

bedöms innebära risk för att måluppfyllelse motverkas för miljöaspekten befolkning, framförallt i och 

med risken för negativ påverkan på framkomligheten, vilket ger negativa konsekvenser för 

befolkningen att upprätthålla sociala sammanhang. Vad gäller miljöaspekten förorenad mark bedöms 

alternativet ha möjlighet att bidra till måluppfyllelse förutsatt att de förorenade områden som 

påträffas saneras. Avseende miljöaspekten risk innebär alternativet förhöjd olycksrisk men bedöms 

ändå ha möjlighet att bidra till måluppfyllelse i och med att risken antas kunna hanteras med åtgärder.  

FO Resurser tillgängliga för människan 

För vatten finns en risk att måluppfyllelsen motverkas eftersom vattenskyddsområden och 

grundvattenförekomster skyddade enligt vattenförvaltningsförordningen passeras. Sammantaget är 

bedömningen att för materiella tillgångar att det finns risk för att måluppfyllelse motverkas då en 

höghastighetsjärnväg kan innebära stor påverkan på ändliga resurser och masshantering och areella 

näringar.  

FO Klimat 

För aspekten Klimatfaktorer är bedömningen att det finns risk för att måluppfyllelse motverkas 

eftersom järnvägen kan komma att generera stora utsläpp under byggskedet. 
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8.10. Värnamo-Hässleholm 

Delområden mellan Värnamo och Hässleholm ligger alla inom Jönköpings-, Kronobergs- och Skåne 

län och är ca 120 km långa. Alla tre delområden omfattas av Värnamo, Ljungby och Hässleholms 

kommuner. Östligt och delområde central omfattas av Älmhult och Osby kommuner. Västligt och 

delområde central omfattas av Markaryds kommun. Alla tre områden ligger inom ett sjörikt flackt 

landskap och mosaiklandskap. Delar av delområde väst ligger inom storskaligt sprickdalslandskap, 

söder om Lagan. 

 

Figur 102. Sträckan Värnamo-Hässleholm med delområden. 
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8.10.1. Delområden 

Delområde väst 

Delområde väst mellan Värnamo och Hässleholm är från 3 till 12 km brett. Större orter som passeras 

är Ljungby, delar av Lagan och Vittsjö. Större delen av E4:an ligger inom delområde väst. 

Gränsdragningen för västra delområdet omfattar ett kuperat skogs- och myrlandskap väster om 

Vidöstern, där topografin och markanvändningen är sammanhängande. Söder om Vidöstern utgör den 

östra sidan av Lagans dalgång gräns för delområde väst. Området har sedan forntid präglats som 

kommunikationsstråk, med strukturer väl synliga i landskapet kring Ljungby och Lagan. Dalgången 

karaktäriseras av flertalet ålderdomliga odlingslandskap av lång kontinuitet och höga utpekade 

kulturvärden. Lagans dalgång västerut omfattas av ett skogs- och myrlandskap med nord- sydliga 

riktningar för att söder om övergå i ett mosaikartat skogslandskap utan tydliga riktningar. 

Delområde centralt 

Delområde central mellan Värnamo och Hässleholm är från 3 till 19 km brett. Gränsdragningen 

sträcker sig längs med östra kanten av Lagans dalgång söder om Värnamo och omfattar större orter 

som delar av Lagan, Bjärnum och Hässleholm, i övrigt är området glesbebyggt. Delområdet söder om 

Värnamo samlar de karaktäristiska delarna av de sjörikt flacka till böljande gods- och 

jordbrukslandskapet där komplexa landskapsområden kring Vidöstern och Flåren är koncentrerade.  

Här ligger Toftaholm med tillhörande gods- och odlingslandskap med höga naturvärden. Söder om 

Vidöstern följer gränsdragningen den östra sträckningen av Lagans dalgång. Söder om Vidöstern och 

ner mot Hässleholm övergår landskapet från ett storskaligt böljande landskap till ett mer sjörikt flackt 

skogsbeklätt landskap med flertalet dalgångar och vattenstråk i nordsyd - nordvästliga riktningar. 

Gränsdragningen omfattar de samlade komplexa landskapsområdena kring Tutaryd- Södra Ljungas 

dalgång, Häråns- och Vieåns dalgångar. Här ryms områden med ålderdomliga odlingslandskap av lång 

kontinuitet och utpekade höga natur- och kulturvärden. Norr om Vieåns- och Helgeås dalgång består 

landskapet av flacka till mer kuperade skogs- och myrlandskap med nordsydliga riktningar, för att 

vidare söderut övergå till ett mosaikartat landskap ner mot Hässleholm.  

Delområde öst 

Delområde öst mellan Värnamo och Hässleholm är 3 till 12 km brett. Större orter som passeras är Bor, 

Osby och Hästveda. Gränsdragningen österut utgörs av restidsgränsen. Vidare omfattar 

gränsdragningen för det delområdet den östra delen av sjörikt flackt till böjande gods- och 

jordbrukslandskap där sjöarna Hindsen Furen och delar av Flåren ligger. Gränsdragningen söder om 

Flåren och Furen går längs med karaktärsområdet Tutaryd-Södra Ljungans dalgångs västra kant. 

Gränsdragningen följer västra sidan om Osbysjön, för att hålla samman ett sammanhängande 

komplext landskapsområde med flertalet utpekade värden västerut. Vidare mot Hässleholm följs 

Södra stambanan, österut avgränsas området av restidsgränsen. 
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8.10.2. Potentiella effekter – Värnamo-Hässleholm delområde väst 

  

Figur 103. Sträckan Värnamo-Hässleholm delområde väst. 

 

FO Landskap 

Gemensamt för de skogsrika landskapen mellan Värnamo och Hässleholm är värdet av de öppna 

landskapsrummen, t ex odlings- ängs- och hagmark, eller myrar. De bidrar till ett variationsrikt 

landskap både för de som vistas i landskapet och för de som reser genom det. De ofta småskaliga 

landskapsrummen är känsliga för det storskaliga tillskotten som en höghastighetsjärnväg utgör. 

Förändrade odlingsmönster kan påverka landskapets läsbarhet och viktiga habitat för växter och djur. 

De flacka landskapen bedöms relativt tåliga medan de böljande och kuperade landskapen innebär 

större utmaningar vad gäller ingrepp i topografin och försvårad läsbarhet. De smala vattenrummen 

kring Lagan, Helgeå och Vieån är känsliga för skalbrott. Konsekvenserna varierar beroende på plats, 
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men de vanligaste negativa konsekvenserna inom aspekten landskapets form och upplevelse är; ett 

förlorat upplevelsevärde, svårläst landskap och förändrad karaktär. Järnvägens sträckning och 

anläggningens utformning har stor betydelse för konsekvenserna. Det rika fornlämnings- och 

bebyggelsebeståndet längs Lagandalen och vid Vidöstern riskeras utraderas eller skadas. Även de 

tydliga kulturhistoriska strukturerna i landskapet riskerar att brytas och landskapet kan fragmenteras. 

Uttryck för områdets tidsdjup, från forntid fram till 1800-talets industrialisering och skiften riskerar 

att försvinna. Längs Lagandalen medför höghastighetsjärnvägen generellt konsekvenser som minskar 

det kulturhistoriska värdet. En sträckning i västligt delområde kan innebära effekter på 

lövskogsvärdetrakten Tannåker-Vidöstern-Yxkullsund. Buller kan komma att spridas över 

sjölandskapet, vilket kan få negativa konsekvenser på fågel. En västlig sträckning kan innebära 

påverkan på flertalet myrar och mossar som kan leda till förändrade hydrologiska förhållanden eller 

ett försämrat häckningshabitat för det rika fågellivet. Natura 2000-områdena Söderäng och Kånna 

med sina artrika silikatgräsmarker och fuktängar, är främst känsliga för habitatförlust och förlust av 

biologisk mångfald. 

FO Hälsa och säkerhet 

Påverkan på luftkvaliteten längs sträckningarna bedöms vara försumbar då det primärt är vid 

inbromsning som det skapas skadliga partiklar. Därför har ingen konsekvensbedömning för 

sträckningar gjorts. I samtliga sträckningar bedöms de bostäder som eventuellt skulle kunna utsättas 

för magnetiska fält, som kraftigt avviker från normal exponering i hemmet, sannolikt bli inlösta av 

andra anledningar, exempelvis på grund av höga bullernivåer. Som enskild faktor bedöms därför inte 

exponering för EMF vara alternativskiljande. Delområde väst innefattar i norra delen E4:an samt 

Ljungby och några större orter. Detta område är idag relativt utsatt för buller men det finns även 

tystare områden när man kommer bort från vägarna. Delområde väst är dominerat av mark bestående 

av morän men med frekventa inslag av organiska jordarter (torv) längs hela sträckan. Längs Lagans 

dalgång finns frekvent med isälvssediment och även lerjordar. Det är inte möjligt att anlägga 

höghastighetsjärnvägen på mark av torv och lerjordar utan omfattande åtgärder och även mark med 

isälvssediment måste undersökas noggrant ur vibrationssynpunkt.  

I delområde västs norra del, mellan Värnamo och Ljungby, dominerar det mindre och tvärgående 

vägnätet vilket en sträckning av höghastighetsjärnvägen kan komma att skära av. En ing av 

höghastighetsjärnvägen i delområdets södra del bedöms kunna medföra en förändrad social struktur i 

området mellan Markaryd och Vittsjö samt mellan Bjärnum och Tyringe liksom mot Hässleholm. En 

sträckning av höghastighetsjärnvägen i delområdet riskerar att störa riksintresseområdet för friluftsliv, 

beläget i den norra delen av delområdet kring sjön Vidöstern, och minska tillgängligheten till detta 

område. Höghastighetsjärnvägen riskerar bland annat att påverka fritidsfisket negativt om bullriga 

miljöer uppstår. Här finns även flera målpunkter för rekreation som kan komma att påverkas av buller 

och försämrad tillgänglighet. Detta kan medföra att negativa konsekvenser uppstår för den befolkning 

som söker rekreation i dessa områden. 

Potentiellt förorenade områden i delområde väst är generellt koncentrerade till tätorterna Hånger, 

Vittaryd, Lagan, Ljungby, Traryd, Strömsnäsbruk, Emmaljunga och Vittsjö. En sträckning som inte 

förläggs genom tätorterna bedöms innebära att ett mindre antal områden kommer saneras. Inom vissa 
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delar av delområdet finns det grundvattenförekomster för nuvarande och framtida 

dricksvattensresurser. Saneringar inom dessa områden har därmed extra stor betydelse. 

Delområde väst påverkas av E4, väg 117 samt Markarydsbanan. Skadeverkan kan ske inom 200 meter 

och där finns därmed en förhöjd olycksrisk. Området påverkas också av Sevesoanläggningarna 

Strandmöllen AB i Ljungby och E.ON Värme i Markaryd. Inga riskanalyser har funnits att tillgå och 

riskerna kan därför inte bedömas. 

FO Resurser tillgängliga för människan 

I delområde väst finns ett flertal grundvattenförekomster. Den dominerande i området är Ljungbyåsen 

med en utsträckning som följer mer än halva området. I norra delen av området byter 

grundvattenförekomsten namn till Bergaåsen som nyligen har blivit klassad som ett riksintresse, 

tillsammans med dess tillhörande anläggningar. Den är en sand- och grus förekomst med goda 

uttagsmöjligheter och är en viktig del i dricksvattenförsörjningen till Växjö. Bergaåsens vattentäkt 

täcker ett stort område med ett system av infiltrationsbassänger, sjöar och brunnar. Här kan en direkt 

påverkan av att järnvägen passerar över eller genom anläggningarna få effekter på vattentäktens 

funktion. På samma sätt får järnvägen effekter på övriga vattentäkters funktion om till exempel 

brunnar byggs över. De konsekvenser som kan tänkas av en påverkan är att uttagsmöjligheterna 

försämras, infiltrationen försämras eller att anläggningarna förstörs alternativt får försämrad 

funktion. 

Vidare ligger delar av sjön Vidöstern inom området. Den är utpekad som viktig regional vattenresurs i 

den regionala vattenförsörjningsplanen. Sjön kan komma att påverkas av brobyggnation med effekt på 

vattenkemin under byggtiden. Konsekvensen av en påverkan är att dricksvattenförsörjningen kan 

försvåras eller omöjliggöras om vattenkemin kräver förändrade reningssteg för att kunna fungera som 

ett dricksvatten. 

Om järnvägen passerar över, eller väldigt nära, brunnsområden innebär det att täkten slås ut och att 

nya brunnar måste anläggas på annan plats. 

Dammar/kraftverk kan komma att påverkas om järnvägen dras nära eller över anläggningarna. 

Effekten kan bli att dammarna/kraftverkens funktion försämras. Förändrade grundvattennivåer kan 

göra att vattennivåerna i dammarna påverkas. Konsekvensen kan bli att dammarna måste byggas om 

och att förutsättningarna för elproduktion försämras. 

Inom området finns ett flertal områden med våtmarker som kan påverkas om 

grundvattenförhållandena förändras. Konsekvensen av en grundvatten förändring i dessa områden 

kan vara att grundvattenberoende ekosystem förändras eller slås ut. 

Områden med torv finns utspridda över hela delområdet, vilket leder till stora mängder avfall i det fall 

en höghastighetsjärnväg skulle byggas. Avfallet leder i sin tur till konsekvenser i form av 

koldioxidutsläpp. Spårlinjen bör förläggas så att områden med torv i största möjliga mån undviks. 

Övrig mark utgörs främst av morän. 
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I delområde väst strax norr om Ljungby ner till Hässleholm finns sju torvkoncessioner 

Värmsjömossen, Källsjömaden, Berghemsmossen, Grytaåsa/Brånäsmossen, Miltramossen, 

Kloamossen samt Altaböke myr. I det fall en framtida sträckning av höghastighetsjärnvägen skulle 

passera över eller i nära anslutning till en torvkoncession kan denna komma att påverka innehavarens 

möjlighet till att bedriva täktverksamhet. 

Störst sammanhängande jordbruksmark finns längs med östra sidan av sträckningen, norr och söder 

om Ljungby. I övrigt är åkermarkerna utspridda över utredningsområdet. Negativa konsekvenser för 

jord- och skogsbruk innebär fragmentering, barriäreffekter och förändrade brukningsförhållanden.  

FO Klimat 

Beskrivning av förutsättningar samt bedömning av konsekvenser och måluppfyllelse har genomförts 

på en nationell nivå. Se kapitel 2.6 .  

Genomförbarhet 

I delområde väst finns större infrastruktur som E4, väg 117 samt Markarydsbanan som kan behöva 

passeras planskilt. Vanligaste förekommande jordart inom utredningsområdet är morän. Områden 

med moränjordar är gynnsamt ur byggnadstekniska aspekter då morän vanligtvis har hög bärighet 

vilket innebär att förstärkningsåtgärder sällan erfordras vid anläggande av järnväg. Ytligt liggande 

berg förekommer i liten omfattning inom utredningsområdet. Områden med torv finns utspridda över 

hela delområdet, men med viss koncentration till de sydvästra delarna. Vid anläggande av järnväg på 

torv erfordras åtgärder, vanligtvis urgrävning av torven ner till fasta jordlager eftersom att torv har 

mycket låg bärighet och är mycket sättningsbenägen. Torven innebär stora mängder avfall. 

Isälvssediment är relativt vanligt förekommande i området, främst kring vattendragen. Vid anläggande 

av järnväg på sedimentjordar erfordras vanligtvis någon typ av förstärkningsåtgärd för att förhindra 

att stabilitets- och sättningsproblem uppstår, speciellt i finkorniga sediment, eftersom att 

sedimentjordar i allmänhet har låg bärighet och är sättningsbenägna. Isälvssediment är dessutom 

vanligtvis kraftigt vattenförande och därmed viktiga grundvattenresurser.  Vid anläggande av järnväg i 

skärning genom isälvssediment måste därför de hydrogeologiska förutsättningarna klarläggas och 

åtgärder utföras för att inte riskera avsänkningar av grundvattnet.   
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8.10.3. Måluppfyllelse – Värnamo-Hässleholm delområde väst 

 

Figur 104. Måluppfyllelse Värnamo-Hässleholm delområde väst. 

 

FO Landskap 

För miljöaspekten landskapets form och upplevelse bedöms det västliga området innebära risk för att 

måluppfyllelse motverkas. För miljöaspekten kulturmiljö innebär området att måluppfyllelse 

motverkas, främst på grund av höga koncentrationer av kulturmiljöer. För miljöaspekten naturmiljö 

bedöms området kunna erbjuda möjligheter till måluppfyllelse. 
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FO Hälsa och säkerhet 

För miljöaspekten människors hälsa bedöms alternativet sammantaget innebära risk att 

måluppfyllelse motverkas i och med de fysiska förutsättningar som kan ge upphov till störningar i 

form av buller och vibrationer samt de relativt korta avstånd till befintlig bebyggelse. Alternativet 

bedöms innebära risk för att måluppfyllelse motverkas för miljöaspekten befolkning, framförallt i och 

med risken för negativ påverkan på framkomligheten, vilket ger negativa konsekvenser för 

befolkningen att upprätthålla sociala sammanhang och nyttja rekreativa områden. Vad gäller 

miljöaspekten förorenad mark bedöms alternativet ha möjlighet att bidra till måluppfyllelse förutsatt 

att de förorenade områden som påträffas saneras. Avseende miljöaspekten risk innebär alternativet 

förhöjd olycksrisk men bedöms ändå ha möjlighet att bidra till måluppfyllelse i och med att risken 

antas kunna hanteras med åtgärder.  

FO Resurser tillgängliga för människan 

För vatten är bedömningen att det finns en risk att måluppfyllelsen motverkas eftersom 

vattenskyddsområden och riksintresset Bergaåsen passeras. Sammantaget är bedömningen att för 

materiella tillgångar att det finns risk för att måluppfyllelse motverkas då en höghastighetsjärnväg kan 

innebära stor påverkan på ämnen och mineral, ändliga resurser och masshantering samt areella 

näringar.  

FO Klimat 

För aspekten Klimatfaktorer är bedömningen att det finns risk för att måluppfyllelse motverkas 

eftersom järnvägen kan komma att generera stora utsläpp under byggskedet. 
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8.10.4. Potentiella effekter – Värnamo-Hässleholm delområde central 

 

Figur 105. Sträckan Värnamo-Hässleholm delområde central. 

 

FO Landskap 

Gemensamt för de skogsrika landskapen mellan Värnamo och Hässleholm är värdet av de öppna 

landskapsrummen, t ex odlings- ängs- och hagmark, eller myrar. De bidrar till ett variationsrikt 

landskap både för de som vistas i landskapet och för de som reser genom det. De ofta småskaliga 

landskapsrummen är känsliga för det storskaliga tillskotten som en höghastighetsjärnväg utgör. 

Förändrade odlingsmönster kan påverka landskapets läsbarhet och viktiga habitat för växter och djur. 

De flacka landskapen bedöms som relativt tåliga medan de böljande och kuperade landskapen innebär 
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större utmaningar vad gäller ingrepp i topografin. De smala vattenrummen kring Lagan, Helgeå och 

Vieån är känsliga för skalbrott. Konsekvenserna varierar beroende på plats, men de vanligaste negativa 

konsekvenserna inom aspekten landskapets form och upplevelse är; ett förlorat upplevelsevärde, 

svårläst landskap och förändrad karaktär. Järnvägens sträckning och anläggningens utformning har 

stor betydelse för konsekvenserna. Stora delar av delområdets norra del utgörs av de värdefulla 

kulturmiljöerna kring Vidöstern och Lagan, där t ex kulturhistorisk bebyggelse och fornlämningar 

riskerar att utraderas. Konsekvenserna i detta område kan bli stora. Det finns risk för att landskapets 

läsbarhet försvåras och de att höga kulturhistoriska värdena minskar. Det kan innebära en risk att 

värdefulla objekt eller värdefulla miljöer fragmenteras eller utraderas helt. I delområdets södra del är 

fornlämningsförekomsten väl spridd över sträckningen med rik förekomst kring Osby. Skogsbygden i 

södra Småland och Skånes småbrutna skogslandskap kommer sannolikt behöva passeras, och även 

dalgången mellan Vittsjö och Osby. Påverkan medför sannolikt en barriäreffekt och risk för utradering 

av mindre byar och gårdar föreligger. Konsekvenserna utgörs av en minskad möjlighet till att fortsätta 

bruka marken och risker föreligger att jordbruksarealer med höga kulturhistoriska värden läggs ner. 

Detta kan innebära att landskapets läsbarhet minskas och att dess karaktär förändras. Delområde 

central skär genom skogliga lövskogsvärdetrakten Tannåker-Vidöstern-Yxkullsund och Toftaholm där 

det finns risk för splittring av habitat eller habitatförlust vid avverkning av äldre träd i området. Minst 

effekter bedöms höghastighetsjärnvägen ge om den samförläggs med E4:an som redan idag ger 

störningar i värdetrakten, både genom buller och genom barriäreffekter. Toftaån skär väst-östligt 

genom värdetrakten och måste passeras av en höghastighetsjärnväg. Det finns risk för effekter i form 

av habitatförluster av ängs- och hagmarksobjekt samt av värdefulla skogsobjekt vid Helge å. Det finns 

flera mindre miljöer i utredningsområdet som idag inte är bullerstörda, t ex Trollasjön samt Revet i 

Örsjön. En närbelägen höghastighetsjärnväg skapar bullereffekter och dess småskalighet gör dem 

känsliga för habitatförlust. Flera myrar och mossas passeras i centralt delområde, här finns risk för 

förändrade hydrologiska förhållanden. Centralt delområde skär genom den potentiella värdetrakten 

Vieån, Skeingesjön, Helge å och Osbysjön. Störst habitatförluster på skogsmiljöer förväntas en västlig 

sträckning ge medan en östlig sträckning ger mer barriär- och bullereffekter på flacka ytor med ängs- 

och betesmarker, våtmarksobjekt eller sjö. För både Helge å och Almaån gäller att minst negativa 

effekter uppstår om ån kan passeras på en så kort sträcka som möjligt för att sedan avvika från 

årummet. 

FO Hälsa och säkerhet 

Påverkan på luftkvaliteten längs sträckningarna bedöms vara försumbar då det primärt är vid 

inbromsning som det skapas skadliga partiklar. Därför har ingen konsekvensbedömning för 

sträckningar gjorts. I samtliga sträckningar bedöms de bostäder som eventuellt skulle kunna utsättas 

för magnetiska fält, som kraftigt avviker från normal exponering i hemmet, sannolikt bli inlösta av 

andra anledningar, exempelvis på grund av höga bullernivåer. Som enskild faktor bedöms därför inte 

exponering för EMF vara alternativskiljande. Det centrala delutredningsalternativet passerar inte 

några större orter och är relativt glesbefolkat. Inom området finns ett stort antal ostörda eller mindre 

bullerstörda områden. Några mer trafikerade riksvägar korsar området men i övrigt är det mest vägar 

med mindre trafik. Delområde central domineras av mark bestående av morän med frekventa inslag av 

torv längs hela sträckan. Anläggning av höghastighetsjärnväg på mark av torv medför behov av 

omfattande åtgärder ur vibrationssynpunkt.  
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Söder om Ljungby bedöms en sträckning påverka tillgängligheten i öst-västlig riktning vilket kan 

medföra en förskjutning av den sociala strukturen mot antingen Strömsnäsbruk och Markaryd eller 

mot Älmhult och Osby, och därmed bryta den sociala kontinuiteten i bygden. Längst söderut i 

delområdet bedöms en sträckning kunna medföra att den sociala strukturen och kontinuiteten i 

bygden mellan tätorterna Vittsjö, Bjärnum och Hästveda förändras. En sträckning av 

höghastighetsjärnvägen i delområdet innebär att Skåneleden kan komma att påverkas och riskerar att 

skäras av. Höghastighetsjärnvägen riskerar också att minska andelen tysta områden som är 

förhållandevis hög i delområdet. Sannolikt medför detta negativa konsekvenser för de människor som 

söker rekreation i området.  
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I delområde central finns en mindre andel potentiellt förorenade områden jämfört med delområde 

väst och de potentiellt förorenade områdena ligger också mer utspridda. Detta mönster hör samman 

med att tätorterna är mindre sett till både antal och storlek. De tätorter som finns inom delområde 

central är Tånnö, Lagan, Hamneda, Delaryd, Vittsjö, Bjärnum och Hästveda. Inom vissa delar av 

utredningsområdet finns det grundvattenförekomster för nuvarande och framtida 

dricksvattensresurser. Saneringar inom dessa områden har därmed extra stor betydelse. 

Delområde central påverkas av E4 och väg 117 samt Markarydsbanan och Södra stambanan. 

Skadeverkan kan ske inom 200 meter. Området påverkas också av den farliga verksamheten Orica 

Minings AB i Osby. Anläggningen hanterar ammoniumnitrat och en olycka kan ge upphov till brand 

och explosion. Inom cirka 400 meter från anläggningen kan skador uppstå från tryckpåverkan. Inom 

detta område finns därmed en förhöjd olycksrisk. 

FO Resurser tillgängliga för människan 

Det finns flera vattenskyddsområden. De största är Tånnö, Bergaåsen, Osby (Maglaröd, Skeingesjön), 

Delary och Vittsjö. Samtliga tar vatten från grundvatten.  

I norra delen av delområdet återfinns grundvattenförekomsten Bergaåsen som nyligen har blivit 

klassad som ett riksintresse, tillsammans med dess tillhörande anläggningar. Den är en sand- och grus 

förekomst med goda uttagsmöjligheter och är en viktig del i dricksvattenförsörjningen till Växjö. 

Bergaåsens vattentäkt täcker ett stort område med ett system av infiltrationsbassänger, sjöar och 

brunnar. Här kan en direkt påverkan av att järnvägen passerar över eller genom anläggningarna få 

effekter på vattentäktens funktion. På samma sätt får järnvägen effekter på övriga vattentäkters 

funktion om till exempel brunnar byggs över. De konsekvenser som kan tänkas av en påverkan är att 

uttagsmöjligheterna försämras, infiltrationen försämras eller att anläggningarna förstörs alternativt 

får försämrad funktion. 

Dammar/kraftverk kan komma att påverkas om järnvägen dras nära eller över anläggningarna. 

Effekten kan bli att dammarna/kraftverkens funktion försämras. Förändrade grundvattennivåer kan 

göra att vattennivåerna i dammarna påverkas. Konsekvensen kan bli att dammarna måste byggas om 

och att förutsättningarna för elproduktion försämras. 

Inom området finns ett flertal områden med våtmark som kan påverkas grundvattenförhållandena 

förändras. Konsekvensen av en grundvatten förändring i dessa områden kan vara att 

grundvattenberoende ekosystem förändras eller slås ut. 

Liksom delområde väst finns områden med mycket torv utspridda över hela delområdet. En möjlighet 

ges att undvika dessa i den södra halvan av delområdet, om spårlinjen förläggs i den östra delen av 

delområdet. Samtidigt finns inga torv- eller bearbetningskoncessioner eller riksintressen enligt 3 kap. 

7 § inom delområdet. Delområde central smalnar av vid Ljungby och tvingar anläggningen att passera 

jordbruksmark vid Lagan, nordöst om Ljungby. Även vid Tånnö kan påverkan bli stor, där 

jordbruksmarkerna längs med Vidösterns strandlinje ligger precis vid ingången till sträckningen. 
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FO Klimat 

Beskrivning av förutsättningar samt bedömning av konsekvenser och måluppfyllelse har genomförts 

på en nationell nivå. Se kapitel 2.6 .  

 

Genomförbarhet 

I delområde central finns E4 och väg 117 samt Markarydsbanan och Södra stambanan som kan behöva 

passeras planskilt. Vanligaste förekommande jordart inom utredningsområdet är morän, något 

vanligare än i det västra området. Områden med moränjordar är gynnsamt ur byggnadstekniska 

aspekter då morän vanligtvis har hög bärighet vilket innebär att förstärkningsåtgärder sällan erfordras 

vid anläggande av järnväg. Ytligt liggande berg förekommer i liten omfattning inom 

utredningsområdet. Områden med torv finns utspridda över hela delområdet, men med viss 
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koncentration till de sydvästra delarna. Vid anläggande av järnväg på torv erfordras åtgärder, 

vanligtvis urgrävning av torven ner till fasta jordlager eftersom att torv har mycket låg bärighet och är 

mycket sättningsbenägen. Torven innebär stora mängder avfall. Isälvssediment är relativt vanligt 

förekommande i området, främst kring vattendragen. Vid anläggande av järnväg på sedimentjordar 

erfordras vanligtvis någon typ av förstärkningsåtgärd för att förhindra att stabilitets- och 

sättningsproblem uppstår, speciellt i finkorniga sediment, eftersom att sedimentjordar i allmänhet har 

låg bärighet och är sättningsbenägna. Isälvssediment är dessutom vanligtvis kraftigt vattenförande och 

därmed viktiga grundvattenresurser.  Vid anläggande av järnväg i skärning genom isälvssediment 

måste därför de hydrogeologiska förutsättningarna klarläggas och åtgärder utföras för att inte riskera 

avsänkningar av grundvattnet.   
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8.10.5. Måluppfyllelse – Värnamo-Hässleholm delområde central 

 

Figur 106. Måluppfyllelse Värnamo-Hässleholm delområde central. 

 

FO Landskap 

För samtliga miljöaspekter inom fokusområde Landskap (naturmiljö, kulturmiljö, landskapets form 

och upplevelse) föreligger risk för att måluppfyllelse motverkas. Ur ett resenärsperspektiv kan de 

många sjöarna och vattendragen bidra till måluppfyllelse, men risken för förändrade 

brukningsmönster av mark överväger. Risken för påverkan av natur- och kulturvärden i anslutning till 

vattendrag och sjöar utgör den största orsaken till att risk för motverkad måluppfyllelse föreligger. 
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FO Hälsa och säkerhet 

För miljöaspekten människors hälsa bedöms alternativet sammantaget innebära risk att 

måluppfyllelse motverkas i och med de fysiska förutsättningar som kan ge upphov till störningar i 

form av buller och vibrationer samt de relativt korta avstånd till befintlig bebyggelse. Alternativet 

bedöms innebära risk för att måluppfyllelse motverkas för miljöaspekten befolkning, framförallt i och 

med risken för negativ påverkan på framkomligheten, vilket ger negativa konsekvenser för 

befolkningen att upprätthålla sociala sammanhang och nyttja rekreativa områden. Vad gäller 

miljöaspekten förorenad mark bedöms alternativet ha möjlighet att bidra till måluppfyllelse förutsatt 

att de förorenade områden som påträffas saneras. Avseende miljöaspekten risk innebär alternativet 

förhöjd olycksrisk men bedöms ändå ha möjlighet att bidra till måluppfyllelse i och med att risken 

antas kunna hanteras med åtgärder.  

FO Resurser tillgängliga för människan 

För aspekten vatten är bedömningen att måluppfyllelsen riskerar att motverkas eftersom flera 

grundvattenförekomster och vattenskyddsområden passeras. Sammantaget är bedömningen att för 

materiella tillgångar att det finns risk för att måluppfyllelse motverkas då en höghastighetsjärnväg kan 

innebära påverkan på ändliga resurser och masshantering och areella näringar. 

FO Klimat 

För aspekten Klimatfaktorer är bedömningen att det finns risk för att måluppfyllelse motverkas 

eftersom järnvägen kan komma att generera stora utsläpp under byggskedet. 
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8.10.6. Potentiella effekter – Värnamo-Hässleholm delområde öst 

 

Figur 107. Sträckan Värnamo-Hässleholm delområde öst. 

 

FO Landskap 

Gemensamt för de skogsrika landskapen mellan Värnamo och Hässleholm är värdet av de öppna 

landskapsrummen, t ex odlings- ängs- och hagmark, eller myrar. De bidrar till ett variationsrikt 

landskap både för de som vistas i landskapet och för de som reser genom det. De ofta småskaliga 

landskapsrummen är känsliga för det storskaliga tillskotten som en höghastighetsjärnväg utgör. 

Förändrade odlingsmönster kan påverka landskapets läsbarhet och viktiga habitat för växter och djur. 

De flacka landskapen bedöms som relativt tåliga medan de böljande och kuperade landskapen innebär 

större utmaningar vad gäller ingrepp i topografin och försvårad läsbarhet. I slättlandskapen är 

höghastighetsjärnvägens skala mer i samklang med landskapet vilket underlättar inpassning av 
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anläggningen. De smala vattenrummen kring Helgeå och Vieån är känsliga för skalbrott. 

Konsekvenserna varierar beroende på plats, men de vanligaste negativa konsekvenserna inom 

aspekten landskapets form och upplevelse är; ett förlorat upplevelsevärde, svårläst landskap och 

förändrad karaktär. Järnvägens sträckning och anläggningens utformning har stor betydelse för 

konsekvenserna. Det finns en stor risk att odlingslandskapet kring Flåren och Furen samt att områdets 

välbevarade bebyggelsemiljö och fornlämningsmiljö påverkas negativt genom brutna samband med 

kringliggande odlingslandskap. Påverkan kan medföra minskad läsbarhet och förståelse av 

landskapets tidsdjup. En sträckning i anslutning till Prästebodaån och Helge å kan innebära 

utradering av objekt såsom värdefull bebyggelse och fornlämningar. Konsekvenserna i detta område 

blir mycket stora, där landskapets läsbarhet kraftigt minskar och de höga kulturhistoriska värdena 

riskerar att minska. Området kring Osby med den komplexa kulturmiljön kommer behöva passeras vid 

en dragning genom delområde öst. Det finns risk för negativa konsekvenser som minskad läsbarhet 

och förståelse för landskapets tidsdjup samt att höga de kulturhistoriska värdena minskar.  

Värdekärnor för lövskog i östra delområden är Flåren, Furen, Årån samt riksintresset Hörda-

Tykatorp-Gässhult-Yxkullsund söder om Furen är viktiga att bevara. Kumulativa barriäreffekter med 

E4 kan ge negativa konsekvenser på värdetrakten. Prästeboda och Bräkentorp naturreservat öster om 

Ljungby, är små till ytan och ett intrång leder till stor andel habitatförlust liksom för Natura 2000-

objekten Karlslund, Kruseböke samt Gråshult. Effekterna på Helgeån och Almaån blir minst om de 

passeras på en så kort sträcka som möjligt för att sedan avvika från årummet. Det finns risk för 

negativa effekter i form av habitatförluster av ängs- och hagmarksobjekt eller värdefulla skogsobjekt. 

Osbysjöns växt- och djurskyddsområde kan störas av buller. Naturreservaten kan påverkas av negativa 

effekter i form av habitatförluster. De västra delarna av delområdet vid Osbysjön omfattas av 

riksintresse naturvård Hörlinge ängar, Vieån, Ubbalt. Södra stambanan går redan genom området. 

Ytterligare buller tillförs området av en höghastighetsjärnväg.  

FO Hälsa och säkerhet 

Påverkan på luftkvaliteten längs sträckningarna bedöms vara försumbar då det primärt är vid 

inbromsning som det skapas skadliga partiklar. Därför har ingen konsekvensbedömning för 

sträckningar gjorts. I samtliga sträckningar bedöms de bostäder som eventuellt skulle kunna utsättas 

för magnetiska fält, som kraftigt avviker från normal exponering i hemmet, sannolikt bli inlösta av 

andra anledningar, exempelvis på grund av höga bullernivåer. Som enskild faktor bedöms därför inte 

exponering för EMF vara alternativskiljande. Utredningsalternativet längst åt öster passerar ett par 

större orter och är i övrigt relativt glesbefolkat. Inom området finns ett stort antal ostörda eller mindre 

bullerstörda områden. Stambanan och några mer trafikerade riksvägar korsar området men i övrigt är 

det mest vägar med mindre trafik. Delområde öst av sträckan Värnamo – Hässleholm är dominerad av 

mark bestående av morän med frekventa inslag av torv längs hela sträckan. Det finns även begränsat 

med lerjordar i området. Anläggning av höghastighetsjärnväg på mark av torv och lerjord medför 

behov av omfattande åtgärder. 

I delområdet innebär en sträckning av höghastighetsjärnvägen att det tillförs en fysisk struktur i nord-

sydlig riktning som i delområdets norra del skär av viktiga samband (vägar) i öst-västlig riktning. På så 

sätt innebär höghastighetsjärnvägen en fysisk barriär för tillgängligheten till målpunkter och för 

upprätthållande av sociala sammanhang och strukturer. I den centrala delen av delområdet riskerar en 
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sträckning av höghastighetsjärnvägen att fragmentera riksintresseområdet för friluftsliv i 

Möckelnområdet och längs Helge å. Riksintresseområdet riskerar även att bli mindre tillgängligt. 

Bullernivåerna i området riskerar också att öka. Höghastighetsjärnvägen kan komma att påverka 

riksintresseområdet negativt visuellt sett och påverka de goda förutsättningarna för bad, båt, kanoting 

och fritidsfiske. Detta medför att negativa konsekvenser sannolikt uppstår för de människor som söker 

rekreation i Möckelnområdet och längs Helge å. 

Antalet potentiellt förorenade områden i delområde öst är främst koncentrerade till befintlig järnväg 

och tätorterna Osby och Hästveda som ligger i delområdets södra del. I de övriga delarna är potentiellt 

förorenade områden mer utspridda och förekomsten låg. En sträckning som inte förläggs genom 

tätorterna bedöms innebära att ett mindre antal områden kommer saneras. Inom vissa delar av 

sträckningen finns det grundvattenförekomster för nuvarande och framtida dricksvattensresurser. 

Saneringar inom dessa områden har därmed extra stor betydelse. 

Delområde öst påverkas av väg 23 och Södra stambanan. Området påverkas också av den farliga 

verksamheten Orica Minings AB i Osby och E.ON Gas Sverige AB i Älmhult. Orica Minings AB 

hanterar ammoniumnitrat och en olycka kan ge upphov till brand och explosion. Inom cirka 400 

meter från anläggningen kan skador uppstå från tryckpåverkan. E.ON Gas Sverige AB hanterar gasol 

och en olycka kan ge upphov till brand och jetflamma. Inom cirka 70 meter från anläggningen kan 

strålningsskador uppstå. Inom detta område finns därmed en förhöjd olycksrisk. 

FO Resurser tillgängliga för människan 

Vattenskyddsområden finns i Holma-Boarp (Osby), Killeberg, Pjätteryd, Södra Ljunga, 

Ryssby/Tutaryd och Bor. Effekter kan 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 få negativa konsekvenser på grundvattentäkten både vad gäller 

uttagsmöjligheter och vattnets kvalitet. 

Bergaåsens med tillhörande anläggningar går igenom området. Här är det främst dess tillhörande 

anläggningar i form av vattenledningar som återfinns. Påverkan på vattenledningen kan ske genom att 

ledningen grävs av eller skadas under byggskedet med en medföljande konsekvens av förstörd 

vattenförsörjning till Växjö.  

Dammar/kraftverk kan komma att påverkas om järnvägen dras nära eller över anläggningarna. 

Effekten kan bli att dammarna/kraftverkens funktion försämras. Förändrade grundvattennivåer kan 

göra att vattennivåerna i dammarna påverkas. Konsekvensen kan bli att dammarna måste byggas om 

och att förutsättningarna för elproduktion kan försämras. 

Inom området finns ett flertal områden med våtmarker som kan påverkas om 

grundvattenförhållandena förändras. Konsekvensen av en grundvatten förändring i dessa områden 

kan vara att grundvattenberoende ekosystem förändras eller slås ut. 
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Även i delområde öst är områdena med torv utspridda över stora delar av ytan och risken är stor att 

stora mängder avfall genereras. Avfallet leder i sin tur till motverkande av långsiktigt god hushållning 

av resurser. I delområde öst finns en torvkoncession Tutarydsmossen strax nordöst om Ljungby samt 

Kärrnäsamossen. I det fall en framtida sträckning av höghastighetsjärnvägen skulle passera över eller i 

nära anslutning till en torvkoncession kan denna komma att påverka innehavarens möjlighet till att 

bedriva täktverksamhet. Störst andel jordbruksmark finns inom ett område sydöst om Ljungby. Dessa 

marker riskerar fragmentering och barriäreffekter. I övrigt är jordbruksmarkerna utspridda i över 

delområdet, med störst koncentration nära Hässleholm.  

FO Klimat 

Beskrivning av förutsättningar samt bedömning av konsekvenser och måluppfyllelse har genomförts 

på en nationell nivå. Se kapitel 2.6 .  

Genomförbarhet 

I delområde öst finns av väg 23 och Södra stambanan. Morän är mycket vanligt förekommande i det 

östliga delområdet. Områden med moränjordar är gynnsamt ur byggnadstekniska aspekter då morän 

vanligtvis har hög bärighet vilket innebär att förstärkningsåtgärder sällan erfordras vid anläggande av 

järnväg. Ytligt liggande berg förekommer i liten omfattning inom utredningsområdet. Områden med 

torv finns utspridda över hela delområdet. Vid anläggande av järnväg på torv erfordras åtgärder, 

vanligtvis urgrävning av torven ner till fasta jordlager eftersom att torv har mycket låg bärighet och är 

mycket sättningsbenägen. Torven innebär stora mängder avfall. Isälvssediment förekommer i 

området, främst kring vattendragen, men är inte lika vanligt förekommande som i de andra 

delområdena. Vid anläggande av järnväg på sedimentjordar erfordras vanligtvis någon typ av 

förstärkningsåtgärd för att förhindra att stabilitets- och sättningsproblem uppstår, speciellt i 

finkorniga sediment, eftersom att sedimentjordar i allmänhet har låg bärighet och är 

sättningsbenägna. Isälvssediment är dessutom vanligtvis kraftigt vattenförande och därmed viktiga 

grundvattenresurser. Vid anläggande av järnväg i skärning genom isälvssediment måste därför de 

hydrogeologiska förutsättningarna klarläggas och åtgärder utföras för att inte riskera avsänkningar av 

grundvattnet.   
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8.10.7. Måluppfyllelse – Värnamo-Hässleholm delområde öst 

 

Figur 108. Måluppfyllelse Värnamo-Hässleholm delområde öst. 

 

FO Landskap 

För miljöaspekten landskapets form och upplevelse bedöms delområde öst innebära risk för att 

måluppfyllelse motverkas. I de södra delarna, i slättlandskapet utanför Hässleholm, kan dock bidrag 

till måluppfyllelse medges. Proportionellt sett är detta en så liten del av hela sträckan att utslaget blir 

risk för motverkad måluppfyllelse. För miljöaspekten kulturmiljö och naturmiljö bedöms det finnas 

risk för att måluppfyllelse motverkas. 
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FO Hälsa och säkerhet 

För miljöaspekten människors hälsa bedöms alternativet sammantaget motverka måluppfyllelse i och 

med de fysiska förutsättningar som kan ge upphov till störningar i form av buller och vibrationer samt 

de relativt korta avstånd till befintlig bebyggelse. Alternativet bedöms innebära risk för att 

måluppfyllelse motverkas för miljöaspekten befolkning, framförallt i och med risken för negativ 

påverkan på framkomligheten, vilket ger negativa konsekvenser för befolkningen att upprätthålla 

sociala sammanhang. Även rekreationsområden kan komma att påverkas negativt. Vad gäller 

miljöaspekten förorenad mark bedöms alternativet ha möjlighet att bidra till måluppfyllelse förutsatt 

att de förorenade områden som påträffas saneras. Avseende miljöaspekten risk innebär alternativet 

förhöjd olycksrisk men bedöms ändå ha möjlighet att bidra till måluppfyllelse i och med att risken 

antas kunna hanteras med åtgärder.  

FO Resurser tillgängliga för människan 

För vatten är bedömningen att måluppfyllelsen riskerar att motverkas eftersom vattenskyddsområden, 

grundvattenförekomster, dammar och våtmarker riskerar att påverkas. Sammantaget är bedömningen 

att för materiella tillgångar att det finns risk för att måluppfyllelse motverkas då en 

höghastighetsjärnväg kan innebära stor påverkan på ämnen och mineral, ändliga resurser och 

masshantering samt areella näringar. 

FO Klimat 

För aspekten Klimatfaktorer är bedömningen att det finns risk för att måluppfyllelse motverkas 

eftersom järnvägen kan komma att generera stora utsläpp under byggskedet. 



   

 

 

8. Alternativa lösningar, effekter och måluppfyllelse - 8.11. Hässleholm-Lund 

246 (280) 

 

8.11. Hässleholm-Lund 

Delområden mellan Hässleholm och Lund ligger alla inom Skåne län och är ca 60 km långa. Alla 

delområdena omfattas av kommunerna Hässleholm, Höör, Eslöv och Lund och ligger inom de 

regionala karaktärsområdena mosaiklandskap och slättlandskap. De största tätorterna Tormestorp, 

Sösdala, Höör, Eslöv och Lund är koncentrerade till det centrala och östra delområdet.  

