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Bild på framsidan: Plankorsning mellan Västkustbanan och Björkavägen i Ödåkra
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0

Sammanfattning



UA1c med dubbelspåret i samma sträckning som befintlig spår. På sträckan Ängelholm –
Kattarp är UA1c identisk med UA1b, vilket medger en högsta tillåtna hastighet på 200
km/h. Genom Kattarp behålls nuvarande spårgeometri vilket innebär en största tillåtna hastighet på 160 km/h. Söder om Kattarp,
genom Ödåkra och fram till kurvan norr
om Maria station är UA1c lika UA1a,
d.v.s. 250 km/h medges. Norr om Maria
station rätas kurvan så mycket som
befintlig bro över väg 111 medger,
vilket ger möjlighet till en hastighet på
180 km/h. En plankorsning i Kattarp
behålls.



UA1d med utbyggnaden och standarden
anpassad och prioriterad till den i
Framtidsplanen angivna budgetramen.
Alternativet utgår från UA1c men med
besparingar:

För att öka kapaciteten och förkorta restiderna på Västkustbanan pågår en utbyggnad från enkeltill dubbelspår. Större delen av sträckan är redan färdigställd men bl.a. återstår delsträckan Ängelholm – Helsingborg. För utbyggnaden av delsträckan har flera alternativ studerats i en förstudie.
Med resultatet i förstudien som underlag har Banverket beslutat gå vidare med fyra av alternativen i en järnvägsutredning för sträckan Ängelholm – Maria. De fyra alternativens funktion och
genomförbarhet samt kostnader har inledningsvis studerats varvid två av alternativen har kunnat
förkastas. I järnvägsutredningen studeras således de två kvarvarande utbyggnadsalternativen.
Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillhör järnvägsutredningen och dess syfte är
att identifiera och beskriva de direkta och indirekta miljö- och hälsoeffekter som de två utbyggnadsalternativen medför.

0.1

Förkastade alternativ
Den inledande Funktions- och teknikutredning har studerat de fyra alternativens funktion och
genomförbarhet samt noggrant bedömt deras kostnader. Slutsatserna från utredningen är att två av
alternativen ska förkastas och ej utredas vidare.

-

 Alternativen UA2a, UA2b och UA2c med järnvägen i tunnel/tråg respektive i öppet schakt
genom Ödåkra förkastas eftersom de innebär betydande kostnader som inte uppvägs av erhållna nyttor. Ett ytterligare skäl är att en underjordisk station med så pass få resande kan
upplevas ödslig och otrygg.

-

 Alternativet UA4 som omfattar utbyggnad till nytt dubbelspår öster om Ödåkra och Kattarp
med nya stationslägen vid Väla och mellan Kattarp och Hasslarp förkastas. Alternativet innebär att stationen i Ödåkra försvinner samtidigt som det jämfört med övriga alternativ är trafiktekniskt sämre, beräknas ge färre resenärer och längre restider, medför betydligt större intrång i landskapet och är det dyraste alternativet.

0.2

Befintliga broar norr om Vege å
bibehålls.
Spärrstaket (skyddsstaket mellan
spåren) genom Ödåkra utesluts.
Befintligt spår på sträckan Kattarp
– Helsingborg byts inte ut.

UA3 innebär en ny järnväg och en ny station
väster om Ödåkra. Alternativet kopplas ihop
med UA1a på resterande sträcka mellan
Ängelholm och Maria. Största tillåtna
hastighet 250 km/h. Plankorsningar
accepteras ej. Befintlig järnväg genom
Ödåkra rivs upp.

Beskrivning av utbyggnadsalternativ
De två olika utbyggnadsalternativ som studeras i MKB:n är:

0.3

UA1 som innebär en utbyggnad i anslutning till befintlig järnväg. Inom korridoren studeras fyra
olika exempellinjer – UA1a, UA1b, UA1c och UA1d med varierande standard:


UA1a med största tillåtna hastighet 250 km/h för snabbtåg. Kurvor rätas ut norr om Utvälinge, vid Rögle, genom Kattarp, i Ödåkra samt norr om Maria station. Spårrätningen i Utvälinge medför att en ny bro måste byggas över Vege å. En ny station byggs i Kattarp, väster om befintlig. Några plankorsningar accepteras ej.



