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hela sin sträckning. Höörs kommun ser därför centrala stationslägen i Hässleholm och 

Lund som den enda relevanta lokaliseringen. 

Föreslagna järnvägskorridorer på sträckan 

Alla sex lokaliseringsalternativ berör Höörs kommun och påverkar stora delar av 

kommunens yta. Stationsläget i Lund påverkar inte hur järnvägskorridorerna avgränsas 
genom Höörs kommun, utan överlappar varandra helt och hållet. I praktiken finns det 

därför två alternativa järnvägskorridorer genom Höörs kommun - Finjakorridoren och 

Hässleholm C-korridoren. I detta yttrande utvecklar vi vilka värden som finns i berörda 
områden av Höörs kommun och befarade konsekvenser av att en järnväg anläggs där. 

Järnvägens utformning och höjdläge 

Trafikverkets utgångspunkt är att bygga järnvägen på bank eftersom det är billigare än att 
bygga järnvägen på land bro. Järnvägen kan inte följa terrängens höjdvariationer eftersom 

den är styv och får luta max 2,5 %. Det innebär att bankens höjd kommer att variera när 

omgivande landskap varierar och att järnvägen även kommer att skära ner i höjderna. 
Jämfört med konventionell järnväg kan sträckorna på bank och i skärning bli längre. Även 
broarna kan bli fler och längre, trots att Trafikverket förväntas undvika bropartier av 

kostnadsskäl. Trafikverket har dock inte studerat möjliga höjdlägen genom 
järnvägskorridorerna och det framgår därför inte av samrådsmaterialet i vilka avsnitt 

järnvägen kan förväntas gå på bank, bro och i skärning. 

Region Skåne har med konsultstöd genomfört en översiktlig analys av höjdlägets 

betydelse. Med ledning av analysen kan Höörs kommun konstatera att höjdläge och 

utformning får genomgripande betydelse för markintrångets storlek, barriäreffekter och 

landskapskonsekvenser. Höörs kommun uppmanar därför Trafikverket att utforma en 

större del av järnvägen i bro och tunnel för att undvika att omistliga värden går förlorade. 

Föreslagna järnvägskorridorer genom Höörs kommun 

Höörs kommuns inventering 

Förutsättningar, tematiska utredningar och miljökonsekvensbeskrivning ingår inte i 
Trafikverkets underlag för samråd 3 utan presenteras först i samråd 4. Det finns alltså inte 

idag ett färdigt samrådsunderlag till de presenterade lokaliseringsalternativen vilket gör 

det svårt för Höörs kommun och andra samrådsinstanser att värdera alternativen. 

Samtidigt innebär det att vi får en möjlighet att granska och bidra med kunskap innan 

Trafikverket har låst lokaliseringsalternativen helt. Samhällsbyggnadssektor har valt att 

genomföra en första inventering av de föreslagna korridorerna genom kommunen som 

underlag för den politiska beredningen av ärendet och som inspel till Trafikverkets 

fortsatta utredning. Inventeringen presenteras i bifogat PM. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att järnvägskorridorerna genom Höörs kommun: 
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