 

Figur 109. Sträckan Hässleholm-Värnamo med delområden. 
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8.11.1. Delområden 

Delområde väst 

Delområde väst mellan Hässleholm och Lund är från 2 till 10 km brett. Delområdet omfattar förutom 

tidigare nämnda kommuner även delar av Svalövs och Klippans kommuner. Större orter som omfattas 

är Finja och Tyringe. Gränsdragningen för delområde väst grundar sig i landskapskaraktärsområden 

där liknande frågeställningar finns samlade. Gränsdragningen västerut utgörs av restidsgränsen. Stora 

delar av Finjasjöns sjölandskap söder om Hässleholm tillhör det västliga området, här är landskapets 

karaktär och flertalet värden samlade. Vidare söderut kring Rönneås dalgång finns en rad utpekade 

natur- kultur och landskapsvärden som legat till grund för gränsdragningen. I mötet mellan 

mosaiklandskapet i norr och slättlandskapet i söder ligger många av Skånes största gods med en 

komplex fornlämningsbild och innehåll av slotts- och herrgårdsmiljöer. Dessa miljöer är 

sammanhängande landskapskomplex som ligger inom delområde väst. Det flacka slättlandskapet 

väster om Lund ligger i stort sett samlade i delområde väst. Här finns några av Skånes bördigaste 

jordbruksmarker med möjlighet till långsträckta vyer över landskapet och in mot Lund. 

Delområde centralt 

Delområde central mellan Hässleholm och Lund är mellan 1 till 8 km brett. Större orter som omfattas 

är Tormestorp, Sösdala samt större delarna av Eslöv och Lund. Delområde central omfattar området 

söder om Finjasjön, där Hovdala slott med omgivande landskap är en sammanhängande miljö med 

såväl landskapsmässiga-, kultur- och naturvärden. Nordväst om Höör har det sammanhängande 

landskapsområdet kring Frostavallen, med flertalet utpekade värden för natur- rekreation och 

friluftsliv legat till grund för gränsdragningen av delområde central. Vidare söder ut korsar delområdet 

Rönneås dalgång som sträcker sig i nordöstlig riktning. Avgränsningen här har till stor del utgått från 

en byggbar sträckning över Rönneås dalgång. Söder om Rönneås dalgång övergår landskapet från ett 

skogsdominerat mosaiklandskap till ett mer odlingsdominerat landskap norr om Eslöv. Vidare ner 

mot Lund korsas Vombsänkans västliga förlängning i form av Kävlingeån, där flertalet utpekade 

värden finns samlade och har legat till grund för gränsdragningen av delområde central. Där 

Kävlingeån rinner fram är den sammanvägda landskapsbilden komplex med flertalet utpekade natur- 

och kulturintressen.   

Delområde öst 

Delområde öst mellan Hässleholm och Lund är från 2 till 14 km brett och innefattar förutom de 

inledningsvis nämnda kommunerna även delar av Hörby och Kristianstads kommun. Större orter som 

omfattas är Höör, större delar av Eslöv och Lund. Gränsdragningen österut utgörs av restidsgränsen. 

Vidare följer gränsdragningen för delområdet i stort sett Södra stambanans sträckning från 

Hässleholm ner till Lund. Delområdet innefattar karaktärsområdena Göinge, Nävlinge-, 

Linderödsåsen som består av sammanhängande landskapsområden med liknande förutsättningar 

gällande exempelvis, geologi, natur- och kulturvärden. Ringsjöns sjölandskap är ett större 

landskapskomplext där flertalet natur- och kultur samt landskapsmässiga värden finns utpekade, 

dessa områden har samlats inom delområdet. Delområde öst omfattar västra delen av Vombsänkan 

där områden av både natur- och kulturvärden tillsammans med ett karaktäristiskt landskap har 

utgjort gränsdragningen för delområde öst. 
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8.11.2. Potentiella effekter – Hässleholm-Lund delområde väst 

 

Figur 110. Sträckan Hässleholm-Lund delområde väst. 

 

FO Landskap 

Gemensamt för de norra delarna av sträckningen mellan Hässleholm och Lund är det 

skogsdominerade mosaiklandskapen och horsten Matterödsåsen. Höga värden är kopplade till de 

öppna landskapsrummen, t ex odlings-, ängs- och hagmark, eller myrar. De bidrar till ett variationsrikt 

landskap både för de som vistas i landskapet och för de som reser genom det. De ofta småskaliga 

landskapsrummen är känsliga för det storskaliga tillskotten som en höghastighetsjärnväg utgör. 

Förändrade odlingsmönster kan påverka landskapets läsbarhet och viktiga habitat för växter och djur. 
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Söder om Ringsjöarna ändrar landskapet skala för att söder om Eslöv övergå i ett fullskaligt 

slättlandskap. I det öppna slättlandskapet är höghastighetsjärnvägens skala förenligt med landskapets 

skala vilket underlättar inpassning. Landskapen kring vattendragen Rönne å och Kävlingeån 

(Vombsänkan)  är småskaliga och känsliga för skalbrott. De vanligaste negativa konsekvenserna inom 

aspekten landskapets form och upplevelse är ett förlorat upplevelsevärde, svårläst landskap och 

förändrad karaktär. Järnvägens sträckning och anläggningens utformning har mycket betydelse för 

konsekvenserna. I den norra delen av delområdet passeras ett småbrutet skogsdominerade landskap 

där konsekvenserna utgörs av en minskad möjlighet att fortsätta drift av jordbruksmarken. Detta kan 

innebära en risk för minskade jordbruksarealer och att kulturhistoriska värden försvinner eller läggs 

ner. Delar av det norra delområdet är fornlämningsrikt. Påverkan som intrång i detta område kan 

innebära konsekvenser som minskad läsbarhet och förståelse av landskapets tidsdjup, samt förändrad 

karaktär. Den södra delen av delområdet domineras av övergångsbygdens och slättens landskap med 

herrgårdar, rika fornlämningsmiljöer, alléer och parker. Vid en sträckning i delområdet måste dessa 

landskap korsas oavsett dragning. Järnvägen bedöms medföra påverkan genom skalbrott och 

förändrade visuella samband. De funktionella sambanden kommer att påverkas genom splittring, 

strukturomvandling och barriärverkan. Konsekvenserna i detta område blir stora, där landskapets 

läsbarhet minskar kraftigt och de höga kulturhistoriska värdena riskerar att minska eller helt 

försvinna.  Det västliga läget berör ett antal mossar och extremrikkärr; Sykhultamossen och 

Svalemossen, Stora Harrie mosse och Stångby mosse. En dragning av höghastighetsjärnvägen igenom 

eller förbi områdena kan innebära habitatförluster av en för Skånes del ovanlig naturtyp. Det västliga 

läget tangerar Söderåsen med Gällabjär öster om Röstånga med risk för habitatförluster och påverkan 

från buller som följd. Barriäreffekter kan påverka spridningssambanden mellan de skogliga 

värdetrakterna Söderåsen-Ringsjöbygden-Linderödsåsen. Ett antal nationellt särskilt värdefulla 

vattensystem passeras; Finjasjön med tillflöden, Rönneås dalgång, Saxån med biflöden samt 

Kävlingeåns vattensystem. På den Skånska slättbygden och i Södra Mellanbygden utgör dessa 

vattendrag viktiga spridningsstråk i landskapet. Påverkan och konsekvensernas storlek beror på 

passagens utformning. Längs Rönneås dalgång finns det fortfarande relativt gott om värdefulla ängs- 

och betesmarker. Här finns det risk för negativ konsekvens som förlust av biologisk mångfald.  

FO Hälsa och säkerhet 

Påverkan på luftkvaliteten längs sträckningarna bedöms vara försumbar då det primärt är vid 

inbromsning som det skapas skadliga partiklar. Därför har ingen konsekvensbedömning för 

sträckningar gjorts. I samtliga sträckningar bedöms de bostäder som eventuellt skulle kunna utsättas 

för magnetiska fält, som kraftigt avviker från normal exponering i hemmet, sannolikt bli inlösta av 

andra anledningar, exempelvis på grund av höga bullernivåer. Som enskild faktor bedöms därför inte 

exponering för EMF vara alternativskiljande. Det västra utredningsalternativet är 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. Delområde väst domineras i norr av morän men övergår söder om Ringsjön till 

moränlera med partier av lera. Längs hela delsträckan finns frekvent med torv i begränsade, mindre 

områden. I södra delen vid Kävlingeån finns även isälvs- och svämsediment i begränsad omfattning.  
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En sträckning mot den östra kanten av delområdet kan påverka den relativa attraktiviteten mellan 

Tyringe och Sösdala, vilket kan medföra ändrade rörelsemönster och på sikt sociala strukturer. En 

sträckning i delområde väst bedöms medföra försämrad tillgänglighet till målpunkter i tätorter såsom 

Röstånga, Ljungbyhed, Klippan och Perstorp, belägna väster om delområdet. Eslöv och Höör kan 

komma att bli mer attraktiva, vilket kan medföra ändrade rörelsemönster och på sikt förändrade 

sociala strukturer. En sträckning av höghastighetsjärnvägen i delområdet innebär att Skåneleden kan 

komma att påverkas och riskerar att skäras av. Tillgängligheten till denna och framkomligheten på 

leden kan komma att försämras vilket medför negativa konsekvenser för människor som nyttjar 

denna. De norra och centrala delarna av delområdet har hög densitet av målpunkter för rekreation och 

dessa riskerar att påverkas negativt av en sträckning i delområdet. 

Endast ett fåtal potentiellt förorenade områden finns i delområdet och de som finns förekommer 

främst söder om väg 13 i Billinge. Vad gäller sträckningen Hässleholm-Lund har delområde väst lägst 

täthet av potentiellt förorenade områden. Inom vissa delar finns det grundvattenförekomster av 

intresse för framtida dricksvattensresurser. Saneringar inom dessa områden kan förväntas ge positiva 

effekter för grundvattnet och framtida dricksvattensresurser. 

Delområde väst påverkas av järnvägen Marieholmsbanan. Skadeverkan kan ske inom 200 meter och 

där finns därmed en förhöjd olycksrisk.  

FO Resurser tillgängliga för människan 

I delområdet mellan Hässleholm och Lund finns flera grundvattenförekomster, både i sand- och 

grusavlagringar och i sedimentärt berg. I de norra delarna av delområdet är det grus och 

sandavlagringar som dominerar de utpekade grundvattenförekomsterna. I de södra delarna finns 

grundvattenförekomster i sand- och gruslager som sträcker sig i första hand längs med det större 

vattendraget, Kävlingeån, som går tvärs över hela utredningsområdet. Den generella utbredningen på 

dessa ligger i stort sett längs med delområdet.  

De större grundvattenförekomsterna i sedimentärt berg har en huvudsaklig nordväst-sydostlig 

utbredning, d.v.s. de följer de storskaliga geologiska strukturerna som dominerar det skånska 

landskapet vilket är mer eller mindre vinkelrät mot sträckningen av höghastighetsjärnvägen. 

Det enda vattenskyddsområde som finns inom delområde väst är Färingtofta. Täkten ligger i 

anslutning till grundvattenförekomsten SE621733-134852 och använder grundvatten från den 

isälvsavlagring som sträcker sig i nordöstlig riktning. 

I norra Rörum ligger en vattentäkt som saknar vattenskyddsområde men är skyddad enligt 

vattenförvaltningsförordningen. 

Området omfattar avrinningsområdena för Helge å, Rönne å, Saxån och Kävlingeån. I samtliga dessa 

vattendrag förekommer reglerings- och kraftverksdammar. Västra Ringsjön är dämd med syfte att 

utnyttja sjön som vattentäkt. Som nämnts ovan är sjön riksintresse för vattenförsörjning. 
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Inom området finns flera våtmarker som har grundvattenberoende ekosystem. Dessa riskerar att 

påverkas av järnvägen och kan helt eller delvis dräneras, eller översvämmas på grund av dämning. 

Konsekvensen kan bli att livsbetingelserna för flora och fauna förändras. 

Delområde väst består till största del av morän, varav den södra halvan främst utgörs av moränlera 

och lerig morän. Åkermarkerna minskar möjligheten att använda denna morän för 

lanskapsmodellering och risk finns för att avfall uppstår. I de norra delarna av delområdet finns större 

områden med torv som kan undvikas vid val av spårlinje. I delområde väst i höjd med Billinge finns ett 

riksintresse för mineral 41-58/93) avseende kaolin (råvara i pappersindustrin). Vidare finns en 

bearbetningskoncession, Billinge (1994000325:R). I det fall en framtida sträckning av 

höghastighetsjärnvägen skulle passera över ett riksintresse för mineral kan den komma att påverka 

framtida generationers möjlighet att utvinna mineral. Inom delområdet finns både skogs- och 

jordbruk; 45 procent av ytan utgörs av skog medan 48 procent utgörs av åker- och betesmark. 

Åkermarken i den nordliga halvan av delområdet är av mer utspridd karaktär, medan den sydliga 

halvan innehar storskaliga, rationella jordbruk. Höghastighetsjärnvägen kan bryta rörelsemönster och 

skapa negativa konsekvenser för arrondering och brukningsförhållanden inom mycket värdefull 

jordbruksmark, klass 10.   

FO Klimat 

Beskrivning av förutsättningar samt bedömning av konsekvenser och måluppfyllelse har genomförts 

på en nationell nivå. Se kapitel 2.6 .  

Genomförbarhet 

I delområde väst finns större infrastruktur som väg 104, 17, 113, 13, 21 samt Västkustbanan som kan 

behöva passeras planskilt. Det västra delområdet består till största del av morän, varav den södra 

halvan främst utgörs av moränlera och lerig morän. Morän har vanligtvis hög bärighet vilket innebär 

att förstärkningsåtgärder sällan erfordras i denna typ av jord vid anläggande av järnväg. Åkermarkerna 

minskar möjligheten att använda denna morän för lanskapsmodellering och risk finns för att avfall 

uppstår I de norra delarna av delområdet finns större områden med torv. Vid anläggande av järnväg 

på torv erfordras åtgärder, vanligtvis urgrävning av torven ner till fasta jordlager eftersom att torv har 

mycket låg bärighet och är mycket sättningsbenägen. Områden med sedimentjordar finns utspritt 

inom hela utredningsområdet. Vid anläggande av järnväg på sedimentjordar erfordras vanligtvis 

någon typ av förstärkningsåtgärd för att förhindra att stabilitets- och sättningsproblem uppstår, 

speciellt i finkorniga sediment, eftersom att sedimentjordar i allmänhet har låg bärighet och är 

sättningsbenägna. Isälvsediment är vanligtvis kraftigt vattenförande och därmed viktiga 

grundvattenresurser.  Vid anläggande av järnväg i skärning genom isälvssediment måste därför de 

hydrogeologiska förutsättningarna klarläggas för att inte riskera avsänkningar av grundvattnet 
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8.11.3. Måluppfyllelse – Hässleholm-Lund delområde väst 

 

Figur 111. Måluppfyllelse Hässleholm-Lund delområde väst. 

 

FO Landskap 

För miljöaspekten landskapets form och upplevelse bedöms delområdet innebära risk för motverkad 

måluppfyllelse. För miljöaspekten kulturmiljö bedöms området innebära motverkad måluppfyllelse på 

grund av hög förekomst av både känsliga objekt och miljöer. För miljöaspekten naturmiljö bedöms 

delområdet innebära risk för motverkad måluppfyllelse.  
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FO Hälsa och säkerhet 

För miljöaspekten människors hälsa bedöms alternativet sammantaget motverka måluppfyllelse i och 

med de fysiska förutsättningar som kan ge upphov till störningar i form av buller och vibrationer samt 

de relativt korta avstånd till befintlig bebyggelse. Alternativet bedöms innebära risk för att 

måluppfyllelse motverkas för miljöaspekten befolkning, framförallt i och med risken för negativ 

påverkan på framkomligheten, vilket ger negativa konsekvenser för befolkningen att upprätthålla 

sociala sammanhang. Även rekreationsområden kan komma att påverkas negativt. Vad gäller 

miljöaspekten förorenad mark bedöms alternativet innebära risk för att måluppfyllelse motverkas i 

och med den begränsade förekomsten av områden med förorenad mark.  Avseende miljöaspekten risk 

innebär alternativet förhöjd olycksrisk men bedöms ändå ha möjlighet att bidra till måluppfyllelse i 

och med att risken antas kunna hanteras med åtgärder.  

FO Resurser tillgängliga för människan 

För vatten är bedömningen att måluppfyllelsen riskerar att motverkas eftersom vattenskyddsområden, 

grundvattenförekomster, dammar och våtmarker riskerar att påverkas. Sammantaget är bedömningen 

att för materiella tillgångar att det finns risk för att måluppfyllelse motverkas då en 

höghastighetsjärnväg kan innebära stor påverkan på ämnen och mineral, ändliga resurser och 

masshantering samt areella näringar, speciellt med hänsyn till jordbruksmarkens höga klass.  

FO Klimat 

För aspekten Klimatfaktorer är bedömningen att det finns risk för att måluppfyllelse motverkas 

eftersom järnvägen kan komma att generera stora utsläpp under byggskedet. 
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8.11.4. Potentiella effekter – Hässleholm-Lund delområde central 

 

Figur 112. Sträckan Hässleholm-Lund delområde central. 

 

FO Landskap 

Gemensamt för de norra delarna av sträckningen mellan Hässleholm och Lund är det 

skogsdominerade mosaiklandskapen och horsten Matterödsåsen. Höga värden är kopplade till de 

öppna landskapsrummen, t ex odlings- ängs- och hagmark, eller myrar. De bidrar till ett variationsrikt 

landskap både för de som vistas i landskapet och för de som reser genom det. De ofta småskaliga 

landskapsrummen är känsliga för det storskaliga tillskottet som en höghastighetsjärnväg utgör. 
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Förändrade odlingsmönster kan påverka landskapets läsbarhet och viktiga habitat för växter och djur. 

Söder om Ringsjöarna ändrar landskapet skala för att söder om Eslöv övergå i ett fullskaligt 

slättlandskap. I det öppna slättlandskapet är höghastighetsjärnvägens skala förenligt med landskapets 

skala vilket underlättar inpassning. Landskapen kring vattendragen Rönne å och Kävlingeån 

(Vombsänkan) är småskaliga och är känsliga för skalbrott. De vanligaste negativa konsekvenserna 

inom aspekten landskapets form och upplevelse är ett förlorat upplevelsevärde, svårläst landskap och 

förändrad karaktär. Järnvägens sträckning och anläggningens utformning har mycket betydelse för 

konsekvenserna. I den norra delen av delområdet skulle höghastighetsjärnvägen passera genom 

Finjasjöns kulturlandskap samt Hovdala som omfattar ett område som har en mycket rik 

fornlämningsbild och värdefullt kulturlandskap. Här finns det en risk för omfattande negativa 

konsekvenser. Även vidare söderut ner mot Ringsjöarna har det småbrutna skogsdominerade 

landskapet en rik fornlämningsbild och där den förväntade påverkan kan medföra utradering av 

fornlämningar, barriäreffekt och risk för skada eller utradering av mindre byar och gårdar. 

Sammantaget kan landskapets läsbarhet minskas och dess karaktär förändras. Den södra delen av 

sträckningen domineras av övergångsbygdens och slättens landskap. Oavsett sträckning inom 

delområdet förväntas en påverkan som medför skalbrott och förändrade visuella samband. 

Konsekvenserna i detta område blir stora, där landskapets läsbarhet minskar kraftigt och de höga 

kulturhistoriska värdena riskerar att minska eller helt försvinna. I delområdet ryms två större 

värdetrakter för ädellövskog; Matterödsåsen-Göingeåsen, och centrala Skånes basaltberg, nordväst om 

Höör. De har liknande egenskaper och rymmer båda ett antal värdekärnor. Ett stort antal rödlistade 

arter, Skånska ansvarsarter, fågelarter i Fågeldirektivet finns i områdena, samt  ett stort antal av 

Sveriges fladdermusarter. En sträckning med höghastighetsjärnvägen igenom områdena kan orsaka 

habitatförluster och barriäreffekter både på ädellövskogens och jordbrukslandskapets naturmiljöer, 

flora och fauna. Även buller kan komma att påverka känsliga naturområden. Barriäreffekter kan leda 

till försämrad ekologisk infrastruktur både inom området och mot Söderåsen och Linderödsåsen vilket 

är negativt för den biologiska mångfalden. Ett antal nationellt särskilt värdefulla vattensystem 

passeras. I flera av dessa vattensystem finns hotade stormusslor. På den Skånska slättbygden och i 

södra mellanbygden utgör dessa vattendrag viktiga spridningsstråk i landskapet. En 

höghastighetsjärnväg igenom området kan också påverka möjligheten till ett fortsatt aktivt jordbruk 

på grund av ett försvårat brukande genom brutna vägförbindelser och uppsplittrade brukningsenheter. 

Konsekvensen kan innebära igenväxning av ängs- och betesmarker med förlust av biologisk mångfald 

som följd. Fladdermusfaunan är generellt rik i delområdet, och många lokaler har många arter och det 

förekommer också rödlistade arter på flertalet platser. 

FO Hälsa och säkerhet 

Påverkan på luftkvaliteten längs sträckningarna bedöms vara försumbar då det primärt är vid 

inbromsning som det skapas skadliga partiklar. Därför har ingen konsekvensbedömning för 

sträckningar gjorts. I samtliga sträckningar bedöms de bostäder som eventuellt skulle kunna utsättas 

för magnetiska fält, som kraftigt avviker från normal exponering i hemmet, sannolikt bli inlösta av 

andra anledningar, exempelvis på grund av höga bullernivåer. Som enskild faktor bedöms därför inte 

exponering för EMF vara alternativskiljande. Det centrala utredningsalternativet är mer tätbefolkat, 

till viss del beroende på att stambanan ligger i utredningsalternativets östra del. Stambanan medför att 

de mindre bullerutsatta områdena ligger i utredningsalternativets västra del och framförallt i norra 
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halvan.  Delområde central mellan Hässleholm och Lund domineras i norr av morän men övergår 

söder om Ringsjön till moränlera med partier av lera. Längs hela delsträckan finns frekvent med torv, 

framför allt väster om Ringsjön (Rönneholms och Ageröds mosse) men även i övrigt i begränsade 

områden. I södra delen vid Kävlingeån finns även isälvs- och svämsediment i begränsad omfattning.  

 

Delområde centrals norra del, mellan Hässleholm och Höör, går genom ett område där vägnätet består 

av mindre vägar i både nord-sydlig och öst-västlig riktning vilka kan komma att skäras av, vilket kan 

försämra tillgängligheten mellan orter inom delområdet. Detta kan påverka befintliga resmönster och 

därmed eventuellt bryta eller förändra befintliga sociala sammanhang. Flera av delområdets 

målpunkter för rekreation ligger längs med Skåneleden och dessa kan komma att påverkas negativt av 

höghastighetsjärnvägen. Då delområdet innehar många målpunkter för rekreation kan en sträckning 

av höghastighetsjärnvägen i området innebära att tillgängligheten till dessa minskar samt att 

bullernivåerna i anslutning till dessa riskerar att öka. Detta kan påverka det rekreativa värdet negativt. 
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Tätheten av potentiellt förorenade områden är låg i delområdets norra del men ökar i söder vid 

tätorterna belägna längs med den befintliga järnvägen. Sösdala och Eslöv är de tätorter där högst antal 

potentiellt förorenade områden finns. Anläggs höghastighetsjärnvägen utanför samhällena är 

sannolikheten att sanering av förorenad mark genomförs låg. Inom delområdet finns det 

grundvattenförekomster för nuvarande och framtida dricksvattensresurser. Saneringar inom dessa 

områden har därmed extra stor betydelse. 

Delområde central påverkas av väg 113 och Marieholmsbanan. Skadeverkan kan ske inom 200 meter. 

Området påverkas också av de farliga verksamheterna Backer BHV AB, Procordia Food AB och Bring 

Frigo AB. Backer BHV AB hanterar Ammoniak. Procordia Food Ab hanterar ammoniak och gasol. En 

olycka kan ge upphov till gasutsläpp, brand och jetflamma. Inom cirka 25 meter från anläggningen kan 

strålningsskador uppstå. Inom detta område finns därmed en förhöjd olycksrisk.  

FO Resurser tillgängliga för människan 

Inom delområde central mellan Hässleholm och Lund finns flera utpekade grundvattenförekomster i 

sedimentärt berg. En liten del av förekomsten Finjasjön finns i den absolut nordligaste delen. I den 

centrala delen av sträckningen finns de sammanhängande grundvattenförekomsterna Hultseröd och 

Ry som tillsammans sträcker sig som ett smalt bälte tvärs över det centrala utredningsområdet. I söder 

finns förekomsterna Eslöv-Flyinge och Kågeröd. Inom Kågerödförekomsten finns också den betydligt 

mindre förekomsten Väggarp. 

Även grundvattenförekomster i sand- och grusavlagringar finns inom den centrala sträckningen 

mellan Hässleholm och Lund. 

Flera av grundvattenförekomsterna är skyddade enligt vattenförvaltningsförordningen. 

Det enda vattenskyddsområde som finns inom den centrala sträckningen mellan Hässleholm och Lund 

är Stockamöllan.   

Dammar/kraftverk kan komma att påverkas om järnvägen dras nära eller över anläggningarna. 

Effekten kan bli att dammarna/kraftverkens funktion försämras. Förändrade grundvattennivåer kan 

göra att vattennivåerna i dammarna påverkas. Konsekvensen kan bli att dammarna måste byggas om 

och att förutsättningarna för elproduktion kan försämras. 

Inom området finns flera våtmarker som har grundvattenberoende ekosystem. Dessa riskerar att 

påverkas av järnvägen och kan helt eller delvis dräneras, eller översvämmas på grund av dämning. 

Konsekvensen kan bli att livsbetingelserna för flora och fauna förändras. 

Delområde central består liksom det västra området till största del av morän. I övergångszonen mellan 

moräntyperna finns ett område med mycket torv, vilket kan generera stora mängder avfall. 

Åkermarker i de södra delarna motverkar återanvändning av avfallet i anslutning till anläggningen. 

Inga torv- eller bearbetningskoncessioner eller riksintressen enligt 3 kap. 7 § finns inom delområdet. 

Liksom delområde väst och delområde öst är åkermarken i den nordliga halvan mer utspridd i sin 
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karaktär, medan den sydliga halvan innehar storskaliga, rationella jordbruk. Höghastighetsjärnvägen 

kan skapa negativa konsekvenser för arrondering och brukningsförhållanden inom mycket värdefull 

jordbruksmark, klass 10.  Kring Sösdala finns tätortsnära jordbruk där påverkan kan leda till 

nedläggning. Höghastighetsjärnvägen förläggs därmed lämpligast väster om dessa områden. 

FO Klimat 

Beskrivning av förutsättningar samt bedömning av konsekvenser och måluppfyllelse har genomförts 

på en nationell nivå. Se kapitel 2.6 .  

 

Genomförbarhet 

I delområde central finns väg 104, 17, 113, 13 samt Västkustbanan och Södra stambanan som kan 

behöva passeras planskilt. Det centrala delområdet består liksom det västra området till största del av 

moränlera och lerig morän. Morän har vanligtvis hög bärighet vilket innebär att förstärkningsåtgärder 

sällan erfordras i denna typ av jord vid anläggande av järnväg. I övergångszonen mellan moräntyperna 
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finns ett område med torv. Myrmarker med torv finns i relativt stor omfattning nordväst om Västra 

Ringsjön. Vid anläggande av järnväg på torv erfordras åtgärder, vanligtvis urgrävning av torven ner till 

fasta jordlager eftersom att torv har mycket låg bärighet och är mycket sättningsbenägen. Ytligt 

liggande berg förekommer främst norr om Västra Ringsjön. Berg är vanligtvis gynnsamt att anlägga 

järnväg på ur sättnings- och stabilitetssynpunkt och beroende på bergets beskaffenhet kan det 

eventuellt komma att användas som en resurs vid anläggningsarbetena. Områden med sedimentjordar 

finns utspritt inom hela utredningsområdet, men med något högre andel i just det centrala 

delområdet. Vid anläggande av järnväg på sedimentjordar erfordras vanligtvis någon typ av 

förstärkningsåtgärd för att förhindra att stabilitets- och sättningsproblem uppstår, speciellt i 

finkorniga sediment, eftersom att sedimentjordar i allmänhet har låg bärighet och är 

sättningsbenägna. Isälvsediment är vanligtvis kraftigt vattenförande och därmed viktiga 

grundvattenresurser.  Vid anläggande av järnväg i skärning genom isälvssediment måste därför de 

hydrogeologiska förutsättningarna klarläggas för att inte riskera avsänkningar av grundvattnet. 
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8.11.5. Måluppfyllelse – Hässleholm-Lund delområde central 

 

Figur 113. Måluppfyllelse Hässleholm-Lund delområde central. 

 

FO Landskap 

För miljöaspekten landskapets form och upplevelse bedöms delområdet innebära risk för motverkad 

måluppfyllelse. För miljöaspekterna kulturmiljö och naturmiljö bedöms måluppfyllelsen motverkas. 

FO Hälsa och säkerhet 

För miljöaspekten människors hälsa bedöms alternativet sammantaget innebära risk att 

måluppfyllelse motverkas i och med att sträckningen omfattar ostörda och tysta områden, vilka kan 

komma att bli bullerexponerade av höghastighetsjärnvägen. Alternativet bedöms innebära att 
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måluppfyllelse motverkas för miljöaspekten befolkning, framförallt då ett flertal rekreationsområden 

kan komma att påverkas negativt. Vad gäller miljöaspekten förorenad mark bedöms alternativet ha 

möjlighet att bidra till måluppfyllelse förutsatt att de förorenade områden som påträffas saneras. 

Avseende miljöaspekten risk innebär alternativet förhöjd olycksrisk men bedöms ändå ha möjlighet att 

bidra till måluppfyllelse i och med att risken antas kunna hanteras med åtgärder.  

FO Resurser tillgängliga för människan 

För vatten är bedömningen att måluppfyllelsen riskerar att motverkas eftersom vattenskyddsområden, 

grundvattenförekomster, dammar och våtmarker riskerar att påverkas. Sammantaget är bedömningen 

att för materiella tillgångar att det finns risk för att måluppfyllelse motverkas då en 

höghastighetsjärnväg kan innebära stor påverkan på ämnen och mineral, ändliga resurser och 

masshantering samt areella näringar, speciellt med hänsyn till jordbruksmarkens höga klass.  

FO Klimat 

För aspekten Klimatfaktorer är bedömningen att det finns risk för att måluppfyllelse motverkas 

eftersom järnvägen kan komma att generera stora utsläpp under byggskedet. 



   

 

 

8. Alternativa lösningar, effekter och måluppfyllelse - 8.11. Hässleholm-Lund 

262 (280) 

 

8.11.6. Potentiella effekter – Hässleholm-Lund delområde öst 

 

Figur 114. Sträckan Hässleholm-Lund delområde öst. 

FO Landskap 

Gemensamt för de norra delarna av sträckningen mellan Hässleholm och Lund är det 

skogsdominerade mosaiklandskapen och horsten Matterödsåsen. Höga värden är kopplade till de 

öppna landskapsrummen, t ex odlings- ängs- och hagmark, eller myrar. De bidrar till ett variationsrikt 

landskap både för de som vistas i landskapet och för de som reser genom det. De ofta småskaliga 

landskapsrummen är känsliga för det storskaliga tillskottet som en höghastighetsjärnväg utgör. 

Förändrade odlingsmönster kan påverka landskapets läsbarhet och viktiga habitat för växter och djur. 

Söder om Ringsjöarna ändrar landskapet skala för att söder om Eslöv övergå i ett fullskaligt 
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slättlandskap. I det öppna slättlandskapet är höghastighetsjärnvägens skala förenligt med landskapets 

skala vilket underlättar inpassning. Landskapen kring vattendragen Rönne å och Kävlingeån 

(Vombsänkan) är småskaliga och är känsliga för skalbrott. De vanligaste negativa konsekvenserna 

inom aspekten landskapets form och upplevelse är ett förlorat upplevelsevärde, svårläst landskap och 

förändrad karaktär. Järnvägens sträckning och anläggningens utformning har mycket betydelse för 

konsekvenserna. I den rika fornlämningsbilden och det värdefulla kulturlandskapet vid Göingeåsen 

finns det en riska att höghastighetsjärnvägen innebära stora negativa konsekvenser. I det småbrutna 

odlingslandskapet mellan Göingeåsen och Ringsjöarna kan en sträckning bidra till bland annat 

påverkan som barriäreffekt. En sträckning genom detta landskap innebär en risk för utradering av 

mindre byar och gårdar föreligger. Konsekvenserna utgörs av en minskad möjlighet till att fortsätta 

bruka marken och risker föreligger att jordbruksarealer med höga kulturhistoriska värden läggs ner. 

Landskapet vid Ringsjöarna påverkas genom skalbrott och förändrade visuella samband. De 

funktionella sambanden kommer att påverkas genom splittring, strukturomvandling, barriärverkan. 

Konsekvenserna i detta område blir stora då landskapets läsbarhet bedöms att försvåras eftersom att 

de höga kulturhistoriska värdena riskerar att minska. Liknande påverkan och effekt förväntas i 

sträckningen över Kävlingeån och i landskapet öster om Eslöv. Höghastighetsjärnvägen kan påverka 

Gulastorps naturreservat där naturvärdena är knutna till utströmningsområden i en ädellövskog med 

delvis kalkpåverkat vatten. Göingebygden är en av Sveriges viktigaste miljöer för fladdermöss, vilka är 

fridlysta. En sträckning av höghastighetsjärnvägen genom detta område kan, vid olämplig sträckning, 

innebära att viktiga miljöer för fladdermöss utsätts för habitatförlust och riskerar att utraderas helt. 

Naturreservat Göingeåsen och den värdetrakt för ädellövskog som naturreservatet ingår i kan påverkas 

negativt av höghastighetsjärnvägen.  Natura 2000-området Store mosse kan påverkas av 

habitatförluster om höghastighetsjärnvägen passerar igenom området. Konsekvensen blir att viktiga 

livsmiljöer, bland annat för fågel, försvinner. Om höghastighetsjärnvägen placeras långt österut i 

delområdet kan vattendraget Vramsån med dess fuktängar och sumpskogar påverkas samt även 

värdefulla ädellövskogar på Linderödsåsens nordsluttning. Ringsjöbygden har generellt en hög 

biologisk mångfald med bland annat unika ekmiljöer med många rödlistade skalbaggar och lavar, 

viktiga fågel- och fladdermusmiljöer och odlingslandskap. En sträckning med höghastighetsjärnvägen 

igenom området leder till negativa effekter på biologiskt mycket rika och delvis unika miljöer. 

Effekterna är störst om höghastighetsjärnvägen går öster om eller mellan Ringsjöarna. Vid en 

dragning väster om Ringsjöarna blir effekterna förmodligen mindre. Sammantaget bedöms en 

höghastighetsjärnväg igenom området orsaka en minskning av biologisk mångfald. Braån, Kävlingeån 

och naturreservat Rövarekulan berörs sannolikt inte av habitatförluster eftersom 

höghastighetsjärnvägen behöver passera på högre bro. Abdullahagen, ett naturreservat och Natura 

2000-område i södra utkanten av Eslöv, utgörs av värdefull naturbetesmark, framför allt 

enbuskmarker. Samma gäller naturreservatet Flyinge ängar norr om Dalby.  

FO Hälsa och säkerhet 

Påverkan på luftkvaliteten längs sträckningarna bedöms vara försumbar då det primärt är vid 

inbromsning som det skapas skadliga partiklar. Därför har ingen konsekvensbedömning för 

sträckningar gjorts. I samtliga sträckningar bedöms de bostäder som eventuellt skulle kunna utsättas 

för magnetiska fält, som kraftigt avviker från normal exponering i hemmet, sannolikt bli inlösta av 

andra anledningar, exempelvis på grund av höga bullernivåer. Som enskild faktor bedöms därför inte 
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exponering för EMF vara alternativskiljande. Det östra delutredningsalternativet är även det mer 

tätbefolkat längs stambanan och i en del södra halvan. De mindre bullerutsatta områdena ligger i 

utredningsalternativets östra del och framförallt i norra halvan. Ringsjöarna kommer att påverka 

bullerutbredningen i negativ riktning om järnvägen förläggs nära dessa. Delområde öst domineras i 

norr av morän och isälvsavlagringar men övergår söder om Ringsjön till moränlera med partier av 

lera. Längs hela delsträckan finns frekvent med torv i begränsade områden. I södra delen vid 

Kävlingeån finns även isälvs- och svämsediment i begränsad omfattning. Sträckningen förbi Ringsjön 

kommer att kräva omfattande undersökningar i fråga om risker förknippade med vibrationer.  

Delområde östs norra del mellan Hässleholm och Höör, går genom ett område där vägnätet, utöver 

väg 23, går i öst-västlig riktning. En sträckning av höghastighetsjärnvägen i delområdet innebär 

således att dessa samband (vägar) skärs av, vilket kan påverka framkomligheten och därmed bryta 

eller förändra sociala sammanhang inom och mellan orter inom delområdet. Främst i de centrala och 

norra delarna av delområdet riskerar höghastighetsjärnvägen att öka bullernivåerna i de befintliga 

områdena som idag klassas som tysta. De norra och centrala delarna av delområdet har många 

målpunkter för rekreation och även hög densitet av målpunkter för rekreation. Skåneleden löper 

genom den centrala delen av delområdet. Flera av delområdets målpunkter för rekreation ligger längs 

med leden och dessa kan komma att påverkas negativt av höghastighetsjärnvägen.  

Vad gäller sträckningen Hässleholm-Lund bedöms delområde öst ha den högsta tätheten av potentiellt 

förorenade områden av samtliga alternativ. Tätheten beror främst på att delområdet innehåller de 

större tätorterna Sösdala, Höör och Eslöv, belägna längs med den befintliga järnvägen. Även i tätorter 

utmed väg E22 finns potentiellt förorenade områden. Inom vissa delar av sträckningen finns det 

grundvattenförekomster för nuvarande och framtida dricksvattensresurser. Saneringar inom dessa 

områden kan förväntas ge positiva effekter för grundvattnet och framtida dricksvattensresurser. 

Området påverkas också av Sevesoanläggningen Skåne Grus AB. Anläggningen är klassad i den lägre 

nivån. Ingen riskanalys finns att tillgå och risken kan därför inte bedömas. Området påverkas också av 

de farliga verksamheterna Backer BHV AB, Procordia Food AB och Bring Frigo AB. Backer BHV AB 

hanterar Ammoniak. Procordia Food Ab hanterar ammoniak och gasol. En olycka kan ge upphov till 

gasutsläpp, brand och jetflamma. Inom cirka 25 meter från anläggningen kan strålningsskador uppstå. 

Inom detta område finns därmed en förhöjd olycksrisk. Nordöst om Lund ska European Spallation 

Source (ESS) bygga, Den kommer klassas som en farlig verksamhet. Ingen riskanalys för omgivningen 

finns att tillgå och risken kan därför inte bedömas. 

FO Resurser tillgängliga för människan 

Ringsjöarna och omgivande grundvattenförekomster är skyddade enligt 

vattenförvaltningsförordningen. Flera av de övriga grus- och sandavlagringarn inom området är också 

skyddade på samma sätt, vilket även gäller Kristiandstadsslätten och de sedimentära förekomsterna 

kring Lund och Eslöv. 

Inom delområde öst mellan Hässleholm och Lund finns flera vattenskyddsområden. I norr ligger 

Ignabergas vattenskyddsområde vilket är ett av de större vattenskyddsområdena med stora 
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uttagsmöjligheter. Inom Höörsandstenen (Hörby, Stanstorp och Rys grundvattenförekomster i 

sedimentärt berg) finns ett flertal vattenskyddsområden. På den östra gränsen finns Hörby tätorts 

vattenskyddsområde som tillhör Hörbys kommunala vattentäkt. Norr om Ringsjöarna finns Ormanäs 

och Orups vattentäkts vattenskyddsområden. 

Om den smala landtungan mellan Ringsjöarna ska passeras måste VSO Orup passeras. Detta innebär 

en påverkan på vattenskyddsområdet och grundvattenförekomsten som kan ge negativa konsekvenser 

på möjligheterna att använda vattentäkten för dricksvattenproduktion. 

Delområde öst innehåller störst mängd torv av delområdena, men i relativt avgränsande 

koncentrationer. Överskottsmassor i fast form kan användas som fyllnadsmaterial. Den fasta moränen 

utgör en större yta av delområden än för de andra delområdena, vilket kan utnyttjas om spårlinjen 

förläggs på den östra sidan av delområdet. I den norra delen av delområde öst finns ett riksintresse 

avseende kalksten i höjd med Ignaberga (41-461/2000). Inom detta område bedrivs även 

täktverksamhet idag. Inom delområdet finns både skogs- och jordbruk; 45 procent av ytan utgörs av 

skog medan 48 procent utgörs av åker- och betesmark. Åkermarken i den nordliga halvan av 

delområdet är av mer utspridd karaktär, medan den sydliga halvan innehar storskaliga, rationella 

jordbruk. Höghastighetsjärnvägen kan skapa negativa konsekvenser för arrondering och 

brukningsförhållanden inom mycket värdefull jordbruksmark, klass 10.  Störst påverkan på jordbruket 

får höghastighetsjärnvägen om den placeras i den västra halvan av utredningsområdet, där fler kluster 

av jordbruksmark återfinns. 

FO Klimat 

Beskrivning av förutsättningar samt bedömning av konsekvenser och måluppfyllelse har genomförts 

på en nationell nivå. Se kapitel 2.6 .  

Genomförbarhet 

I delområde öst finns E22, väg 104, 13, 23 samt och Södra stambanan. Den fasta moränen utgör en 

större yta av delområden än för de andra delområdena. Morän har vanligtvis hög bärighet vilket 

innebär att förstärkningsåtgärder sällan erfordras i denna typ av jord vid anläggande av järnväg. Det 

östra delområdet innehåller störst mängd torv av delområdena, men i relativt avgränsande 

koncentrationer. Vid anläggande av järnväg på torv erfordras åtgärder, vanligtvis urgrävning av torven 

ner till fasta jordlager eftersom att torv har mycket låg bärighet och är mycket sättningsbenägen. Ytligt 

liggande berg förekommer sparsamt. Berg är vanligtvis gynnsamt att anlägga järnväg på ur sättnings- 

och stabilitetssynpunkt och beroende på bergets beskaffenhet kan det eventuellt komma att användas 

som en resurs vid anläggningsarbetena. Områden med sedimentjordar finns utspritt inom hela 

utredningsområdet, men med något lägre andel i det östra delområdet jämfört med centrala. Vid 

anläggande av järnväg på sedimentjordar erfordras vanligtvis någon typ av förstärkningsåtgärd för att 

förhindra att stabilitets- och sättningsproblem uppstår, speciellt i finkorniga sediment, eftersom att 

sedimentjordar i allmänhet har låg bärighet och är sättningsbenägna. Isälvsediment är vanligtvis 

kraftigt vattenförande och därmed viktiga grundvattenresurser.  Vid anläggande av järnväg i skärning 

genom isälvssediment måste därför de hydrogeologiska förutsättningarna klarläggas för att inte 

riskera avsänkningar av grundvattnet. 
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8.11.7. Måluppfyllelse – Hässleholm-Lund delområde öst 

 

Figur 115. Måluppfyllelse Hässleholm-Lund delområde öst. 

 

FO Landskap 

För miljöaspekten landskapets form och upplevelse bedöms delområdet innebära risk för motverkad 

måluppfyllelse. Slättlandskapen kan erbjuda resenärerna utblickar, men sammantaget blir 

måluppfyllelsen negativ. För miljöaspekterna naturmiljö och kulturmiljö bedöms delområdet 

motverka måluppfyllelse. 

FO Hälsa och säkerhet 

För miljöaspekten människors hälsa bedöms alternativet sammantaget innebära risk att 

måluppfyllelse motverkas i och med de fysiska förutsättningar som kan ge upphov till störningar i 

form av buller och vibrationer samt de relativt korta avstånd till befintlig bebyggelse. Alternativet 
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bedöms innebära risk för att måluppfyllelse motverkas för miljöaspekten befolkning, framförallt i och 

med risken för negativ påverkan på framkomligheten, vilket ger negativa konsekvenser för 

befolkningen att upprätthålla sociala sammanhang. Även rekreationsområden kan komma att 

påverkas negativ av buller eller visuella störningar. Vad gäller miljöaspekten förorenad mark bedöms 

alternativet ha möjlighet att bidra till måluppfyllelse förutsatt att de förorenade områden som 

påträffas saneras. Avseende miljöaspekten risk innebär alternativet förhöjd olycksrisk men bedöms 

ändå ha möjlighet att bidra till måluppfyllelse i och med att risken antas kunna hanteras med åtgärder. 

  

FO Resurser tillgängliga för människan 

För vatten är bedömningen att måluppfyllelsen riskerar att motverkas eftersom vattenskyddsområden, 

grundvattenförekomster, dammar och våtmarker riskerar att påverkas. Sammantaget är bedömningen 
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att för materiella tillgångar att det finns risk för att måluppfyllelse motverkas då en 

höghastighetsjärnväg kan innebära stor påverkan på ämnen och mineral, ändliga resurser och 

masshantering samt areella näringar, speciellt med hänsyn till jordbruksmarkens höga klass.  

FO Klimat 

För aspekten Klimatfaktorer är bedömningen att det finns risk för att måluppfyllelse motverkas 

eftersom järnvägen kan komma att generera stora utsläpp under byggskedet. 
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9. Samhällsekonomisk nytta 

De studerade utredningsalternativen i åtgärdsvalsstudien, dvs de principiella alternativen för stationer 

och sträckor har inte bedömts avseende samhällsekonomisk nytta. Detta kommer att göras i senare 

skeden av utredningsarbetet. 
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10. Samlad bedömning 

I den samlade bedömningen vägs allt som har framkommit i åtgärdsvalsstudien ihop. Som grund för 

den samlade bedömningen ligger effekter/konsekvenser och måluppfyllelse av de olika lösningar som 

har studerats. Följande fokusområden har studerats: 

 

Station Värnamo 

I Värnamo har tre stycken olika lösningar studerats, ett västligt, ett centralt och ett östligt alternativ. 