UA1b med en avvägning mellan hastighetsstandard, kostnader och övriga konsekvenser.
Söder om Kattarp utformas banan som i UA1a, d.v.s. 250 km/h medges. Genom Kattarp
begränsas kurvrätningen, jämfört med UA1a och kurvrätningarna vid Utvälinge och Rögle
utesluts. Största tillåtna hastighet norr om Kattarp begränsas till 200 km/h. Några plankorsningar accepteras ej.
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Miljöpåverkan
I järnvägsutredningsskedet, där olika utbyggnadsalternativ studeras, är det viktigt att titta på skillnaderna mellan de olika alternativen för att kunna ta ett beslut om vilket alternativ som ska tillställas regeringen för tillåtlighetsprövning och efter beslut utredas vidare i en järnvägsplan. Konsekvenser för funktion, miljö och hälsa, säkerhet och kostnader studeras. MKB:n redogör för
skillnaderna avseende miljö, hälsa och säkerhet, vilket för det här projektet görs utifrån frågeställningarna:
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Vilken miljöpåverkan ger olika järnvägsteknisk standard? D.v.s. vilka skillnader är det ur
miljösynpunkt mellan UA1a, b, c och d?



Ska järnvägen dras genom eller utanför Ödåkra? D.v.s. en jämförelse mellan UA3 och
UA1a delsträcka Ödåkra.
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Naturmiljö
UA1 ger små intrång i höga värden vid exempelvis Vege å och Väla skog. Intrånget vid Vege å är
något större i UA1a. Intrången bedöms negativa för den biologiska mångfalden i området.

olika utredningsalternativen innebär UA3 lägst risk och UA1c-d högst. Samhällsrisken är högst i
nollalternativ och nuläge, lägst i UA3. Enligt använda acceptanskriterier är risken varken acceptabel eller oacceptabel varför åtgärder erfordras för att säkerhet ska uppnås.

I UA3 sker måttliga intrång i måttliga värden, exempelvis vid Flöjen och i området mellan Småryd och Väla skog. Intrången bedöms åtminstone temporärt som negativa för den biologiska
mångfalden. Jämfört med motsvarande sträcka i UA1a är intrången av något större omfattning
men ger ändå mindre konsekvenser på grund av lägre värden.

Barriäreffekter
UA1 innebär att barriäreffekten minskar eftersom nya planskilda gång- och cykelförbindelser
byggs och befintliga plankorsningar för biltrafiken ersätts med planskilda korsningar. UA1c-d innebär dock att en plankorsning bibehålls.

Kulturmiljö
UA1 orsakar generellt små ingrepp i måttliga värden, främst i Ödåkra och Kattarp, som riskerar
försvåra förståelsen för samhällsstrukturerna som järnvägsorter. Konsekvenserna är störst i UA1a
där kurvrätningen genom Kattarp innebär att bilden av det tvåsidiga stationssamhället som vuxit
upp utmed järnvägen försvinner.

En ny järnväg utanför Ödåkra i UA3 medför att såväl den fysiska som den visuella barriären, som
järnvägen idag utgör i tätorten, minskar. Dock uppstår nya barriärer för lantbruket när järnvägen
dras genom jordbruksmark. Jämfört med UA1a bedöms UA3 något bättre.
Markanvändning
Kurvrätningar i UA1 innebär att brukningsenheter genomkorsas varvid brukningen försvåras och
blir kostsammare. Antalet genomkorsade brukningsenheter är störst i UA1a och noll i UA1c-d.
Anspråket jordbruksmark för själva järnvägsanläggningen är ungefär likvärdigt i de olika underalternativen och medför minskad produktivitet.

UA3 innebär måttliga intrång i måttliga värden, exempelvis vid Fleningetorp där de historiska
landskapsmönstren fragmenteras. Flyttningen av järnvägen ut från Ödåkra tätort innebär att bilden av stationssamhället kommer att blir svårare att förstå. Jämfört med UA1a bedöms UA3 som
något sämre ur kulturmiljösynpunkt.

Den nya spårdragningen i UA3 sker nästan uteslutande genom jordbruksmark varvid antalet genomkorsade brukningsenheter blir betydande. Även markanspråket för själva järnvägsanläggningen blir betydande. Kommunens framtida planering för det ”inklämda” markområde som skapas mellan nytt spår och bebyggelsen i Ödåkra avgör om markanspråket blir ännu större. Jämfört
med UA1a blir konsekvenserna för den högvärdiga naturresursen betydligt större i UA3.