Tillgänglighet och användbarhet. Ett 

centralt läge bedöms som mest fördelaktigt 

eftersom bytesmöjligheterna till andra 

järnvägar och övrig kollektivtrafik då är 

maximala.  

Samhällsutveckling. Ett centralt läge 

bedöms som mest fördelaktigt. Med ett centralt 

läge nås många bostäder, arbetsplatser och 

strategiska målpunkter inom gångavstånd. De 

kommunala utbyggnadsplanerna i anslutning 

till ett östligt läge gör att detta alternativ är att 

föredra framför ett västligt alternativ. Ett 

centralt läge är dock fortfarande mer 

fördelaktigt än ett östligt. Med ett centralt läge 

blir kapacitetspåverkan på det befintliga 

järnvägsnätet minimal.  

Figur 116. Principiella stationslösningar i Värnamo. 

Landskap. Det östliga läget är redan idag påverkat av befintlig infrastruktur och landskapet bedöms 

därför ha relativt god tålighet för anläggningens skala och struktur. Beroende på exakt sträckning kan 

dock ett östligt läge ha stor negativ påverkan på kulturmiljö varför den exakta sträckningen är mycket 

avgörande för effekternas storlek. Ett centralt läge förstärker stadens roll som stationsort och följer 

stadens riktning och struktur, men innebär ett skalbrott som bedöms påverka upplevelsevärdet av den 

småskaliga staden.  

  Tillgänglighet och användbarhet 

  Samhällsutveckling  

  Landskap 

  Hälsa och säkerhet 

  Resurser tillgängliga för människan 

  Klimat 

  Genomförbarhet (endast effekter) 

  Kostnad (endast effekter) 
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Hälsa och säkerhet.  En station i ett perifert läge, med huvudsakligen låg befolkningstäthet, innebär 

att negativa effekter för människors hälsa undviks i större utsträckning än i ett centralt läge. Med den 

nya höghastighetsjärnvägen skapas en ny barriär. Med ett centralt eller östligt läge finns infrastruktur 

att samförlägga den nya höghastighetsjärnvägen med. På så sätt kan barriären som den nya 

höghastighetsjärnvägen innebär begränsas. 

Resurser tillgängliga för människan. Ett västligt och ett centralt läge berör grundvattentäkter 

och vattenskyddsområden. 

Klimat. Ej alternativskiljande. 

Genomförbarhet. Samtliga lösningar i Värnamo bedöms vara tekniskt genomförbara. En central 

lösning är mer komplicerad än en östlig eller västlig lösning, eftersom den innebär en ny järnväg 

genom ett bebyggt område med omfattande ombyggnationer av vägar, gator och befintliga spår samt 

rivningar av fastigheter i de centrala delarna av staden. Befintlig bangård kommer att påverkas av en 

ny station vilket innebär att funktioner behöver flyttas och att befintlig trafik kan påverkas under 

byggtiden. Både det östliga och västliga läget har få konfliktpunkter med befintlig infrastruktur men 

komma att korsa befintlig järnväg och befintliga vägar. I det västliga läget är landskapet kuperat vilket 

kräver mer komplicerade tekniska lösningar.  

Kostnad. Kostnaden för en station i Värnamo bedöms ligga i intervallet 3,5 till 9,5 miljarder kronor. 

En västlig och östlig lösning ligger i det nedre spannet och en central lösning ligger i det övre spannet. 

I kostnaden ingår station samt anslutande spår norr och söder om stationen på en sträcka av ca 20 km.  

Måluppfyllelse. Den centrala lösningen har sammantaget bäst måluppfyllelse på funktionsmålets 

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

platsspecifika förutsättningar som finns inom det aktuella stationsalternativet eller delområdet, samt 

hur stationen och järnvägen kommer att förläggas och utformas i det fortsatta arbetet.   

Sammanfattande kommentar. Sammantaget framstår en central eller en östlig lösning som mest 

fördelaktiga. De effekter på tillgänglighet och samhällsutveckling som ett centralt alternativ får 

bedöms uppväga den extra kostnad som detta alternativ innebär. För det östliga alternativet finns en 

potential för stadsutveckling och tillgänglighet, detta tillsammans med den lägre kostnaden gör 

alternativet intressant att studera vidare. Det västliga alternativet bedöms ha marginell potential för 

stadsutveckling och tillgänglighet och bedöms därför inte vara intressant att studera vidare. Den 

centrala och den östliga lösningen bör utredas vidare. 

  



 

 

10. Samlad bedömning - 8.11. Hässleholm-Lund 

272 (280) 

  

Station Hässleholm 

I Hässleholm har tre stycken olika lösningar studerats, ett västligt, ett centralt och ett östligt alternativ. 

Tillgänglighet. Ett centralt läge bedöms som 

mest fördelaktigt eftersom bytesmöjligheterna 

till andra järnvägar och övrig kollektivtrafik då 

är maximala.  

Samhällsutveckling. Ett centralt läge 

bedöms som mest fördelaktigt. Med ett centralt 

läge nås många bostäder, arbetsplatser och 

strategiska målpunkter inom gångavstånd. De 

kommunala utbyggnadsplanerna i anslutning 

till ett östligt läge gör att detta alternativ är att 

föredra framför ett västligt alternativ. Ett 

centralt läge är dock fortfarande mer 

fördelaktigt än ett östligt. Med ett centralt läge 

blir kapacitetspåverkan på det befintliga 

järnvägsnätet begränsad.  

Figur 117. Principiella stationslösningar i Hässleholm. 

 

Landskap. I Hässleholm bedöms landskapet vara mer tåligt i det centrala och i det östliga läget. Ett 

centralt läge förstärker stadens roll som stationsort och anläggningen kan integreras med befintlig 

järnväg, även om den nya järnvägen innebär skalbrott som kan försämra upplevelsevärdet av staden. 

Det östliga läget är redan idag påverkat av befintlig infrastruktur och landskapet bedöms därför ha 

relativt god tålighet för anläggningens skala och struktur. Längre söderut kan dock järnvägen ha 

negativ påverkan på höga naturvärden varför effekternas omfattning är starkt beroende av järnvägens 

närmare sträckning och utformning.  

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

att negativa effekter för människors hälsa undviks i större utsträckning än i ett centralt läge. Med den 

nya höghastighetsjärnvägen skapas en ny barriär. Det centrala läget innebär att den nya järnvägen 

samförläggs med befintlig järnväg. I det östliga läget finns möjligheter till sammanläggning med 

vägarna 21 och 23. 

Resurser tillgängliga för människan. De flesta stationslägen berör grundvattentäkter och 

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

Klimat. Ej alternativskiljande. 

Genomförbarhet. Samtliga lösningar i Hässleholm bedöms vara tekniskt genomförbara. En central 

lösning är mer komplicerad än en östlig eller västlig lösning, eftersom järnvägen passerar genom 

bebyggelsen och innebär omfattande ombyggnationer av vägar, gator och befintliga spår samt 

rivningar av fastigheter i de centrala delarna av staden. Det medför också en ombyggnad eller flyttning 

av befintlig bangård vilket är komplicerat med pågående trafik. En östlig eller en västlig lösning 
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innebär att både befintlig järnväg och befintliga vägar behöver korsas, vilket bedöms vara möjligt. 

Göingeåsen kan behöva passeras både i den östliga och västliga lösningen vilket kan bli komplicerat 

beroende på hur sträckningen sker, bergkvalitet och tekniska val.  

Kostnad. Kostnaden för en station i Hässleholm bedöms ligga i intervallet 9 till 16 miljarder kronor. 

En västlig och östlig lösning ligger i det nedre spannet och en central lösning ligger i det övre spannet. 

I kostnaden ingår station samt anslutande spår norr och söder om stationen på en sträcka av ca 20 km.  

Måluppfyllelse. Den centrala lösningen har sammantaget bäst måluppfyllelse på funktionsmålets 

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

platsspecifika förutsättningar som finns inom det aktuella stationsalternativet eller delområdet, samt 

hur stationen och järnvägen kommer att förläggas och utformas i det fortsatta arbetet.   

Sammanfattande kommentar. Sammantaget framstår en central eller östlig lösning som mest 

fördelaktigt. De effekter på samhällsutveckling och tillgänglighet som ett centralt alternativ innebär 

bedöms uppväga den extra kostnad som detta alternativ innebär. För det östliga alternativet finns en 

potential för stadsutveckling och tillgänglighet, detta tillsammans med den lägre kostnaden gör 

alternativet intressant att studera vidare. En västlig lösning bedöms ha marginell potential för 

stadsutveckling och tillgänglighet och bedöms därför inte vara intressant att studera vidare. De 

centrala och östliga alternativen bör utredas vidare.   

Station Lund 

Lund har tre stycken olika lösningar studerats, ett västligt, ett centralt och ett östligt alternativ. 

Tillgänglighet. Ett centralt läge bedöms som 

mest fördelaktigt eftersom bytesmöjligheterna 

till andra järnvägar och övrig kollektivtrafik då 

är maximala.  

Samhällsutveckling. Ett centralt läge 

bedöms som mest fördelaktigt. Med ett 

centralt läge nås många bostäder, arbetsplatser 

och strategiska målpunkter inom gångavstånd. 

Med ett centralt läge blir kapacitetspåverkan 

på det befintliga järnvägsnätet begränsad. I 

Lund gör de kommunala utbyggnadsplanerna i 

ett östligt läge att detta alternativ är att föredra 

framför ett västligt alternativ. Ett centralt läge 

är dock fortfarande mer fördelaktigt än ett 

östligt. 

Figur 118. Principiella stationslösningar i Lund. 

 

Landskap. I Lund bedöms landskapet ha relativt god tålighet för en station i alla lägen; västligt, 

centralt och östligt. I det centrala läget följer anläggningen stadens struktur vilket underlättar 

inpassning. Det redan stora stationsområdet förvisso än mer storskaligt men bedöms ha viss tålighet 
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utan att upplevelsen av Lund går förlorad. Det centrala läget kan dock innebära stor negativ påverkan 

på flera utpekade kulturmiljöer. I det östliga läget bedöms det möjligt att integrera järnvägen i det 

storskaliga och starkt infrastrukturpåverkade området, även om det finns risk för att befintlig barriär 

förstärks. Effekternas omfattning är dock starkt beroende av järnvägens närmare sträckning och 

utformning. Det västliga läget saknar koppling till Lunds stadsbebyggelse.  

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

att negativa effekter för människors hälsa undviks i större utsträckning än i ett centralt läge. Med den 

nya höghastighetsjärnvägen skapas en ny barriär. I Lund innebär det centrala läget att den nya 

järnvägen samförläggs med befintlig järnväg. I det östliga läget finns möjligheter till sammanläggning 

med E22. 

Resurser tillgängliga för människan. De flesta stationslägen berör grundvattentäkter och 

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

Klimat. Ej alternativskiljande. 

Genomförbarhet. Samtliga lösningar i Lund bedöms vara tekniskt genomförbara. En central lösning 

bedöms som mer komplicerad än en västlig lösning, den innebär omfattande ombyggnationer av 

vägar, gator och befintliga spår samt rivningar av fastigheter i de centrala delarna av staden. Det 

medför också en ombyggnad av befintlig bangård vilket är komplicerat med pågående trafik. I det 

östliga läget medför de topografiska förhållandena som råder längs sträckan att befintlig infrastruktur 

påverkas vilket gör att alternativet kommer att vara mycket komplicerat att genomföra. 

Kostnad. Kostnaden för en station i Lund bedöms ligga i intervallet 3,5 till 19 miljarder kronor. En 

västlig station ligger i det nedre spannet. En östlig lösning ligger i mitten av spannet och en central 

lösning ligger i det övre spannet. I kostnaden ingår station samt anslutande spår (13-19 km) norr och 

söder om stationen. 

Måluppfyllelse. Den centrala lösningen har sammantaget bäst måluppfyllelse på funktionsmålets 

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

platsspecifika förutsättningar som finns inom det aktuella stationsalternativet eller delområdet, samt 

hur stationen och järnvägen kommer att förläggas och utformas i det fortsatta arbetet.   

Sammanfattande kommentar. Sammantaget framstår den centrala eller östra lösningen som mest 

fördelaktig. De effekter för samhällsutveckling och tillgänglighet som ett centralt alternativ får bedöms 

uppväga den extra kostnad som detta alternativ innebär. För det östliga alternativet finns potential för 

stadsutveckling, detta tillsammans med den lägre kostnaden gör alternativet intressant att studera 

vidare. En västlig lösning bedöms ha marginell potential för stadsutveckling och tillgänglighet och 

bedöms därför inte vara intressant att studera vidare. De centrala och östliga alternativen bör utredas 

vidare.   
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Sträckor 

På sträckorna Taberg/Tenhult-Värnamo, Värnamo-Hässleholm och Hässleholm-Lund har en analys 

genomförts av möjligheten att komma fram med en höghastighetsjärnväg i olika delområden, ett 

västligt, ett centralt och ett östligt delområde. 

Landskap. Utifrån 

landskapskaraktärsanalysen bedöms, mycket 

förenklat, området i gränszonen mellan det 

västliga och centrala delområdet längs 

sträckan Taberg/Tenhult-Hässleholm vara 

något mer fördelaktigt än de östliga 

delområdena. Utmed sträckan Hässleholm – 

Lund bedöms i nuläget gränszonen mellan det 

centrala och östliga delområdet vara något 

mer fördelaktigt. Effekternas omfattning är 

dock starkt beroende av järnvägens mer 

exakta sträckning och utformning. 

 

 

 

Figur 119. Åtgärdsvalsstudien olika sträckor med tillhörande delområden. 

 

Hälsa och säkerhet. Den nya höghastighetsjärnvägen medför att det tillförs en fysisk barriär i nord-

sydlig riktning längs hela utredningsområdet. Den fysiska barriären kan skära av viktiga samband 

(vägar) i öst-västlig riktning. Den kan också innebära en fysisk barriär för upprätthållande av sociala 

sammanhang och strukturer. Det finns flera målpunkter för rekreation som kan komma att påverkas 

av buller och försämrad tillgänglighet. Påverkan på luftkvaliteten längs sträckorna bedöms vara 

försumbar då det primärt är vid inbromsning som det skapas skadliga partiklar. I denhär skalan 

bedöms effekter inom fokusområdet Hälsa och säkerhet inte vara alternativskiljande. 

Resurser tillgängliga för människan. Längs hela utredningsområdet finns det 

grundvattenförekomster och vattenskyddsområden. I norra delen av utredningsområdet är det 

framförallt skogsmark, medan söder om Hässleholm finns det mycket värdefull jordbruksmark. 

Klimat. Ej alternativskiljande. 

Genomförbarhet. I hela utredningsområdet finns stora mängder morän vilket är gynnsamt ur 

byggnadstekniska aspekter då morän vanligtvis har hög bärighet vilket innebär att 

förstärkningsåtgärder sällan erfordras i denna typ av jord vid anläggande av järnväg. I hela området 

förekommer också isälvssediment vilket sannolikt innebär någon form av grundförstärkning. 

Isälvssediment är dessutom vanligtvis kraftigt vattenförande. Vid anläggande av järnväg i skärning 

genom isälvssediment måste därför de hydrogeologiska förutsättningarna klarläggas och åtgärder 
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utföras för att inte riskera avsänkningar av grundvattnet. Berg, vilket vanligtvis är gynnsamt för att 

anlägga järnväg, förekommer främst i den östra delen mellan Taberg/Tenhult-Värnamo. På sträckan 

mellan Hässleholm och Lund finns horstar i nordvästlig-sydöstlig riktning; Göinge-, Nävlinge-, 

Linderöds-, Matteröds- och Söderåsen. Passagen av dessa horstar kan bli komplicerat beroende på hur 

sträckningen sker, bergkvalitet och tekniska val. I denhär skalan är det svårt att förorda något 

delområde utifrån Genomförbarhet, det gäller samtliga sträckor. 

Sammanfattande kommentar hela utredningsområdet  

Sammantaget framstår centrala eller östra lösningar som mest fördelaktiga i samtliga tre städer. De 

effekter på samhällsutveckling och tillgänglighet som ett centralt alternativ får bedöms uppväga den 

extra kostnad samt komplexitet som dessa alternativ innebär. I Lund och Hässleholm bedöms 

landskapet samverka med en ny station i ett centralt läge. Den centrala lösningen har sammantaget 

bäst måluppfyllelse på fokusområdena Tillgänglighet och Samhällsutveckling. För övriga 

fokusområden är måluppfyllelsen till stor del beroende på aspekt, de platsspecifika förutsättningarna i 

delområdet, samt stationen och järnvägens närmare lokalisering och utformning. 

För de östliga alternativen finns potential till samhällsutveckling (kommunala bebyggelseplaner) i 

samtliga tre städer. Landskapet har en skala/struktur som tål en ny station och de östliga alternativen i 

samtliga städer har en jämförelsevis låg kostnad. De östliga lösningarna har sammantaget en relativt 

god måluppfyllelse på fokusområdena Tillgänglighet och Samhällsutveckling. För övriga 

fokusområden är måluppfyllelsen till stor del beroende på aspekt, de platsspecifika förutsättningarna i 

delområdet, samt stationen och järnvägens närmare lokalisering och utformning. 

De västliga lösningarna bedöms ha marginell potential för stadsutveckling och tillgänglighet. Detta 

uppvägs inte av den lägre kostnad som dessa alternativ innebär. De västliga lösningarna har 

sammantaget en något sämre måluppfyllelse på fokusområdena Tillgänglighet och 

Samhällsutveckling. För övriga fokusområden är måluppfyllelsen till stor del beroende på aspekt, de 

platsspecifika förutsättningarna i delområdet, samt stationen och järnvägens närmare lokalisering och 

utformning. 

Sammanfattningsvis bör de centrala och östliga alternativen utredas vidare i Värnamo, Hässleholm 

och Lund.  

På sträckorna Taberg/Tenhult-Värnamo, Värnamo-Hässleholm och Hässleholm-Lund bedöms inte 

konsekvenserna för fokusområdena Hälsa och säkerhet, Resurser tillgängliga för människan och 

Klimat skilja sig åt mellan delområde väst, central och öst. Utifrån fokusområde Landskap och 

Genomförbarhet bedöms i nuläget gränszonen mellan delområden central och väst längs sträckan 

Taberg/Tenhult – Hässleholm och området i gränszonen mellan delområde central och delområde öst 

längs sträckan Hässleholm – Lund vara något mer fördelaktiga. Effekternas omfattning är dock starkt 

beroende av järnvägens sträckning och utformning. 

Måluppfyllelsen för de olika sträckorna och delområdena är till stor del beroende på aspekt, de 

platsspecifika förutsättningarna i delområdet, samt stationen och järnvägens närmare lokalisering och 

utformning.  
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Figur 120. Sammanställning av måluppfyllelsen för studerade stationer och sträckor, se kapitel 8.4.1 för 

bedömningsskala. 
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11. Förslag till inriktning TRV 

Detta kapitel kommer att skrivas i den färdiga rapporten som färdigställs i början på 2018. 

Trafikverket kommer att utforma inriktning och rekommendation om fortsatt arbete efter inhämtade 

synpunkter från berörda parter. En tydligare inriktning för höghastighetsjärnvägens utbyggnad 

förväntas i kommande åtgärdsplanering och utbyggnadsstrategi under 2017, vilket kommer att 

påverka inriktning och rekommendation.  
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Sammanfattning
Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att planera för en utbyggnad av 
höghastighetsjärnväg mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. 
Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att planera för en utbyggnad av 
höghastighetsjärnväg mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö.

Den nya järnvägen kommer att göra stora avtryck i landskapet där 
den går fram. För att möjliggöra en så bra landskapsanpassning som 
möjligt krävs förståelse för landskapets förutsättningar, känslighet och 
potential. En landskapskaraktärsanalys (LKA) ligger därför som grund för 
utredningsarbetet. 

Landskapskaraktärsanalysen fokuserar på samspelet mellan ett områdes 
naturförhållanden, markanvändning, historiska och kulturella innehåll samt 
upplevelsebara förhållanden. Landskapskaraktärsanalysen ger en sammansatt 
bild av de landskapliga förutsättningarna och lyfter landskapets känsligheter 
och potential. Landskapskaraktärsanalysen är gjord på en översiktlig nivå 
och kommer att fördjupas i samband med val av sträckning i kommande 
planläggningsprocess. 

Studien omfattade inledningsvis ett stort geografiskt område mellan 
Jönköping och Malmö. Efter Sverigeförhandlingens besked i februari 2016 
om att det var sträckan Taberg/Tenhult – Värnamo – Hässleholms – Lund 
som bäst uppfyllde uppsatta mål och krav för höghastighetssystemet har 
utredningsarbetet koncentrerats kring stationsorter och sträckorna mellan 
orterna.  Analyserna av tätorterna är mer inzoomade jämfört med sträckorna 
vilket ger en något mer finmaskig indelning i landskapskaraktärsområden.

Arbetet med landskapskaraktäriseringen har skett i en grupp bestående 
av landskapsarkitekter, ekologer/biologer, kvartärgeologer och 
kulturmiljöexperter. Fältbesök har genomförts för att fånga gemensamma 

intryck och verifiera karaktärsområdesindelningen. Syftet med att ange 
ett områdes känslighet och potential är att tidigt se möjligheterna till en 
så bra lösning som möjligt.  Bedömningen av känslighet och potential är 
ett analysarbete som har en framåtsyftande ambition och som görs utifrån 
en helhetssyn på landskapet. Att visa på känslighet i landskapet är inte att 
uppmana till ett undvikande av olika områden. Det syftar heller inte till någon 
klassning eller gradering av områden.

Landskapskaraktärsområden
Utredningsområdet har delats in i 44 karaktärsområden. Områdena beskrivs 
utifrån dess geologiska förutsättningar, naturmiljö, kulturmiljö samt hur 
landskapet upplevs. Dess känslighet och potential lyfts fram. Ett antal 
nyckelfaktorer för varje landskapskaraktär redovisas.  Med nyckelfaktorer 

Höghastigehetsjärnväg i Spanien. 
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menas karaktärsdanande eller funktionsbaserade faktorer som har betydelse 
för landskapstypens karaktär och funktion och som kan påverkas av järnvägen. 

För att förtydliga resultatet av landskapskaraktärsanalysen och för att öka 
förståelsen för landskapets komplexitet i en övergripande skala har en 
sammanvägd bild av landskapens komplexitet tagits fram. Det ska poängteras 
att de komplexa områdena inte visar på områden att undvika, utan områden 
som utgörs av flera överlappande värden.

Taberg/Tenhult – Värnamo. 
Stäckan går genom ett storskaligt kuperat landskap och längre söderut ett 
sjörikt flackt landskap. Mot norr är landskapet mer kuperat. Landskapets 
rikting är genomgående nord-sydlig med Lagans dalgång som tydlig markör av 
riktningen. 

Värnamo-Hässleholm. 
Sträckan går till stora delar genom ett sjörikt flackt landskap. I de södra 
delarna övergår landskapet till ett mosaiklandskap.  Sträckan präglas av 
de vidsträckta flacka skogslandskapen som bryts upp av vattendrag med 
uppodlade dalgångar i nord-sydlig riktning. De södra delarna saknar riktning 
och har en mer jämn fördelning mellan öppna och och slutna (skogsbevuxna) 
landskap.

Hässleholm och Lund. 
I de norra delarna går sträckan genom mosaiklandskapet som söder om 
Hässleholm genomkorsas av flera horstar vilka går i nordväst-sydostlig 
riktning. Längre söderut övergår landskapet till utpräglats slättlandskap.  

Södra Sverige indelat i landskapstyper. Källa: ”Översiktlig landskapskaraktärsanalys, södra 
Sverige”. Källa: Trafikverket
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Generella känsligheter 
Inom i stort sett hela utredningsområdet, bortsett från Skånes slättlandskap 
är jordbruken ofta småskaliga, insprängda i stora skogsbygder och 
koncentrerade till vattendrag och sjöar. Jordbruksmiljöerna fyller funktioner 
för såväl flora, fauna och som kulturbärare och de är känsliga för försvårade 
brukningsmöjligheter.  

Även skogsbruket har en viss känslighet när det gäller påverkan som kan 
försvåra brukandet. Skogsbruket bidrar till en levande landsbygd och 
möjliggör för människor att bo kvar på landsbygden. Det i sin tur bidrar till 
viss del till ett mer varierat landskap och fungerande infrastruktur. 

Det finns en viss känslighet som avser landskapets skala, form och 
rumslighet kopplat till höghastighetsjärnvägen som element. De olika 
landskapskaraktärsområdena har olika förmåga att ”ta emot” detta element. 
Småskaliga landskap bedöms är mer känsliga, eftersom skalan bryts – 
d.v.s. skalbrott. Kopplat till detta hör den visuella aspekten och hur synlig 
höghastighetsjärnvägens blir i olika landskap och hur anläggningen förankras i 
eller kan anpassas till landskapet. 

Generell potential 
Genomgående utmed hela sträckan finns 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.

Höghastighetsjärnvägens sidoområden kan utformas så att 
spridningssamband stärks.

Driftvägar kan bidra med nya rörelsemöjligheter och nyttas för såväl friluftsliv 
som skogs- och jordbruk. 

Utformas järnvägen och dess omgivningar väl kan potential till att skapa nya 
miljöer uppstå. 
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1 Bakgrund 
Denna rapport är ett underlag för Åtgärdsvalsstudie Höghastighetsjärnväg 
Jönköping - Malmö och i det fortsatta arbetet med höghastighetsjärnvägen. 
Kunskapen om varför landskapet ser ut som det gör och förståelsen för hur det 
fungerar är avgörande för möjligheten att förlägga och utforma järnvägen så 
bra som möjligt. 

1.1 Ändamål och Övergripande projektmål
Trafikverket har formulerat följande ändamål för höghastighetsjärnvägen:

• Frigöra kapacitet på befintlig järnväg för att möjliggöra robusta och 
hållbara transporter för människor och gods

• Genom ökad tillgänglighet skapa förutsättningar för regional utveckling

• Genom snabba och hållbara persontransporter knyta samman Stockholm 
C och Göteborg C på två timmar och Stockholm C och Malmö C på två och 
en halv timme

• Öka tillgängligheten till de internationella marknaderna för människor och 
näringsliv

Trafikverket har också gjort en precisering av ändamålet genom ett antal olika 
övergripande projektmål. Dessa är knutna till de transportpolitiska målen, 
funktionsmålet och hänsynsmålet. De övergripande projektmålen beskriver 
både vad som eftersträvas inom respektive område men också vad systemet 
ska bidra med. De övergripande projektmålen är gemensamma för hela 
höghastighetssystemet. Trafikverket har formulerat följande Övergripande 
projektmål:

• Höghastighetsjärnvägen ska möjliggöra attraktiva och tidseffektiva resor 
för alla.

• Höghastighetsjärnvägen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom 
att binda samman större städer.

• Höghastighetsjärnvägen ska bidra till ökad attraktivitet i regioner och 
stationsorter.

• Höghastighetsjärnvägen ska lokaliseras och utformas med utgångspunkt i, 
och med anpassning till, landskapets förutsättningar.

• Höghastighetsjärnvägen ska ges en omsorgsfull utformning och bidra till 
långsiktigt attraktiva miljöer i både stads- och landsbygd. 

• Människor ska erbjudas en god och hälsosam livsmiljö såväl i stationsorter 
som utmed höghastighetsjärnvägen. 

• 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.

Till varje övergripande projektmål har också ett antal olika specifika 
projektmål formulerats för Åtgärdsvalsstudien Jönköping-Malmö. Det är mot 
projektmålen som bedömningen av måluppfyllelse för olika alternativ görs.

1.2 Landskapskaraktärsanalysens bidrag
För att en järnvägsanläggning ska kunna uppfylla restidsmålet 2 timmar 
mellan Stockholm och Göteborg krävs hastigheter på 320 km/h. Kraven 
på banan och dess geometri är därför höga. Ett stelt, storskaligt och linjärt 
element ska infogas i landskapet. 

Landskapskaraktärsanalysen fokuserar på samspelet mellan ett områdes 
naturförhållanden, markanvändning, historiska och kulturella innehåll samt 
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upplevelsebara förhållanden. Den är underlag för bedömning av landskapets 
känslighet, vilken även kommer att leda till rekommendationer för det 
fortsatta utredningsarbetet. Landskapskaraktärsanalysen är gjord på en 
översiktlig nivå och kommer att fördjupas i samband med val av sträckning i 
kommande planläggningsprocess. 

Rapporten är upplagd så att läsaren först får en beskrivning av bakgrund, 
syfte och metod. Därefter följer kapitel 4-9 som redovisar en helhetsbild av 
landskapets karaktärer och funktioner. En del av arbetet med analysen har 
varit att definiera skillnader i landskapskaraktärer. Utredningsområdet har 
delats in i 44 karaktärsområden och utifrån dessa görs karaktärsbeskrivningen.

I samband med Sverigeförhandlingens arbete kring stationsorterna gjordes 
tätortsanalyser för Värnamo, Hässleholm och Lund. Tätortsanalyserna är 
gjorda i en annan skala. Kring tätorterna är landskapskaraktärsområdena 
indelade mer finmaskigt, vilket innebär att de under passagerna täcks in helt i 
ett mer övergripande karaktärsområde. 

1.3 Landskapskaraktärsanalys i ÅVS-arbetet
Åtgärdsvalsstudier kan generellt sägas vara ett verktyg som hjälper till att 
koppla samman mål och principiella lösningar för att tidigt upptäcka vad 
som kan bli viktiga frågor att hantera i det fortsatta arbetet med planering 
och projektering av höghastighetsjärnvägen. Landskapskaraktärsanalysen 
är ett steg i processen att identifiera dessa mål och lösningar genom 
att samla kunskap och förståelse om det landskap åtgärderna inom 
åtgärdsvalsstudien rör sig i. Landskapskaraktärsanalysen ger en sammansatt 
bild av de landskapliga förutsättningarna och lyfter landskapets känsligheter 
och potential. I arbetet med att hitta de bästa lösningarna är därför 
landskapskaraktärsanalysen utgångspunkt för såväl de tekniska lösningarna 
som val av höghastighetsjärnvägens sträckning, läge och utformning. 

För att en järnvägsanläggning ska kunna uppfylla restidsmålet 2 timmar 
mellan Stockholm och Göteborg krävs hastigheter på 320 km/h. Kraven 
på banan och dess geometri är därför höga. Ett stelt, storskaligt och linjärt 
element ska infogas i landskapet. 

Arbetsprocess i ÅVS-arbetet. Källa: Trafikverket.
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1.4 Tidigare utredningar 
Nedan listas ett urval av utredningar med koppling till den här studien:

• Kapacitetsutredningen, ett flertal utredningar, t.ex. Transportsystemets 
behov av kapacitetshöjande åtgärder – förslag på lösningar till år 2025 och 
utblick mot år 2050 (Trafikverket, 2012)

• Trafikering med nya höghastighetsbanor Stockholm – Göteborg/Malmö 
(Trafikverket 2015)

• Översiktlig landskapskaraktärsanalys, södra Sverige(ÖLKA), 
Underlagsrapport till åtgärdsvalsstudier för ny höghastighetsjärnväg 
Linköping–Borås samt Jönköping–Malmö (Trafikverket, 2015).

• Höghastighetsbanor - ”anpassning till landskapets förutsättningar och 
funktioner”, 2009.

1.5 Geografisk avgränsning
För geografisk avgränsning hänvisas läsaren till Åtgärdsvalsstudie 
Höghastighetsjärnväg Jönköping – Malmö (2017-02-15).

Utbredningsområdet har utgjorts av det gröna området markerat på bilden ovan. Utredningsområdet har sedan 
successivt avgränsats genom olika prioriteringar och val. Dessa beskrivs närmare i PM Val och prioriteringar.

Successivt under projektets gång har området som utreds avgränsats till ovanstående. Utredningsormådets 
gränser utgår i stort ifrån restiden.
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2.1 Landskapskonventionen
Enligt den Europeiska landskapskonventionen, som ratificerats av Sverige 
år 2011, definieras landskap som: ”Landskap är ett område sådant som det 
uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och 
samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer”. Ratificering innebär 
att landet förbinder sig att inarbeta konventionens intentioner i sin nationella 
lagstiftning och politik.

Konventionen betonar landskapet som en viktig del av människors 
livskvalitet överallt. Den omfattar såväl stadsområden som landsbygd, såväl 
vardagslandskapet som särskilt värdefulla landskap, men även landskap som 
är negativt påverkade och mindre estetisk tilltalande. Det behöver beaktas när 
landskapet som helhet värderas. 

Sverige har i och med ratificeringen förbundit sig att bedriva en aktiv 
landskapspolitik och förvalta landskapet genom att sätta mål för, utveckla, 
förbättra och skydda landskap. I Sverige sker det genom kommuners och 
myndigheters arbete enligt gällande lagstiftning.

2.2 Syfte med Landskapskaraktärsanalysen
Alla åtgärder och förändringar som vidtas, påverkar och präglas av det 
omgivande landskapet. Höghastighetsjärnvägens sträckning mellan Jönköping 
och Malmö kommer oavsett var den lokaliseras att bli cirka 25 mil lång och 
passera genom många olika typer av landskap. Den nya järnvägen kommer 
att göra stora avtryck där den går fram. För att höghastighetsjärnvägen ska 
kunna lokaliseras och utformas så landskapsanpassat som möjligt är det 
viktigt att förstå landskapets känslighet, tålighet och vilka potential som 
kan lösas ut om en höghastighetsjärnväg förläggs i just det landskapet. En 
viktig grund i arbetet med höghastighetssystemets sträckningar är därför 
att ha kunskap och förståelse för de förutsättningar som landskapet ger. 
Landskapskaraktärsanalysens viktigaste uppgift är att bidra till en bättre 

sträckning, utformning och utförande av infrastrukturåtgärder. Därför ska den 
utgöra en kunskapsgrund för planerings- och projekteringsprocessen. 

Det utredda området har inom arbetet med denna landskapskaraktärsanalys 
delats in i 44 karaktärsområden och utifrån dessa görs karaktärsbeskrivningen.  
För beskrivning av de yttre områdenas geografiska avgränsning, se 
Åtgärdsvalsstudien, 4.2.

LANDSK
APSKARAKTÄRSANALYS

KÄNSLIGHET POTENTIALUTVECKLINGSTENDENSER

KARAKTÄRSBESKRIVNING

LANDSKAPETS TIDSDJUP LANDSKAPETS FORM LANDSKAPETS EKOLOGI

Landskapskaraktärsanalysens delar. Källa: ”Landskap i långsiktig planering”, Trafikverket.

2 Landskapskaraktärsanlays – syfte och metod
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2.3 Metod 
Arbetet med landskapskaraktärsanalysen har i stort skett i enlighet med den 
metod som redovisas för i ”Landskap i långsiktig planering” med delrapporter 
och underlag, och som i sin tur bygger på LCA -metoden (Landscape Character 
Assessment).

Karaktärsbeskrivningarna grundas i tematiska studier av landskapsekologi, 
människans landskapsutnyttjande över tid och landskapets form. 
De teman som analyserats är de som bedömts beröras av just en 
höghastighetsjärnväg. Se lista nedan över vilka tematiska kartstudier som 
ingått i denna analys. Kartorna finns samlade i Miljöbedömningen. I denna 
landskapskaraktärsanalys har socioekonomiska aspekter i ett översiktligt 
perspektiv delvis ingått i analysen.

Att identifiera och lyfta fram landskapets känslighet och potential 
ger förståelse för och pekar på viktiga frågor att beakta om en 
sträckning av höghastighetsjärnvägens blir aktuell i de respektive 
landskapskaraktärsområderna.

Landskapskaraktärsanalysen innefattar beskrivningar av aspekter som i 
Miljöbedömningen ingår i Fokusområde landskap, dessa är; ”Landskapets 
form och upplevelse” samt delar av ”Kulturmiljö” och ”Naturmiljö”. Dessa 
tre aspekter beskrivs och målbedöms var för sig i miljöbedömningen. 
Övriga aspekter och/eller tematiska studier som gjorts i samband med 
landskapskaraktärsanalysen redovisas i sin helhet i miljöbedömningen. 

Lista på genomförda tematiska kartstudier (återfinns i Miljöbedömningen):

• Kulturmiljö

• Naturmiljö

• Geologi

• Hydrologi

• Jorddjup

• Topografi

• Befolkningstäthet

• Materiella tillgångar

”Snurran” ger en bild av de olika momenten i arbetet med landskapskaraktärsanalysen.  Källa: ”Landskap i 
långsiktig planering”, Trafikverket.
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2.3.1 Karaktärsbeskrivning
För motiv till geografisk avgränsning av utredningsområdet hänvisas läsaren 
till ÅVS-rapporten. I arbetet med landskapskaraktärsanalysen har landskapet 
inom utredningsområdet delats in i karaktärsområden. Indelningen har 
utgått från de landskapstyper som identifierats inom arbetet med den 
Översiktliga landskapskaraktärsanalysen (ÖLKA). Då analysen för ÖLKA 
gjordes för stora delar av södra Sverige och var mer översiktlig, sammanfaller 
landskapskaraktärsområdenas gränser inte alltid med landskapstypernas. 
Landskapstypernas gränser har inte justerats i denna rapport.  Det ska också 
påpekas att aktuell LKA fortfarande är storskalig.

Arbetet med landskapskaraktäriseringen har skett i en grupp bestående 
av landskapsarkitekter, ekologer/biologer, kvartärgeologer och 
kulturmiljöexperter. Även experter på befolkning har bidragit med underlag 
avseende de olika befolkningsmönstren.  Fältbesök har genomförts för att 
fånga gemensamma intryck och verifiera karaktärsområdesindelningen. 
Indelningen i karaktärsområden är tänkt att visa på skillnader inom området 
och göra det lättare att kommunicera kring landskapets särdrag. Verkligheten 
är förstås mer dynamisk och komplex.

Fältbesök där experter inom landskaparkitektur, ekologi/biologi, kvartärgeolog och kulturmiljö deltog. 

2.3.2 Känslighet och potential
Syftet med att ange ett områdes känslighet och potential är att tidigt se 
möjligheterna till en så bra lösning som möjligt.  Bedömningen av känslighet 
och potential är ett analysarbete som har en framåtsyftande ambition och som 
görs utifrån en helhetssyn på landskapet. 

Att visa på känslighet i landskapet är inte att uppmana till ett undvikande 
av olika områden. Det syftar heller inte till någon klassning eller gradering 
av områden. Utan att visa på känslighet är snarare ett ”tänk på att!” – ett 
sätt att uppmärksamma vad som är väsentligt att beakta för att behålla eller 
utveckla kvaliteter i landskapet samt att tidigt hitta de väsentliga frågorna för 
utformningen. Flera faktorer kan bidra till en samverkande känslighet. 

Via bedömning av känslighet och potential i landskapet kan 
rekommendationer formuleras som pekar på behov av fördjupad kunskap eller 
som utgör stöd för anläggningens utformning.

Att se potential i landskapet är ett proaktivt sätt att optimera lösningar. 
Potential handlar inte om hänsyn, åtgärder eller kompensation som styrs 
av miljölagstiftningen. Genom att se potentialen i landskapet kan man med 
hjälp av den anläggning som planeras stärka eller utveckla en karaktär eller 
funktion i landskapet alternativt åtgärda en identifierad brist. Potential har 
ofta en nära koppling till vissa typer av ekosystemtjänster. Men även en 
positiv resenärsupplevelse är exempel på en potential som behöver beaktas vid 
utformning av anläggningen då den bidrar till en attraktiv tågresa. 
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Komplexa landskap har i den gemensamma bedömningen lyfts fram på 
samma grunder som ovan men där det inte bedöms innebära lika stor skada 
om en höghastighetsjärnväg förläggs i området. Det måste dock likafullt 
nogsamt arbetas med höghastighetsjärnvägens sträckning och utformning.  

2.3.4 Utvecklingstendenser
Landskapet är föränderligt. En höghastighetsjärnväg, vilken i sig är en stor 
förändring, kan påskynda eller avstanna andra redan pågående processer. Ett 
försök att se sådana pågående tendenser har gjorts med hjälp av tillgänglig 
befolkningsstatistik och från synintryck i fält. 

2.3.5 Nyckelfaktorer
Med nyckelfaktorer menas karaktärsdanande eller funktionsbaserade faktorer 
som har betydelse för landskapstypens karaktär och funktion och som kan 
påverkas av järnvägen. 

En karaktärsbeskrivning är en neutral beskrivning av landskapets kännetecken. 
Valet av nyckelfaktorer utifrån en karaktärsbeskrivning bygger däremot 
på det trafikpolitiska hänsynsmålet som i sin tur grundas i de nationella 
miljökvalitetsmålen, där en hållbar utveckling eftersöks. Nyckelfaktorerna 
pekar på kvaliteter i landskapet som är väsentliga för att behålla i samband 
med järnvägsutbyggnaden för att inte karaktären ska gå förlorad. I detta ligger 
en värdering som bygger på landskapets samverkande karaktär och funktion. 

2.3.3 Landskapskomplex
För att förtydliga resultatet av landskapskaraktärsanalysen och för att öka 
förståelsen för landskapets komplexitet i en övergripande skala har en 
sammanvägd bild av landskapens komplexitet tagits fram. 

Landskapskomplexen har identifierats allt eftersom kunskapen om landskapet 
ökat. Det ska poängteras att de komplexa områdena inte visar på områden 
att undvika, utan områden som utgörs av flera överlappande värden. De 
identifierade landskapskomplexen har analyserats utifrån en övergripande 
nivå. Städer och tätorter är av sin natur mycket komplexa områden med har 
undantagits från komplexitetsanalysen, då dessa behöver analyseras i en mer 
detaljerad skala än inom ramen för denna studie. 

I kommande studier, och i samband med att alternativa lösningar ska 
identifieras och analyseras, bör skalan och områdesindelningen detaljeras. 
Landskapskomplexen som redovisas i denna studie pekar på landskapets 
känslighet. Dessa har dessutom redovisats och avgränsats i karta. 

Bedömningen har gjorts gemensamt mellan specialister inom teknikområden 
för landskap, natur- och kulturmiljö. Bedömningen grundar sig på de 
fältbesök, som ligger till grund för såväl landskapskaraktärsanalysen som 
miljöbedömningen.

Mycket komplexa landskap är områden som i en gemensam bedömning lyfts 
fram som mycket känsliga eller komplexa utifrån medverkande experters 
erfarenheter. Det är områden där en höghastighetsjärnväg troligtvis kan ge 
stor skada om inte sträckningen och utformning av anläggningen är mycket 
anpassad till området. Ofta sammanfaller detta med att flera nationella värden 
sammanfaller/överlappar och/eller erbjuder en unik landskapsupplevelse. Att 
uppfylla nationella värden är dock inget krav för att området ska bedömas som 
mycket komplex. 
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2.4 Medborgardialog kring planering och förvaltning av landskapet
Landskapskonventionen lyfter betydelsen av medborgarnas möjlighet att 
medverka i och påverka planering och förvaltning av landskapet. 

Den successiva uppbyggnaden av kunskap om och förståelse för landskapet 
under planeringsprocessen bör ta tillvara både expertkunskap och lokalt 
kunnande. I tidiga skeden studeras stora områden och då fokuseras på 
expertkunskap och regional kompetens. Ju mer detaljerade studierna blir, 
desto större är möjligheten för människor som bor och verkar i landskapet att 
både medverka och påverka genom att bidra med kunskap. 

Då åtgärdsvalsstudierna för Linköping-Borås respektive Jönköping-Malmö 
omfattat mycket stora geografiska områden och analyser på en översiktlig och 
principiell nivå har någon aktiv medborgardialog ännu inte initierats. När 
planeringen längs de aktuella sträckorna övergår i arbete med järnvägsplaner 
tar en formella samrådsprocess vid. Då formaliseras hur och i vilken 
omfattning en aktiv medborgardialog kring landskapsfrågorna ska genomföras.
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3 Regionala landskapstyper

Södra Sverige indelat i landskapstyper. Källa: ”Översiktlig landskapskaraktärsanalys, södra 
Sverige” Trafikverket

Följande landskapstyper identifierades i den inledande 
landskapskaraktäriseringen som gjordes inom ramen för ”Översiktlig 
landskapskaraktärsanalys” som togs fram av Trafikverket under 2015. Här 
återges endast korta beskrivningar. För mer utförliga beskrivningar hänvisas 
läsaren till rapporten. 
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Översiktlig karta över jordarter. Översiktlig karta över terräng.
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Trafikverket 

3.1 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.

Schematisk illustration av mosaiklandskapet. Källa: ”Översiktlig landskapskaraktärsanalys, södra Sverige” 
Trafikverket 

3.2 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.

3.3 Åslandskap
Mellan de flacka slätterna i södra Småland och nordvästra Skåne löper ett 
antal skogsdominerade horstar och höglänta, böljande mosaiklandskap.

3.4 Storskaligt sprickdalslandskap
Sprickdalslandskap kännetecknas av att det har minst en tydlig riktning. Åsar 
och dalar följer en eller ibland flera riktningar som orsakats av svaghetszoner 
i berggrunden. Den uppodlade marken, bebyggelsen och vägarna ligger 
företrädesvis i dalgångarna.

Schematisk illustration av åslandskapet. Källa: ”Översiktlig landskapskaraktärsanalys, södra Sverige” Trafikverket 

Schematisk illustration av storskaligt sprickdalslandskap. Källa: ”Översiktlig landskapskaraktärsanalys, södra 
Sverige” Trafikverket 
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3.5 Sjörikt flackt landskap
En stor del av Södra Småland ligger på den svagt sluttande urbergsslätten. 
Topografin är flack till böljande och mycket sjörik. Området ligger 
huvudsakligen över högsta kustlinjen och domineras av morän.

3.7 Vätternsänkan 
Området präglas av dess stora höjdskillnader, de branta sluttningarna i öst. 
Vätterns sydspets har präglats av mänsklig närvaro genom hela historien. 
Dagens numera sammanvuxna flerkärniga stadslandskap har påverkat den 
västra sidans odlingslandskap av herrgårdskaraktär. 

Schematisk illustration av sjörikt flackt landskap. Källa: ”Översiktlig landskapskaraktärsanalys, södra Sverige” 
Trafikverket 

Schematisk illustration av storskaligt böljande landskap. Källa: ”Översiktlig landskapskaraktärsanalys, södra 
Sverige” Trafikverket 

Schematisk illustration av vätternsänkan. Källa: ”Översiktlig landskapskaraktärsanalys, södra Sverige” Trafikverket 

3.6 Storskaligt böljande landskap (bergkullandskap)
Denna landskapstyp återfinns i ett bälte från de södra delarna av Västra 
Götaland till de norra delarna av Småländska höglandet, med skog och berg 
som når över 300 meter.
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3.8 Landskapskaraktärsområden
I följande kapitel beskrivs de karaktärsområden som har identifierats mellan 
Taberg/Tenhult – Lund. Utredningsområdet och karaktärsområderna har 
delats upp i tre sträckor Taberg/Tenhult-Värnamo, Värnamo-Hässleholm 
och Hässleholm – Lund och omfattas av fyra kartor, se figur intill. 
Utredningsområdet är cirka 30 km brett och 240 km långt och passerar över 
tre länsgränser. 

Landskapskaraktärer över sträckan mellan Taberg/Tenhult-Lund. Kartan är indelad mellan delsträckorna; 
Taberg/Tenhult-Värnamo, Värnamo-Hässleholm (2 kartblad), Hässleholm-Lund.
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3.8.1 Generell känslighet 
Inom hela utredningsområdet, från Taberg/Tenhult i norr till Lund i söder, 
domineras landskapet av flacka och mosaikartade skogslandskap. I dessa 
landskap är jordbruken ofta småskaliga och koncentrerade till vattendrag och 
sjöar. De finns även till viss del insprängda i skogslandskapen. Jordbruken 
bidrar till variation i landskapet. De fyller funktioner för såväl flora, fauna 
och som kulturbärare. Dess småskalighet gör de känsliga för försvårade 
brukningsmöjligheter, t ex genom en barriär som skiljer gårdscentra från 
odlingsmark. Detta är en återkommande känslighet i hela området, bortsett 
från slättlandskapen. 

Även skogsbruket har en viss känslighet när det gäller påverkan som kan 
försvåra brukandet. Det kan vara i form av splittring av ägor och barriäreffekter 
som skapar långa omvägar för brukaren. Skogsbruket bidrar till en levande 
landsbygd och möjliggör för människor att bo kvar på landsbygden. Det 
i sin tur bidrar till viss del till ett mer varierat landskap och fungerande 
infrastruktur. 

Det finns en viss känslighet som avser landskapets skala, form och 
rumslighet kopplat till höghastighetsjärnvägen som element. De olika 
landskapskaraktärsområdena har olika förmåga att ”ta emot” detta 
element. Storskaliga landskap bedöms som mindre känsliga då skalan i sitt 
sammanhang passar anläggningens, medan småskaliga landskap är mer 
känsliga, eftersom skalan bryts – d.v.s. skalbrott. Kopplat till detta hör den 
visuella aspekten och hur synlig höghastighetsjärnvägens blir i olika landskap 
och hur anläggningen förankras i eller kan anpassas till landskapet. 

3.8.2 Generell potential 
Genomgående utmed hela sträckan finns 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.

Höghastighetsjärnvägens sidoområden kan utformas så att spridningssamband 
stärks.

Driftvägar kan bidra med nya rörelsemöjligheter och nyttas för såväl friluftsliv 
som skogs- och jordbruk. 

Utformas järnvägen och dess omgivningar väl kan potential till att skapa nya 
miljöer uppstå. 

Exempel på jordbruksdrift i mindre skala. Dessa funktioner och detta landskap är känsliga för påverkan som 
kan innebär försvårade brukningsmöjligheter, t ex genom en barriär som skiljer gårdscentra från odlingsmark.
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4 Karaktärsområden mellan Taberg/Tenhult 
- Värnamo
Utredningsområdet mellan Taberg/Tenhult ner till Värnamo är 60 km 
långt och ca 30 km brett. Området ligger inom Jönköpings län och 
innefattar Jönköpings stad, Vaggeryd-, Gnosjö-, och Värnamo kommun. 
De tätorter som passeras förutom Taberg, Tenhult och Värnamo är 
Hok, Vaggeryd, Skillingaryd och Klevshult. Området består bland annat 
av ett storskaligt böljande landskap, - det småländska höglandet, som 
domineras av skog. Landskapet har tydliga nordsydliga riktningar med 
flertalet moss- och myrmarker och stråk där Store Mosse väster om 
Värnamo utgör den största. Inom området finns ett antal väl bevarade 
odlingslandskap med lång kontinuitet, lokaliserade i höjdlägen. Det största 
området av sammanhängande odlingslandskap ligger söder om Taberg, i 
Bratteborgsområdet. I nord-sydlig riktning sträcker sig två större dalgångar, 
Lagans dalgång i väst och Häråns dalgång i öst. Dessa omges av flackare 
partier av isälvsavlagringar. E4:an går parallellt längs med Lagans dalgång 
från Jönköping till Värnamo, vidare söder ut. Utanför Skillingaryd ligger 
Skillingaryds skjutfält som varit militärt område sedan 1600-talet. Nordöst om 
Värnamo ligger Hagshults flygplats som används för militära ändamål. 

Landskapskaraktärer över sträckan mellan Taberg/Tenhult-Värnamo. 
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Väster om Värnamo ligger Store Mosse nationalpark, en av södra Sveriges största myrmark. Området har en unik flora och fauna, och är välbesökt året om av såväl fåglar som människor. 
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4.1 Tabergsådalen

4.1.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Inom ramen för utredningsområdet tangeras endast en liten del av 
Tabergsådalen. Landskapet präglas starkt av förkastningsbranter i nord-
sydlig riktning som utgör en förlängning av Vätternsänkan. Berggrunden 
består av graniter med en ålder på 1,3 till 1,4 miljarder år. Det finns ett stort 
inslag av mörka djup- och gångbergarter. Taberg består av en sådan mycket 
mörk bergart som har ett stort innehåll av ett ovanligt mineral som innehåller 
vanadin, titan och magnetit. 

Dalgången är fylld med isälvssediment av sand, grus och silt som ömsom bildar 
flacka fält och ömsom stora kullar. De uppstickande bergkullarna är täckta av 
tunn morän. De flackare partierna runt omkring karaktäriseras av välbevarade 
odlingslandskap med äng och naturbetesmarker. 

I Tabergsådalen rinner Tabergsån fram. Tabergsån har tidigare haft stor 
betydelse för fabriker och kraftverk. Här har industriverkasamheter som 
gjuteri-, konfektion- och snickeriverksamheter bedrivits. Taberg har varit en 
viktig plats för brytning och hantering av järnmalm sedan medeltiden och 
i området kan flera lämningar från järnhanteringen hittas. Området utgör 
riksintresse för kulturmiljövården. Idag präglas karaktären kring ån av dess 
kvarvarande byggnader och kvarnar.

Berget Taberg reser sig över 100 meter högre än omgivningen och ger en stark 
prägel på omgivande landskap. Ravinen är smal och upplevs som trång, med 
flertalet element som vägar, järnvägar, Tabergsån samt ett pärlband villor 
längsmed vägen.  Taberg som är ett Natura 2000-område och riksintresse för 
naturvård har genom bergarten en särpräglad och mycket artrik växtlighet. 
De sällsynta ormbunksarterna brunbräken och grönbräken återfinns här. 
Som lokal för mossor tillhör Taberg de artrikare i södra Sverige. Ett flertal 
fladdermusarter övervintrar i de gamla gruvgångarna. 

Med sin rika flora- och fauna och intressanta geologi är Taberg och dess 
omgivning ett välbesökt turistmål med stora rekreationsvärden. Orterna 
Hovslätt, Norrahammar, Taberg och Månsarp har en intressant tätortsbildning 
av ”bandstadskaraktär”, det vill säga att en stor del av husen är placerade längs 
med huvudgatan.  

Utsiktplats uppe från Taberg. Ett välbesökt turistmål med långa vyer över omgivande landskap.  

Karaktärsområdet Tabergsådalen. 
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Illustration av nyckelfaktorer. 

Nyckelfaktorer

• Ålderdomlig karaktär av industriverksamhet och järnhantering

• Dramatisk ravinformation

• Tätorternas ”bandstadskaraktär”

• Berget Taberg och dess geologi

• Den unika flora- och faunan

4.1.2 Känslighet och potential
Känslighet
• Den rika floran- och faunan är känslig för fragmentering och barriäreffekter 

samt utradering.

• Kulturmiljöerna kopplade till industriverksamheten är känsliga för 
utradering och brutna samband.

• Tabergs berg är unikt och känsligt för fysisk påverkan. 

• Området runt Taberg har värdefulla rekreationsvärden som är känsliga för 
barriäreffekter och bullerpåverkan.

Potential
• Se Generell potential (s.21)

Utsikt från Taberg, här ser man den kraftiga ravinen nere i Tabergsdalen.
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4.2 Skogs- och myrlandskap inom sjörikt flackt landskap

4.2.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Söder om Vätternsänkan, på båda sidor om Häråns dalgång, runt Lagans 
dalgång, öster om Store Mosse och norr om Värnamo breder sig ett flackare 
skogs- och myrlandskap ut sig med inslag av mindre jordbruksmarker. 
Landskapskaraktären ligger inom det den regionala landskapstypen Sjörikt 
flackt landskap. Landskapet karaktäriseras av de flacka isälvsavlagringarna, 
som domineras av tallskog tillsammans med ett flertal större moss- och 

myrmarker, våtmarker och vattendrag. Majoriteten av skogen består i övrigt av 
barrskog, ofta produktionsskog. 

Landskapet domineras av isälvssediment bestående av sand och grus. Dessa 
skapar stora flacka fält som bildats framför inlandsisen när den smält undan.  
Isälvar bildade ett intrikat mönster av flätfloder som resulterade i flacka 

Karaktärsområdet skogs- och myrlandskap inom sjörikt flackt landskap, båda sidor om Härån- och Lagans 
dalgång.  

Karaktärsområdet skogs- och myrlandskap inom sjörikt flackt landskap, söder om Vätternsänkan.
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väldränerade sandurfält. Mellan sandurfälten finns stora områden med torv 
och kärrtorv i myrmarker. De mindre torvmarkerna är troligen dödisgropar 
d.v.s. sänkor som bildats när is från inlandsisen legat kvar och sedan smält 
bort. Kärrtorvmarker mellan Lagan och E4 i norra delen är relativt grunda, 
0,5-1 m. Övriga mindre våtmarker kan ha en torvmäktighet på ett par meter 
som mest. Sjöarna som återfinns inom området utgörs även de av sänkor som 
än så länge inte vuxit igen. 

Sandurfält har under lång tid använts som exercis- och övningsfält av 
militären. När flyget uppstod var sandurfält bra platser att anlägga flygplatser 
på, då dessa är flacka och väldränerade. Det flacka området norr om Värnamo 
öster om E4:an används än idag av militären, vilket gör det otillgängligt för 
allmänheten. 

Inom området är höjdskillnaden liten, de uppstickande höjderna består 
av berg med ett tunt moräntäcke. På fåtalet platser finns det områden 
med mindre odlingslandskap med lång kontinuitet. Odlingsområderna är 

Skogs- och myrlandskapet väster om Hok där odlingsområderna är lokaliserade uppe på höjder som små öar i det annars flacka sandiga skogslandskapet. Här domineras landskapet av barrskog, ofta produktionsskog.

lokaliserade uppe på höjder och ligger som små öar ute i det annars flacka 
sandiga skogslandskapet. Ett exempel är Fryele nordöst om Värnamo. En 
bymiljö med kyrka och jordbruksmarker med en småskalig och känslig 
landskapsbild. Majoriteten av dessa områden upplevs som mer eller mindre 
otillgängliga och är till stor del obebodda. Koncentrationen av kända 
fornlämningar är låg då odling och bosättningsförutsättningarna varit få, 
vilket speglar avsaknaden av bebyggelse inom området. Vägnätet är litet ute 
i moss- och myrmarken. E4an skär genom delar av områdena och upplevs på 
sina ställen som en barriär.

Det finns flertalet utpekade riksintressen för naturvård samt Natura 
2000-områden inom det flacka skogs- och myrlandskapet. Dessa består av 
svagt välvda mosseytor, kärr och mader med rik vegetation. Majoriteten av 
dessa områden har även ornitologiska värden; Store Mosse och Farbergskärret 
sydväst om Taberg, Konungsömossen sydöst om Tenhult, Moarps- och 
Mörhulta mosse vid Hok, öster om Store Mosse utanför Värnamo. 
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Illustration av nyckelfaktorer. 

Nyckelfaktorer

• Öppna myrmarker och storskaliga landskapsrum

• Stora sammanhängande barrskogsområde i flack terräng

• Ett aktivt skogsbruk med sammanhängande områden av produktionsskog

• Fåtal områden av odlingslandskap, men de som finns har lång kontinuitet

• Oexploaterad glesbygd

• Småskaligt vägnät

• Fåtal områden av odlingslandskap, men som har lång kontinuitet

4.2.2 Känslighet och potential
Känslighet

• Brukandet av produktionsskog är känsligt för fragmentering 
av arronderingarna och barriäreffekter som kan försvåra 
framkomligheten.  

• Moss- och myrmarker är känsliga för dränering och som 
förändrar de hydrologiska förutsättningarna och därmed 
påverka landskapets rumsliga upplevelse. 

• De flacka och öppna markerna är känsliga för visuell påverkan 
och spridning av buller, vilket båda kan påverka ornitologiska 
värden. Områden med utpekade ornitologiska värden är; Store 
Mosse och Farbergskärret sydväst om Taberg, Konungsömossen 
sydöst om Tenhult, Moarps- och Mörhulta mosse vid Hok, 
området öster om Store Mosse utanför Värnamo.

• Moss- och myrmarker med höga naturvärden är känsliga för 
fragmentering, barriäreffekter och utradering. Områden med 
utpekade höga värden är; Konungsömossen sydöst om Tenhult, 
Tjurhultsmosse nordöst om sjön Eckern och Moarps- och 
Mörhulta mosse vid Hok.

• De få odlingsområdena som finns är känsliga för fragmentering 
och barriäreffekter som försvårar brukandet. Exempelvis kring 
Fryele öster om Värnamo.

Potential 
• Om järnvägen vid någon punkt tangerar E4:an finns det en 

möjlighet att förbättra passager i östlig-västlig riktning, för att 
på så vis reducera dagens barriäreffekter.

• Se även generell potential (s.21)
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4.3 Storskaligt kuperat skogslandskap söder om Tenhultasjön

4.3.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Området söder om Tenhultasjön ligger inom landskapstypen Storskaligt 
böljande landskap. Landskapet karaktäriseras av den topografiskt stora skalan 
med inslag av berg där höjderna når upp mot 300 möh. Området vid Spexeryd, 
har under en tid används för mineralbrytning. Idag är det utpekat som 
riksintresse för naturvård med geologiska värden med riksvärde för mineral. 
Majoriteten av marken består av skogsmark med inslag av odlingslandskap 
uppe på moränhöjderna, med värdefulla ängs- och hagmarksarter kopplade 

Karaktärsområdet storskaligt kuperat skogslandskap söder om Tenhultasjön. 

till sig. Uvaberget i anslutning till Tenhultasjöns sydvästra sidan har branta 
bergsidor där barrskogsnaturen är utpekad som riksintresse för naturvård. En 
liten del av området erhåller Natura 2000-status, och vissa Natura 2000-arter 
förekommer. Landskapet ner mot Tenhultasjön har en stark landskapsbild, då 
omgivande höjdpartier erbjuder storartade och långa utblickar. 

Området har ett bitvis rikt och varierat fornlämningsbestånd med högst 
koncentration i området kring Slätteryd och i herrgårdslandskapet vid Sjöberg.

Tenhultsdalen ner mot Jönköing, vänster i bild tar det storskaligt kuperat skogslandskapet söder om 
Tenhultasjön vid. Från höjderna ges det möjlighet till långa utblickar over landskapet. Källa: Trafikverket 
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4.3.2 Känslighet och potential
• De få odlingslandskapen är känsliga för fragmentering och barriäreffekter.

• Området i anslutning till Tenhultasjön med utpekade naturvärden är känslig 
för fragmentering och barriäreffekter som påverkar deras livsmiljöer. 

• Landskapsbilden kring Tenhultasjön är stark och känslig för en högt placerad 
höghastighetsjärnväg som då blir väl synlig i landskapet.

Potential
• De stora höjdskillnaderna kan erbjuda fina utblickar för resenärerna över 

kringliggande områden.

• Se även generell potential (s.21)

Nyckelfaktorer

• Bebyggelse i höjdlägen kring odlingsmarkerna

• Långa utblickar uppe på höjderna

• Småskaliga odlingslandskap i höjdlägen med bevarade ängs- och hagmarker

• Barrskogsbevuxna bergbranter

• Varierat och rikt fornlämningsbestånd

Illiustration över nyckelfaktorer
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4.4.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Häråns dalgång är till stora delar fylld med isälvsavlagringar. In i dalgången 
och längs med finns en rad skvalrännor som bildats av inlandsisens 
smältvatten. Härån meandrar fram genom ett varierat landskap som 
domineras av barrblandskog och inslag av myrmarker i lågpunkter, här är 
landskapet slutet. Där isälvsavlagringarna breder ut sig öppnar landskapet 
upp sig, här återfinns majoriteten av odlingslandskapet och av bebyggelsen. 
Häråns med dess karaktäristiska meandring är en tydlig struktur i landskapets 
öppna delar. I den norra delen av Häråns dalgång ligger Lyngemadssjön, som 
är ett naturreservat där områdets barrblandskog och myrmark har Natura 
2000-kvalitéer och flertalet utpekade Natura 2000-arter. 

Odlingslandskapet längs Härån har lång hävd med ett rikt 
fornlämningsbestånd där bland annat stenkammargravar förekommer. Kring 
kyrkbyarna är fornlämningskoncentrationen som högst vilket påvisar att dessa 

Häråns meandrar fram i ett varierat landskap och skapar en tydlig struktur i landskapet. 

4.4 Häråns dalgång

Karaktärsområdet Häråns dalgång 



Mymarker i landskapets 
lågpunkter

Odlingslandskap med höga 
naturvärden och rikt på 

fornlämningarStora sammanhängande 
barrskogsområden 
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Nyckelfaktorer

• Kring Svenarum och i norra delen av Häråns dalgång finns välbevarade 
odlingslandskap med höga naturvärden och ett rikt fornlämningsbestånd

• Varierat och rikt fornlämningsbestånd

• Lågpunkter med inslag av myrmarker

• Sammanhängande barrskogsområden

• Variation mellan de öppna odlings- och myrlandskapen och de slutna 
barrskogsområdena

byar varit centrala platser sedan förhistorisk tid. Längs vägsträckningarna 
förekommer lämningar av vägmärken. I den nordligaste delen av dalgången 
ligger Ödesstugu som har ett välbevarat odlings- och kulturlandskap med 
tydlig 1800-talskaraktär.

Vid Svenarum i norra delen av dalgången söder om Hok, finns ett välbevarat 
odlingslandskap med hackslåttermark och naturbetesmark i form av betad 
skog, öppen hagmark, annan träd- och buskbärande hagmark, björkhage och 
sötvattenstrandäng. Området skiljer sig från övriga dalgången, där flackare 
barrskogsdominerade marker breder ut sig. Svenarumsområdet är riksintresse 
för naturvård som har flertalet ängs- och betesmarksobjekt. 

4.4.2 Känslighet och potential
Känslighet
• De öppna landskapsrummen (myrlandskap och odlingslandskapen) är 

känsliga för visuell påverkan och det finns en risk att höghastighetsjärnvägen 
skulle dominera landskapsbilden, vilket skulle kunna påverka landskapets 
upplevelsevärde.  

• Välbevarade odlingslandskap kring Svenarum som skiljer sig från det i övrigt 
slutna landskapet är känsliga för visuell påverkan.

• De bevarade odlingslandskapen vid Svenarum i norra delen har naturvärden 
som är känsliga för barriäreffekter, fragmentering och utradering.

• Odlings- och kulturlandskap kring Ödesstugu i norra delen av dalgången är 
känslig för brutna kulturhistoriska samband.

Potential 
• Topografin kan innebära att höghastighetsjärnvägen blir mycket synlig 

i landskapet. I dessa fall har det exponerade läget potential att skapa ett 
landmärke av hög arkitektonisk kvalitet. 

• Se även generell potential (s.21)

Illustration över nyckelfaktorer.
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4.5.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Ån Lagan rinner genom landskapet i en sydvästlig riktning i en ganska flack 
dalgång som varierar i bredd. Dalgången är ett tydligt linjärt element och 
struktur i landskapet. Under isavsmältningen fungerade dalgången som ett 
dräneringsstråk för smältvattnet och förde med sig isälvsmaterial som avsattes 
i dalgången. Dalen är fylld med i huvudsak grus, sand och silt. Ibland bildar 
det grövre materialet rullstensåsar och kullformer. Grus- och sandslätterna 
karaktäriseras av barrskog som domineras av tall. Stor del av skogen består av 
produktionsskog. 

Mer recent har Lagan avsatt svämsediment i form av organiska jordar och 
finmaterial. Dessa avsätts när ån svämmar över och bräddar ut på flodplanet. 
När Lagan meandrar genom dalgången eroderar och deponerar den material. 
Meandringen ger ett karaktärsgivande avtryck i landskapet med terrasser, 
korvsjöar och sandbankar. Lagan har tre biflöden Österån, Västerån och 
Hokaån-Härån. I norra delarna av dalgången rinner ån genom flertalet 
sjöar som bidrar till öppenhet i det annars slutna skogslandskapet. Lagans 
dalgång tillsammans med sjöarna har uppskattade rekreationsvärden och är 
populärara bland fiskare.

Lagandalen har fungerat som färdväg från Skandinavien till kontinenten 
sedan förhistorisk tid, vilket såväl flertalet fornlämningar som historiska och 

4.5 Lagans dalgång norr om Värnamo

Karaktärsområdet 
Lagans dalgång norr 
om Värnamo. Lagans meandring genom landskapet, en naturlig process som är känslig för barriärer och fragmentering. 



Mymarker i landskapets 
lågpunkter

Odlingslandskap med höga 
naturvärden och rikt på 
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• Karaktärsgivande meandring med korvsjöar, terrasser och sandbanker

• Lagans naturliga översvämningar som gör att åns utbredning och struktur 
varierar i bredd och i landskapet

• Förhistoriska färdvägar längs Lagan som har betydelse för landskapets 
historiska utveckling

• Ett aktivt skogsbruk med sammanhängande områden av produktionsskog 

• Rekreationsområden kring Lagan och omkringliggande sjöar

moderna lämningar vittnar om. Fornlämningarna påvisar att området såväl 
varit en befolkad byggd genom många lämningar från gravfält och att flera 
bevarade vägsträckningar ingått i vägsystemet länge. Dessa är idag utmärkta 
med vägmärken äldre än 1850-tal. I den södra delen av Lagans dalgång, kring 
Skillingaryd präglas dalgången av Skillingarydslägren som ligger på ömse 
sidor av ån och det intilliggande skjutfältet. Skillingaryd har sedan 1777 anor 
som skjutfält och övningsplats för Jönköpings infanteriregementen.

Det finns ett fåtal utpekade nationellt värdefulla naturmiljöer längs Lagan 
norr om Värnamo. Ett exempel är våtmarken vid Sandsjön, i norra delen, 
som är riksintresse för naturvård samt ett litet växt- och djurskyddsområde. 
I södra delen av dalgången ligger Östermoskogens naturreservat som är ett 
tätortsnära skogsområde längs Lagan i Vaggeryds utkant. Lagan nedströms 
Hörledammen ligger Hörle Bruk där kopplingen mellan skogen, vattenkraften 
och industrin är tydlig. Området är riksintresse för naturvård, främst 
utpekat för de geologiska processerna. Inga speciella arter lyfts fram för 
riksintresseområdet. 

4.5.2 Känslighet och potential
Känslighet
• Lagans naturliga process med översvämningar är känsliga för barriäreffekter, 

fragmentering och fysiska åtgärder som hindrar denna process att fortlöpa.

• De historiska vägsträckningarna i landskapet är känsliga för brutna 
samband. 

• Den bitvis trånga dalgången är känslig för skalbrott och barriäreffekter. 

• De varierande fornlämningsmiljöerna är känsliga för fragmentering och 
utradering. 

Potential
• På de platser där järnvägen passerar över Lagan utgör det exponerade läget 

en potential att tillföra landskapet ett byggnadsverk och landmärke av hög 
arkitektonisk kvalitet.   

• Se även generell potential (s.21)

Illustration över nyckelfaktorer.
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4.6 Storskaligt böljande odlings- och skogslandskap kring Lagans dalgång

7a

7b

7d

7c

4.6.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Landskapet öster och väster om Lagans dalgång karaktäriseras av en på 
sina ställen storskaligt böljande topografi och ligger inom den regionala 
landskapstypen Storskaligt böljande landskap på gränsen till det sjörikt 
flacka landskapet. Landskapets riktning följer de tydliga nord-sydliga 
isälvsavlagringarna. Där jordarterna inom isälvssedimenten är finkorniga 
finns större sammanhängande odlingsmarker. Där isälvsavlagringarna är 
mer grovkorniga utnyttjas marken till skogsbruk och för bete. Majoriteten av 
markanvändningen består av skog, främst barrskog i form av produktionsskog. 
Kring de sammanhängande odlingslandskapen återfinns inslag av lövskog 
och en hel del ädellöv som exempelvis ek. Karaktären av sammanhållen 
odlingsmark är ovanlig i ett annars dominerande skogsbrukslandskap. 

I området finns långsträckta höjdryggar där majoriteten av bebyggelsen, 
fornlämningarna och av vägarna återfinns. Dessa områden med 
sammanhängande odlingsmarker har en bosättningskontinuitet från forntiden. 
Höjderna består av Vaggerydssyenit som vittrat och bildat en näringsrik 
vittringsjord. Vittringsjorden består till stor del av sand och silt som lätt bryts 
ned till lera som är bra att odla på. Jordbruket har traditionellt sett varit en 
binäring till skogsbruket och bedrivits småskaligt. Idag har de områden av 
ålderdomligt jordbruk ett flertal bevarade naturbetesmarker med värdefulla 
arter som lever under ett ständigt hot av utradering.

Karaktärsområdet storskaligt böljande odlings- och skogslandskap kring Lagans dalgång.
Bratteborgs herrgårdslandskap med öppna sammanhängande odlingslandskap, ovanligt i det annars 
dominerande skogsbrukslandskapet. Här ser vi ett välbevarat odlingslandskap med värdefulla naturbetesmarker.
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Nedan presenteras de karaktärsområden inom det storskaligt böljande 
odlings- och skogslandskapet som har specifik karaktär och skiljer sig från 
varandra. 

Ekeryds ängars böljande odlingslandskap (7a)
Bratteborgs herrgårdslandskap söder om Månsarp med omgivande landskap 
är idag det störst sammanhängande öppna odlingslandskapet inom området. 
Norr om Bratteborgs öppna storskaliga odlingslandskap är landskapet mer 
småskaligt och med en större dominans av skog. I detta område återfinns ett 
rikt fornlämningslandskap med ett varierat fornlämningsbestånd som utgör 
riksintresse för kulturmiljövården. 

Herrgårds- och odlingslandskapet runt Bratteborg har utpekade områden av 
Natura 2000-område och riksintresse för naturvård. De har representativt 
och välbevarat odlingslandskap med naturbetesmarker i form av björkhage, 
öppen hagmark, blandlövhage, betad skog och ljunghed, med flertalet art- och 
individrika växtsamhällen. 

Småskaligt odlingslandskap kring Ekeryds ängar, här återfinns de största sammanhängande öppna odlingslandskapet inom karaktärsområdet. 
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Klevshults böljande odlings- och skogslandskap (7b)
Området söder om Skogshyltasjön förekommer ett mindre område med 
naturbetesmarker både Natura 2000-klassade ytor och riksintresse för 
naturvård ingår. Norr om Klevshult återfinns bymiljön i Fryebo med en tydlig 
oskiftad karaktär och bevarade strukturer från landskapet innan 1800-talet.

Linnesjöns böljande odlingslandskap (7c)
Skillingarydsfältet öster om Skillingaryd är ett utpekat Natura 2000-område 
och riksintresse för naturvård. Skillingarydsheden är den största ljungheden 
i Jönköpings län. Genom den flerhundraåriga militära markanvändningen 
har mycket speciella naturtyper bildats. Området utgör en viktig refug för 
brandgynnade växter och djur. Insektsfaunan är unik. Barrblandskogen är 
urskogsartad med ett värdefullt växt- och djurliv. Skillingarydsfältet är oerhört 
artrikt och hyser ett stort antal Natura 2000-arter och hotade arter. Skjutfältet 

har kontinuitet från tidigt 1600-tal vilket tydligt har präglat karaktären. Norr 
om Linnesjön är fornlämningsbeståndet rikt och med en varierad karaktär av 
äldre och nyare lämningar. Områdets fornlämningsbestånd präglas i övrigt av 
många lämningar av vägmärken som påvisar vägarnas långa kontinuitet.

Krängsbergs böljande odlings- och skogslandskap (7d)
Gärahov nordöst om Vaggeryd är ett utpekat Natura 2000-område och 
riksintresse för naturvård utgörs av ett litet område där berggrunden utgörs 
av den lättvittrade Vaggerydssyeniten. I betesmarken och slåtterängen 
växer rikligt med arter typiska för syenitberggrund. Området har goda 
förutsättningar för odling. Bosättningskontinuitet är lång kring Krängsberg 
med flera varierade fornlämningar, i övrigt är fornlämningsbeståndet 
begränsat vid de öppna odlingsmarkerna.

Naturbetetsmarker i Fryebo vid Klevshults böljande odlingslandskap. Landskapet är känsligt för fragmentering och barriäreffekter som försvårar för ett fortsatt brukande.
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Nyckelfaktorer

• Bebyggelse i höjdlägen 

• Bebyggelsestrukturer av gods och gårdar  

• Fornlämningsrika långsträckta höjdryggar med odlingsmarker och 
bosättningar av lång kontinuitet

• Öppna sammanhängande odlingsmarker med ett aktivt jordbruk i ett annars 
skogsdominerande landskap

• På sina håll välbevarade naturbetesmarker med flertalet grova ädellöv

• Vägsträckningar med lång kontinuitet

• Sammanhängande barrskogsområden av produktionsskog

Illustration över nyckelfaktorer.

4.6.2 Känslighet och potential
Känslighet 
• De sammanhängande öppna odlingsmarkerna kring Bratteborg samt öster 

om Linnesjön är känsliga för visuell påverkan.

• Äldre vägsträckningar är känsliga för barriäreffekter och brutna samband.

• Det aktiva jordbruket kring Bratteborg, Linnesjön och Krängsberg, 
lokaliserade i höjdlägen är känsliga för fragmentering och barriäreffekter 
som försämrar och försvårar brukandet. Risk för att den kvarvarande 
småskaliga jordbruksverksamheten utraderas.

• Naturvärden kopplade till naturbetesmarkerna är känsliga för utradering. 
Extra känsligt är området kring Bratteborg. 

Potential
• Ingen potential utöver de som beskrivs under generella har identifierats. 

• Se även generell potential (s.21)
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4.7 Storskaligt kuperat skogs- och myrlandskap väster om Lagans dalgång
4.7.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Det storskaligt kuperade landskapet väster om Lagans dalgång ligger inom 
den regionala landskapstypen Storskaligt böljande landskap. Landskapet 
har bitvis stora topografiska skillnader som erbjuder milsvidda utblickar. 
Berggrunden består av granit och jordartsmässigt domineras området av tunn 
morän och berg i dagen. Inom en del områden bildar moränen ett lite tjockare 
täcke och uppträder som moränkullar i ett småskaligt moränbacklandskap. 
Riktningarna är tydligt nord-sydliga. 

Området ligger över högsta kustlinjen vilket medför att det bördiga 
odlingslandskapet, och vägarna och bebyggelsen återfinns uppe på höjderna. 
Landskapet domineras av skog-, moss- och myrmarker, sjöar, med inslag med 
mindre rum av odlingsmark. Flertalet av de högt belägna odlingsmarkerna 
karaktäriseras av ett ålderdomligt brukande med bevarade naturbetesmarker 
och landskapselement som stenmurar, rösen och ett småbrutet 
odlingslandskap. Ett sådant landskap återfinns exempelvis vid Uddebo väster 
om Skogshultasjön ett representativt och välbevarat odlingslandskap, ovanligt 
i ett annars dominerade skogslandskap. Skogen består främst av barrskog och 
karaktäriseras av modernt skogsbruk som växlar mellan täta skogsbestånd 
och hyggen. Detta ger en variation mellan öppet och slutet och som övertid är 
föränderligt. I sänkorna, finns en hel del torv och kärrtorv avsatt i igenväxta 
sjöar och våtmarker i nordsydlig riktning. De finns ett flertal större myrmarker, 
en av de större är Trollamossen. Trollamossen domineras av excentrisk mosse, 
platåmosse och svagt välvd mosse med vegetation av västlig karaktär. Mossen 
har flertalet utpekade Natura 2000-arterna. 

Karaktärsområdet storskaligt kuperat skogs- och myrlandskap väster om Lagans dalgång.
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4.7.2 Känslighet och potential
Känsligheter
• Majoriteten av bebyggelsen är lokaliserad till sjöar där bullerspridningen kan 

bli stor. Bebyggelse och rekreationsvärden är känsliga för bullerpåverkan.  

• Moss- och myrmarker är känsliga för dränering och som förändrar de 
hydrologiska förutsättningarna.  

• Moss- och myrmarker med höga naturvärden är känsliga för fragmentering, 
barriäreffekter och utradering. Trollamossen är ett sådant område. 

• Det moderna skogsbruket är känsligt för fragmentering som påverkar fortsatt 
brukande.

• De mindre jordbruksområdena är känsliga för skalbrott, fragmentering som 
leder till igenväxning. Uddebo är ett exempel på ett sådant område. 

Potential
• Landskapets topografi erbjuder utblickar för resenärerna.

• Se även generell potential (s.21)

Nyckelfaktorer

• Inslag av mindre odlingslandskap i höjdlägen

• Milsvidda utblickar uppe på höjder

• Modernt och aktivt skogsbruk

• Variation mellan slutna skogsområden och öppna hyggen

• Bebyggelse koncentrerad kring sjöar och i höjdlägen

• Moss- och myrmarker i sänkor

Illustration över nyckelfaktorer.

Långa utblickar från det öppna landskaper i det storskaligt kuperat skogs- och myrlandskapet.
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4.8 Kuperat skogs- och myrlandskap öster om Skillingaryd

4.8.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Landskapet karaktäriseras av kuperad terräng med kraftiga höjdskillnader 
som snabbt förändras. Karaktärsområdet ligger inom den regionala 
landskapstypen Storskaligt kuperat landskap Riktningarna följer tydligt 
berggrundens riktningar, mer specifikt protoginzonens nord-sydliga 
deformationszoner. Jordartsmässigt dominerar tunn morän och berg i 
dagen, vilket är en stor kontrast till de övriga landskapskaraktärerna inom 
utredningsområdet som starkt domineras av isälvsavlagringar. Inom en 
del områden bildar moränen ett lite tjockare täcke och uppträder som 
moränkullar i ett småskaligt moränbacklandskap. Skogen domineras av 
barrskog med få inslag av löv. I sänkorna, som ofta är utdragna i nord-sydlig 
riktning och bildar dalgångar, finns en hel del torv och kärrtorv avsatt i 
igenväxta sjöar och våtmarker. Inom området ligger Stackstadsmossen och 
Moagölsmyren som är utpekade vårmarkskomplex och består av välvda 
mossar och topogena kärr. 

Isälvssediment uppträder underordnat moränen och torven. Ett fåtal åsryggar 
förekommer, men de är små och inte speciellt uthålliga. Uppe på dessa 
höjder förekommer mindre landskapsrum med odlingsmark. Inom området 
ligger Rosendala – Jutabygget som är utpekat för dess representativa och 
välbevarade odlingslandskap med löväng och naturbetesmarker i form av 
öppen hagmark och blandlövhage. Landskapet upplevs främst som slutet men 
har inslag av mindre öppna rum. Den bebyggelse som finns är lokaliserad 
längs med vägar och uppe på höjderna kring odlingsmarkerna. I övrigt är 
förekomsten av bebyggelse sparsam och vägarna är få. 

Karaktärsområdet kuperat skogs- och myrlandskap öster om Skilligaryd 

Skogen i det kuperade skogs- och myrlandskapet öste om Skillingaryd domineras av barrskog. I bakgrunden 
skymtas mindre landskapsrum med odlingsmark. Dessa är ofta belägna i höjdlägen.
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Nyckelfaktorer

• Fåtalet mindre öppna landskapsrum

• Landskapet domineras av barrskog 

• Torv- och kärrtorv förekommer i sänkor i landskapet

• Mindre områden med odlingsmark lokaliserade i höjdlägen

• Glesbygd där bebyggelsen är lokaliserad i höjdlägen

• Hög fornlämningskoncentration invid byarna

4.8.2 Känslighet och potential
Känsligheter
• Moss- och myrmarker är känsliga för dränering som innebär förändringar 

av de hydrologiska förutsättningarna. Exempelvis Stackamossen och 
Moaglamyren.

• Odlingslandskapen och bebyggelsen återfinns i höjdlägen och är känsliga för 
fragmentering, brutna samband och barriäreffekter som påverkar ett fortsatt 
brukande. Då det finns få områden av odlingsmarker är dessa även känsliga 
för utradering. Rosendala – Jutabygget är extra känsligt.

• Biotoper som är kopplade till moss- och myrmarkerna är känsliga för 
utradering och fragmentering

Potential
• Se generell potential (s.21)

Illustration över nyckelfaktorer.
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4.9.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Store Mosses flacka myrlandskap karaktäriseras av den öppna storskaliga 
myrmarken, Store Mosse, nordväst om Värnamo. Landskapskaraktärsområdet 
ligger inom den reginala landskapstypen Sjörikt flackt landskap. 
Höjdskillnaderna är små och öppenheten bidrar till långa siktlinjer. För 
ca 15 000 år sedan var Store Mosse del av den stora issjön Fornbolmen, 
som bildades då inlandsisen smälte bort. Idag domineras landskapet av 
stora myrmarker med torv. Torvmossarna bildades då sjön växte igen. 
Igenväxningen började med avsättning av gyttja som sedan övergick i kärrtorv 
och slutligen vitmossetorv. De organiska avlagringarna växer på höjden och 
bildar tillslut ett välvt plan – en högmosse. Högmossen är en näringsfattig 
miljö som endast får sin näring av nederbörden. Största delen av Store Mosse 
är högmosse, men här finns också skog, främst tallmosskog, sumpskog och 
kärr.

4.9  Store Mosses flacka myrlandskap

Karaktärsområdet Store Mosses flacka myrlandskap. 

 Store mosse karaktäriseras av dess flacka myrlandskapet men har på sina håll insdag av skogsbevuxna sanddyner. 



Skogsbevuxna sanddyner 

Flackt storskaligt och 
öppet myrlandskap

Långa siktlinjer över 
myrmarkerna

Orörd natur med höga 
naturvärden
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Illustration över nyckelfaktorer.

Store Mosse, Sveriges största myr med en stor del orörd natur, ett rikt växt- och djurliv. 

Nyckelfaktorer

• Flackt storskaligt och öppet myrlandskap med långa siktlinjer

• Orörd natur med höga naturvärden 

• Rikt och många fall unikt växt- och djurliv

• Skogbevuxna sanddyner med gammal uppvuxen granskog

• Rikt och unikt fågelliv som är störningskänsligt

• Unik naturtyp för denna del av Sverige 

• Populärt område för friluftsliv och rekreation

Store Mosse omges av isälvsavlagringar och issjösediment. Dessa 
issjösediment utnyttjas idag för odling. Isälvsavlagringarnas sand har inom 
vissa platser omlagrats av vinden och bildat dyner. Dessa dyner finns även ute 
i den öppna myrmarken där de bildat skogsbevuxna ”öar”, där vissa har inslag 
av grov granskog. 

Myren består av en stor del orörd natur med ett rikt växt- och djurliv 
(småvilt som storvilt). Store Mosse är nationalpark, naturreservat samt 
Natura 2000-område och är den största myr i Sverige och landets största 
våtmarksområde söder om Lappland. Området består av en mosaik av 
våtmarkstyper. Kävsjön, en del av myren, har utsatts för sjösänkningsföretag 
och har inte samma artrikedom som i slutet av 1800-talet, men fågellivet 
är omväxlande, rikt och unikt för en svensk fågelsjö. Här häckar utpräglat 
nordliga fågelarter tillsammans med sydliga arter. Vår och höst är de 
översvämmande gungflyområdena viktiga rastplatser för många olika 
andfågelarter. Vintertid är fågelfaunan mycket sparsam. Store Mosse är även 
övervintringsområde för Kungsörnen. Store Mosse lockar till sig flertalet 
fågelskådare och har höga rekreationsvärden för besökare året om. 
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Det flacka och öppna landskapet är känsligt för visuell påverkan och eventuell bullerspridning över landskapet. Store Mosse är ett attraktivt besöksmål året om.

4.9.2 Känslighet och potential
• Det flacka och öppna landskapet är känsligt för visuell påverkan om 

höghastighetsjärnvägen har en hög profil.

• De öppna myrmarkerna är känsliga för bullerspridning

• Det rika och unika fågellivet är känsligt för påverkan. 

• Stora delar av Store Mosse består av orörd natur och unika naturmiljöer med 
koncentrationer av biologisk mångfald. Dessa är känsliga för fragmentering, 
barriäreffekter och utradering.  

• Våtmarken är känslig för en förändring av dess hydrologiska process

• Store Mosse har ett rikt djurliv med såväl småvilt och storvilt – dessa är 
känsliga för barriäreffekter och fragmentering. 

• Området är populärt för rekreation och friluftsliv och känsligt för störning 
och barriäreffekter.

Potential
• Se generell potential (s.21)



Småskaligt vägnät 
anpassat till terrängen 

Kulturlandskap 
medsmåskaligt jordbruk

Variation mellan 
öppet och slutet 
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Nyckelfaktorer

• Varierande landskapsrum som går mellan öppet och slutet

• Små välavgränsade kulturlandskap med småskaligt jordburk

• Bebyggelse på moränhöjder

• Småskaligt vägnät anpassat till terrängen

• Rikt på fornlämningar

4.10.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser 
Karaktärsområdet kräver ytterligare fördjupning i senare skede. Väster om 
Värnamo och ner längs med Vidösterns västra sida karaktäriseras landskapet 
av en småskalig mosaik av slutna skogspartier som öppnar upp sig i mindre 
rum där bebyggelse och småbruk ligger på moränryggarnas sluttningar. De 
öppna partierna varierar i storlek, ofta ligger flera gårdar bredvid varandra. 
Bebyggelsen är av blandad ålder med mycket nybyggda hus. Vägnätet är 
småskaligt och följer terrängen. Den småskaliga mosaikstrukturen gör att det 
är svårt att få en uppfattning om riktning med undantag där man möter väg 27 
som går väst-östlig riktning söder om Värnamo. 

4.10 Kuperat skogs- och myrlandskap väster om Vidöstern

Illustration över nyckelfaktorer.

Karaktärsområdet kuperat skogs- och myrlandskap väster om Vidöstern 
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4.10.2 Känslighet och potential
Känsligt
• Den småskaliga mosaikstrukturen är känslig för skalbrott. 

• De öppna flacka partierna med utblickar är känsligt för dominerande högt 
placerad järnväg. 

• Det aktiva jordbruket är känsligt för fragmentering och barriäreffekt 
som försämrar och försvårar brukandet. Risk att den småskaliga 
jordbruksverksamheten utraderas. 

• Fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla objekt och miljöer är känsliga 
för utradering.

Potential
• Se generell potential (s.21)
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4.11 Landskapskomplex 
För att förtydliga resultatet av landskapskaraktärsanalysen och för att öka 
förståelsen för landskapets komplexitet i en övergripande skala har en 
sammanvägd bild av landskapens komplexitet tagits fram. Av den framgår 
att det inom sträckan Taberg/Tenhult – Värnamo ryms ett stort antal 
landskapskomplex av olika karaktär och med olika typ av komplexitet. 

Landskapets karaktärsområden och en bedömning av landskapets känslighet utmed sträckan Taberg/Tenhult 
- Värnamo.  
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4.11.1 Mycket komplexa områden 
Mycket komplexa landskap är områden som i en gemensam bedömning lyfts 
fram som mycket känsliga eller komplexa utifrån medverkande experters 
erfarenheter. Det är områden där en höghastighetsbana troligtvis kan göra stor 
skada om inte lokalisering och utformning är mycket anpassad till området. 
Ofta sammanfaller detta med att flera nationella värden sammanfaller/
överlappar och/eller erbjuder en unik landskapsupplevelse. Att uppfylla 
nationella värden är dock inget krav för att bedömas som mycket komplex. 

1. Området runt Hindsen är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården 
och innehåller ett herrgårdslandskap med en rik fornlämningsmiljö. Hindsen, 
är även riksintresse för naturvården samt Natura 2000-område. Sjön är en 
oligotrof klarvattensjö som har ett högt naturvärde knutna till dess höga 
vattenkvalité. Vid Hindsens södra del ligger ängs- och hagmarksobjektet Vika 
och Ingabo. Sydost om sjön finns också ängs- och hagmarksobjektet Rusarebo, 
ett naturreservat med representativ löväng.  Hindsen är också ett nationellt 
särskilt värdefullt vatten för naturvärden, med förekomst av rödlistade arter. 
Öster om Hindsen finns två områden med värdefull bokskog, båda är utpekade 
som naturreservat. 

2. I området ligger Hörle bruk där kopplingen mellan skogen, vattenkraften 
och industrin är tydlig. Bruket är skyddat som byggnadsminne. Lagans 
dalgång med sin tydliga meandring med korvsjöar har både höga naturvärden 
och landskapsvärden. Området är utpekat som riksintresse för naturvård. 
Nummer 

4. Store Mosse nationalpark, är ett så kallat ramsar-område, det vill säga ett 
område utpekat enligt Våtmarkskonventionen. Förutom att vara nationalpark 
har mossen höga ornitologiska värden och starka skydd, naturreservat samt 
Natura 2000-område och är den största mossen i Sverige och landets största 
våtmarksområde söder om Lappland. Området utgör, genom sin storlek och 
sina höga naturvärden, en värdetrakt. Häradsö, i norra delen av Store mosse 

har ett välbevarat byggnadsbestånd med karaktär från 1800-talet och är ett 
utpekat riksintresse för kulturmiljövården. Store Mosse med sin unika flora 
och fauna utgör ett landskap med stark landskapsbild. De flacka, öppna och 
storskaliga moss- och myrmarkerna erbjuder långa siktlinjer och är välbesökt 
rekreations och friluftsområde.

6. Fryebo, norr om Klevshult, är en by som har ett byggnadsbestånd av 
oskiftad karaktär och bevarade strukturer som är väl synliga i landskapet. 
Byn är utpekat riksintresse för kulturmiljövården. Denna karaktär av 
sammanhängande och ålderdomligt jordbrukslandskap är ovanligt i ett annars 
dominerande skogslandskap. 

8.  Stor del av området är ett militärt skjutfält, Skillingarydsfältet. 
Skillingarydsfältet är ett utpekat Natura 2000-område och riksintresse för 
naturvård. Skillingarydsheden är den största ljungheden i Jönköpings län. 
Genom den mer än hundraåriga militära markanvändningen har mycket 
speciella naturtyper bildats med en unik insektsfauna. Barrblandskogen är 
urskogsartad med ett värdefullt växt- och djurliv. Skillingarydsfältet är oerhört 
artrikt och hyser ett stort antal hotade arter. Skjutfältet är även riksintresse för 
totalförsvaret. Angränsande till skjutfältet finns en bevarad lägerbebyggelse. 
Lägerbebyggelsen är skyddad, såväl som riksintresse för kulturmiljövården 
som statligt byggnadsminne

12. Dalgången vid Ödesstugu är utpekat riksintresse för kulturmiljövården. 
Området har ett välbevarat odlings- och kulturlandskap med tydlig 
1800-talskaraktär och en stark landskapsbild. Lyngemadssjön norr om Hok, 
i nordligaste delen av Häråns dalgång, är ett naturreservat där områdets 
barrblandskog och myrmark har Natura 2000-kvalitéer med flertalet utpekade 
arter.  

14. Område söder om Månsarp återfinns ett rikt fornlämningslandskap 
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med ett varierat fornlämningsbestånd där delar utgör riksintresse 
för kulturmiljövården. Längs höjden väster om Lagandalen är 
fornlämningskoncentrationen hög och relativt jämn. Bratteborg med 
omgivande landskap är det störst sammanhängande öppna odlingslandskapet 
inom utredningsområdet. Bratteborgsområdet har utpekade områden 
av Natura 2000-område och riksintresse för naturvård. Området har 
representativt och välbevarat odlingslandskap med naturbetesmarker av 
olika slag. Växtsamhällen är art- och individrika. Norr om Bratteborgs öppna 
storskaliga odlingslandskap är landskapet mer småskaligt och med en större 
dominans av skog. Kvarnabergets vagnshjulsmakeri nordväst om Vaggeryd 
är ett enskilt byggnadsminne, där man mellan 1800-talet och början av 
1900-talet brukade kraften från vattnet och skogen för att producera kvarnhjul. 

15. Trollamossen, riksintresse naturvård samt Natura 2000-område, är ett 
stort mossekomplex av västlig karaktär. Mossen hyser flertalet häckande 
Natura 2000-arter. 

20. Uvaberget Tenhult, är riksintresse för naturvård. Området består av en 
bergbrant med barrskogsnatur som ansluter till Tenhultasjöns sydvästra 
del. En liten del av området håller Natura 2000-status, och vissa Natura 
2000-arter förekommer. Landskapsbilden kring Tenhultasjön är stark, då 
omgivande höjdpartier erbjuder storartade och långa utblickar. 

4.11.2 Komplexa områden 
Ett komplext landskap har i den gemensamma bedömningen lyfts fram på 
samma grunder som ovan men där det inte bedöms innebära lika stor skada 
om en höghastighetsjärnväg lokaliseras i området. Det måste dock likafullt 
nogsamt arbetas med lokalisering och utformning.  

3. Området kring Fryele utgör en bymiljö med kyrka och jordbruksmarker 
med stark landskapsbild. Kring byn återfinns fornlämningar i form av främst 
gravar och vägmärken. Kyrkan är utpekat som kulturminne. I övrigt finns inga 
nationella skydd. 

5. Området i Store Mosses randzon består till stor del av flacka öppna myr- 
och åkermarker. Områdets närhet till Store Mosse bidrar till att det har en 
betydande roll som födoplats för flertalet inflygande fåglar. De flacka och 
öppna markerna är känsliga för spridning av buller och visuell påverkan.

7. Öster om Klevshult och Norr om Linnesjön är fornlämningsbeståndet 
rikt och med varierad karaktär av äldre och nyare lämningar. Området 
karaktäriseras av gårdsbildningar i höjdlägen med utblickar över ett 
välbevarat odlingslandskap. Då majoriteten av markanvändningen inom 
utredningsområdet består av skogsmarker utgör de sammanhängande 
odlingsmarkerna ett ovanligt karaktärsdrag.

9. Båramo, är ett sammanhängande fornlämningsområde skyddat som 
riksintresse för Kulturmiljövården. Båramo är ett odlingslandskap med för 
regionen typiskt fornlämningsbestånd. Området söder om Skogshyltasjön 
förekommer ett mindre område med naturbetesmarker både Natura 
2000-klassade ytor och riksintresse för naturvård ingår.
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10. Uddebo, är ett riksintresse för naturvård väster om Skogshultasjön. 
Området består av ett representativt och välbevarat odlingslandskap med 
löväng, öppen äng och hackslåttermark. Denna karaktär av odlingslandskap är 
ovanligt i det annars dominerande skogslandskapet.

11. Området har flertalet skyddade natur och kulturvärden som är utpekade. 
Moarps- och Mörhulta mosse är ett natura 2000-område och utpekat som 
riksintresse för naturvård. Området har höga ornitologiska värden. Området 
runt Svenarum är riksintresse för naturvård och innehåller ett välbevarat 
odlingslandskap med flertalet ängs- och betesmarksobjekt. Området särskiljer 
sig från övriga området. Kring Svenarum finns ett rikt fornlämningsbestånd.

13. Området består av ett välbevarat sammanhängande odlingslandskap, 
utblickar från höjder. Gärahov är ett utpekat Natura 2000-område och 
riksintresse för naturvård utgörs av ett litet område där berggrunden utgörs 
av den lättvittrade Vaggerydssyeniten. Området har goda förutsättningar 
för odling, vilket är ovanligt i det annars dominerande skogslandskapet. 
Bosättningskontinuiteten är lång kring Krängsberg och innehar flera 
varierade fornlämningar.

16. Området Ekeryd – Skjutebo söder om Taberg innehåller länets största 
ringrösen och utgör fortsättningen av det sammanhängande odlingslandskapet 
kring Bratteborg(14).

17. Området mellan sjön Eckern och Store Mosse består av en rik 
fornlämningsmiljö. Store Mosse och Farbergskärret, riksintresse naturvård, 
är ett värdefullt och representativt myrkomplex dominerat av svagt välvda 
mosseytor, med ornitologiska värden. Naturreservatet Tjurhultsmosse 
finns inom riksintresseområdet naturvård och innehar flertalet värdefulla 
naturmiljöer. Eckern är ingår i Lagans huvudavrinningsområde och avvattnas 
av Lagan.

18. Området täcker in stora delar av Konungsömossen, som är riksintresse för 
naturvård. Mossen är ett mossekomplex med högt värderade topogena kärr, 
svagt välvda mossar och excentriska mossar. Området har flertalet angivna 
ornitologiska värden.
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Vid passage över 
Lagan finns potential 
att skapa ett land-
märke genom bro av 
hög arkitektonisk 
kvalitet. 

Samlokalisering med 
E4 kan ge möjlighet 
att förbättra idag 
bristfälliga samband 
mellan väst och öst 
om E4. Gemensamma 
förbättrade passage-
möjligheter kan 
reducera dagens 
barriäreffekt. 

Stora höjdskillander 
kan erbjuda fin 
resenärsupplevelse

Vid passage över 
Härån finns potential 
att skapa ett land-
märke genom bro av 
hög arkitektonisk 
kvalitet. 

Stora höjdskillander 
kan erbjuda fin 
resenärsupplevelse

Generell potential: 
Trädsäkringszonen 
kan nyttjas till att 
tillskapa miljöer det 
lokalt råder brist på, 
eller utformas som en 
spridningskorridor. 

Generell potential: 
Driftvägar kan nyttjas 
för rekreation och för 
skogs- och jordbruk. 

4.12 Samlad bild
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5 Karaktärsområden mellan Värnamo 
– Hässleholm
Utredningsområdet mellan Värnamo och Hässleholm är 120 km långt och ca 
30km brett. Området ligger inom Jönköpings-, Kronobergs- och Skåne län. 
Kommuner som omfattas är Värnamo, Ljungby, Älmhult, Markaryd, Osby 
och Hässleholm. Större orter som passeras förutom Värnamo och Hässleholm 
är Bor, Lagan, Ljungby, Markaryd, Osby, Bjärnum och Vittsjö. Landskapet 
kring Värnamo karaktäriseras av ett sjörikt flackt till böljande odlingslandskap 
med flertalet större sjöar; Vidöstern, Flåren, Furen och Hindsen. Här ligger 
Toftaholm med tillhörande gods- och odlingslandskap. Söder om Vidöstern 
och ner mot Hässleholm övergår landskapet från ett storskaligt böljande 
landskap till ett mer sjörikt flackt skogsbeklätt landskap med flertalet 
dalgångar och vattenstråk i nordsyd - nordvästliga riktningar; Lagans-, 
Häråns- och Vieåns, Tutaryd- och Södraljungas dalgångar. Dalgångarna 
omges av flacka till mer kuperade skogs- och myrlandskap för att vidare 
söderut övergå till ett mer mosaikartat landskap utan tydliga riktningar. 
Dalgångarna, speciellt Lagans dalgång, söder om Värnamo har sedan forntid 
präglats som ett kommunikationsstråk, med strukturer väl synliga i landskapet 
kring Ljungby och Lagan. Dalgångarna karaktäriseras överlag av flertalet 
ålderdomliga odlingslandskap av lång kontinuitet och höga utpekade värden.

Landskapskaraktärer över sträckan mellan Värnamo - Hässleholm, norra delen. 
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5.1 Kuperat skogs- och myrlandskap väster om Vidöstern
Se 5.10 Taberg/Tenhult – Värnamo.

5.2 Storskaligt böljande skogslandskap öster om Hindsen och 
Furen
5.2.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Området ligger perifiert i utredningsområdet och har inte fältbesökts inom 
arbetet med ÅVS:n. För en översiktlig beskrivning hänvisas läsaren till 
ÖLKA:n.

Området ligger inom den regionala landskapstypen Storskaligt böljande 
skogslandskap. Här återfinns de bördiga jordar och bebyggelse och vägar 
på höjderna. Många av de högt belägna odlingslandskapen bevarar en 
ålderdomlig karaktär, med naturbetesmarker, flertalet olika landskapselement 
såsom stenmurar och rösen, ett småbrutet odlingslandskap och ett finmaskigt 
vägnät. 

Speciellt utpekade värdekärnor finner man vid Hörda-Tykatorp-Gässhult-
Yxkullsund söder om sjön Furen där landskapet präglas av ett mycket 
variationsrikt, artrikt och småskaligt odlingslandskap. Yxkullsund vid Furens 
södra ände är utpekat Natura 2000-område med bland annat värden knutna 
till äldre lövträd. 

5.2.2 Känslighet och potential
Ingen känslighet eller potential har bedömts för detta område, men de som 
nämns på s. 21 under Generell känslighet och potential kan antas gälla även 
här.

Landskapskaraktärer över sträckan mellan Värnamo - Hässleholm, södra delen. 
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5.3 Sjörikt flackt till böljande gods- och jordbrukslandskap öster och söder om Värnamo

5.3.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Karaktärsområdet ligger inom den regionala landskapstypen sjörikt flackt 
landskap och sträcker sig från Hindsens i norr till Vidösterns och Flårens 
sydspets. Landskapet präglas av de fyra sjöarna Vidöstern, Flåren, Furen 
och Hindsen samt ett mosaikartat åldersomligt odlingslandskap med lång 
kontinuitet. Landskapet varierar mellan öppna landskapsrum kring sjöarna, 
slutna skogspartier och mindre landskapsrum av odlingsmarker i höjdlägen. 
Väg E4:an skapar en tydlig nord-sydlig riktning men utgör även en stor 
rörelsebarriär för människor och djur. I övrigt är vägnätet småskaligt och 
följer landskapets topografi. 

Öster om Värnamo karaktäriseras landskapet av en böljande mosaikstruktur. 
Bebyggelsen består av gods och gårdar som ligger i anknytning till varandra i 
större landskapsrum. Inom de öppna fälten finns små öar av vegetation. Fälten 
avgränsas av slutna partier av skog med inslag av myrmarker.  De större 
skogspartierna återfinns framförallt kring sjön Hindsen som även är en viktig 
vattenresurs för Värnamo. 

Karaktärsområdet Sjörikt flackt till böljande gods- och jordbrukslandskap öster och söder om Värnamo. Bilden visar på där bebyggelsen är lokaliserade i höjdlägen, omgiven av öppen odlingmark.
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Vidöstern söder om Värnamo utgör slutet på en lång förkastnings- och 
sprickzon som löper under Värnamo upp till Jönköping och Vättern. 
Jordarterna består huvudsakligen av morän med en del berg i dagen. 
Området innehåller även relativt mycket organiska jordar i form av torv 
och kärrtorv. Kring Vidöstern förekommer silt och lera, områden som idag 
utnyttjas för jordbruk. Vid Lagans inlopp i sjön, söder om Värnamo, finns 
stora flacka områden med svämsediment. I södra delen av Vidöstern finns 
isälvsavlagringar som bildar åsryggar som formar utdragna öar nära sjöns 
östra strand. 

Det öppna vattenrummet längst med Vidösterns och Flårens stränder 
karaktäriseras av en variation mellan flacka öppna odlingslandskap och täta 
skogspartier. De flacka odlingslandskapen erbjuder långsträckta vyer ut över 
sjön. Bebyggelsestrukturen vid sjökanten är relativ gles och består framförallt 
av stora moderna villor. 

Vidöstern och Flåren länkas samman av Toftaån som innehar flertalet 
utpekade naturvärden. Mellan Vidöstern och Flåren finner man ett 
småbrutet landskap som karaktäriseras av en mosaik av slutna skogspartier 
som öppnar upp sig i mindre rum där bebyggelse och småbruk ligger på 
moränryggarnas sluttningar. De öppna partierna varierar i storlek, ofta 
ligger flera gårdar bredvid varandra. Bebyggelsen är av blandad ålder 
med en hel del nybyggda hus. Inom denna landskapskaraktär finns flera 
kommunala utvecklingsområden för bostadsbebyggelse. I den nordliga delen 
av det småbrutna landskapet mellan Vidöstern och Flåren samt vid Flårens 
sydspets ligger äldre bebyggelseenheter med tydlig karaktär från 1800-talet. I 
jordbrukslandskapet återfinns lämningar från forntid av varierande karaktär 
och ålder, såväl ristningar som gravar och fossil åkermark förekommer. 
Vid södra delen av Furen ligger Yxkullsund, som även där präglas av ett 
ålderdomligt odlingslandskap med flertalet utpekade naturvärden

Sjölandskapet kring Vidöstern präglas av närheten till godset Toftaholm 
som har sina rötter i medeltiden. Byggden kring Vidöstern är generellt 
fornlämningstät med bosättningar från tidigast stenåldern och en omfattande 
byggd från brons- och järnålder. Området har även varit centrum för 
järnhantering och sjömalmsfiske har förekommit under lång tid. 

Herrgårds- och odlingslandskapet kring Toftaholm innehar värefulla 
hagamarker med grova ädellövsträd, en rik lundflora och hävdgynnad 
vegetation i de betade hagarna. Här finns flertalet utpekade rödlistade arter 
blad flora och fauna. Bland flertalet av Vidösterns öar som Färjansö och 
Långö finns ett stort antal olika naturtyper alltifrån välhävdad slåttermark till 
orörd naturskog. Variationen i landskapet ger upphov till en stor mångfald 
med avseende på flora och fauna. Urskogsområden, lövsumpskogar och 
slåttermader utgör viktiga miljöer för ett rikt fågelliv. 

Flacka odlingslandskap som erbjuder långsträckta vyer över sjön. 



Flacka öppna odlingsmarker 
med höga naturvärden 

Kulturlandskap av 
gods- och gårdarSjönära

 bostadsbebyggelse

Öppna vattenrum 
med långa vyer

Aktivt jordbruk med 
lång kontinuitet
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Vidöstern är ett nationellt värdefullt vatten, bland annat så utnyttjas 
Bergaåsen som dricksvattentäkt (huvudvattentäkt för Växjö). Sjölandskapen 
är även mycket uppskattade för det lokala friluftslivet. Det finns en mångfald 
av utpekade naturvärdetrakter kopplade till landskapets långa kulturhistoria 
och dess godsstrukturer. Områdena kring Toftaholm, inklusive Färjansö och 
Långö är även naturreservat och Natura 2000-område med flertalet utpekade 
arter.

Området kring sjön Hindsen öster om Värnamo har flertalet utpekade 
natur- och kulturvärden. Dessa värden är knutna till den fornlämningsrika 
kulturmiljön, herrgårdslandskapet och Hindsen med sina höga naturvärden 
och höga vattenkvaliteter. Området är utpekat Natura-2000 och har även 
förekomst av rödlistade arter. Kring Hindsens södra och sydöstra del finns 
flertalet utpekade ängs- och hagmarksobjket. Öster om Hindsen finns två 
områden med värdefull bokskog, båda är utpekade som naturreservat. Norr 
om Hindsen ligger Store Mosse (inte Nationalparken) som utgörs i huvudsak 
av välvda mossar. 

Nyckelfaktorer

• Variation mellan öppna och slutna rum

• Öppna vattenrum men långsträckta vyer

• Bebyggelse på moränhöjder

• Ett aktivt jordbruk med lång kontinuitet

• Kulturhistoriskt präglat landskap med bebyggelsestruktur av gods- och gårdar. 

• Rikt på områden med värdeklassad naturmiljö

• Välbevarade odlingslandskap med stora grova ädellövträd 

• Flacka öppna odlingsmarker med höga naturvärden

• Väl avgränsade kulturlandskap i höjdlägen

• Sjönära områden är attraktiva områden för bostadsbebyggelse

Illustration över nyckelfaktorer.

Bilden visar Store Mosse nationalpark, som likt ovan beskrivna Store Mosse ochså utgörs av en välvd mosse. 
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5.3.2 Känslighet och potential
Känslighet
• Det flacka och öppna landskapet vid sjöarnas strandkant och 

jordbruksmarkerna är känsligt för visuell påverkan.

• De småskaliga kulturlandskapen är känsliga för skalbrott, barriäreffekter 
och brutna kulturhistoriska samband. Toftaholm med tillhörande 
herrgårdslandskap, Nya Åminne på västra sidan av Vidöstern.

• Det aktiva jordbruket är känsligt för fragmentering och barriäreffekt 
som försämrar och försvårar brukandet. Risk att den småskaliga 
jordbruksverksamheten utraderas och landskapet växer igen.

• De fornlämningsrika områdena kring sjön medför större känslighet för 
utradering. 

• Flera vattentäkter finns inom området vilka är känsliga för påverkan.  

• Toftaån som förbinder Flåren och Vidöstern har höga naturvärden och 
känslig för fragmentering och barriäreffekter.

• Färjansö-Toftaholm-Lagadalen längs Vidösterns östra strand, med 
utpekade värden kopplade till odlingslandskapet är känslig för 
barriäreffekter, fragmentering och utradering.

• De öppna och flacka strandkanterna är känsliga för bullerpåverkan som 
påverkar friluftlivet vid sjöarna och möjligheten att uppleva det hisoriska 
landskapet.  

• Områdena kring Vidöstern är översvämnings-zoner vilkas funktioner för 
flora och fauna är känsliga för påverkan.  

Potential
• I nuläget utgör E4:an en stor barriär för såväl flora, fauna och människor. 

Om höghastighetsjärnvägens geometri tangerar E4:an kan åtgärder vidtas 
som förbättrar de idag bristfälliga kopplingarna mellan öst och väst om E4. 

• Se även generell potential (s.21)
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5.4 Lagans dalgång söder om Värnamo

5.4.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Ån Lagan söder om Värnamo rinner genom landskapet i en sydvästlig riktning 
i en ganska flack dalgång som varierar i bredd. Under isavsmältningen 
fungerade dalgången som ett dräneringsstråk för smältvattnet och förde med 
sig isälvsmaterial som avsattes i dalgången. Dalen är fylld med i huvudsak grus, 
sand och silt. Ibland bildar det grövre materialet rullstensåsar och kullformer.

Mer recent har Lagan avsatt svämsediment i form av organiska jordar och 
finmaterial som avsätts när ån svämmar över sina bräddar ut på flodplanet. 
Lagan eroderar och deponerar material när den rinner genom dalgången. 
Detta bildar ett meandrande lopp med terrasser, korvsjöar och sandbankar.  
Under de förra århundradet byggdes Lagan till stora delar ut för utnyttjande 
av vattenkraft. Detta har bildat dammar som inte är naturliga och nu bildar 

”sjöar” i Lagans fåra.

Det finns anmärkningsvärt få naturvärden längs Lagans dalgång, inga 
riksintressen eller Natura 2000-områden förekommer. 

Längs Lagans dalgång har vägen från Mellansverige till kontinenten gått 
sedan forntid. Landskapet kring Lagans dalgång är flackt men bryts av 
mindre moränhöjder och åsryggar. Dalgången har sedan forntid präglats som 
kommunikationsstråk och de bördiga jordarna har legat till grund för den 
långa bosättningsknotinuiteten. Söder om byn Lagan återfinns osedvanligt 
många järnåldergravfält med tydliga bitvis monumentala strukturer som är 
väl synliga i landskapet. Lagandalen utgör än idag en viktig transportled med 
E4:an och flertalet vägmiljöer. Lagandalen har varit centralbygd för omlandet, 
särskilt kring Ljungby.

Karaktärsområde. 



Flack dalgång Barrskog dominerar 
landskapet

Lagans meandring, med terasser 
och korvsjöar

Illustration över nyckelfaktorer.
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5.4.2 Känslighet och potential
Känslighet
• De flacka och öppna partierna invid dalgångarnas flodfåra är känsligt för 

visuell påverkan. 

• De småskaliga kulturlandskapen är känsliga för skalbrott och 
barriäreffekter. 

• Det aktiva jordbruket är känsligt för fragmentering och barriäreffekt 
som försämrar och försvårar brukandet. Risk att den småskaliga 
jordbruksverksamheten utraderas. 

• Fornlämningsmiljöerna med stora gravfält och ett rikt bestånd 
av karaktärsskapande lämningar är känsliga för utradering och 
fragmentisering.

• Områdena kring dalgångarna är översvämningszoner vars flora och fauna 
är känsliga för förändrade flöden. 

• Naturliga processer (meandring, erodering) är känsliga för påverkan 
som begränsar de naturliga processerna och därmed minskar områdenas 
pedagogiska och rekreativa värden.

Potential
• Se generell potential (s.21)

Nyckelfaktorer

• Lagans naturliga meandring i landskapet med terrasser, korvsjöar och 
sandbankar 

• Flack dalgång som domineras av barrskog

• Fornlämningsmiljöer som visar på Lagans betydelse sedan forntid

Karaktärsgivande fornlämningsmiljöer med gravhögar längs med Lagans dalgång. 



63

För
han
dsk
opi
a

5.5 Skogs- och myrlandskap kring Lagan och Helgeå

finns en mångfald av vattendrag och myrmarker. Berggrunden tillhör 
Sydsmålands urbergsslätt, och består av gnejser med inslag av gnejsgranit. 
Förutom landskapets nordostliga- sydsydvästliga flacka dalgångarna saknar 
detta landskap tydliga riktningar. Jordarterna domineras av lerfri morän och 
organiska jordar. De avsatta isälvsavlagringarna följer den nordnordostliga-
sydsydvästliga riktningen och genom det skogsdominerade landskapet har 
dessa bildat spridda stråk av jordbruksmark och bebyggelse.  

Området är idag präglat av ett aktivt och storskaligt skogsbruk. Konsekvensen 
av detta är att granplanteringar dominerar skogen med inslag av tall samt 
mindre partier av lövskog. Lövskogen ligger ofta i nära anslutning till 
bebyggelse eller tidigare brukad mark. Invid de större sjöarna och på myrar 
öppnar marktäcket upp sig i större landskapsrum med långsträckta vyer. 

5.5.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Vattenstråken Lagan, Helgeå omges av skogs- och myrlandskap som 
karaktäriseras av en flack topografi som domineras av tät barrskog. I skogen 

Karaktärsområdet Skogs- och myrlandskap kring Lagan och Helgeå. 

Karaktärsområdet Skogs- och myrlandskap kring Lagan och Helgeå. 



Illustration över nyckelfaktorer.

Fossil åkermark

Gles bebyggelse, med mindre 
områden av jordbruksmark 

Vattenrikt landskap,
långa utblickar vid sjöar
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Bebyggelsestrukturen är gles, byarna är små och många ensamgårdar 
förekommer. Fornlämningar som tyder på fasta bosättningar är vanligt 
förekommande vilket troligt innebär att det under forntid funnits bättre 
förutsättningar för odling inom landskapskaraktären. Idag präglas de södra 
delarna av landskapet av en gränsbygd mellan Skåne och Småland där skogarna 
utgjort ett ingenmansland och varit mycket utsatta under dansk-svenska 
härjningar under historisk tid. 

Övergripande för den här landskapskaraktären är att den saknar större objekt 
med höga naturvärden. De värden som finns är främst knutna till små objekt 
av äng- och hagmarksytor eller till mer igenvuxna lövskogsobjekt med skogliga 
värden. Skyddade myrar/kärr förekommer sparsamt. 

Öster om Ljungby inom skogs- och myrlandskapet breder sig flacka och 
storskaliga moss- och myrkomplex ut sig i nord-sydlig riktning, Gölsjömyren 
och Horsnäsamossen. Dessa utmärker sig eftersom att at de är ovanligt rika på 
höga naturvärden och är utpekade Natura 2000-obejekt, är naturreservat och 
riksintresse naturvård. Horsnäsamossen har flertalet ornitologiska värden.

5.5.2 Känslighet och potential
Känslighet
• Det aktiva skogsbruket är känsligt för fragmentering och barriäreffekt som 

försämrar och försvårar brukandet. 

• Mindre sjöar och våtmarker är känsliga för hydrologiska förändringar.

• De få mindre jordbruksmarkerna är känsliga för utradering och 
fragmentering. 

• Småbiotoper knutna till lövskog, sjöar och mossar är känsliga för utradering 
och fragmentering. 

Potential
• Se generell potential (s.21)

Nyckelfaktorer

• Vattenrikt landskap med stort inslag sjöar och myrmarker.

• Fornlämningar, främst i form av fossil åkermark

• Långa utblickar invid sjöar och myrmarker

• Aktivt och storskaligt skogsbruk

• Gles bebyggelse

• Inslag av jordburksmark i den annars dominerande skogs- och myrlandskapet

• Småbiotoper knutna till lövskog, sjöar och mossar
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5.6 Småkuperad skogs- och myrlandskap norr om Osby
5.6.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
I det småkuperade skogs- och myrlandskapet ändras topografin från flackt till 
småkuperat. Det är topografiskt uppbrutet med en tydlig berggrundstopografi. 
Jordarterna domineras av lerfri morän och organiska jordar. I detta landskap 
bildar moränen kullar – s.k. småkullig morän eller moränbacklandskap, 
vilket skapar ett tydligt kuperat landskap utan någon specifik riktning. Det 
förekommer även del drumliner som är höjder utdragna i riktningen mot 
nord-nordost. I övrigt karaktäriseras detta landskap av samma kännetecken 
som skogs- och myrlandskapet.

De avsatta isälvsavlagringarna följer den nordnordostliga-sydsydvästliga 
riktningen och genom det skogsdominerade landskapet har dessa bildat 
spridda stråk av jordbruksmark och bebyggelse.  

Området är idag präglat av ett aktivt och storskaligt skogsbruk. Konsekvensen 
av detta är att granplanteringar dominerar skogen med inslag av tall samt 
mindre partier av lövskog. Lövskogen ligger ofta i nära anslutning till 
bebyggelse eller tidigare brukad mark. Invid de större sjöarna och på myrar 
öppnar marktäcket upp sig i större landskapsrum med långsträckta vyer. 

Bebyggelsestrukturen är gles, byarna är små och många ensamgårdar 
förekommer. Fornlämningar som tyder på fasta bosättningar är vanligt 
förekommande vilket troligt innebär att det under forntid funnits andra bättre 
förutsättningar för odling på platsen inom landskapskaraktären.. Idag präglas 
de södra delarna av landskapet av en gränsbygd mellan Skåne och Småland 
där skogarna utgjort ett ingenmansland och varit mycket utsatta under dansk-
svenska härjningar under historisk tid. Största orten i området är Osby som 
efter södra stambanans framdragning förändrades i takt då den utvecklades 
till stationsort. 

Karaktärsområdet Småkuperat skogs- och myrlandskap norr om Osby 



Gles bebyggelse, små byar

Fossil åkermark

Aktivt skogsbruk med 
sammanhängande 
barrskogsområden
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Nyckelfaktorer

• Moränbacklandskap utan tydlig riktning

• Fornlämningar, främst i form av fossil åkermark

• Långa utblickar invid sjöar och myrmarker

• Jordbruksmarken skapar intressanta landskapsrum i den täta skogen

• Aktivt skogsbruk med sammanhängande barrskogsområden

• Gles bebyggelse, små byar

• Småbiotoper knutna till lövskog, sjöar och mossar

5.6.2 Känslighet och potential
Känslighet
• Det aktiva skogsbruket är känsligt för fragmentering och barriäreffekt som 

försämrar och försvårar brukandet. 

• Mindre sjöar och våtmarker är känsliga för hydrologiska förändringar.

• De få mindre jordbruksmarkerna är känsliga för utradering och 
fragmentering. 

• Småbiotoper knutna till lövskog, sjöar och mossar är känsliga för 
utradering och fragmentering. 

Potential
• Se generell potential (s.21)

Illustration över nyckelfaktorer.
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5.7 Vieånsdalgång öster om Vittsjö
5.7.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Landskapet öster om Vittsjö utmed Vieåns dalgång består av ett böljande 
småskaligt landskap, med stora inslag av ädellöv. I dalgången förekommer 
tydliga rullstensåsar, kamefält och åsnät vilket gör landskapet kuperat. 
Isälvssedimenten följer dalgången och har delvis eroderats och omlagrats av 
Vieån. Svämsediment är också vanligt förekommande längs med ån. Vieån 
rinner ihop med Helge å vid Skeingesjön.

Landskapet består av ett varierat landskap bestående av jordbrukslandskap, 
herrgårdsmiljöer och fornlämningar. Längs Vieån återfinns ett representativt 
odlingslandskap med lång hävdkontinuitet, där ängsbruk förekommer. De 
höga naturvärdena är kopplade till limniska miljöer men också ängs- och 
betesmarker och bokskog vid Vittsjö. 

Hörlinge ängar är ett värdefullt limnogent strandkomplex med högt värderade 
våtmarkstyper i form av mad vid sjö, mad vid vattendrag, tidvis översvämmad 
mark och sumpskog. Området har dessutom vissa ornitologiska värden och är 
även ett populärt rekreationsområde för ekoturism och kanotturer.

Helge å tillrinner i Skeingesjön som är botaniskt och ornitologiskt intressant 
och utpekad som Natura 2000-område. Nämnda områden ovan ingår 
samtliga i riksintresse naturvård. I området förekommer Natura 2000-arten 
hårklomossa. Det finns ett djur- och växtskyddsområde sydost om Osby i 
Osbysjön.

Karaktärsområdet Vieånsdalgång öster om Vittsjö.



Småskaligt odlingslandskap med 
lång kontinuitet

Böljande terräng 
Stora områden med 

ädellövskog
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Illustration över nyckelfaktorer.

Nyckelfaktorer

• Vieåns naturliga meandring i öst-västlig riktning skapar 

• Böljande till småskaligt landskap 

• Småskaligt jordbruk

• Odlingslandskap med lång kontinuitet

• Stora områden med ädellövskog

• Tydliga spår i landskapet

• Populärt område för turism

5.7.2 Känslighet och potential
Känslighet
• De flacka och öppna partierna invid dalgångarnas flodfåra är känsligt för 

visuell påverkan. 

• De småskaliga kulturlandskapen är känsliga för skalbrott och 
barriäreffekter. 

• Det aktiva jordbruket är känsligt för fragmentering och barriäreffekt 
som försämrar och försvårar brukandet. Risk att den småskaliga 
jordbruksverksamheten utraderas. 

• Områden med hög fornlämningsförekomst återfinns varvid känslighet för 
utradering och fragmentering föreligger.

• Herrgårdslandskapets funktionella och visuella strukturer är känsliga för 
påverkan

• Områdena kring dalgångarna är översvämningszoner vilkas flora och fauna 
är känsliga för förändrade flöden. 

• Naturliga processer (meandring, erodering) är känsliga för påverkan 
som begränsar de naturliga processerna och därmed minskar områdenas 
pedagogiska och rekreativa värden.  

Potential
• Se generell potential (s.21)
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5.8 Helgeås dalgång
5.8.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Helge å rinner till stora delar genom moränmark och isälvsavlagringarna 
spelar en underordnad betydelse i detta karaktärsområde. Landskapet kring 
Helgeås dalgång är småbrutet med inslag av karaktärsgivande ekbackar, 
ålderdomligt skötta ängs- och våtmarker samt välbevarade fuktängar.  Längs 
Helge å finns intakta gårdsmiljöer, välbevarade torp och kvarnbyggnader 
kopplade till vattenkraften i Helgeå samt en herrgårdsmiljö med medeltida 
borgruin. Området kring Hallaryd vid Helge å består av ett sockencentrum av 
tidstypisk karaktär från förra sekelskiftet.

I omgivningarna runt Helge å mellan Delary och Hallaböke finns 
värdefulla och representativa odlingslandskap, lövskogar och våtmarker. I 
odlingslandskapet finns spridda välhävdade sötvattenstrandängar som slås 
och/eller betas. I andra delar närmast ån finns värdefulla åmader. Mellan 
Hallaryd och Hallaböke finns mycket artrika lövskogar med många lövträdslag 
representerade. I sluttningarna mot ån växer källpåverkade och artrika 
sumpskogar. Merparten av Helge ås sträckning är utpekad som riksintresse för 
naturvård.

Längs Helge å finns det relativt många ängs- och hagmarksobjekt, där flera 
mindre områden också är Natura 2000-områden. Från Möckeln ner mot 
Delary finns det värden för fisk i Helge å, till exempel ursprunglig öringstam. 

Karaktärsområdet Helgeås dalgång. 



Kulturmiljö av aktiva mindre jordbruk 
där landskapen hålls öppna

Välbevarade odlingslandskap med 
tillhörande intakta gårdsmiljöer

Småbrutet landskap med ekbackar, 
ålderdomligt skötta ängs- och 

våtmarker och fuktängar
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Nyckelfaktorer

• Områden med välbevarade odlingslandskap med tillhörande intakta 
gårdsmiljöer

• Aktiva mindre jordbruk där landskapet fortfarande hålls öppet 

• Småbrutet landskap med inslag av karaktärsgivande ekbackar, ålderdomligt 
skötta ängs- och våtmarker samt välbevarade fuktängar 

Illustration över nyckelfaktorer.

5.8.2 Känslighet och potential
Känslighet
• De flacka och öppna partierna invid dalgångarnas flodfåra är känsligt för 

visuell påverkan. 

• De småskaliga kulturlandskapen är känsliga för skalbrott och 
barriäreffekter. 

• Det aktiva jordbruket är känsligt för fragmentering och barriäreffekt 
som försämrar och försvårar brukandet. Risk att den småskaliga 
jordbruksverksamheten utraderas. 

• Kulturhistoriska element (t.ex. fornlämningar, agrarhistoriska lämningar, 
industrilämningar) är känsliga för utradering.  

• Områdena kring dalgångarna är värdefulla översvämnings-zoner vilkas 
funktioner för flora och fauna är känsliga för påverkan.  

• Naturliga processer (meandring, erodering) är känsliga för påverkan 
som begränsar de naturliga processerna och därmed minskar områdenas 
pedagogiska och rekreativa värden. 

Potential
• Se generell potential (s.21)
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5.9 Tutaryd-Södra Ljungas dalgång 
5.9.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Tutaryd-Södra Ljungas dalgång är fortsättningen av Helge ås västra 
gren. Sedimenten följer dalgången i sydvästlig riktning och är omgivna av 
morän. Dalgången är långsträckt och har flertalet inslag av ålderdomliga 
odlingslandskap, väl synliga i landskapet. Landskapet är småbrutet och består 
av en lätt kuperad terräng omgivet av ett ålderdomligt osammanhängande 
åkerlandskap. Bebyggelsen är lokaliserad uppe på höjdryggarna och utgörs av 
bymiljöer och herrgårdslandskap. Området runt Rönningesjön och Hängasjön 
utgörs av en komplex fornlämningsmiljö med lång bosättningshistoria och 
är utpekad som riksintresse för kulturmiljövården.  Landskapet innehåller 
flertalet bevarade strukturer som minner om en lång bosättnings- och 
brukshistoria. Helge ås västra gren tillrinner i området. Inga utpekade 
viktigare naturvärden finns i området.

Karaktärsområdet Tutaryd-Södra Ljungas dalgång. 
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Illustration över nyckelfaktorer.

Nyckelfaktorer

• Dalgång i sydvästlig riktning

• Ålderdomliga och öppna odlingslandskap 

• Småbruten terräng med bebyggelse i höjdlägen

• Utspridda bymiljöer och herrgårdslandskap

• Aktivt småskaligt jordbruk

• Komplexa fornlämningsmiljöer med lång bosättningskontinuitet

5.9.2 Känslighet och potential
Känslighet
• De flacka och öppna partierna invid dalgångarnas flodfåra är känsligt för 

visuell påverkan. 

• De småskaliga kulturlandskapen är känsliga för skalbrott och 
barriäreffekter. 

• Det aktiva jordbruket är känsligt för fragmentering och barriäreffekt 
som försämrar och försvårar brukandet. Risk att den småskaliga 
jordbruksverksamheten utraderas. 

• De fornlämningsrika områdena medför större känslighet för utradering. 
Områdena kring dalgångarna är översvämnings-zoner och känsliga för 
påverkan på funktion. 

• Naturliga processer (meandring, erodering) är känsliga för påverkan 
som begränsar de naturliga processerna och därmed minskar områdenas 
pedagogiska och rekreativa värden.

Potential
• Se generell potential (s.21)

Småbruten terräng 

Utspridd bebyggelse

Bebyggelse 
i höjdlägen 

Aktivt småskaligt jordbruk 
med lång kontinuitet
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5.10 Mosaikartat odlings- och skogslandskap norr om Hässleholm

Dalgångarna följer deformationszoner i berggrunden som löper i nord-sydlig 
riktning. Längs dalgångarnas sträckning finns isälvsavlagringar som innehåller 
en större del finmaterial vilket lämpar sig för jordbruk. Där moränen finns 
utnyttjas marken för skogsbruk. Detta speglar sig tydligt i markanvändningen 
som domineras av odlingsmark från små till medelstora fält. Fälten avgränsas 
av slutna skogspartier som består av blandskog. Detta landskap har mycket 
lång kontinuitet och lämningar som fossilåkrar är vanliga. Socknarna är 
relativt stora, jämfört mot södra Skåne. 

Utpekade områden med naturvärden på nationell eller internationell nivå är 
få. Kring Hästveda i riktning mot Lursjön finns ett kluster av mindre områden 
med skogliga värden kopplade till ädellöv. Almaån är utpekad som nationellt 
särskilt viktigt vattendrag, med värden för fisk och musslor. Åsen som sträcker 
sig mellan Älmhult och Osby hyser goda vattentillgångar som kan komma att 
ha betydelse för framtida vattenförsörjning. 

Det finns relativt få utpekade objekt med naturvärden i landskapstypen, främst 
enstaka nyckelbiotoper samt ängs- och hagmarksobjekt. 

Karaktärsområdet Mosaikartat odlings- och skogslandskap norr om Hässleholm. 

Almaån, som rinner in norrifrån till Hässleholm, är utpekad som nationellt särskillt vikitgt vattendrag. 

5.10.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Det mosaikartade odlings- och skogslandskapet norr om Hässleholm ligger 
inom den regionala landskapstypen Mosaiklandskap. Här har berggrunden 
en kuperad relief vilket gör att landskapet ställvis är relativt kulligt och 
inte har några distinkt tydliga riktningar. Berggrunden består av gnejser 
och graniter.  Inom området förekommer dock några markanta dalgångar. 



Flertalet fornlämningar som 
fossilaåkrar

Bördig jordbruksmark 
med högt värde

Landskap med lång 
kontinuitet
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Nyckelfaktorer

• Landskapets långa kontinuitet

• Högt antal fornlämningar, som exempelvis fossilåkrar

• Bördig jordbruksmark med högt värde 

5.10.2 Känslighet och potential
Känslighet
• Det aktiva jordbruket är känsligt för fragmentering och barriäreffekt som 

försämrar och försvårar brukandet. De få mindre jordbruksmarkerna är 
känsliga för utradering och fragmentering. 

• De öppna landskapsrummen är visuellt känsliga för en högt placerad 
järnväg  

Potential
• Se generell potential (s.21)

Illustration över nyckelfaktorer.
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5.11 Mosaikartat skogslandskap norr– och sydväst om Hässleholm
5.11.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Största delen av det mosaikartade skogslandskapet norr- och sydväst 
om Hässleholm ligger över 100 möh. Området ligger inom den regionala 
landskapstypen Mosaikartat landskap. Berggrunden består av gnejser och 
graniter. Berggrundens ytformer är däremot inte särskilt tydliga inom det här 
området, här förkommer endast ett fåtal markanta dalgångar i nordostlig-
sydvästlig riktning. Landskapet domineras starkt av isälvsavlagringar 
där åsryggarna skapar komplicerade åsnät med en böljande topografi. 
Isälvssedimenten har bidragit till små flacka slätter där de finare sedimenten 
ger möjlighet till odling. I övrigt består landskapet av sandiga moräner.

Det böljande landskapet karaktäriseras främst av den stora mängden skog 
som växter där. Skogen består av barrskog med tämligen små inslag av 
lövskog, då ofta i nära anslutning till bebyggelse. Mindre sjöar, våtmarker 
och torvtäkter är viktiga element men är inte speciellt påtagliga då de göms 
av den täta skogen. Invid sjöar och på en del höjder sträcker sig långa vyer ut 
över landskapet. Markanvändningen domineras av skogsbruk med inslag av 
mindre jordbruksmarker som öppnar upp sig som små identitetsskapande 
rum i den annars enhetliga skogstrukturen. Det alltmer utbredda skogsbruket 
med nyplanteringar av barrskog samt det minskade skogsbetet bidrar till att 
jordbruksmarken och de sammankopplade lövskogspartierna riskeras att 
helt försvinna från detta landskap. Jordbruksmarken som finns idag är av 
varierande kvalité och består till stor del av vallodlingar. Bebyggelsestrukturen 
är gles och utgår från ett fåtal kyrkbyar/sockenenheter, ett antal små byar och 
många ensamgårdar. Områden med fossil åkermark i skogarna visar på odling 
från bronsålder till 1800-talet och även spår efter järnframställning som tyder 
på att området inte alltid varit glesbefolkat.  

Karaktärsområdet Mosaikartat skogslandskap norr- och sydväst om Hässlholm.



Böljande topografi Barrskog med aktivt skogsbruk 
dominerar landskapet 

Odlingsmark vid åsarnas 
flacka slätter
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Nyckelfaktorer

• Åslandskap som ger ett böljande landskap

• Glesbebyggelse 

• Aktivt jordbruk på åsarnas flacka slätter

• Dominerande områden av barrskog med aktivt skogsbruk

• Fornlämningar, främst i form av fossil åkermark

• Öppna landskapsrum vid sjöar

• Höjder som erbjuder långa utblickar 

• Få områden av mindre öppna jordbruksmarker 

• Småbiotoper knutna till lövskog, sjöar och mossar

Utpekade områden med naturvärden på nationell eller internationell nivå 
är få i mosaiklandskapet norr om Hässleholm. Hörlingeån är dock utpekad 
som nationellt särskilt viktigt vattendrag, med värden för fisk och musslor. 
Den södra delen av området har inga utpekade värdetrakter för naturmiljö 
och en mycket låg andel värdekärna. Röke å är dock ett nationellt värdefullt 
vattendrag med avseende på naturvärden. 

5.11.2 Känslighet och potential
Känslighet
• Det aktiva skogsbruket är känsligt för fragmentering och barriäreffekt som 

försämrar och försvårar brukandet. 

• Mindre sjöar och våtmarker är känsliga för hydrologiska förändringar.

• De få mindre jordbruksmarkerna är känsliga för utradering och 
fragmentering. 

Potential
• Se generell potential (s.21)

Illustration över nyckelfaktorer.
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5.12.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Hässleholmslätten ligger främst inom den regionala landskapstypen 
Mosaiklandskap och övergånggen till Slättlandskap.  Landskapet är flackt 
till böljande och består till stor del av ett öppet jordbrukslandskap med 
inslag av ett mer böljande och småbrutet landskap i norr. På flertalet platser 
erbjuds utblicker över det flacka landskapet. Jordarterna består till stor del 
av isälvssediment, främst sand och en del postglacial sand som avsatts från 
isälvar vid inlandsisens mynning. Det finns en avsaknad av större vattendrag 
i landskapet, mindre diken som följer jordbruksmarken är betydelsefulla 
strukturer i landskapet. Markanvändningen består av jordbruk. Vegetationen 
i form av blandskog växer på moränhöjder och upplevs som öar i det annars 
öppna landskapet. Landskapet genomkorsars av ett flertal större vägar, 
järnvägar och kraftledningar som är tydliga strukturer i det öppna landskapet. 
I övrigt är vägarna små och följer jordbrukslandskapets struktur. Bebyggelsen 
består av gårdar och torp längs med vägarna. Området mellan Ignaberga – 
Aska har en mer ålderdomlig prägel och utgör ett vackert kulturlandskap där 
stengärdegårdar, slingande vägnät med kringliggande bebyggelse, dungar med 
ädellöv utgör karaktärselement.  I söder avgränsas områden av Nävligeåsen 
som reser sig och bildar en naturlig gräns. Inslag av kalk i berggrunden längs 
Nävlingeåsen har påverkat landskapets natur och nyttjande. 

5.12 Hässleholmslätten

Karaktärsområdet Hässleholmsslätten.



Böljande topografi
Öppna slätter med aktivt jordbruk 

dominerar

Vegetationen är koncentrerad till 
moränhöjder

Illustration över nyckelfaktorer.
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Nyckelfaktorer

• Öppet böljande slättlandskap med ett aktivt jordbruk

• Få naturliga vattendrag då jordbruksmarken dikats ut för att ge bättre 
odlingsförutsättningar

• Den bördiga jorden – sandiga sediment

• Öppet och flackt landskap med långa utblickar

• Långsträckta höjdryggar och moränhöjder där vegetationen är koncentrerad 

5.12.2 Känslighet och potential
Känslighet
• Det flacka och öppna landskapet är känsligt för visuell påverkan om 

höghastighetsjärnvägen placeras högt i landskapet. Det storskaliga 
landskapet är dock mindre känsligt för skalbrott.  

• Det aktiva jordbruket är känsligt för fragmentering och barriäreffekt som 
försämrar och försvårar brukandet.  Risk att värdefull jordbruksmark tas 
ur produktion vilket leder till en förändrad landskapsbild.

• Vattendragen i landskapet har ett flertal viktiga processer är känslig för 
barriäreffekter.

• De få fornlämningar som syns är mycket känsliga för utradering.

• Då landskapet redan har en infrastrukturbarriär finns det en risk 
att den fysiska och visuella barriären blir ännu kraftigare om 
höghastighetsjärnvägen samlokaliseras med den. 

• Kulturlandskapet mellan Ignaberga- Aska är känsligt för skalbrott, visuell 
påverkan, fragmentering och barriäreffekter. 

• Känsligt för att de få ekologiska samband som finns kvar utraderas. 
Vattendragen är ofta de som hyser koncentrationer av biologisk mångfald 
då brukandet av jorden ger monotona miljöer.  Inom vissa delar utgör 
betesmarker, hagar, stengärdsgårdar och dungar med ädellöv värdefulla 
biotoper. 

Potential
• Potential att skapa nya biotoper som förstärker idag naturliga men 

bristfälliga processer kopplat till natur och vatten. 

• Potential i att erbjuda tågresenärerna långa vyer och utsikt över 
slättlandskapet.

• Se även generell potential (s.21)
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5.13 Landskapskomplex 
För att förtydliga resultatet av landskapskaraktärsanalysen och ytterligare 
bidra till att uppfylla ÅVS: ens syfte har en sammanvägd bild av landskapens 
komplexitet tagits fram. Av den framgår att det inom sträckan Värnamo – 
Hässleholm ryms ett stort antal landskapskomplex av olika karaktär. 

Bedömning av landskapets känslighet utmed sträckan Värnamo – Hässleholm södra delen
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5.13.1 Mycket komplexa områden 
Mycket komplexa landskap är områden som i en gemensam bedömning lyfts 
fram som mycket känsliga eller komplexa utifrån medverkande experters 
erfarenheter. Det är områden där en höghastighetsbana troligtvis kan göra stor 
skada om inte lokalisering och utformning är mycket anpassad till området. 
Ofta sammanfaller detta med att flera nationella värden sammanfaller/
överlappar och/eller erbjuder en unik landskapsupplevelse. Att uppfylla 
nationella värden är dock inget krav för att bedömas som mycket komplex. 

1. Kulturlandskap som innehåller ett ålderdomligt landskap bl.a. en 
bevarad vägsträckning uppe på en åsrygg från förhistorisk tid. Vägen följer 
de topografiska förhållandena och sträcker sig genom ett bokskogsparti. 
Landskapet kring Vankiva med de öppna odlings- och hagmarkerna erbjuder 
bitvis långa utblickar.  

7. Området kring Helgeås dalgång har flertalet utpekade värden. Landskapet 
runt Helgeås dalgång är småbrutet med inslag av karaktärsgivande ekbackar, 
ålderdomligt skötta ängs- och våtmarker samt välbevarade fuktängar. Längs 
Helge å finns intakta gårdsmiljöer, välbevarade torp och kvarnbyggnader 
kopplade till vattenkraften i Helgeå samt en herrgårdsmiljö med medeltida 
borgruin. Vieån, Skeingesjön samt Helge å nedströms Skeingesjön ner till 
Osbysjön är utpekat som nationellt särskilt viktigt vattendrag för naturvärde, 
med flertalet berörda arter. Delar av området omfattas av riksintresse 
naturvård. Mellan Helge å och Skeingesjön och Osbysjön finns ett förslag 
till ett nytt Natura 2000-område, med utter som Natura 2000-art. Hörlinge 
ängar, Natura 2000-område, är ett värdefullt limnogent strandkomplex med 
högt värderade våtmarkstyper. Området har dessutom vissa ornitologiska 
värden. Området runt Hörlinge ängar är ett populärt rekreationsområde för 
ekoturism och kanotturer. 

8. Landskapet öster om Vittsjö består av ett böljande småskaligt landskap, 
med stora inslag av ädellöv.  Det består av ett varierat sammansatt landskap 
med jordbruk, herrgårdsmiljöer och fornlämningar. Området runt Vieån 

Bedömning av landskapets känslighet utmed sträckan Värnamo – Hässleholm, norra delen.
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innehåller ett representativt odlingslandskap med lång hävdkontinuitet, där 
ängsbruk förekommer.  De höga naturvärdena är kopplade till limniska 
miljöer, ängs- och betesmarker och skog. Området är inte utpekat som en 
värdetrakt, men värdena är höga och skulle möjligen kunna anses vara en 
värdetrakt. Området i stort är utpekat som ett riksintresse för naturvård, 
Ubbalt. Området har även skydd i form av naturreservat och Natura 2000. 
Vieån är även utpekat som nationellt särskilt viktigt vattendrag naturmiljö, 
med flertalet värdefulla arter.

13. Området kring Tutaryd-Södra Ljunga är en långsträckt dalgång med 
inslag av flertalet ålderdomliga odlingslandskap av lång kontinuitet. Området 
runt Rönningesjön och Hängasjön utgörs av en komplex fornlämningsmiljö 
med lång bosättningshistoria och är utpekad som riksintresse för 
kulturmiljövården. Odlingslandskapet har lång kontinuitet med herrgårds- 
och bymiljöer anpassade till höjdryggar. Landskapet består av en lätt kuperad 
terräng omgivet av ett ålderdomligt åkerlandskap. Landskapet innehåller 
flertalet bevarade strukturer som minner om en lång bosättnings- och 
brukshistoria. 

15. Lagans dalgång utgörs av ett övervägande flackt landskap, som sluttar ner 
mot Lagan. Området runt Hamneda är en centralbyggd och har sedan forntid 
präglats av kommunikationsstråket längs med Lagan. Fornlämningsbilden 
är komplex och väl synlig i landskapet i form av gravfält. Jordbruket har varit 
en förutsättning för centralortens framväxt och är än idag en förutsättning i 
landskapet. Området är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården.    

17. Öster om Ljungby inom skogs- och myrlandskapet breder sig flacka och 
storskaliga moss- och myrkomplex ut sig i nord-sydlig riktning, Gölsjömyren 
och Horsnäsamossen. Dessa utmärker sig eftersom att at de är ovanligt rika på 
höga naturvärden och är utpekade Natura 2000-objekt, är naturreservat och 
riksintresse naturvård. Horsnäsamossen har flertalet ornitologiska värden.

18. Området breder ut sig på ömse sidor av Lagan. Landskapet kring Lagans 
dalgång är flackt men bryts av mindre moränhöjder och åsryggar. Lagans 
dalgång har sedan forntid präglats som kommunikationsstråk och de bördiga 
jordarna har legat till grund för den långa bosättningsknotinuiteten. Söder 
om byn Lagan återfinns särskilt många järnåldergravfält med tydliga bitvis 
monumentala strukturer som är väl synliga i landskapet. Området är utpekat 
riksintresse för kulturmiljövården. 

19. Området runt Bolmen ligger utanför restidsgränsen och beskrivs inte inom 
ramen för denna rapport.

21. På västra sidan om Furen ligger Flattingeåsar en utstickande udde 
med bl.a. ädellövskog. Området är utpekat Natura 2000-områden samt 
naturreservat. Området innehåller flertalet utpekade Natura 2000-arter.

22. Området söder om Furen, Yxkullsund, präglas av ett sjönära 
odlingslandskap som omger Yxkullsunds herrgård. I landskapet finns flertalet 
fornlämningar och kulturhistoriska spår som minner om ett brukande under 
lång tid. Området är utpekat Natura 2000-område, naturreservat samt 
riksintresse naturvård, med bland annat värden knutna till de gamla, grova 
lövträden. 

24. Området kring Vidöstern har flertalet utpekade värden. Vidösterns öppna 
vattenrum karaktäriseras av en variation mellan flacka öppna odlingslandskap 
och täta skogspartier. De flacka odlingslandskapen erbjuder långsträckta 
vyer ut över sjön. Inom området ligger Toftaholm med tillhörande 
herrgårdslandskap som är utpekat riksintresse för kulturmiljövården. Området 
är generellt rikt på fornlämningar och har en rik lundflora och en hävdgynnad 
vegetation i de betade hagarna med flera rödlistade arter. Nya Åminne, på 
västra sidan av sjön är riksintresse kulturmiljövård och enskilt byggnadsminne. 
Miljön utgör en bruksmiljö, järnbruk liksom föregångaren Gamla Åminne 
baserat på sjömalm från Vidöstern och med behållen karaktär från 1900-talets 
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början. Vattendraget Toftaån förbinder Vidöstern med Flåren.  Den östra 
delen av ån är ett Natura 2000-objekt. Riksintresset naturvård Färjansö-
Toftaholm-Lagadalen sträcker sig längs Vidösterns östra strand, med 
odlingslandskapet vid Toftaholm som central del. Området en rik lundflora 
och en hävdgynnad vegetation i de betade hagarna med flera rödlistade 
arter.  De södra delarna omfattas främst av ett ås- och kamelandskap med 
tydliga åsformationer. Dessa innehåller biologiskt intressanta ekbestånd med 
lundflora samt dödisgropar som bildat sjöarna Vällingasjön, Tvillingsjöarna 
och Näckrosasjön. En av Lagans få orörda forssträckor finns vid Kvarngården 
i södra delen av riksintresset. Vidöstern är även utpekat som nationellt särskilt 
värdefullt vatten för fiske och riksintresse för friluftsliv.

25. Herrgårdsbyggd utpekat riksintresse kulturmiljövården, flertalet 
herrgårdar kring Kallundasjön. Utpekat riksintresse naturvård Källunda-
Åminne (Gamla Åminne). Åminne naturreservat. 

27. Beskrivs i passage Taberg/Tenhult - Värnamo

5.13.2 Komplexa områden 
Ett komplext landskap har i den gemensamma bedömningen lyfts fram på 
samma grunder som ovan men där det inte blir fullt lika stor skada om en 
höghastighetsjärnväg går igenom området. Det måste dock likafullt nogsamt 
arbetas med lokalisering och utformning.  

2. I områden norr om Hässleholm rinner Almaån som är utpekad som 
nationellt särskilt viktigt vattendrag, med värden för fisk och musslor. Almaån 
är även föreslaget som nytt Natura 2000-område. Landskapet består av 
ett småbrutet och småkuperat landskap där Almaån är en tydlig struktur i 
landskapet. Förutom dess naturvärden har ån betydelse för rekreation och 
friluftsliv.  

3. Området kring Lursjön har rekreation- och friluftslivvärden tillsammans 
med en karaktäristisk landskapsbild. Kring Hästveda i riktning mot Lursjön 
finns ett naturreservat med ett kluster av mindre områden med skogliga 
värden kopplade till ädellöv. Landskapet kring Lursjön är bitvis öppet och 
erbjuder uträckta vyer ut över sjön. 

4. Området kring Kråkeberga består av ett mosaikartat landskap med svagt 
böljande större öppna betes- och odlingsmarker, som erbjuder långa utblickar. 
Jordbruksmarken har hög kvalitet och beroende av dess brukande för att förbli 
ett öppet odlingslandskap. Detta landskap har mycket lång kontinuitet där 
stengärdsgårdar och odlingsrösen visar på att trakten tidigt togs i bruk.

5. Området öster om Bjärnum består av ett landskap med öppna 
odlingsmarker i annars övrig slutet skogslandskap. Skalan är småbruten. 
Bjärnums närhet till sjön gör området till ett attraktivt för rekreations och 
friluftsliv. I södra änden av sjön finns ett mindre Natura 2000-område av 
lövskog med hotade moss- och lavarter.

6. Osbysjön är ett öppet sjölandskap som erbjuder utblickar. Sjön omfattas av 
ett växt- och djurskyddsområde där jakt på fågel är förbjuden. Vid stränderna 
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finns två naturreservat; Näset som utgörs av rester av ett äldre kulturlandskap 
med vällagda stenmurar, forna slåttermarker och beteshagar, samt Osby 
skansar, även Natura 2000-område som är en tidigare öppen odlingsmark 
som slutit sig som skogsmark. Osbysjöns södra delar är föreslaget som nytt 
Natura 2000-, med utter som Natura 2000-art. Västra delarna av delområdet 
vid Osbysjön omfattas av riksintresse för naturvård. Området omfattas även 
av kulturhistoriskt värdefulla industrier som har används till vattenkraft, 
skansanläggning med tydliga lämningar från tiden som gränsbygd. 

9. I området väster om Emmaljunga ligger Bröna myr, en värdefull mosse som 
är riksintresse för naturvård. Området karaktäriseras även av en äldre bymiljö, 
Bröna, omgivet av ett öppet odlingslandskap. Landskapet är småskaligt med 
en ålderdomlig karaktär där de välbevarade stengärdsgårdarna är tydliga 
element i landskapet.

10. Merparten av Helge å är utpekat som riksintresse för naturvård. 
Ån är även utpekat som nationellt särskilt viktigt vattendrag för fiske 
och naturvärden, på grund av sin ursprungliga öringstam och de höga 
naturvärdena i systemet i stort. Helge å – söder om Delary är ett riksintresse 
för naturvård. Omgivningarna runt Helge å mellan Delary och Hallaböke 
finns värdefulla och representativa odlingslandskap, lövskogar och våtmarker. 
Längs Helge å finns det relativt många ängs- och hagmarksobjekt, där flera 
även utgör Natura 2000-områden. Området kring Hallaryd vid Helge å består 
av ett sockencentrum med drag från sekelskiftet.

11. Örsjön, öppet sjölandskap med utblickar. I södra delen av områden 
finns ett kluster av mindre byar och ensamgårdar i en skogsbygd som är en 
representativ miljö från skogsbruket.

12. Lagans meandring som varierar i storlek ger ett uttryck i landskapet 
som bidrar till ett karaktäristiskt avtryck i landskapet. Lagans dalgång med 
minnen värdefull bymiljö intill Lagan med bymiljö bebyggelse anskaffad efter 
landskapets form.

14. Norra delen av Helge åns dalgång norr om Delary är en tydlig och 
karaktärsgivande struktur i landskapet.  Ån är ett nationellt särskilt 
viktigt vattendrag för fiske med ursprunglig öringstam, samt nationellt 
särskilt viktigt vattendrag naturvärden. Helge å strax norr om Delary 
ingår i riksintresse naturvård. Möckelnområdet. Området är utpekat som 
riksintresse för friluftsliv. Omgivande landskap har inslag av byar med äldre 
byggnadstradition.

16. Lagans dalgång mellan Hamneda och Ljungby karaktäriseras av 
det övervägande flacka odlingslandskapet, som bitvis övergår åt en 
mer kullig terräng. Området har sedan forntid präglats av Lagan som 
kommunikationsstråk, vilket är väl synligt i de ålderdomliga och bevarade 
bebyggelsestrukturerna runt byn Kånna.  Området är mycket fornlämningsrikt 
och har stora landskapsvärden väl synliga i landskapet. Jordbruksmarken 
utgörs av öppna åkermarker och betad hagamarker, några av dessa hyser höga 
naturvärden med specifikt utpekade Natura 2000-arter.

20. Landskapet i detta område karaktäriseras av ett variationsrikt och 
småskaligt odlingslandskap med flertalet utpekade värden. Byarna Hörda och 
Klövaryd präglad av lagaskiftesstrukturer och välbevarad bebyggelse samt 
fornlämningsområde, utpekat som riksintresse för kulturmiljövård. Hörda-
Tykatorp-Gässhult-Yxkullsund är utpekat riksintresse naturvård och präglas 
av ett mycket variationsrikt, artrikt och småskaligt odlingslandskap där många 
områden omfattas. Flera små Natura 2000-objekt finns inom riksintresset.
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23. Området kring sjöarna Vidöstern, Flåren och Furen präglas av ett sjönära 
odlingslandskap med både natur, kultur och landskapsvärden. Vid Flårens 
södra strand och längs Furens östra strandkant sträcker sig ett landskap med 
hög koncentration av fornlämningar. Området längs Furens östra strandkant 
är utpekat riksintresse för kulturmiljövården, Getaryggarna. Uppepå 
getryggsåsarna återfinns en äldre vägsträckning. Landskapet här omges av ett 
ålderdomligt odlingslandskap med flertalet mindre byar med bebyggelse från 
1800-talet. I området ligger Eds herrgård även den med anor från 1800-talet. 

26. Vallestad riksintresse kulturmiljövården, består av ett herrgårdslandskap 
och fornlämningsmiljö. 
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Landskapet är relativt 
tåligt, det finns 
möjlighet till 
landskapsanpassande 
åtgärder för 
att förankra järnvägen 
i landskapet och/eller 
tillskapa nya miljöer.

Samlokalisering med 
E4 kan ge möjlighet 
att förbättra idag 
bristfälliga samband 
mellan väst och öst 
om E4. Gemensamma 
förbättrade passage-
möjligheter kan 
reducera dagens 
barriäreffekt. 

Generell potential: 
Trädsäkringszonen 
kan nyttjas till att 
tillskapa miljöer det 
lokalt råder brist på, 
eller utformas som en 
spridningskorridor. 

Generell potential: 
Driftvägar kan nyttjas 
för rekreation och för 
skogs- och jordbruk. 

5.14 Samlad bild

Slättlandskapets skala 
möjliggör för 
landskapsanpassade 
åtgärder som kan 
både förankra 
järnvägen i landskapet 
och/eller tillskapa nya 
miljöer som det lokalt 
råder brist på.

Generell potential: 
Trädsäkringszonen 
kan nyttjas till att 
tillskapa miljöer det 
lokalt råder brist på, 
eller utformas som en 
spridningskorridor. 

Generell potential: 
Driftvägar kan nyttjas 
för rekreation och för 
skogs- och jordbruk. 

Landskapet är relativt 
tåligt, det finns 
möjlighet till 
landskapsanpassande 
åtgärder för 
att förankra järnvägen 
i landskapet och/eller 
tillskapa nya miljöer.

Samlokalisering med 
E4 kan ge möjlighet 
att förbättra idag 
bristfälliga samband 
mellan väst och öst 
om E4. Gemensamma 
förbättrade passage-
möjligheter kan 
reducera dagens 
barriäreffekt. 
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6 Karaktärsområden mellan Hässleholm 
– Lund
Utredningsområdet mellan Hässleholm- Lund är 60 km långt, 30 km brett 
och sträcker sig i en nordöst – sydvästlig riktning. Området ligger inom 
Skåne län och omfattar kommunerna Hässleholm, Höör, Hörby, Eslöv, 
Kävlinge och Lund. Orter som passeras förutom Hässleholm och Lund är 
Tormestorp, Finja, Tyringe, Sösdala, Höör, Hörby, Eslöv och Stångby. Större 
sjöar och åar inom området är Finjasjön söder om Hässleholm, Östra och 
Västra Ringsjöarna söder om Höör samt Kävlinge å, Helge å, Rönne å och 
Höjeå. Landskapet söder och sydväst om Hässleholm karaktäriseras av ett 
mosaikartat landskap som genomkorsas av horstar i nordvästlig-sydöstlig 
riktning; Göinge, Nävlinge-, Linderödsåsen och Söderåsen väster om 
Rönneås dalgång.  Från det mer skogdominerade mosaiklandskapet söder 
om Hässleholm övergår landskapet gradvis till mer odlingsdominerat vilket 
kulminerar på slätterna söder om Ringsjöarna. Ringsjöarna och Rönneås 
dalgång har flertalet utpekade natur- kultur och landskapsvärden. I mötet 
mellan mosaiklandskapet i norr och slättlandskapet i söder ligger många 
av Skånes största gods med en komplex fornlämningsbild och innehåll av 
slotts- och herrgårdsmiljöer. Mellan Eslöv och Lund genomkorsas passagen 
av Vombsänkan/Kävlingeån, vilken hör till de artrikaste områdena i Skåne. 
Slättlandskapen runt Lund utgör några av Skånes bördigaste jordbruksmarker 
med möjlighet till långsträckta vyer över landskapet. 

Landskapskaraktärer över sträckan mellan Hässleholm - Lund. 
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6.1 Finjasjöns sjölandskap
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 
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. 

Karaktärsområdet Finjasjöns sjölandskap. 

Finjasjön har ett stort vattenrum som erbjuder långa utblickar. På andra sidan sjön syns Göingeåsen. 

Finjasjön vassområde som hyser ett rikt fågelliv året om.

6.1.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Området kring Finjasjön är flackt till svagt böljande. Karaktärsområdet ligger 
inom den regionala landsskapstypen 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 
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6.1.2 Känslighet och potential
Känslighet
• Finjasjön är värdefull när det kommer till friluftslivet och turism, området 

runt sjön är därför känsligt för visuell påverkan, barriäreffekter och 
störningar. 

• Området med sitt öppna vattenrum och utblickar är känsligt för skalbrott 
som har inverkan på den visuella karaktären om en höghastighets järnväg  
placeras för nära de obebyggda naturstränderna. 

• Det rika fågellivet kan vara känsligt för brutet samband och barriäreffekter 
och bullerstörningar. 

Potential
• Det finns en potential att skapa vackra utblickar från tåget som främjar 

resenärsupplevelsen.

• Se även generell potential (s.21)

Nyckelfaktorer

• Öppet vattenrum med långa siktlinjer

• Flacka och öppna strandkanter

• Obebyggda naturstränder

• Området runt Finjasjön har stor betydelse för det rörliga friluftslivet och 
tätortsnära rekreation

• Rikt fågelliv i vassområdet i Finjasjöns västra område som är störningskänsliga

Illustration över nyckelfaktorer.

Vassområden med 
unikt fågelliv som  är 

störningskänsliga

Flacka och öppna 
strandkanter

Finjasjön har betydelse för 
friluftslivetObebyggda 

naturstränder

Öppet vattenrum med 
långa siktlinjer
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6.2 Göinge- och Nävlingeåsen

6.2.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
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.

Karaktärsområdet Göinge- och Nävlingeåsen. 



Skogsklädda 
förkastningsbranter

Större sammanhängande 
bokskogar av varierad 

ålder Småskaligt vägnät Höga 
rekreationsvärden

Värdefulla 
fornlämningsmiljöer på 
höjder och i dalgångar

Utspridd bebyggelse
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Nyckelfaktorer

• Skogsklädda förkastningsbranter med värdefulla skogsmiljöer

• Göinge- och Nävlingeåsen är synliga strukturer från slätten i norr

• Större sammanhängande bokskogar av varierad ålder

• Småskaligt jordbruk i dalgångar

• Småskaligt vägnät

• Utspridd bebyggelse lokaliserade i dalbottnar intill den odlingsbara marken

• Sammanhängande områden av produktionsskog uppe på åsryggarna

• Värdefulla fornlämningsmiljöer lokaliserade på höjder och i dalgången mellan 
horstarna

• Rekreationsmiljö – naturupplevelser kopplade  till viktiga utsikter

De nord-sydliga storskaliga dalgångarna är viktiga kommunikationsstråk 
genom åslandskapet. Vägarna ligger ofta i dalbottnarna. Riksväg 23 följer 
dalstråket mellan Gulastorp och Sandåkra. I en annan nord-sydlig dalgång 
mellan Göingeåsen och Matterödsåsen ligger stambanan.  

• Naturvärden knutna till utströmningsområden är särskilt känsliga för 
ändrad hydrologi.  

• Åslandskapet hyser ett sammansatt fornlämningsområde rikt på 
fornlämningar.  Det är känsligt att bryta kulturhistoriskt viktiga samband 
såväl funktionella som visuella. Kopplingar mellan fornlämningsmiljöer 
och bybildningar, odlingsmarker, kyrko- och gårdsetableringar bör inte 
brytas. 

Potential
• Åsens topografi kan 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. 

• Se även generell potential (s.21)

Illustration över nyckelfaktorer.

6.2.2 Känslighet och potential
Känslighet
• Åslandskapets branter är visuellt väl synliga både från Finjasjön och 

slättlandskapet kring Hässleholm och är känsliga för visuell påverkan av 
järnvägsanläggningen, t.ex. tunnelpåslag eller bank utmed sluttningarna. 

• Rekreationsområden är känsliga för visuell påverkan, skalförändring, 
bullerstörning och fragmentering.

• Värdefulla biotoper på och kring Göingeåsen är känsliga för fragmentering 
och utradering samt bullerstörning.  
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6.3 Matterödsåsen

6.3.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
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 ädellövsskog 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.  

Karaktärsområdet Matterödsåsen. 

Låglänta odlingsmarker intill Hovdala slottsmiljö.
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6.3.2 Känslighet och potential
Känslighet
• Upplevelser kopplade till kulturlandskap och naturmiljö kring Hovdala 

mycket känsligt för visuell påverkan av moderna anläggningar, skalbrott, 
buller, barriäreffekter och fragmentering. Risk att värdet utraderas.

• Hela åssluttningen är visuellt exponerad från landskapet kring Finjasjön 
och därför en känslig landskapsbild. 

• Bäckbiotoper känsliga för fragmentering, utradering och hydrologiska 
förändringar.

• Det småskaliga jordbrukslandskapet och kulturmiljöer uppe på åsen 
känsliga för skalbrott, barriäreffekter, fragmentering och ändrade 
brukningsförutsättningar.

• Det slingrande vägnätet är känsligt för strukturbrott. 

• Funktionella och visuella samband mellan kyrkan, gårdar och 
jordbruksmark är känsliga.

• Kring Matteröd är fornlämningskoncentrationen hög och därför känslig för 
utradering. 

Potential
• Se generell potential (s.21)

Nyckelfaktorer

• Småkuperat och mosaikartat landskap utan tydliga riktningar

• Omväxlande mellan öppet och slutet

• Norra sidan av matterödsåsen domineras av bokskog

• Värdefulla rekreationsmiljöer kring Hovdala och Skyrup

• Biologisk mångfald – Bokskogar, artrika naturmiljöer kring Hovdala slott, 
skogsbiotoper, fladdermusarter m.m. ängs- och hagmarker Äspehöjden, 
bäckraviner m.m. 

• Hovdala slott- och herrgårdsmiljö har välbevarade kulturhistoriska strukturer där 
landskapsbilden är sammanhållen och opåverkad. 

• Rofylld miljö med en karaktär av ostördhet

• Småskaligt jordbruk med naturbetesmarker

• Småskaligt vägnät

Illustration över nyckelfaktorer.
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6.4 Mosaikartat odlings- och skogslandskap, centrala mellanbygden
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 finkoringa 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.

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 möh. 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. 

6.4.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Det mosiakartade odlings- och skogslandskapet syväst 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 

Karaktärsområdet Mosaikartat odlings- och skogslandskap, centrala mellanbygden. 



Byar med ålderdomlig karaktär

Skogsbruk dominerar, endast få 
jordbruksmarker

Igenväxning av 
naturbetesmarker

94

För
han
dsk
opi
a

6.4.2 Känslighet och potential
Känslighet
• Det aktiva jordbruket är känsligt för fragmentering och barriäreffekt som 

försämrar och försvårar brukandet. 

• Landskapet har genomgått hög grad av igenväxning av åkermark. Risk att 
den småskaliga jordbruksverksamheten utraderas. 

• Kulturhistoriska element (fornlämningar, äldre agrar bebyggelse) är 
känsliga för utradering. 

• Värdefulla naturmiljöer och viltstråk är känsliga för barriäreffekter och 
utradering. 

Potential
• Se generell potential (s.21)

Nyckelfaktorer

• Byar med ålderdomlig karaktär och tydliga spår sedan tiden innan 1800-talets 
skiftesreformer

• Få områden där jordbruket fortfarande är aktivt

• Variation av naturmiljöer med en del naturbetesmarker som tenderar att växa 
igen

• Markanvändningen består till stor del av skogsbruk

• Slutna skogspartier med inslag av mindre odlingslandskap

Illustration över nyckelfaktorer.
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6.5 Linderödsåsen

6.5.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
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 möh. 

Linderödsåsen är ett relativt opåverkat landskap. Linderödsåsen ligger inom 
den reginala 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. 

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.

Karaktärsområdet Linderödsåsen. 
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6.5.2 Känslighet och potential
Känslighet
• Linderödsåsens branter är väl synliga från angränsande låglänta landskap 

och är känsliga för visuell påverkan av järnvägsanläggningen, t.ex. 
tunnelpåslag eller bank utmed sluttningarna. 

• Linderödsåsens speciella karaktär med branta sluttningar är känslig för 
strukturbrott.

• Värdefulla biotoper är känsliga för fragmentering och utradering. 
Naturvärden knutna till utströmningsområden i nedre delen av sluttningar 
är särskilt känsliga för ändrad hydrologi.  

• Den glesa bebyggelsestrukturen är känslig för fragmentering, 
barriäreffekter och utradering.

• Det aktiva skogsbruket är känsligt för fragmentering och barriäreffekter 
som försämrar och försvårar brukandet. 

• De småskaliga betesmarkerna är känsliga för fragmentering och 
barriäreffekter som försämrar och försvårar brukandet. 

Potential
• Se generell potential (s.21)

Illustration över nyckelfaktorer.

Nyckelfaktorer

• Mosaiklandskap med skog och inslag av öppna fält

• Förkastningsbranter  som ger upphov till tydliga rumsligheter

• Småskaligt jordbruk med lång jordbrukskontinuitet

• Produktionsskogar med ett aktivt skogsbruk

• Värdefulla naturmiljöer av bokskogar och bäckar

• Fornminnen lokaliserade till höjder och i dalgången mellan horstarna
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6.6 Rönneås dalgång
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. 

Karaktärsområdet Rönneås dalgång. 

Rönneås dalgång her en stark landskapsbild med karaktärsgivande raviner. 

6.6.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
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 



Utbredda ängsmarker som slås 
kontinuerligt 

Kulturmiljö, gods, slott och 
kloster med lång kontinuitet

Hög biologisk mångfald 
kopplad till ån 
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6.6.2 Känslighet och potential
Känslighet
• Rönne ås dalgångar och uttryck i landskapet är känsliga för struktur- och 

skalbrott.

• Större sammanhängande betesmarksområden, är känsliga för 
barriäreffekter, utradering och förändrad landskapsbild. 

• Rönne å har hög andel biologisk rika miljöer som är känsliga för 
barriäreffekter och utradering. 

• Rönne å och dess dalgång har varit en livsnerv i flera hundra år. 
Kulturhistoriska element (fornlämningar, godsstrukturer, kyrkor) är 
känsliga för utradering och brutna samband.  

Potential
• Se generell potential (s.21)

Illustration över nyckelfaktorer.

Nyckelfaktorer

• Rönneås dalgång varierar från böljande till mer kulligt. Åns naturliga 
meandring tydlig och karaktärsskapande

• Hög biologisk mångfald 

• Ängsmarkerna längs med ån slås kontinuerligt

• Lång kulturhistoria som finns bevarad i form av gods, slott och kloster 

• Ängsmarkerna kring ån har stora fågelvärden som är störningskänsliga
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6.7 Söderåsen

6.7.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Söderåsen tangerar utredningsormådent, 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 möh. 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. 

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.

Karaktärsområdet Söderåsen. 

Söderåsens bokskog där delar hyser flertalet naturvärden.
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Illustration över nyckelfaktorer.

6.7.2 Känslighet och potential
Känslighet
• Åslandskapets branter är väl synliga från angränsande låglänta landskap 

och är känsliga för visuell påverkan av en höghastighetsjärnväg, t.ex. 
tunnelpåslag eller bank utmed sluttningarna. 

• Söderåsens speciella karaktär med branta nordostsluttningar är känslig för 
strukturbrott.

• Åsen som rekreativt besöksmål är känsligt för visuell påverkan, 
bullerstörning, barriäreffekter och fragmentering som påverkar dagens 
användande.

• Värdefulla biotoper är känsliga för fragmentering och utradering. 
Naturvärden knutna till utströmningsområden i nedre delen av 
sluttningarna är särskilt känsliga för ändrad hydrologi.  

• Den glesa bebyggelsestrukturen är känslig för fragmentering, 
barriäreffekter och utradering.

• Det aktiva skogsbruket är känsligt för fragmentering och barriäreffekter 
som försämrar och försvårar brukandet. 

• De småskaliga betesmarkerna är känsliga för fragmentering och 
barriäreffekter som försämrar och försvårar brukandet.

Potential
• Se generell potential (s.21)

Nyckelfaktorer

• Kraftigt kuperat landskap med förkastningsbranter i nordost och dramatiska 
raviner på sina håll

• Högt läge med möjlighet till utsikter över omgivande landskap

• Åsen är ett tydligt landmärke omkringliggande landskap

• Södra och västra delen samt på åskrönets platå breder öppna marker ut sig 
som domineras av bete 

• Ett aktivt produktionsskogsbruk i norr

• Gles bebyggelse 

• Värdefulla naturmiljöer kopplat till bokskog, vattendrag, tidigare 
naturbetesmarker och de småskaliga jordbruksmarkerna

• Fornminnen lokaliserade på höjder och i dalgången mellan horstarna

• Värdefull rekreationsmiljö i den sydöstra delen av åsen. 
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6.8 Ringsjöarnas sjölandskap
betydelse för den arkeologiska forskningen.  Mellan ringsjöarna finns t.ex. 
Bosjökloster som kan ha grundats så tidigt som början av 1000-talet. Öster om 
Ringsjöarna finns den medeltida byn Fulltofta med kyrka och slott. 

Karaktärsområdet Ringsjöarnas sjölandskap. 

Bild över Fulltofta slott som ligger på den östra sidan av Ringsjöarna. 

6.8.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
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 

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).
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6.8.2 Känslighet och potential
Känslighet
• Aktivt jordbruk nordväst om ringsjöarna känsligt för fragmentering och 

barriäreffekt som försämrar och försvårar brukandet. 

• Norr om Ringsjöarna finns en stor koncentration av fossil åkermark från 
yngre järnåldern som är unik för Skåne. Känslig för utradering. 

• De stora boplatskompexen kring ringsjöarna är känsliga för direkt 
påverkan (t.ex. utradering) som indirekt påverkan (dränering av 
mossarna).

• Naturmiljöerna som har viktiga kultur-, natur- och rekreationsvärden 
är känsliga för utradering och fragmentering (t.ex. Fulltoftas och 
Bosjöklosters slottsmiljöer) 

Potential
• Se generell potential (s.21)

Illustration över nyckelfaktorer.

Nyckelfaktorer

• Stor areal naturbetesmarker 

• Generellt hög biologisk mångfald där de höga värdena ofta är kopplade till 
området kulturlandskap 

• Långsträckta utblickar över sjölandskapen, öppna landskapsrum 

• Välbevarad kulturhistoria i form av förhistorisk bosättnings- och brukskontinuitet 
samt gods, slott och medeltida kloster

• Öppna jordbruksmarker som breder ut sig kring sjöarna med ett aktivt jordbruk

• Området runt Fulltofta öster om Ringsjöarna är en viktig rastlokal för fågel
Bild från östra sidan om Ringsjöarna kring Fulltofta slott. Fotot visar hamlade lindar, landskapsmässiga och 
kulturhistoriskt värdefulla element och strukturer som berättar om områdets tidigare och nuvarande brukande. 
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6.9 Småbrutet odlingslandskap, södra mellanbygden
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. 

Karaktärsområdet Småbrutet odlingslandskap, södra mellanbygden. 

Västra sidan av Ringsjöarna där bilden är tagen ner mot sjön. Intill sjön breder sig den flacka lerslätten fortsatt ut 
sig för att sedan övergå i en mer varierad terräng med ökade topografiska skillnader. 

6.9.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
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. 

Södra mellanbygden är en övergångszon där slättlandskapet gradvis övergår 
från storskaliga öppna slättmarker till mindre landskapsrum med ökat inslag 



Småskaligt jordbruk

Gles bebyggelse 
med mindre byar och 

ensamliggande gårdarAvgränsansde 
landskapsrum som öppnar 

upp till långa siktlinjer
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6.9.2 Känslighet och potential
Känslighet
• 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.

Potential
• Potential att utnyttja landskapets storskaligt böljande topografi och större 

sammanhängande skogspartier för att inpassa höghastighetsjärnvägen i 
landskapet. 

• Se även generell potential (s.21)

Illustration över nyckelfaktorer.

Nyckelfaktorer

• Det småskaliga jordbruket

• Småbruten struktur och topografisk variation

• Isolerade betesmarker

• Viktiga småbiotoper

• Avgränsande landskapsrum som öppnar upp till långa siktlinjer

• Ingen tydlig riktning i landskapet ett böljande till kulligt landskap med raviner 

• Gles bebyggelse med mindre byar och ensamliggande gårdar

• Få naturliga vattendrag
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6.10.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
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 mellanbyggden 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 

6.10 Böljande odlingslandskap, södra mellanbygden
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 Ringssjöarna 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. 

Karaktärsområdet Böljande odlingslandskap, södra mellanbygden. 

Böljande odlingslandskap, södra mellanbygden där de topografiska höjdskillnaderna varierar mellan flacka mer 
böljande partier. Bilder är tagen strax utanflr Eslöv.



Landskapsrum med 
välbevarade kulturhistoriska 

strukturer

Öppna landskapsrum

Den produktiva och 
värdefulla jordbruksmarken
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Nyckelfaktorer

• Öppna landskapsrum

• Aktivt storskaligt jordbruk

• Få naturliga vattendrag

• Bevarade gods- och slottsmiljöer

• Stationssamhällen med historiska kopplingar till järnvägen

• Den produktiva och värdefulla jordbruksmarken

• Fragmenterad naturmiljö med mindre områden av värdefulla småbiotoper

• Landskapsrum med välbevarade kulturhistoriska strukturer

• Förekomst av kronhjort

6.10.2 Känslighet och potential
Känslighet
• Det aktiva jordbruket är känsligt för fragmentering och barriäreffekter som 

försämrar och försvårar brukandet. Visuellt känsligt för t.ex. igenväxning 
orsakat av förändrat brukande.  

• Vattendragen i landskapet har ett flertal viktiga naturliga processer som är 
känsliga för barriäreffekter och fragmentering.

• Naturmiljöerna som har viktiga kultur-, natur- och rekreationsvärden är 
känsliga för utradering och fragmentering.  

• Gods- och herrgårdsmiljöerna kring Eslöv är känsliga för att 
kulturhistoriska samband mellan fornlämningsmiljöer, godsmiljöer och 
industrimiljöer bryts. Dessa påvisar landskapets tidsdjup och utveckling 
från forntid till idag.

Potential
• Potential att utnyttja landskapets storskaligt böljande topografi för att 

inpassa höghastighetsjärnvägen i landskapet.  

• Se även generell potential (s.21)

Illustration över nyckelfaktorer.
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6.11.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Jordarterna består till största delen av lermorän och har bidragit till ett 
intensivt jordbruk. Områden med mer sandig/stenig morän har utnyttjats 
som betesmarker (t.ex. 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 Bråån 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 Bråån 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 biskopsäte 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. Bråån är en viktig 
spridningskorridor för många organismer, samt att den hyser värdefull fisk- 
och musselfauna.

6.11 Böljande slättlandskap mellan Eslöv och Lund 

Karaktärsområdet Böljande slättlandskap mellan Eslöv och Lund. 



Den bördiga jordbruksmarken är mycket 
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Tydliga gårdsstrukturer
Bevarade slott- och 

godslandskap
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Nyckelfaktorer

• Få kvarvarande fornlämningar i landskapet

• Tydliga gårdsstrukturer

• Långa siktlinjer i landskapet

• Flertalet stationssamhällen vars uppkomst är kopplade till stambanans 
byggande

• Bevarade slott- och godslandskap söder om Eslöv som präglar landskapet idag

• Den bördiga jordbruksmarken är mycket värdefull ur produktionshänsyn

• Fragmenterade naturmiljöer, ett fåtal större naturområden

• Bråån ett av de naturliga vattendragen, i övrigt avsaknad av naturliga 
vattendrag

• Flertalet linjära strukturer i landskapet som kraftledningar, större vägar och 
järnväg

6.11.2 Känslighet och potential
Känslighet
• Det aktiva jordbruket är känsligt för fragmentering och barriäreffekter som 

försämrar och försvårar brukandet. Visuellt känsligt för t.ex. igenväxning 
orsakat av förändrat brukande.  

• Vattendragen i landskapet har ett flertal viktiga naturliga processer som är 
känsliga för barriäreffekter och fragmentering.

• Kulturhistoriska element (fornlämningar, godsstrukturer, kyrkor) är 
känsliga för utradering.  

• Naturmiljöerna som har viktiga kultur-, natur- och rekreationsvärden är 
känsliga för utradering och fragmentering.  

• Många fornlämningar har odlats bort varvid de fornlämningar som 
återstår är känsliga för att bevara landskapets tidsdjup.

Potential
• Potential att utnyttja landskapets storskaligt böljande topografi för att 

inpassa höghastighetsjärnvägen i landskapet. 

• Se även generell potential (s.21)

Illustration över nyckelfaktorer.
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6.12 Vombsänkan

6.12.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
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 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, 
2014). 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. 

Karaktärsområdet Vombsänkan. 
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Nyckelfaktorer

• Kulturlandskapet med den typiska gårdsstrukturen, kyrkbyar och bevarade 
betesmarker

• Flacka och öppna landskapsrum med välbevarade kulturhistoriska strukturer

• Höga biologiska värden kopplade till fukt- och torrängar

• Landskapsestetiska värden kopplade till långsträckta vyer och utblickar över 
å-landskapet

6.12.2 Känslighet och potential
Känslighet
• Den flacka ådalen är känslig för visuell påverkan. 

• Fuktängarna kring ådalen är känsliga för barriäreffekter och utradering. 

• De sandiga betesmarkernas torrängar har en speciell flora och fauna som 
är känslig för barriäreffekter och utradering. 

• Odlingslandskapet är känsligt för fragmentering samt att funktionella 
samband bryts.

• Miljöerna kring gods- och herrgårdarna är känsliga för att kulturhistoriska 
samband mellan fornlämningsmiljöer, godsmiljöer och industrimiljöer 
bryts. Dessa påvisar landskapets tidsdjup och utveckling från forntid till 
idag.

Potential
• Se generell potential (s.21)Illustration över nyckelfaktorer.

Landskapsestetiska värden 
kopplade till långsträckta vyer 

och utblickar över å-landskapet Flacka och öppna landskapsrum 
med välbevarade kulturhistoriska 

strukturer
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6.13 Flackt slättlandskap väster om Lund
6.13.1 Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
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. 

Karaktärsområdet Flackt slättlandskap väster om Lund. 

Det flacka jordbrukslandskapet där vegetationen är koncentrerad till gårdstrukturer.
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Nyckelfaktorer

• Få kvarvarande synliga fornlämningarna 

• Den i landskapet jämnt fördelade gårdsstrukturen

• Långa utblickar i ett flackt och öppet landskap

• Strakt infrastrukturpåverkat landskap med större vägar, krafteldningar, 
vindkraftverk och järnvägar. 

• Det stora antalet kyrkor

• Värdefull bördig och högproduktiv jordbruksmark

• Fragmenterade och få naturområden

• De tydliga siktlinjerna in mot Lund har betydelse för det kulturhistoriska visuella 
och funktionella sambandet mellan den flacka slätten och staden

• Avsaknad av naturliga vattendrag, då majoriteten av jordbruksmarken är utdikad

6.13.2 Känslighet och potential
Känslighet
• Det flacka och öppna landskapet är känsligt för visuell påverkan av 

höghastighetsjärnvägens omfattande struktur. Det storskaliga landskapet 
är dock mindre känsligt för skalbrott. 

• Det aktiva storskaliga jordbruket är känsligt för fragmentering, förlust av 
brukbar areal, och barriäreffekter som försämrar och försvårar brukandet. 
Ändrat brukande kan förändra landskapsbilden. 

• Vattendragen i landskapet har ett flertal viktiga naturliga processer som är 
känsliga för barriäreffekter och fragmentering.

• De kvarvarande kulturhistoriska elementen (fornlämningar, 
godsstrukturer, kyrkor) är känsliga för utradering. 

• Siktlinjerna in mot Lund, det kulturhistoriska sambandet mellan det 
flacka jordbrukslandskapet och staden är känslig för visuell påverkan och 
fragmentering.

• Naturmiljöerna som har viktiga kultur-, natur- och rekreationsvärden är 
känsliga för utradering och fragmentering.  

Potential
• Resandeperspektivet: 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. 

• Se även generell potential (s.21)

Illustration över nyckelfaktorer.
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6.14 Landskapskomplex 
För att förtydliga resultatet av landskapskaraktärsanalysen och för att öka 
förståelsen för landskapets komplexitet i en övergripande skala har en 
sammanvägd bild av landskapens komplexitet tagits fram. Av den framgår att 
det inom sträckan Hässleholm - Lund ryms ett stort antal landskapskomplex 
av olika karaktär och med olika typ av komplexitet.

Figur 56.  Landskapets karaktärsområden och en bedömning av landskapets känslighet utmed sträckan 
Hässleholm – Lund. Källa: WSP
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6.14.1 Mycket komplexa områden 
Mycket komplexa landskap är områden som i en gemensam bedömning lyfts 
fram som mycket känsliga eller komplexa utifrån medverkande experters 
erfarenheter. Det är områden där en höghastighetsbana troligtvis kan göra stor 
skada om inte lokalisering och utformning är mycket anpassad till området. 
Ofta sammanfaller detta med att flera nationella värden sammanfaller/
överlappar och/eller erbjuder en unik landskapsupplevelse. Att uppfylla 
nationella värden är dock inget krav för att bedömas som mycket komplex. 

2. Öster om Lund finns flertalet skyddade områden. Riksintresse för 
naturvård, Natura 2000, samt naturreservatet Flyingeängar norr om 
Dalby. Kungsmarken-fågelsångsdalen är riksintresse för kulturmiljövården 
med sin fornlämningsmiljö och lämningar efter medeltida biskopsäte och 
agrarhistoriska spår. En del av området närmast Dalby är även utpekat som 
riksintresse för rekreation och friluftsliv. Landskapet karaktäriseras av det 
öppna storskaliga jordbruksmarkerna med varierande topografi från flackt till 
böljande och som erbjuder långa utblickar.

5. I området ligger Svenstorp slott som är en del i riksintresse för 
kulturmiljövården. Kring Svenstorp slott breder sig ett karaktärsskapande 
landskap ut sig där fornlämningarna är en del av landskapsbilden. 

6. I området ligger Östra Karaby, en medeltida kyrka i höjdläge som omges 
av ett vidsträckt odlingslandskap med långa utblickar. Landskapsbilden här 
skiljer sig från det omgivande mer böljande slättlandskapet.

8. Områdena kring ådalen och Ringsjöarna har stora biologiska och 
kulturhistoriska värden. Stora delar av området är utpekat som riksintresse 
för kulturmiljövården. Kulturlandskapet kring Rönneå och Västra Ringsjön 
karaktäriseras av sin förhistoriska bosättnings- och brukskontinuitet, 
medeltida kloster och storgodsbildning samt kvarnanläggningar. Området 
innehar områden av naturreservat och Natura 2000, både för fågeldirektivet 

och art- och habitatdirektivet. Delar av området är utpekat som riksintresse 
för naturvård. Området runt Ringsjöarna har en betydande areal av 
naturbetesmarker. Ringsjöbygden är en biologiskt rik värdetrakt för 
ädellövskog, framför allt vad gäller ekskogsmiljöer och öppna trädmiljöer. 
Öster om Ringsjön vid Fulltofta finns en mängd olika värdefulla naturmiljöer, 
Natura 2000–arter och Skånska ansvarsarter samlade, i huvudsak i olika 
ädellövskogsmiljöer och öppna trädmiljöer rika på fågel, lavar och insekter. 
Området är en viktigt rastlokal för fågel och inkluderar 20 olika fågelarter, 
bland annat flera rovfåglar. Ringsjöarna är även reservvattentäkt för Sydvatten. 

9. Strax nordväst om Höör ligger Frostavallen, ett välbesökt område som är 
utpekat som riksintresse för rekreation och friluftsliv. Frostavallen ingår även 
i en värdetrakt för ädellövskog och har en hög andel värdekärna som utgör en 
viktig spridningslänk mellan Hallandsåsens och Söderåsens ädellövskogar i 
väster, samt Linderödsåsens ädellövskogar i öster. Området innehar flertalet 
utpekade skydd som naturreservat och riksintresse för naturvård. 

11. Området nedanför Söderåsen och upp mot åsen har flertalet utpekade 
och skyddade naturvärden som riksintresse för naturvård och naturreservat, 
Söderåsen Nationalpark, Natura 2000 för art- och habitatdirektivet. 
Söderåsen, som är riksintresse naturvård utgörs av en i huvudsak skogbeklädd 
horst med mycket höga värden inom bl.a. geologi, flora och fauna. Området 
består även av en kulturmiljö med spår från skogsbruk. Söderåsens branter 
är väl synliga från angränsande låglänta landskap och är känsliga för visuell 
påverkan och strukturbrott.

15. Hovdala slott som är utpekat statligt byggnadsminne, vars omgivning 
består av en komplex fornlämningsmiljö och rikt odlingslandskap med hög 
ängs- och betesvärden. Värdekärnor för ädellövskog finns vid Dalleröd och 
Hovdalaåns dalgång. Hovdalaån är ett nationellt värdefullt vattendrag med 
bland annat flodkräfta och flodpärlmussla.
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6.14.2 Komplexa områden 
Ett komplext landskap har i den gemensamma bedömningen lyfts fram på 
samma grunder som ovan men där det inte bedöms innebära lika stor skada 
om en höghastighetsjärnväg lokaliseras i området. Det måste dock likafullt 
nogsamt arbetas med lokalisering och utformning.  

1. Söder om Lund rinner Höje å som utgör en tydlig gräns mellan staden 
Lund och slätten. Området kring Höje å är ett välbesökt och värdefullt 
rekreationsområde.  Dalgången är bred och flack och omges av ett öppet 
och flackt slättlandskap med inslag av ängs- och betesmarker med utpekade 
naturvärdesobjekt. Koncentrationen av fornlämningar är hög kring Höje å, 
och visar på ett brukande sedan förhistorisk tid. I området ligger Trolleberg, 
tidigare Värpinge gård, som är ett typiskt exempel på en 1700-talsherrgård. 
Till godset hörde Värpinge by, som ligger norr om Höje å, en pittoresk by 
av småskalig karaktär. Strax norr om Värpinge by ligger naturreservatet 
Rinnebäcksravinen.  

Det flacka slättlandskapet breder ut sig både söder och väster om Lund, där 
majoriteten består av jordbruksmark. 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 Lund.

3. Stångby mosse nordväst om Lund är riksintresse för naturvård samt vissa 
delar som ett Natura 2000-område samt som ett naturreservat. Området 
består av fuktängar och extremrikekärr med mycket värdefull vegetation och 
flora, bland annat flera sällsynta orkidéarter. 

4. Området kring Eslöv, Kävlingeån och Braå berör flertalet utpekade 
områden som är av riksintresse för kulturmiljövården. Fornlämningsbilden 
är komplex med innehåll av slotts- och herrgårdsmiljöer. Det i övrigt 
storskaliga slättlandskapet genomkorsars av Kävlingeån och Braån vars 

dalgångar och raviner ger ett avbrott i det annars storskaligt flacka landskapet. 
Området kring Vombsänkan hör till de artrikaste områdena i Skåne där 
Kävlingeån är ett nationellt särskilt värdefullt vattendrag för fiske samt en 
viktig spridningskorridor för många arter. Området har flertalet skyddade 
naturområden som är av riksintresse för naturvård, Natura 2000 samt som 
naturreservat. Landskapet kring Vombsänkan är flackt med långsträckta vyer 
som är känsliga för en stor struktur.

7. Området representeras av Trolleholms slottslandskap med medeltida 
ursprung, dess vidsträckta odlingslandskap är utpekat som riksintresse för 
kulturmiljövården. 

10. Området är utpekat som riksintresse för naturvård. Landskapsbilden här 
är stark, med Rönne Ås meandring och ravinbildning i landskapet.

12. Området omfattar en kulturmiljö som är karaktäristisk för den skånska 
mellanbygden; små bruksenheter och en omfattande betesareal. Rönne 
å rinner igenom området och bidrar till en stark landskapsbild med 
karaktärsgivande raviner i landskapet. Området kring ån är utpekat som 
riksintresse för naturvård och även nationellt särskilt värdefullt vattendrag på 
grund av sina naturvärden.  

13. Landskapet kring Sösdala är ett utpekat kulturlandskap där såväl 
jordbruk som järnvägen har satt sin prägel. Fornlämningsmiljöerna är 
tillgängliga och karaktärsgivande. Söder om Sösdala finns ett utpekat 
område med naturbetesmark som är utpekat riksintresse naturvård som 
ingår i det geografiskt splittrade riksintresset vid namn Odlingslandskap 
på Linderödsåsen. Natura 2000-området Store Mosse är en degenererad 
mosse från tidigare torvtäkt. Strax söder om området finns tre riksintressen 
naturvård, Ballran, Lunden och Lönnebjär, vilka är utpekade på grund av sina 
geovetenskapliga värden (basaltkupp).
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14. Området kring Matterödsåsen och Göingeåsen består av en komplex 
och rik fornlämningsmiljö med inslag av mindre godsmiljöer. I de norra 
delarna av Matterödsåsen ner mot Finjasjöns strand finns värdetrakt för 
ädellövskog. Den skogliga värdetrakten fortsätter österut mot Göingeåsen.  
Naturreservat Göingeåsen är utpekat främst för sina skogliga värden, bl.a. 
värdefulla bokskogar med rik insektsfauna. I norra delen av Göingeåsen 
finns även naturreservatet Gulastorp, utpekat för sin värdefulla ädellövskog. 
De västra delarna av Göingeåsen ingår även i en värdetrakt för ädellövskog. 
Göingebygden, med områdena kring Ignaberga - Hovdala - Dalleröd är en av 
Sveriges viktigaste miljöer för fladdermöss, vilka är fridlysta.

6.15 Samlad bild

Det böljande 
landskapet möjliggör 
inpassning i topogra-
fin. 

Möjlig samlokalisering 
utmed bef. stambana

Möjliga utblickar för 
resenärer. 

Landskapets skala 
möjliggör för 
landskapsanpassade 
åtgärder som kan 
både förankra 
järnvägen i landska-
pet och/eller tillskapa 
nya miljöer som det 
lokalt råder brist på.

Generell potential: 
Trädsäkringszonen 
kan nyttjas till att 
tillskapa miljöer det 
lokalt råder brist på, 
eller utformas som en 
spridningskorridor. 

Generell potential: 
Driftvägar kan nyttjas 
för rekreation och för 
skogs- och jordbruk. 
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7 Värnamo med omgivning 
Värnamo ligger inom den regionala landskapstypen sjörikt flack landskap. 
Värnamo med omgivning kan delas in i fyra landskapskaraktärsområden 
höghastighetsjärnvägen kan komma att beröra.

Staden Värnamo, stadskärnan saknar en tydlig struktur och dess karaktär 
domineras av Lagans årum. Tvärs igenom staden löper järnvägen tillsammans 
med en höjdrygg som splittrar Värnamo i en östlig och en västlig del.

Lagans Årum, Lagans dalgång som löper i nordsydlig riktning genom 
Värnamo, det kännetecknas främst av åns meandrande och de höga 
naturvärdena som det bidragit till. 

Böljande mosaiklandskap kring Hindsen och Store mosse, nordost 
om Värnamo, ett böljande kulturlandskap med en bebyggelsestruktur av gods 
och gårdar i större landskapsrum.

Småbrutet mosaiklandskap väst och sydöst om Värnamo, finns större 
områden, som karakteriseras av mindre landskapsrum, med välavgränsade 
kulturlandskap.

Värnamo med omgivande landskapskaraktärsområden, Lagans Årum, Böljande mosaiklandskap kring Hindsen 
pch Store Mosse, Småbrutet mosaiklandskap väst och sydväst om Värnamo samt Staden Värnamo.
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7.1 Staden Värnamo 
och utgör en tydlig hållpunkt. Ån agerar även barriär och delar stadens 
kommersiella centrum. 

Värnomos stationsbyggnad.

Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Värnamo präglas av Lagans dalgång där stadskärnan avgränsas i väster av 
järnvägen och av dalgångens brant väster om järnvägen. Järnvägsstationen 
från tidigt 1900-tal upplevs ligga avsides i stadskärnan och utgör inte något 
dominerande visuellt landmärke i staden. Järnvägsstationen saknar även 
direkt koppling till stadens kommers.  Lagan meandrar genom staden 

Kartan visar en analys av barriärer, viktiga stråk, passager, landmärken och noder i Värnamo. 
1)Stationsbyggnad, 2)Stadshotellet, 3)Tingshuset, Stadshuset, 4)Polishuset, 5)Gästgivaregården, 6)Kyrkan, 
7)Apladalen, 8)Lagan

Butiks- och gågatan Storgatsbacken, väster om Lagan, utgör ett viktigt 
offentligt rum och bebyggelsen är stadsmässig i cirka tre våningar. 
Bebyggelsen är övervägande uppförd under mitten av 1900-talet. 
Storgatsbacken övergår i Storgatan och de båda gatorna utgör en axel genom 
stadskärnan till vilken handel och centrumverksamheter är förlagda. Vid 
Storgatsbackens slut ligger gamla Stadshotellet. Hotellbyggnaden utgör 
fond för storgatan och är ett landmärke i staden med sin avvikande stora 
volym. Byggnaden uppfördes under 1950-talet och har tydlig och välbevarad 
karaktär. På den östra sidan av Lagan återfinns stadens institutioner, så 
som kommunhuset i utpräglad modernistisk arkitektur, polishuset från 
1900-talets senare del och kyrkan från sent 1800-tal. Som en fond i Storgatans 
ligger gästgivargården och bildar ett torg. Kring torget har bebyggelsen 
äldre karaktär. Den är blandad men domineras av tvåvåningsbyggnader i 
panelarkitektur.
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Kartan visar bebyggelsestrukturer för Värnamo. 

Mot söder och öster löses stadskaraktären upp utan tydlig avgränsning för 
staden. Stadskaraktären tonar ut och flerfamiljshusen är ofta placerade 
centralt på tomterna. Längre ut övergår bebyggelsen i villabebyggelse. 
Väster om järnvägen domineras bebyggelsen av bostadshus från 1900-talets 
mitt och småhusbebyggelse från rekordåren. Stadens grönska är påtaglig 
där Lagandalen, norr om stadskärnan utgör en tydlig grönstruktur. Även 
kulturparken Apladalen utgör en tydlig grönmiljö i centralt läge.

Känslighet och potential
Känslighet
• Den befintliga järnvägen, tillsammans med de stora topografiska 

skillnaderna i Värnamo skapar en barriär som delar stadskärnan i en tydlig 
östlig och västlig del. En höghastighetsjärnväg genom staden kan i värsta 
fall adderas till denna barriäreffekt. 

• Bebyggelse nära dagens järnväg är känslig för barriäreffekter och 
utradering. 

• Kulturhistoriska områden, exempelvis Apladalen, är känsliga för 
barriäreffekter och utradering.  

• De flacka områdena kring Lagan är känsliga för skalbrott, visuell påverkan 
och bullereffekt.

• Områdena kring Lagans dalgång är översvämningszoner vars flora och 
fauna är känsliga för förändrade flöden. 

• Stadens låga bebyggelsestruktur är känslig för skalbrott.  

Potential 
• Höghastighetsjärnvägen genom staden kan bidra till att länka samman öst 

och väst samt öka orienterbarheten i staden. 

• Där höghastighetsjärnvägen är synlig kan den bidra med arkitektoniska 
kvalitéer.

• Se även generell potential (s.21)
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7.2 Lagans årum 
Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Lagans dalgång som löper i nordsydlig riktning genom Värnamo, 
kännetecknas främst av åns meandrande som bildar kringlande mönster 
i landskapet. Under vissa delar av året svämmar Lagan över och får då en 
bredare flodfåra. Lagans naturliga processer har skapat höga naturvärden och 
uppskattade rekreationsområden.  På den västra sidan av ån och i stadskärnan 
ligger stadsbebyggelsen nära åkanten och på den östra sidan breder större 
partier av skog ut sig. Norr om Värnamo är dalgången mer otillgänglig 
för rekreation. Söder om Värnamo ligger den kända Apladalens natur och 
hembyggdspark i anslutning till ån. I norr korsar väg 151 över dalgången och i 
söder kust till kust stambanan. 

Karaktärsområdet Lagans Årum. 

Karaktärsområdet Lagans Årum som sträcker sig genom Värnamo. Under vissa delar av året svämmar Lagan 
över, på bilden är vattenståndet väldigt högt.
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Känslighet och potential
Känslighet
• Naturliga processer (meandring, erodering) är känsliga för påverkan 

som begränsar de naturliga processerna och därmed minskar områdenas 
pedagogiska och rekreativa värden.

• Lagans flacka dalgång är känslig för skalbrott och visuell påverkan, 
samt fragmentering och barriäreffekter på omgivande natur/
rekreationsområden.

Potential 
• Där höghastighetsjärnvägen är synlig kan den bidra med arkitektoniska 

kvalitéer.

• Vid anläggande av höghastighetsjärnvägen finns möjlighet att förbättra 
tillgängligheten till rekreationsmarker, samt att skapa bättre kopplingar 
mellan Värnamos östra och västra sida.

• Se även generell potential (s.21)
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Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Nordost om Värnamo karaktäriseras landskapet av en böljande storskaligt 
mosaikstruktur.  Bebyggelsen består av gods och gårdar som ligger i 
anknytning till varandra i större landskapsrum. I de öppna landskapsrummen 
breder fält ut sig med små öar och strängar av vegetation. De öppna fälten 
avgränsas av slutna partier av skog med inslag av myrmarker.  Större 
skogspartier finner man framförallt kring sjön Hindsen som även är en viktig 
vattenresurs för Värnamo. Vägnätet är småskaligt och följer terrängen. E4an 
skapar en tydlig nord-sydlig riktning men utgör även en stor barriär för 
människor och djurs rörelser. 

Nyckelfaktorer

• Flackt till böljande landskap

• Varierande öppet-slutet

• Välavgränsade kulturlandskap

• Bebyggelse på moränhöjder

• Småskaligt jordbruk

• Kulturlandskap med lång kontinuitet

• Bebyggelsestruktur med gods och gårdar

• Hindsen, en oligotrof sjö

7.3 Böljande mosaiklandskap kring Hindsen och Store Mosse

Karaktärsområdet Böljande mosaiklandskap kring Hindsen och Store Mosse.
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Känslighet och potential
Känslighet
• De öppna flacka partierna är känsliga för visuell påverkan.  

• Det aktiva jordbruket är känsligt för fragmentering och barriäreffekt 
som försämrar och försvårar brukandet. Risk att den småskaliga 
jordbruksverksamheten utraderas. 

• Kulturhistoriska element (fornlämningar, äldre godsstrukturer) känsliga 
för utradering.  

• Moss och myrmarker är känsliga för dränering.

• Det småskaliga vägnätet är känsligt för strukturbrott.

• Det öppna vattenrummet invid Hindsen är känsligt för skalbrott, visuell 
påverkan och bullereffekt. 

Potential
• Genom samlokalisering av E4:an kan idag bristfälliga kommunikationer 

mellan öst och väst förbättras vilket gynnar flora, fauna och rekreativ 
rörelse.  

• Se även generell potential (s.21)

7.4 Småbrutet mosaiklandskap – sydöst och väst om Värnamo

Karaktärsområdet Småbrutet mosaiklandskap - sydöst och väst om Värnamo.
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Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Öster och väster om Värnamo karakteriseras landskapet av en småskalig 
mosaik av slutna skogspartier som öppnar upp sig i mindre rum där 
bebyggelse och småbruk ligger på moränryggarnas sluttningar. De öppna 
partierna varierar i storlek, ofta ligger flera gårdar bredvid varandra. 
Bebyggelsen är av blandad ålder med mycket nybyggda hus. Inom 
denna landskapskaraktär finns flera kommunala utvecklingsområden 
för bostadsbebyggelse. Vägnätet är småskaligt och följer terrängen. Den 
småskaliga mosaikstrukturen gör att det är svårt att få en uppfattning om 
riktning med undantag där man möter E4an som går i nord-sydlig riktning 
öster om Värnamo eller 27an som går väst-östlig riktning söder om Värnamo. 
Dessa två vägar är stora barriärer för den fria rörligheten av människor och 
djur i landskapet.  

Känslighet och potential
Känslighet
• Den småskaliga mosaikstrukturen är känslig för skalbrott och utradering 

av landskapskaraktären.

• DeT öppna vattenrummet invid Vidöstern är känsligt för skalbrott, visuell 
påverkan och bullereffekt. 

• Det aktiva jordbruket är känsligt för fragmentering och barriäreffekt 
som försämrar och försvårar brukandet. Risk att den småskaliga 
jordbruksverksamheten utraderas. 

• Kulturhistoriska element (fornlämningar, kulturlandskapen t.ex. 
stengärdesgårdar) är känsliga för utradering. 

Potential
• Genom samlokalisering av E4:an kan idag bristfälliga kommunikationer 

mellan öst och väst förbättras vilket gynnar flora, fauna och rekreativ 
rörelse. 

• Se även generell potential (s.21)

Nyckelfaktorer

• Flackt landskap

• Varierande öppet-slutet

• Små välavgränsade kulturlandskap med småskaligt jordbruk.

• Bebyggelse på moränhöjder

• Småskaligt vägnät anpassat till terrängen

• Stengärdsgårdar

• Rikt på fornlämningar
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Hässleholm med omgivande landskapskaraktärsområden.

8 Hässleholm med omgivning
Hässleholm ligger inom den regionala landskapstypen mosaiklandskap. 
Hässleholm tätort och dess omgivningar har delats in i ytterligare nio 
landskapskaraktärsområden som kan komma att bli berörda av en 
höghastighetsjärnväg. 

Staden, som tydligt karaktäriserats av och vuxit fram kring järnvägen.

Småkuperat till flackt odlingslandskap kring Finja – Mjölkalånga, 
landskapet mellan Finja och Mjölklånga utgörs av ett mosaikartat och 
småkuperat odlingslandskap med långsträckta åkrar ned mot Finjasjön 

Småkuperat skogslandskap – kring Garnisonen och norr om Stoby 
landskapet är omväxlande och varierar mellan öppen jordbruksmark och sluten 
skog.

Flackt odlingslandskap norr om Hässleholm, området utgör ett ofta 
öppet, relativt flackt odlingslandskap med en storskalig mosaik. Genom 
området rinner två vattendrag Hörlingeån och Almaån. Markanvändningen 
består främst av jordbruk. 

Småbrutet slättlandskap - öster och söder om Hässleholm, ett i 
huvudsak flackt och storskaligt jordbrukslandskap men med inslag av mer 
småbrutna mosaiklandskap.

Finjasjöns sjölandskap, beskrivs i passage Hässleholm – Lund 

Matterödsåsen, beskrivs i passage Hässleholm – Lund 

Göingeåsen- och Nävlingeåsen, beskrivs i passage Hässleholm – Lund
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8.1 Staden
officiella byggnader ligger sedan tidigare på östra sidan såsom sjukhuset, 
tingshuset, skolor. 

I staden möts Stambanan, Skånebanan och Markarydsbanan. Spår och breda 
bangårdsområden samt större gator skär genom Hässleholm i alla riktningar 
och delar upp staden i tydliga, åtskilda delar med bebyggelse från olika 
tidsepoker och med olika funktioner; stenstad, äldre villastad, industriområde, 
garnisonsområde osv. 

Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Hässleholm är en järnvägsknutpunkt där staden vuxit fram kring järnvägen. 
Den äldre stadskärnan ligger koncentrerad öster om järnvägen i backen upp 
mot åskrönet där kyrkan reser sig som ett landmärke i staden. Den tydliga 
axeln mellan den gamla järnvägsstationen med sitt bevarade stationshus och 
kyrkan utgör ett samlande stadsstråk genom den centrala staden. Många 

Hässleholms kyrka som är ett tydligt landmärke i staden.

Kartan visar en analys av barriärer, passager, viktiga stråk, landmärken och noder, samt innerstadens utbredning 
och gränser i Hässleholm. 1)Stationshuset, 2)Kyrkan, 3)Qpoolen, 4)Sjukhus.

Det centrala spårområdet är brett och rymmer idag perronger och 10 spår. Den 
gamla järnvägsstationen har ersatts av ett nytt resecentrum kopplad till en 
glasad gångbro över spårområdet, och med torg och huvudsaklig angöring från 
västra sidan. Resecentret utgör en central nod i staden. 
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Öster om spårområdet sker mötet med centrala staden, med stadsgata 
och sammanhållna stadsmässiga husfasader om 4-5 våningar mot spåren. 
Den västra sidan (tidigare bangårdsområde) är mer splittrad med stora 
parkeringsytor och utspridd bebyggelse. Här har bostadsbebyggelse, kontor 
och lokaler för Yrkeshögskolan Syd tillkommit. Norr om stationsområdet finns 
bangårdar och olika anläggningar för tågservice väster om stambanan och 
villabebyggelse relativt nära stambanan på östra sidan. 

Det breda spårområdet delar Hässleholm i en östlig och en västlig del. 
Passagerna är relativt få. På den drygt 2 km långa sträckan finns fyra passager 
av spårområdet, varav tre vägbroar och en vägtunnel under spåren. Söder 
om staden finns ytterligare en mindre passage under stambanan och vid 
Tormenstorp passerar Södra Kringelvägen järnvägen på bro. Även Skånebanan 
skapar tydliga barriärer genom staden, dock kan spåren passeras i plan på 
flera ställen, särskilt på sträckan mot nordost. Utmed delen mot Kristianstad 
ligger större områden för småindustri och logistik med egna godsspår. Denna 
industrikil kan upplevas som en större barriär än själva järnvägen. 

Bebyggelsestrukturen i Hässleholm. 

Ett betydelsefullt stråk i Hässlehol - på höjden skymtar man kyrkan.

Stadens framväxt och kulturmiljö
Landskapet kring Hässleholm präglas av jordbruk sedan forntid. De spridda 
gamla kyrkorna och bybildningarna kring Hässleholm påvisar vilka strukturer 
som fanns innan järnvägen ändrade förutsättningarna för bygden. Det 
kringliggande landskapet berättar om hur Hässleholm troligtvis hade sett ut 
om inte platsen på 1860-talet bedömts vara ett lämpligt stationsläge. Före 
järnvägsetableringen bestod området av utpräglad odlingsmark och den 
samlade bebyggelsen uppfördes först efter järnvägens etablering. 



128

För
han
dsk
opi
a

Den långa axeln genom stadskärnan från kyrkan ner till stationsbyggnaden.

Hässleholms stadsbildning präglas tydligt av det sena 1800-talet och tidiga 
1900-talets stadsbyggnadsideal. Rutnätsstaden som genomfördes är en 
tydlig produkt av det sena 1800-talet med sina tydliga siktlinjer och breda 
gator. Bebyggelsen inom stenstaden har dock en varierande karaktär där 
byggnader från det sena 1800-talet fram till idag finns representerade. 
Samtliga kompletteringar och nybyggnationer inom 1800-talsplanen öster om 
stationsläget har gjorts enligt det planlaggda gatunätet varvid gatustrukturen 
är välbevarad. Järnvägsstationen är stadens mittpunkt och nav. Invid 
stationen och järnvägen finns flera byggnader och anläggningar kopplade 
till stationssamhällets uppkomst, så som exempelvis elverk, arbetarbostäder, 
koloniträdgård och park. Från stationen löper första avenyn upp till kyrkan 
och utgör en axel genom stadskärnan. 

Kring första avenyn är kommersen lokaliserad. I stadskärnans utkant utgör 
två garnisonsområden gröna kilar. Dessa etablerades under 1900-talets 
första hälft och har varit betydande för stadens utveckling. Staden har under 
1900-talet expanderat och ny mark kring stadskärnan har tagits i anspråk 
för bostadsbebyggelse och industri. Bebyggelsen bildar vaga årsringar kring 
staden där småhusbebyggelsen från 1900-talets första hälft invid stenstadens 
utkant har kompletterats med 1950-talets flerfamiljshus.  I stadens utkant 
breder villaområdena ut sig, somliga med varierad bebyggelse från 1950-talet 
och framåt, och somliga med homogen bebyggelse från 1960- och 1970-talet. 
Mindre kompletteringar och förtätningar från 1980-talet och framåt 
förekommer i stort sett i hela staden.

Garnisonen har varit en viktig del av Hässleholm.  År 1907 byggdes garnisonen 
på Finjagatan för det Skånska terrängregementet. På 1940– talet utökades 
den militära verksamheten med Skånska dragonregementet P2 i söder. 
Hovdala användes tidigare som militärt övningsområde, men idag är den 
militära verksamheten i området nedlagd.  Järnvägen gynnade framväxten av 
industrier och logistikverksamheter. Längsmed Skånebanan återfinns större 
områden med småindustri och verkstäder. 

Enligt den fördjupade översiktplanen för Hässleholm ska staden växa inåt 
med en blandad stadsbebyggelse väster om järnvägen och inom tidigare 
garnisonsområden. Ett större gods- och logistikområde, ”Hässleholm 
nord”, anges nordost om stambanan.  Ett läge för höghastighetsjärnvägen 
centralt genom staden, väster om befintliga spår redovisas i den fördjupade 
översiktplanen med en utveckling av handel och boende kring ett nytt 
stationshus väster om järnvägen. Två nya naturreservat planeras inom 
skogsområdet kring den f.d. garnisonen P2. 
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Känslighet 
• Järnvägen utgör idag en kraftig barriär genom staden. En 

Höghastighetsjärnväg genom staden kan i värsta fall addera till denna 
barriäreffekt.

• Miljöer kopplade till järnvägens etablering och utbyggnad är känsliga för 
barriäreffekter och utradering.

• Kulturhistoriska- och funktionella strukturer i stadslandskapet är känsliga 
för barriäreffekter och utradering. Samband i stadskärnan och mellan 
stadskärnan och det omgärdande landskapet är även känsliga för visuell 
påverkan.

• 1800-tals stadsplanen är känslig för skalbrott och utradering.

• Sambandet mellan Hässleholmsgården och etableringen av staden är idag 
svaga och är känslig för ytterligare barriäreffekter och risk för utradering.

Potential
• Ändringar i bangården medförda av en höghastighetsjärnväg kan stärka de 

båda stadshalvorna, öster och väster om järnvägen.

• Kopplingen till äldre strukturer mellan stationssamhället, 
Hässleholmsgården, fornlämningsmiljöer och jordbrukslandskapet är idag 
otydliga, dessa kan i samband med ändringar förtydligas.

• Se även generell potential (s.21)

Nyckelfaktorer

• Stationssamhället Hässleholm med järnvägsstationen som det centrala nodet

• Byggnader och verksamheter kopplade till järnvägen och järnvägssamhällets 
etablering

• Rutnätsstrukturen, som i stora drag än idag är oförändrad

• Första avenyn, axeln mellan kyrkan och järnvägsstationen

• Parker och gröna miljöer kopplade till järnvägsstationen

• Garnisionsområdenas viktiga gröna områden 

• Stadsbebyggelsen

• Stadens tydliga årsringar

• Stadens placering öster om järnvägen
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Karaktär, funktion och utvecklingstendenser
Landskapet mellan Finja och Mjölkalånga utgörs av ett mosaikartat och 
småkuperat odlingslandskap med långsträckta åkrar ned mot Finjasjön. 
Odlingen sker på sandiga flacka svämsediment närmast sjön och högre upp 
i terrängen längs sluttningar på sandig morän. Den öppna jordbruksmarken 
omges av trädridåer med blandskog. På höjderna växer kluster av träd som 
ses som öar i jordbrukslandskapet. Genom de flacka åkrarna vid Mjölkalånga 
rinner flera bäckar ner mot Finjasjön, bland annat Mjölkalångaån och 
Hogabäcken. Vägnätet består av mindre landsvägar som slingrar sig fram 
genom odlingsmarken. Bebyggelsen är belägen på höjderna i anslutning till 
jordbruksmark och består främst av ensamliggande gårdar och torp. Väster 
om området möter Tyringes villasamhälle och i nordöst, intill väg 21 och 
Hässleholm ligger Finja. Finja är idag ett mindre villaområde men här finns en 
välbevarad medeltida kyrka, Finja kyrka. 

Landskapet mellan Mjölkalånga och Hässleholms tätortsrand utmed väg 21 
är relativt öppet och erbjuder långa utblickar mot Finjasjön och avlägsna 
skogshöjder. 

Mjölkalånga har i kommunens ÖP utpekats som ett område där boende kopplat 
till hästverksamhet och hästgårdar skulle kunna utvecklas.

8.2 Småkuperat till flackt odlingslandskap kring Finja - Mjölkalånga

Karaktärsområdet Småkuperat till flackt odlingslandskap kring Finja - Mjölkalånga.
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Känslighet och potential
Känslighet
• Det öppna odlingslandskapet är känsligt för skalbrott och visuell påverkan. 

• Det slingrande vägnätet är känsligt för strukturbrott. 

• Jordbruket är känsligt för brutna samband, barriäreffekter och 
fragmentering. Jordbruket är den pågående process som är mest synligt i 
landskapet. Fragmentering av jordbruksmarken kan leda till minskning av 
brukningsarealer med igenväxning som följd.  

• Vattendragen är viktiga ekologiska strukturer som är känsliga för 
barriäreffekter och störningar. 

• Funktionella och visuella samband mellan Finja kyrka, Finjasjön och 
intilliggande gårdar och jordbruksmark är känsliga.

Potential 
• Landskapets böljande struktur och grupperingar av träddungar kan 

användas för att bättre landskapsanpassa en höghastighetsjärnväg. 

• Se även generell potential (s.21)

Nyckelfaktorer

• Flack odlingsmark närmast sjön – uppodlade  områden på sandiga 
sjösediment med många små vattendrag

• Småkuperad odlingsmark och visuellt exponerade  sluttningar

• Långa utblickar och vyer

• Trädridåer och dungar som skapar rumslighet

• Gårdar och träddungar på höjderna

• Slingrade vägnät

• Tyst och rofyllt
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8.3 Småkuperat skogslandskap kring Garnisonen och norr om Stoby
Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Området är småkuperat, skogsbevuxet och ligger på ett jordtäcke av sandig 
morän. En mindre bäck har sitt utlopp i Finjasjöns nordöstra ände. Området 
avgränsas i väst av Almaån. Inom området växer blandskog med inslag av 
ädellöv- och sumpskog och här finns två historiska gårdar med anor från 1500- 
1600-talet, Mölleröds kungsgård och Hässleholmsgården. 

Mölleröds kungsgård ligger strategiskt i väster intill Finjasjöns strand och 
Almaån. Hässleholms-gården, på vars marker Hässleholm anlades, ligger i 
nordöstra delen av området. I anslutning till gården finns ladugårdar och 
ekonomibyggnader. I övrigt är alléerna de strukturer som finns kvar. Gården 
omfattas inte av något skydd. Skånebanan passerar genom skogen i norr och 
bildar tillsammans med Helsingborgsvägen en barriär mellan skogsområdet 
och bostadsbebyggelsen norr om vägen. 

Centralt i området ligger Pansarregementet P2 med byggnader och breda 
vägstrukturer. P2 lades ner år 2000. Kommunen planerar att utveckla en ny 
stadsdel, Finjasjö park inom garnisonsområdet. Söder om garnisonsområdet 
finns villabebyggelse i Sjöröd. Vägarna i området är dimensionerade efter 
regementets behov, samtidigt som det finns vissa mindre lokalgator för 
boende i området. 

Det kuperade skogslandskapet har kvaliteter som ger Hässleholmsborna 
möjlighet till tätortsnära rekreation. Mölleröds naturområde har en rad olika 
vandringsleder, motionsspår och besöksmål såsom Mölleröds kungsgård, som 
var en av de viktigaste befästningarna i de dansk-svenska krigen. I landskapet 
återfinns också 14000 år gamla lämningar av en boplats som kan antas vara 
Sveriges första. Inom området planeras två naturreservat, ett kring Mölleröds 
kungsgård och ett med värdefull skog.

Karaktärsområdet Småkuperat skogslandskap kring Garnisonen och norr om Stoby.
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Nyckelfaktorer

• Småbruten topografi

• Tätortsnära rekreationsskog med vandringsleder och elljusspår

• Mölleröds kungsgård och blivande naturreservat

• Kulturmiljöer (Hässleholmsgården m.f.)

• Vattenkontakt

Känslighet och potential
Känslighet
• Känsligt för skalbrott

• Det kuperade skogslandskapet är ett område med tätortsnära rekreation, 
känsligt för bullerstörning och inslag som påverkar naturupplevelsen. 

• Naturvärden är känsliga för utradering, barriäreffekter och fragmentering. 

• Samband och strukturer mellan fornlämningar, gårdar och 
odlingslandskapet är känsliga för påverkan. Kring Mölleröd är 
fornlämningskoncentrationen stor. Sambandet mellan Hässleholmsgården 
och etableringen av staden är idag svaga och riskerar att helt gå förlorade.

• Området är känsligt för ännu en barriär (utöver Skånebanan) som 
försvårar pågående processer. 

Potential
• Möjligt stationsläge som ger förutsättningar att skapa en ny attraktiv 

stadsdel med goda tågförbindelser samt med närhet till Finjasjön. (Förslag 
som tidigare förkastats av kommunen).

• Det finns möjlighet till att överbrygga befintliga barriärer, så som 
Skånebanan, och kanske vid en större stadsomvandling även förbättra eller 
återskapa samband mellan Hässleholmsgården och staden. 

• Se även generell potential (s.21)
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8.4 Flackt odlingslandskap norr om Hässleholm
Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Området utgör ett ofta öppet, relativt flackt odlingslandskap med en storskalig 
mosaik av öppna och slutna landskapsrum. Genom området rinner två 
vattendrag, Hörlingeån och Almaån. Svämsediment breder ut sig kring 
vattendragen. I övrigt består jordtäcket av sandiga isälvssediment. 

Almaån börjar i Finjasjöns nordvästra ände och meandrar sedan genom 
odlingslandskapet norr om Hässleholm österut, för att där förena sig med 
Helgeå norr om Kristianstad. Den mindre Hörlingeån rinner ut i Almaån 
strax norr om väg 24. Längs med åarna växer träd som gråal och bildar 
rumsavgränsare inom det i övrigt öppna odlingslandskapet. Almaån har stora 
naturvärden och utpekat som ett Natura 2000 område. Ån är också ett viktigt 
rekreationsområde framför allt för fiske och paddling. 

Markanvändningen består främst av jordbruk men i tätortsranden har även 
etablerats storskalig industriverksamhet och infrastruktur. Landskapet 
närmast Hässleholm kring väg 24 och väg 21 med trafikplatser, höga 
vägbankar och viadukter samt kring industrianläggningarna kan betecknas 
som ett infrastrukturlandskap. Det gäller även i viss mån kring väg 117 och 
Värnamobanan norrut. 

Kring Vankiva återfinns däremot ett mer småskaligt kultur- och 
odlingslandskap med äldre bebyggelse och vägstruktur anpassad till topografin 
och på en sträcka av landsväg med historisk sträckning. Bebyggelsen ligger 
generellt i anslutning till jordbruksmarken, till stor del utspridd eller som 
mindre byformationer längs med de större vägarna.  

Karaktärsområdet Flackt odlingslandskap norr om Hässleholm. 
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Känslighet och potential
Känsligheter
• Infrastrukturlandskapet närmast Hässleholm är mindre känsligt för 

skalbrott men korsningspunkter kan kräva omfattande anläggningsarbeten 
som ger stor påverkan både på markanvändning och landskapsbild inom 
det stadsnära området. 

• Vankivalandskapet och Almaån är känsliga för visuell påverkan, 
fragmentering, barriäreffekter och utradering av både upplevelsevärden, 
natur- och kultur.

• Känsligt för att järnvägens struktur bryter karaktären av ett öppet och 
slutet landskap – strukturbrott. Almaån har en del värdefulla naturvärden 
dessa är känsliga för utradering. Almaån är eventuellt känslig för 
hydrologiska förändringar då den är sammankopplad med Helge å som har 
betydande roll när det kommer till omhändertagande av vatten – brutet 
sammanhang.  

• Hagmarker inom Vankivaområdet m.m. innehåller en rad värdefulla 
växter och djurliv- samband däremellan är känsliga för utradering och i 
värsta fall habitatförlust. 

• Jordbruket i tätortsranden är känsligt för barriäreffekter och 
fragmentering som kan leda till nedläggning, igenväxning m.m.  

Potential
• Tillskapa biotoper som stödjer hagmarkernas ekologiska strukturer. 

• Att i samband med passage av Almaån bidra med vatten- och 
fiskevårdande åtgärder.

• Se även generell potential (s.21)

Nyckelfaktorer

• Flackt och öppet jordbrukslandskap

• Karaktärsfulla variationer mellan öppet och slutet i landskapet

• Almaån med naturvärden  och meandring

• Hörlingeån

• Utblickar – långa vyer

• Infrastruktur och industri i tätortsranden

• Vankiva småkuperade kulturlandskap med historisk vägsträckning

• Biologisk mångfald kopplad till hagmark och ädellövskog



136

För
han
dsk
opi
a

8.5 Småbrutet slättlandskap - öster och söder om Hässleholm
Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Området består av ett småbrutet, mosaikartat men öppet landskap. Stora delar 
av området utgör vattenskyddsområde för kommunens största vattentäkt. 
Vegetationen återfinns främst i kluster och är utspridd i landskapet, ofta 
belägen på höjdpartier av morän. Bebyggelsen består av gårdar och torp. I 
öster ligger tätorten Vinslöv, ett mindre järnvägssamhälle invid Skånebanan 
och väg 21 mot Kristinasstad. Ett flertal större vägar (väg 23, 21 m.fl.), 
Skånebanan samt kraftledningar korsar genom landskapet. Den tätare 
infrastrukturen i nord-sydlig riktning närmast Hässleholm ger denna del 
karaktär av infrastrukturlandskap i tätortsranden.

I övrigt är vägnätet slingrande och följer jordbruksmarkens struktur. Området 
mellan Ignaberga-Aska har en mer ålderdomlig prägel och utgör ett vackert 
kulturlandskap där stengärdsgårdar, slingande vägnät med kringliggande 
bebyggelse och dungar med ädellöv utgör karaktärselement. I söder reser sig 
Nävlingeåsen. Inslag av kalk i berggrunden längs Nävlingeåsen har påverkat 
landskapets natur och nyttjande. 

Karaktärsområdet Småbrutet slättlandskap öster och söder om Hässleholm.
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Känslighet och potential
Känslighet
• Kulturlandskapet mellan Ignaberga-Aska är känsligt för skalbrott, visuell 

påverkan, fragmentering och barriäreffekter.

• Infrastrukturlandskapet närmat Hässleholm är känslig för ökade 
barriäreffekter mellan staden och landskapet som en höghastighetsjärnväg 
kan medföra.

• Det aktiva jordbruket är känsligt för fragmentering och barriäreffekt som 
försämrar och försvårar brukandet. Risk att den jordbruksverksamheten 
minskar eller utraderas.

• Det öppna landskapet öster om väg 23 respektive 21 med långa utblickar är 
visuellt känsligt för dominerande högt placerad höghastighetsjärnväg.

• Landskapet är känsligt för att de få ekologiska samband som finns kvar 
utraderas. Vattendragen är ofta de som hyser större koncentrationer av 
biologisk mångfald då brukandet av jorden ger monotona miljöer. Inom 
vissa delar utgör betesmarker, hagar, stengärdsgårdar och dungar med 
ädellöv värdefulla biotoper.

Potential
• Möjlighet att utnyttja tätortsranden med befintlig infrastruktur.

• Möjlighet att upprätthålla och förbättra tillgänglighet och minska barriärer 
mellan staden och kulturlandskapet i öster.

• Möjlighet att erbjuda tågresenärerna långa vyer och utsikt över 
slättlandskapet.

• Se även generell potential (s.21)

Nyckelfaktorer

• Långsträckta höjdryggar med träddungar 

• Småbrutet och varierande

• Öppet landskap 

• Långa utblickar

• Stengärdsgårdar 

• Bördig jordbruksmark

• Få fornlämningar

• Storskalig infrastruktur i tätortsranden

• Vattendrag som är viktiga spridningskorridorer

• Ignabergas stora kalkbrott.  
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9 Lund med omgivning
Lund ligger inom den regionala landskapstypen slättlandskap. Lunds 
stad och dess omgivningar har delats in i ytterligare tre tydliga 
landskapskaraktärsområden som kan komma att bli berörda av en 
höghastighetsjärnväg.  

Flackt slättlandskap, väst och söder om Lund, Beskrivs i passage 
Hässleholm – Lund 

Böljande slättlandskap, nordöst om Lund beskrivs i passage Hässleholm – 
Lund

Staden Lund, den relativt täta stadskärnan med den bevarade medeltida 
strukturen och en unik blandning av bebyggelse från olika tidsepoker. 

Landskapskaraktärsområden kring Lund.
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9.1 Staden Lund

Kartan visar en analys av barriärer, passager, viktiga stråk, landmärken och noder, samt innerstadens 
utbredning och gränser i Lund. 1)Stadsparken, 2)Lund Centralstation, 3)Domkyrkan, 4)Stortorget, 
5)Centralblocket, 6)Universitetsområdet, 7)Neutronacceleratorn MAX IV.

Lunds innerstad är tydligt avgränsad av dess stadsvallar. Gatunätet innanför 
vallarna är slingrande och bebyggelsen är tät och till höjden varierande, men 
i stora avsnitt förhållandevis låg. I den historiska stadskärnan återfinns 
byggnader om 1-2 våningar från 1800-talet eller äldre, men även enstaka 
högre flerfamiljshus från 1950-talet, samt storskaliga institutionsbyggnader 
kopplade till kyrkan, järnvägen, universitetet och det borgliga livet i staden. 
Som en central punkt i staden står domkyrkan, som med sin höjd avviker från 
övrig bebyggelse och ger staden en tydlig karaktär.

Karaktäristisk gatumiljö inne i Lunds stadskärna. 

Mitt i stadskärnan, invid domkyrkan, återfinns universitetshuset med 
sin tunga 1800-talsakitketur och som ett bälte mot nordväst bereder en 
institutionsstad. Bebyggelsen är här varierad, men i stort ligger den äldsta 
bebyggelsen i den historiska stadskärnan, utanför återfinns sjukhuskasernerna 
och villorna i Professorsstaden från förra sekelskiftet. Institutionsbyggnaderna 
präglas av en stor skala och en viss monumentalitet. Bebyggelseskalan 
ökar längre ut i institutionsbältet. Det stora centralblocket från 1960-talet 

Karaktär, funktioner och utvecklingstendenser
Lund är en av Nordens äldsta stadsbildningar och utmärker sig därför 
särskilt i kulturhistoriskt avseende. Detta speglas tydligt i Lunds stadskärna. 
Innerstaden präglas av det medeltida gatumönstret, samt 1800-talets 
bebyggelse med universitetshuset och de många institutionerna samt 
domkyrkan som dominerar stadssiluetten. 
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är ett kraftigt skalbrott, med sin stora och höga volym, mot staden i övrigt. 
Institutionsbältet fortsätter till neutronacceleratorn MAX IV vid Brunnshög, 
där det pågår förtätning och expansion.

Vid den medeltida stadskärnans västra kant angör Södra stambanan staden, 
och kring stationsläget, med stationshuset, godsmagasin och stadshotellet, 
återfinns en miljö för resande med tydlig 1800-talsprägel. Järnvägen 
utgör en barriär och tydlig gräns för den medeltida stadskärnan. Kring 
stationsområdet finns verksamhetsområden och äldre industribyggnader, 
så som armaturfabriken. Detta verksamhetsområde är under utveckling, 
och bebyggelse så som det nya kommunhuset närmar sig spårområdet. För 
att passera järnvägen finns tunnlar och två övergångar i samband med 
tågstationen. Söder om stationsområdet passerar den historiska landsvägen i 
bevarad sträckning. 

Kartan visar bebyggelsestrukturer i Lund. 

Figur 69. Bilden visar den nybyggda tågstationen. Källa: WSP.

Sett från slätten upplevs Lund ha en tydlig stadsgräns, speciellt från söder och 
norr där modernismens höga flerfamiljshus utgör en tydlig och hög stadsgräns. 
Mot väst och öst är stadsgränsen något mer diffus, då verksamhetsområden 
utgör en luftigare stadsgräns. Från slätten i väst blir stadens siluett mycket 
tydligt där domkyrkan och centralblocket syns tydligt.

Stadens utkanter präglas av den modernistiska stadens ideal med raka 
gator och funktionsseparering. Här återfinns även flera verksamhets- och 
industriområden. Stadens expansion har medfört att de mindre byarna kring 
staden nästintill blivit inkorporerade som små förorter till Lund.
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Känslighet och potential
Känslighet
• Staden har en tät och kompakt bebyggelsestruktur. Bullerstörningar från 

en höghastighetsjärnväg kan därför ha en stor påverkan. 

• Lunds historiska stadskärna är känslig för, skalbrott, strukturbrott och 
utradering. 

• Lunds stadssiluett är känslig för nya dominerade stadselement. 

Potential
• Potential att stärka Lunds identitet som en innovations stad med en 

synlig placering av höghastighetsjärnväg i anslutning till storskaliga 
universitetsbyggnader. 

• Se även generell potential (s.21)

Nyckelfaktorer

• Den välbevarade medeltida stadskärnan med sin bevarade gatustruktur

• Domkyrkan som är karaktäriserande för Lunds stadssiluett 

• De historiska spåren av stadsvallen som ramar in innerstaden

• Tydliga årsringar i stadens bebyggelsestrukturer

• Universitetet och universitetsinstitutionerna 

• 1800-talets borgerliga stadsbebyggelse

• Södra stambanan med kopplad bebyggelse

• Tät och låg bebyggelse i centrala staden
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KOMMUNLEDNINGSKANSLI 
Planerings- och utvecklingsenheten 

Bilaga till tjänsteskrivelse 
Detta dokument innehåller utvalda kartor och sammanställningar ur Trafikverkets 
utredningar för utredningsområdet Hässleholm-Lund: 

• Karta över utredningsområdet med karaktärsområden samt områden som i en
översiktlig skala bedömts vara komplexa eller mycket komplexa utifrån en samlad
bild av landskapets förutsättningar och värden (Åtgärdsvalsstudien s 134).

• Karta över utredningsområdet med delområden väst, central och öst markerade
(Åtgärdsvalsstudien s 246).

• Sammanställning av måluppfyllelse för respektive delområde i utredningsområdet
(miljöbedömningen s 31).

• Skala för bedömning av måluppfyllelse (Åtgärdsvalsstudien s 142).
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Samhällsplanerare/Kommunarkitekt 
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Karta över utredningsområdet med karaktärsområden samt områden som i en översiktlig skala 
bedömts vara komplexa eller mycket komplexa utifrån en samlad bild av landskapets 
förutsättningar och värden (Åtgärdsvalsstudien s 134).

Sid 2(5)



Karta över utredningsområdet med delområden väst, central och öst markerade 
(Åtgärdsvalsstudien s 246).

Sid 3(5)



Sammanställning av måluppfyllelse för respektive delområde i utredningsområdet 
(miljöbedömningen s 31).

sid 4(5)



Skala för bedömning av måluppfyllelse (Åtgärdsvalsstudien s 142)

sid 5(5)



YTTRANDE

Datum Diarienummer Sida
2017-05-12 KSF 2015/184 1 (7)

KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Planerings- och utvecklingsenheten

Synpunkter gällande åtgärdsvalsstudie för 
höghastighetsjärnväg Jönköping – Malmö
Allmänna synpunkter
Höörs kommun planeras inte få någon station för höghastighetståg, men så gott som hela kommunens 
yta ingår i utredningsområdet. Höörs kommuns granskning och synpunkter gäller utredningsområdet 
för sträckan Hässleholm-Lund. Höörs kommun har inte fått möjlighet att ta del av några kartbilder 
som visar möjliga järnvägsdragningar inom utredningsområdet och har alltså granskat utredningarna 
utifrån att järnvägen kan komma att byggas var som helst inom utredningsområdet.

Höörs kommun befarar att en ny järnväg genom kommunen kommer att få stora negativa 
konsekvenser för kommunens utveckling oavsett var i kommunen den dras. Järnvägen kommer att 
påverka känsliga och värdefulla natur- och kulturmiljöer och kommer att begränsa möjligheterna till 
friluftsliv. Barriäreffekterna kommer att skada naturvärden, rekreationsmöjligheter, rationellt jordbruk 
och människors sociala liv. Järnvägen kommer också att medföra nya buller- och vibrationsstörningar.

Naturen och friluftsliv hör till Höörs kommuns kärnvärden och har en central roll för utvecklingen av 
besöksnäringen i Mittskåne. Den nya järnvägen riskerar alltså att påverka utvecklingen i kommunen 
på ett genomgripande sätt. Det är därför av största vikt för Höörs kommun att det planeringsunderlag 
som Trafikverket tar fram är av högsta kvalitet och ger en trovärdig bild av förutsättningarna. Vi har 
inte råd med en ny barriär genom kommunen, och förutsätter att det fortsatta utredningsarbetet visar 
vilka åtgärder som behövs för att undvika barriärverkan av den nya järnvägen – både för natur, 
rekreation och i människors vardagsliv.

Trafikverket har genomfört omfattande utredningar som underlag och analyser för den fortsatta 
planeringen. Höörs kommun sätter stort värde på detta, men konstaterar samtidigt att materialet inte 
hänger ihop och att det därför är svårt att följa en röd tråd från beskrivning, via analys till slutsatser. 
De argument och underlag som presenteras i utredningarna är inte konsekvent tillämpade inom hela 
utredningsområdet.

Höörs kommun ifrågasätter också om de projektmål Trafikverket utgår från i miljöbedömningen och 
åtgärdsvalsstudien stämmer överens med det nationella hänsynsmålet för transportsystemet och med 
ändamålet för höghastighetsjärnvägen. Att avhjälpa befintliga markföroreningar är till exempel inte 
syftet med projektet, och bör därför inte fungera som ett projektmål.

Höörs kommun anser att utredningsmaterialet måste justeras, kvalitetssäkras och kompletteras för att 
kunna fungera som underlag för det fortsatta planeringsarbetet.

Projektmål
Trafikverket presenterar i Åtgärdsvalsstudien (ÅVS) projektmål på olika nivåer. I avsnitt 5.4 
presenteras övergripande projektmål för hela höghastighetssystemet. I avsnitt 5.5 skriver Trafikverket 
sedan att specifika projektmål till ÅVS för Jönköping-Malmö har formulerats till varje övergripande 
projektmål. Dessa projektspecifika mål redovisas i avsnittet, men utan beskrivning av hur dessa mål 
kopplar till de övergripande projektmålen. Detta medför en otydlighet kring vilka mål som egentligen 
styr projektet vilket försvårar för Höörs kommun att sätta den nya järnvägen i ett sammanhang och att 

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Trafikverket
Avsjonkoping-malmo@trafikverket.se
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lämna konstruktiva synpunkter. Höörs kommun vill därför uppmana Trafikverket att förtydliga 
sambanden.

Projektmålen tillämpas också i vissa fall på ett sätt som snedvrider miljöbedömningen. Det är till 
exempel inte rimligt att landskapsupplevelsen för tågresenären tillmäts lika stor betydelse som hänsyn 
till befintliga landskap med dess möjligheter till vardagsliv, naturupplevelser, livsmedelsproduktion, 
biologisk mångfald, äventyr mm.

Projektmål om landskap

Merparten av målen handlar om antingen vilken kvalitet som ska uppnås för resenären eller om att 
ingreppet i landskapet ska ske med hänsyn till befintliga förhållanden. Exempel på sådana mål är:

”Höghastighetsjärnvägen ska möjliggöra snabba och pålitliga resor mellan orter.”

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

Formuleringen av de projektspecifika målen är i många fall snarlik formuleringen av de övergripande 
projektmålen, men med något annorlunda ordval. I vissa fall ger detta en avgörande 
betydelseförskjutning som får betydelse för resultatet av miljöbedömningen.

Det övergripande projektmålet om landskap anger att:

”Höghastighetsjärnvägen ska ges en omsorgsfull utformning och bidra till långsiktigt attraktiva 
miljöer i både stads- och landsbygd.”

Detta mål innebär bland annat att ”kunskap om landskapets förutsättningar ska ligga till grund för 
järnvägens lokalisering och utformning. Höghastighetsjärnvägen ska samspela med landskapets 
funktioner, innehåll och karaktärsdrag”. Höörs kommun ser detta som ett mycket viktigt mål och 
konstaterar att landskapskaraktärsanalysen kan vara ett viktigt kunskapsunderlag.

Till detta övergripande mål har dock Trafikverket formulerat ett projektspecifikt projektmål med en 
något annan innebörd:

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

Detta mål tillämpas i miljöbedömningen och ÅVS:en så att tågresenärens upplevelse av landskapets 
kvaliteter tillmäts lika stor vikt som upplevelsen för den som redan rör sig i landskapet och för 
potentiella besökare. Höörs kommun menar att det är en orimlig utgångspunkt i en miljöbedömning. 
Det är inte heller en logisk precisering till hänsynsmålet för transportsystemet. Projektmålen och 
effektbedömningen för fokusområde landskap måste i stället syfta till att värna de befintliga 
landskapen.

Projektmål om förorenad mark

Trafikverket presenterar också projektspecifika projektmål som helt verkar sakna motsvarighet i de 
övergripande projektmålen för höghastighetssystemet. Det mest slående exemplet på detta är målet 
om förorenad mark:

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

Innebörden av detta mål, så som det tillämpas i miljöbedömningen och ÅVS:en, är att det är bra om 
järnvägen byggs i områden med förorenad mark för då måste de förorenade jordmassorna grävas bort. 
Höörs kommun ifrågasätter att detta projektmål pekar i riktning mot ändamålet med projektet för 
höghastighetsbanan. Avhjälpande av befintliga markföroreningar är visserligen ett viktigt 
samhällsintresse, men det är knappast syftet med bygget av en höghastighetsjärnväg utan bör hanteras 
genom helt andra processer. I många fall finns idag inga andra hinder för avhjälpandet av dessa 
markföroreningar än rent ekonomiska och höghastighetsjärnvägen bör inte ses som ett styrmedel för 
att öka takten i avhjälpandet.
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Höörs kommun anser därför att avhjälpandet av markföroreningar kan ses som en positiv bieffekt av 
höghastighetsjärnvägen men inte bör ha status av ett eget projektmål eftersom det riskerar att leda 
utredningen i fel riktning. Befintliga markföroreningarna finns främst i anslutning till tätorter och 
detta projektmål pekar därför i riktningen att det är bra om järnvägen går i anslutning till tätorterna. I 
Höörs kommun som inte får en station för höghastighetståg blir detta en olycklig och orimlig 
inriktning för utredningarna.

Obalanser och luckor

Förutsättningar – berörda orter
Både i ÅVS:en och i miljöbedömningen bortser Trafikverket från flera av de orter som berörs vid 
beskrivningen av de övergripande förutsättningarna i utredningsområdet. I båda dokumenten räknar 
Trafikverket upp berörda orter utan att nämna andra orter i Höörs kommun än kommunhuvudorten 
(ÅVS avsnitt 7.1 samt 8.11, miljöbedömningen avsnitt 11.1). Höörs kommun menar att åtminstone 
alla tätorter bör omnämnas, för Höörs kommuns del gäller det Tjörnarp, Norra Rörum, Sjunnerup och 
Snogeröd utöver kommunhuvudorten. Handlingarna bör även kompletteras med någon form av 
resonemang om hur orterna som sådana riskerar att påverkas av höghastighetsjärnvägen och vilka 
åtgärder som kommer att vidtas för att undvika negativa konsekvenser.

Fokusområde landskap
Höörs kommun menar att möjligheten att röra sig i landskapet måste ses som en central del av 
fokusområde landskap och av aspekten landskapets form och upplevelse. Vandring, cykling, 
kanotpaddling och ridning är några exempel på rekreationsaktiviteter i utredningsområdet som bygger 
på landskapets tillgänglighet och attraktivitet. Dessa aktiviteter utövas både av lokalinvånare, av 
dagsbesökare från andra delar av Skåne och av mer långväga besökare. Den nya barriär i landskapet 
som en järnväg innebär skulle få en mycket stor negativ effekt för möjligheten att utöva dessa 
aktiviteter. Denna aspekt av landskapet märks knappt alls i miljöbedömningens redovisning till 
fokusområde landskap, utan finns omnämnd bara till fokusområde hälsa och säkerhet. 

Höörs kommun saknar i handlingarna en kartredovisning som innehåller både karaktärsområdena från 
landskapskaraktärsanalysen och gränserna för de studerade delområdena. Som det är nu måste flera 
kartor läggas bredvid varandra för att det ska vara möjligt att följa resonemangen i miljöbedömningen 
och ÅVS:en.

Det framgår inte heller hur slutsatserna om komplexa områden från landskapskaraktärsanalysen har 
använts som underlag för miljöbedömningen.

En av de starkaste landskapskaraktärerna i Höörs kommun är Orupsberget norr om Ringsjön som är 
en del av Tornquistzonen. Orupsberget ligger på gränsen mellan karaktärsområdena ”Mosaikartat 
odlings- och skogslandskap” och ”Ringsjöarnas sjölandskap”. Detta omnämns inte i 
landskapskaraktärsanalysen. I texten till ”Mosaikartat odlings- och skogslandskap” omnämns 
Tornquistzonen men inte Orupsberget i sig. I texten till ”Ringsjöarnas sjölandskap” nämns det inte 
alls. Höörs kommun menar att beskrivningen behöver kompletteras med en kommentar om 
Orupsberget i båda dessa karaktärsområden. Orupsbergets branta sluttning ner mot sjön bör vara en 
viktig förutsättning för analysen.

Landskapskaraktärsanalysen är inkonsekvent när det gäller vilka underlag som räknas med i 
värderingen av olika områden. Natura 2000-status omnämns i avsnitten om Söderåsen och 
Ringsjöarnas sjölandskap, men inte i avsnittet om Mosaikartat odlings- och skogslandskap. För det 
”mycket komplexa området” vid Ringsjön (avsnitt 6.14.1, nummer 8) omnämnd att Ringsjön är 
reservattentäkt för Sydvattentäkt, men inte att området berör två dricksvattentäkter för Höörs 
kommun.
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Fokusområde hälsa och säkerhet – rekreativa värden
Miljöbedömningen innehåller en kartbild över rekreativa värden (figur 5.23) som innehåller cykelled, 
vandringsled, målpunkter för rekreation, riksintresse för friluftsliv samt en densitetsanalys för 
målpunkter. Det framgår dock inte vilka källor som använts eller hur urvalet av målpunkter har gått 
till. Rekreation och friluftsliv är centrala delar av strategierna för utveckling av besöksnäringen i 
Mittskåne. Likaså är möjligheterna till friluftsliv i naturen en viktig del av livskvaliteten i Höörs 
kommun och lockar nya invånare till kommunen från alla delar av Sverige. Därför skulle Höörs 
kommun gärna bidra till kartbilden utifrån sin lokalkännedom om vilka målpunkter som är centrala för 
friluftslivet, men det är svårt att göra när det inte finns en närmare beskrivning till kartan som 
förklarar urvalet. Det verkar dock inte som att våra viktigaste strövområden finns med (Fogdaröd och 
Orup som befintliga strövområden och Ormanäs som planerat strövområde). Det ser också ut som att 
ett av våra naturreservat är med (Rövarkulan) men inte de andra reservaten.

När det gäller vandringslederna har Tjörnarps sockengille markerat ut en ny anslutningsled mellan 
Tjörnarps station och Skåneleden. Det är alltså en annan led än den som är markerad i kartan 
(http://www.tjornarpsbloggen.se/?p=6162).

Ringsjöarna och deras närområden är av mycket stor betydelse för rekreation och friluftsliv. 
Naturvårdsverket handlägger för närvarande ett ärende om ny avgränsning för riksintresse friluftsliv. 
Länsstyrelsens förslag till ny avgränsning innefattar även Hänninge och Ringsjön. 

Fokusområde hälsa och säkerhet – buller och tysta områden
Miljöbedömningen innehåller en kartbild som visar buller och tysta områden (figur 5.24). Det framgår 
inte vilka bullerkällor som ligger till grund för kart-redovisningen, men av mönstret att döma 
förefaller det vara trafikbuller från väg och järnväg som avses. Av texten framgår att Trafikverket 
identifierat tysta områden i de centrala och norra delarna av delområde väst och öst men att de tysta 
områdena i det centrala delområdet är fragmenterade. Det framgår dock inte hur stort ett område 
måste vara för att Trafikverket ska klassa det som tyst, eller vilket mått av lågtrafikerade vägar som är 
möjliga utan att ett annars tyst område ska bedömas som fragmenterat. Bedömningen behöver 
kompletteras med en metodik för slutsatserna.

Fokusområde klimat
Trafikverket anger att det finns risk för att höghastighetsjärnvägen motverkar Sveriges klimatmål på 
grund av utsläpp kopplade till byggskedet (miljöbedömningen avsnitt 6.7). Höörs kommun ser med 
stor oro på denna bedömning, eftersom bättre långsiktiga möjligheter att klara klimatmålen bör vara 
ledstjärnan för en infrastruktursatsning av det här slaget. Av miljöbedömningen framgår att 
Trafikverket avser komplettera kapitlet med utgångspunkt i en rapport om klimatpåverkan för 
höghastighetsjärnväg som genomförs under våren 2017. Höörs kommun förutsätter att de slutliga 
utredningarna kommer att innehålla redovisningar av hur snabbt den klimatskuld som byggs upp 
under byggskedet kan betalas av genom överflyttning av resor till mer klimatsmarta alternativ. Denna 
redovisning bör också ske på etapp-nivå, eftersom det finns en stor risk att höghastighetsjärnvägen i 
ett första skede bara genomförs för sträckan Lund-Hässleholm. Detta mellansteg kan komma att vara 
under decennier och kan alltså påverka också klimatvinsten.

Antaganden och bedömningar

Generellt
Redovisningen av bedömningar är inte konsekventa och likvärdiga för de tre delområdena. Detta 
gäller både miljöbedömningen och ÅVS:en. Ett exempel är fokusområde landskap. I den samlade 
bedömning av måluppfyllelse (miljöbedömningen) omnämns för delområde central att järnvägen 
måste dras över Rönne å och alltså påverkar den känsliga miljön vilket motverkar måluppfyllelsen. 
Motsvarande bedömning saknas för delområde väst som också berör karaktärsområdet Rönneås 
dalgång. Höörs kommun menar att bättre samstämmighet är nödvändig för att utredningarna ska bli 
trovärdiga.
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Höörs kommun anser att orimligt stor vikt läggs vid resenärens landskapsupplevelse i förhållande till 
hur landskapet påverkas för den som inte sitter i tåget (jämför Allmänna synpunkter/Projektmål). I 
miljöbedömningen får slättlandskapets fördelar ur resenärsperspektiv större utrymme än de negativa 
effekterna för upplevelsen av befintliga landskap (Avsnitt 11.11, färgkodade tabeller för samlad 
bedömning av måluppfyllelse).

Trafikverket anger för alla tre delområdena att ett stationsläge i delområdet innebär risk för att 
måluppfyllelse motverkas för människors hälsa (miljöbedömningen avsnitt 11.11). I övrigt innehåller 
utredningar/analyser/beskrivningar till delområdena inga kommentarer alls om stationslägena och 
Höörs kommun ser inte hur denna bedömning hänger ihop med redovisade analyser och 
beskrivningar. 

Förutsättningar – fokusområde hälsa och säkerhet
Trafikverkets bedömningsgrunder när det gäller tysta områden är oklara, se synpunkter under rubriken 
obalanser ovan.

Delområde öst
I miljöbedömningens redovisning av aspekt vatten står det att vattenskyddsområdet för Orup måste 
passeras om den smala landtungan mellan Ringsjöarna skap passeras. Höörs kommun vill framföra att 
det inte bara är vattenskyddsområdet som ligger i vägen för en ny järnväg, utan hela 
grundvattenförekomsten Höörsandsten som löper längs Ringsjöarnas norra sida. Höörs kommun ser 
en stor risk att denna skulle skadas vid anläggandet av en järnväg och att uttagsmöjligheterna skulle 
påverkas negativt.

Vidare ifrågasätter Höörs kommun bedömningen att aspekten befolkning värderas till orange (risk för 
att motverka målet) och inte röd (motverkar), med tanke på hur stor befolkningskoncentrationen är i 
detta delområde av Höörs kommun och vikten av Ringsjöområdet som rekreationsmiljö.

Samlad bedömning
Trafikverket presenterar i ÅVS:en samlad bedömning där verket väger samman allt som framkommit i 
utredningsarbetet. Effekter/konsekvenser och måluppfyllelse av studerade lösningar ligger till grund 
för bedömningen. Bedömningen för sträckor redovisas utifrån fokusområdena:

 Landskap

 Hälsa och säkerhet (ej alternativskiljande)

 Resurser tillgängliga för människan (oklart om alternativskiljande)

 Klimat (ej alternativskiljande) samt

 Genomförbarhet (ej alternativskiljande)

Utmed sträckan Hässleholm-Lund bedömer Trafikverket preliminärt att gränszonen mellan det 
centrala och östliga delområdet är något mer fördelaktigt utifrån fokusområde landskap. Höörs 
kommun ser dock inte hur Trafikverket har kommit till denna slutsats utifrån de effekter och den 
måluppfyllelse som har redovisats i utredningarna. Tvärtom pekar redovisade analyser och 
bedömningar på att en ny järnväg i central eller östlig dragning motverkar måluppfyllelse för 
fokusområde landskap.

Höörs kommun har inte möjlighet att göra egna analyser som underlag för bedömningen av 
möjligheten att komma fram med en höghastighetsjärnväg, utan är helt beroende av det material 
Trafikverket presenterar. Det är därför oroande när Trafikverket presenterar en slutsats som inte har 
stöd i de utredningar som Höörs kommun får ta del av. Höörs kommun understryker därför vikten av 
att handlingarna förtydligas och kompletteras så att det går att förstå hur Trafikverket har kommit till 
de slutsatser som presenteras. Höörs kommun kan inte utifrån presenterat underlag ta ställning till om 
Trafikverkets slutsatser är rimliga.
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Avgränsning av utredningsområdet och riksintresset
Det utredningsområde som Trafikverket presenterar, beskriver och analyserar har avgränsats utifrån 
den längsta sträckan spåren kan gå och ändå hålla resmålet på två timmar och 30 minuter mellan 
Stockholm och Malmö. Hela Höörs kommun utom den allra sydligaste spetsen faller inom detta 
utredningsområde.

I slutet av april skickade Trafikverket ut ett PM som beskriver verkets syn på hur riksintresset av 
höghastighetsbanan bör hanteras i kommunernas översiktsplanering, detaljplanering och 
bygglovhandläggning. Det framgår av PM:et att hela utredningsområdet ska betraktas som ” framtida 
kommunikationsanläggning av riksintresse” och Trafikverket förväntar sig alltså att kommunen inom 
detta område, nästan hela kommunen, tar hänsyn till möjligheten att i framtiden bygga järnväg. 

Konsekvenser för kommunens detaljplanearbete
Trafikverket presenterar ett antal olika scenarier för hur verket kan komma att yttra sig över 
detaljplaner inom utredningsområdet.

Scenario 1 gäller detaljplaner som troligen försvårar en framtida utbyggnad av höghastighetsjärnväg. 
Exempel som nämns är stort bostadsområde och placering inom möjlig järnvägslinje. I dessa fall 
planerar Trafikverket att avstyrka kommunens förslag.

Scenario 2 gäller detaljplaner som möjligen kan försvåra en framtida utbyggnad av 
höghastighetsjärnväg. Exempel som nämns är förtätning och bostäder inom möjlig järnvägslinje. I 
dessa fall planerar Trafikverket att rekommendera kommunen att avvakta med fortsatt planläggning 
till dess att en beslutad utredningskorridor finns framtagen.

Scenario 3 gäller detaljplaner som inte avsevärt försvårar en framtida utbyggnad av 
höghastighetsjärnväg. Exempel som nämns är tillbyggnader, förtätningar och nya mindre områden. 
Trafikverket planerar då inte att hindra utvecklingen.

För Höörs kommuns del är det dock omöjligt att förutse vilken detaljplan som kommer att falla inom 
vilket scenario. Det innebär att hotet om att Trafikverket ska avstyrka genom sitt samrådsyttrande 
gäller varenda detaljplanearbete i kommunen, utan att det finns något underlag som gör det möjligt för 
kommunen att i förväg anpassa sin planering. Vid samrådet har både kommunen och exploatören lagt 
mycket resurser på planarbetet – resurser som då riskerar att gå till spillo. Detta hot riskerar att inverka 
negativt på viljan till investeringar i Höörs kommun.

Bygglovärenden inom detaljplan
Trafikverket konstaterar i sitt PM att äldre detaljplaner kan innehålla byggrätter som skulle kunna 
påverka utbyggnad av höghastighetsjärnväg, men att dessa detaljplaner ändå ger rätt till bygglov. 
Därför menar Trafikverket att kommunen bör upplysa Trafikverket om att ny bebyggelse planeras 
med stöd av gällande detaljplan.

För Höörs kommuns del skulle det gälla alla bygglov inom detaljplanerat område i hela kommunen. 
Detta skulle innebära en extra administration för kommunen som Trafikverket inte har lagliga 
möjligheter att begära. Vidare förefaller det orimligt att Trafikverket skulle ha resurser att granska alla 
dessa bygglovärenden.

Bygglovärenden utanför detaljplan
Trafikverket skriver i sitt PM att tidsbegränsade bygglov kan vara ett sätt att tillfälligt utnyttja 
markområden utan att höghastighetsjärnvägens utbyggnad försvåras. Höörs kommun förstår inte hur 
Trafikverket avser att följa upp denna idé eftersom det är den sökande som avgör om ansökan gäller 
permanent eller tidsbegränsat bygglov. Tidsbegränsat bygglov får bara ges under vissa förutsättningar 
och kopplingen till riksintressen förutsätter att kommunen i sin rådgivning till sökande kan förutse att 
det finns en konflikt med riksintresset och rekommendera denne att söka tidsbegränsat lov.
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Behov av reviderad avgränsning av utredningsområde och riksintresse
Höörs kommun ifrågasätter inte behovet av en höghastighetsjärnväg. Kommunens läge mellan Lund 
och Hässleholm, mitt i Skåne, medför att kommunen med nödvändighet kommer att påverkas av 
utbyggnaden.

För att kommunen ska ha en rimlig möjlighet att förhålla sig till höghastighetsjärnvägen i sin 
översiktsplanering, detaljplanering och bygglovhandläggning krävs dock att Trafikverket presenterar 
ett underlag som gör det möjligt att se vilka delar av kommunen som faktiskt och praktiskt kan 
komma i fråga för den nya järnvägen.

Höörs kommun accepterar att en snävare avgränsning av en slutlig järnvägskorridor inte kan ske 
förrän det formella arbetet med järnvägsplan kommit igång. Däremot bör det vara möjligt att redan nu, 
inom ramen för åtgärdsvalsstudien, undanta områden som inte kan bli aktuella för den nya 
järnvägsdragningen. Det finns ingen lagstiftning som styr hur en åtgärdsvalsstudie ska se ut eller hur 
utredningsområdet ska avgränsas och Trafikverket har alltså mandat att bedöma vilken avgränsning 
som är rimlig och relevant. Höörs kommun förutsätter att Trafikverket vill att ÅVS:en med 
utredningar ska bli användbara som planeringsunderlag även i kommunernas prövning av lämplig 
markanvändning. Insyn och transparens måste då vara vägledande.

Höörs kommun kan inte bedöma vilka delar av kommunen som är ”utom räckhåll” för möjliga 
järnvägsdragningar, men Ringsjön är exempel på områden som förefaller praktiskt, tekniskt och 
ekonomiskt omöjliga att passera. Kraven på långa kurvradier bör innebära att avsevärda kilar både 
norr och söder om sjön inte heller kan komma ifråga. Likaså förefaller det orimligt att bygga ny 
järnväg genom tätorter som inte får en station, och även dessa bör då kunna undantas.

Höörs kommun uppmanar Trafikverket att redan nu undanta från utredningsområdet och riksintresse-
utpekandet de områden som Trafikverket vet inte kan bli aktuella för någon möjlig järnvägsdragning. 
I annat fall finns ingen möjlighet för kommunen att förhålla sig till riksintresset i sin prövning av 
lämplig markanvändning.

Karin Kallioniemi
Samhällsplanerare/Kommunarkitekt
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Planering för höghastighetsjärnväg

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Karin Kallioniemis yttrande som sitt eget och att 
skicka det till Trafikverket.

Ärendebeskrivning

Bakgrund
Trafikverket har i uppdrag av regeringen att planera för en utbyggnad av 
höghastighetsjärnväg mellan Stockholm-Malmö. Åtgärdsvalsstudien för Jönköping-Malmö 
utgör förberedande studie med syfte att studera möjligheter och förutsättningar för 
höghastighetsjärnväg på sträckan. 

Åtgärdsvalsstudien bygger på de behov och förslag på åtgärder som tidigare identifierats i 
bland annat Kapacitetsutredningen: Transportsystemets behov av kapacitetshöjande 
åtgärder - förslag på lösningar till år 2025 och utblick mot år 2050 (2012), 
publikationsnummer 2012:100, utgivningsdatum 2012-04-27. 

Kapaciteten på det svenska järnvägsnätet är otillräcklig och kapacitetsutnyttjandet på 
Södra och Västra stambanan är idag högt. Det höga kapacitetsutnyttjandet medför olika 
problem, att systemet blir störningskänsligt, har punktlighetsproblem och att tågtrafiken 
inte kan utvecklas i takt med ökad efterfrågan.

På grund av utredningens omfattning så har den traditionella åtgärdsvalsstudiemetodiken 
inte använts i sin helhet, till exempel har Trafikverket till stor del bedrivit utredningsarbetet 
självständigt. För att förankra och skapa delaktighet hos våra primära intressenter har 
Trafikverket antagit en arbetsmetod med olika mötesserier där kommunikation och dialog 
sker med olika intressentgrupper. Referensgrupper finns på statlig, regional och lokal nivå 
där Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, berörda länsstyrelser, regioner och 
kommuner deltar.

Åtgärdsvalsstudien besår av en huvudrapport och tre underrapporter:

 Underlagsrapport miljöbedömning

 Underlagsrapport landskapskaraktärsanalys

 Underlagsrapport stationsorter

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Kommunstyrelsen
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Förutsättningar
Ändamålet med en svensk höghastighetsjärnväg 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 
Malmö C på två och en halv timme

 Öka tillgängligheten till de internationella marknaderna för människor och 
näringsliv

Studien omfattar nybyggnad av höghastighetsjärnväg på sträckan Jönköping – Malmö, 
utredning av stationsläge i Jönköping ingår inte. Mellan Lund och Malmö antas 
höghastighetstågen gå på den planerade fyrspåriga järnvägen. Järnvägen kommer att 
vara dubbelspårig och planeras att i huvudsak utföras som ett separat system med 
endast en kopplingspunkt till befintligt järnvägsnät i Hässleholm.

Utredningsområdet i sträckan Hässleholm-Lund är uppdelat i tre delområden – väst, 
central och öst, se bilaga med centrala kartor.

Beredning
Trafikverket medverkade i kommunfullmäktiges sammanträde 29 mars och informerade 
om utredningarna. Det finns möjlighet att se presentationen i efterhand via hemsidan.

Ärendet har beretts i samverkan mellan miljöstrategisk och planeringsstrategisk funktion 
på kommunledningskansliet samt miljö- och byggmyndigheten (Åsa Abrahamsson, Karin 
Kallioniemi och Håkan Bergknut). Ärendet hanteras

 22 maj i kommunstyrelsens arbetsutskott

 30 maj i miljö- och byggnadsnämnden

 7 juni i kommunstyrelsen, som slutligt beslutar om yttrandet till Trafikverket

Förslag till beslutsmotivering
Så gott som hela kommunens yta ingår i utredningsområdet. Det finns ingen närmare 
avgränsad sträckning för den nya järnvägen, men det står helt klart att dragningen 
kommer att gå igenom Höörs kommun. Oavsett var i kommunen den nya järnvägen byggs 
kommer den att medföra stora negativa konsekvenser för närmiljön och kommer därmed 
att påverka utvecklingen i kommunen på ett genomgripande sätt. Det är av största vikt att 
det planeringsunderlag som Trafikverket tar fram är av högsta kvalitet och ger en 
trovärdig bild av förutsättningarna.

Karin Kallioniemi
Samhällsplanerare/Kommunarkitekt
0413-281 66
karin.kallioniemi@hoor.se
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Beslutsunderlag
Åtgärdsvalsstudie med underlagsrapporter miljöbedömning och landskapskaraktärsanalys
Utdrag – kartor och sammanställningar
Yttrande
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2015/184

§ 182 Yttrande över utredningar om 
höghastighetsbanan

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Kommunarkitektens yttrande antas som kommunstyrelsens eget och skickas till 
Trafikverket.

2. En politiskt markering bör läggas som bilaga till kommunarkitektens yttrande.

 

Ärendebeskrivning
Bakgrund

Trafikverket har i uppdrag av regeringen att planera för en utbyggnad av 
höghastighetsjärnväg mellan Stockholm-Malmö. Åtgärdsvalsstudien för Jönköping-Malmö 
utgör förberedande studie med syfte att studera möjligheter och förutsättningar för 
höghastighetsjärnväg på sträckan.

Åtgärdsvalsstudien bygger på de behov och förslag på åtgärder som tidigare identifierats i 
bland annat Kapacitetsutredningen: Transportsystemets behov av kapacitetshöjande 
åtgärder - förslag på lösningar till år 2025 och utblick mot år 2050 (2012), 
publikationsnummer 2012:100, utgivningsdatum 2012-04-27.

Kapaciteten på det svenska järnvägsnätet är otillräcklig och kapacitetsutnyttjandet på 
Södra och Västra stambanan är idag högt. Det höga kapacitetsutnyttjandet medför olika 
problem, att systemet blir störningskänsligt, har punktlighetsproblem och att tågtrafiken 
inte kan utvecklas i takt med ökad efterfrågan.

På grund av utredningens omfattning så har den traditionella åtgärdsvalsstudiemetodiken 
inte använts i sin helhet, till exempel har Trafikverket till stor del bedrivit utredningsarbetet 
självständigt. För att förankra och skapa delaktighet hos våra primära intressenter har 
Trafikverket antagit en arbetsmetod med olika mötesserier där kommunikation och dialog 
sker med olika intressentgrupper. Referensgrupper finns på statlig, regional och lokal nivå 
där Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, berörda länsstyrelser, regioner och 
kommuner deltar.

Åtgärdsvalsstudien besår av en huvudrapport och tre underrapporter:

Underlagsrapport miljöbedömning

Underlagsrapport landskapskaraktärsanalys

Underlagsrapport stationsorter Förutsättningar

Ändamålet med en svensk höghastighetsjärnväg är att:
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

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 Malmö C 
på två och en halv timme

Öka tillgängligheten till de internationella marknaderna för människor och näringsliv

Studien omfattar nybyggnad av höghastighetsjärnväg på sträckan Jönköping – Malmö, 
utredning av stationsläge i Jönköping ingår inte. Mellan Lund och Malmö antas 
höghastighetstågen gå på den planerade fyrspåriga järnvägen. Järnvägen kommer att 
vara dubbelspårig och planeras att i huvudsak utföras som ett separat system med endast 
en kopplingspunkt till befintligt järnvägsnät i Hässleholm.

Utredningsområdet i sträckan Hässleholm-Lund är uppdelat i tre delområden – väst, 
central och öst, se bilaga med centrala kartor.

Beredning

Trafikverket medverkade i kommunfullmäktiges sammanträde 29 mars och informerade 
om utredningarna. Det finns möjlighet att se presentationen i efterhand via hemsidan.

Ärendet har beretts i samverkan mellan miljöstrategisk och planeringsstrategisk funktion 
på kommunledningskansliet samt miljö- och byggmyndigheten (Åsa Abrahamsson, Karin 
Kallioniemi och Håkan Bergknut). Ärendet hanteras

22 maj i kommunstyrelsens arbetsutskott

30 maj i miljö- och byggnadsnämnden

7 juni i kommunstyrelsen, som slutligt beslutar om yttrandet till Trafikverket

Beslutsmotivering
Så gott som hela kommunens yta ingår i utredningsområdet. Det finns ingen närmare 
avgränsad sträckning för den nya järnvägen, men det står helt klart att dragningen 
kommer att gå igenom Höörs kommun. Oavsett var i kommunen den nya järnvägen byggs 
kommer den att medföra stora negativa konsekvenser för närmiljön och kommer därmed 
att påverka utvecklingen i kommunen på ett genomgripande sätt. Det är av största vikt att 
det planeringsunderlag som Trafikverket tar fram är av högsta kvalitet och ger en 
trovärdig bild av förutsättningarna.

Yrkanden
 

 

Beslutsunderlag
1-3. Åtgärdsvalsstudie med underlagsrapporter miljöbedömning och 
landskapskaraktärsanalys
4. Utdrag – kartor och sammanställningar
5. Yttrande
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6. Tjänsteskrivelse
_____
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KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Politiken

Höörs kommuns politiska syn på Åtgärdsvalsstudien 
för höghastighetsjärnväg sträckan Jönköping-
Malmö.

Kommunstyrelsen i Höör ställer oss helt bakom den skrivelse som våra tjänstemän har författat i 
ärendet men vi vill göra följande politiska bedömning och synpunkter; 

Höör och höghastighetsjärnvägen. 

Höör är en av de kommuner som inte direkt får någon nytta av höghastighetsjärnvägen utan istället 
får olägenheten att få en barriär genom kommunen. Detta har medfört att vi inte får någon direkt 
information från eller samtal med Trafikverket motsvarande de kommuner som har stationslägen 
får. Vi förutser att detta förbättras påtagligt framöver.
Kommunstyrelsen är också orolig över alla de näringsidkare och gröna näringar som kommer att 
beröras av sträckningen genom vår kommun. Vi förutsätter att dessa blir fullt ut informerade i god 
tid samt fullt ut kompenserade både ekonomiskt och materiellt. Det samma gäller enskilda 
fastighetsägare som berörs samt även kommunen i de delar där även kommunen berörs.

Vi uppmanar Trafikverket att ta mycket stor hänsyn till de naturområden i Höörs kommun som lyfts 
fram i tjänsteskrivelsen liksom våra tysta områden i norra delen av kommunen där kommunen själv 
under många år har avstått från att exploatera.

Kommunstyrelsen ställer sig till sist också bakom både Höörs Miljö- och byggnadsnämnds 
påpekande att en järnväg byggd på pålar skulle motverka barriärer och minska ljudstörningar och 
Eslövs kommuns inlaga och synpunkter.  

Stefan Lissmark
Kommunstyrelsens ordförande
0413-28416
Stefan.lissmark@hoor.se

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Trafikverket
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