Stads- och landskapsbild
UA1 ger stor påverkan på stadsbilden i framför allt Ödåkra men även i Kattarp. Det är framför
allt bullerskyddsåtgärderna som påverkar negativt. Påverkan på landskapsbilden, på sträckan
mellan tätorterna, till följd av nya planskilda korsningar och järnvägskomponenter bedöms bli liten. Inga skillnader mellan underalternativen i UA1.
UA3 ger möjlighet till stor förbättring av stadsbilden inne i Ödåkra då järnvägen och dess komponenter flyttas ut. Dock bedöms landskapsbilden utanför tätorten påverkas negativt främst på
grund av att järnvägen på långa sträckor ligger på bank. Jämfört med UA1a är UA3 bättre ur
stadsbildssynpunkt men sämre ur landskapsbildssynpunkt.
Buller
UA1 innebär förbättring för flertalet och för ett stort antal hus klaras riktvärdet med föreslagna
bullerskärmar/vallar. Skillnader finns mellan underalternativen framför allt i Kattarp där UA1a
innebär färre fastigheter som behöver ytterligare bullerskydd för utemiljön (exempelvis fastighetsnära vid tomtgräns eller vid uteplats) än UA1b. I UA1c-d ligger antalet fastigheter som behöver åtgärdas mellan alternativ UA1a och UA1b. Totalt sett är det färre antal fastigheter som behöver ytterligare bullerskydd för utemiljön i UA1c-d än i UA1a-b.
UA3 innebär en avsevärd förbättring för ett stort antal hus inne i Ödåkra medan ett antal hus utmed banan får en försämrad bullermiljö. För ett stort antal hus klaras riktvärdet med föreslagna
bullerskärmar men ett antal fastigheter behöver ytterligare bullerskydd för utemiljön. Jämfört med
UA1a bedöms UA3 som bättre eftersom färre bostadsfastigheter utsätts för buller.
Säkerhetseffekter
Individrisken (antalet omkomna per år) för de båda utredningsalternativen är beräknad till mellan
0,0000017 och 0,000045 beroende på alternativ och avstånd från spår. På 0 meters avstånd från
spåret minskar individrisken, oavsett utredningsalternativ, jämfört med nuläge och nollalternativ.
På längre avstånd från spåret är skillnaderna mellan alternativ och mot nuläge mycket små. Av de
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1

Bakgrund och syfte
Västkustbanan mellan Göteborg och Lund är en viktig länk för både person- och godstrafik i västra Sverige. För att öka kapaciteten och förkorta restiderna pågår en utbyggnad till dubbelspår och
anpassning till snabbtågstrafik pågår och större delen av sträckan är redan färdigställd. En av de
återstående sträckorna för utbyggnad är delen Ängelholm – Helsingborg. Delsträckan är enkelspårig och en av de större flaskhalsarna på Västkustbanan.

2

Avgränsningar

2.1

Geografisk avgränsning
Geografiskt omfattar järnvägsutredningen en utbyggnad av Västkustbanan till dubbelspår från
strax söder om Ängelholm i norr till Maria i söder. Se Figur 1.

För att klargöra behovet av dubbelspår och kartlägga tänkbara lösningar har Banverket genomfört
en förstudie för kapacitetsförstärkning av sträckan Ängelholm – Helsingborg. Förstudien, som
slutfördes år 2004, kom fram till att dubbelspår är nödvändigt på sträckan och att sträckan Ängelholm – Maria ska fortsätta utredas i en järnvägsutredning. Sträckan mellan Maria och Knutpunkten i Helsingborg utreds separat.
En järnvägsutredning har därför påbörjats i syfte att närmare beskriva de möjliga utbyggnadsalternativen och deras konsekvenser för funktion, miljö och hälsa, säkerhet och kostnader. Som underlag till järnvägsutredningen har genomförts en separat funktions- och teknikutredning med syfte att beskriva och värdera tänkbara alternativ ur teknisk och ekonomisk synpunkt för att kunna
förkasta de alternativ som uppenbart är tekniskt/ekonomiskt orealistiska.
Föreliggande MKB tillhör järnvägsutredningen och dess syfte är att identifiera och beskriva de
direkta och indirekta miljö- och hälsoeffekter som de olika kvarvarande utbyggnadsalternativen
medför.
I MKB:n ska möjliga alternativa utformningar redovisas och motiven för att visst alternativ valts
(eller förkastats) anges. I MKB:n ska även ingå en beskrivning av konsekvenserna av att verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd, ett såkallat nollalternativ. Miljö- och hälsoeffekterna redovisas på ett sådant sätt att en samlad bedömning av alternativens konsekvenser ska kunna göras. Den samlade utvärderingen av alternativen görs dock i järnvägsutredningen där även alternativens övriga konsekvenser avseende främst funktion och kostnader beaktas.
Beskrivningen och utvärderingen av alternativen i järnvägsutredningen utgör underlag för Banverkets beslut om vilket alternativ den fortsatta planeringen bör inriktas mot och som ska underställas regeringens tillåtlighetsprövning. För detta alternativ ska senare i tillståndsprocessen, när
regeringens beslut om tillåtlighet föreligger, upprättas en järnvägsplan.

Figur 1: Järnvägsutredningens geografiska avgränsning och utredningsalternativ samt indelning i delsträckor.
(Kartunderlag: Lantmäteriet 2005. Ur GSD-Terrängkartan, Dnr: M2001/1502)
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2.2

och Buller- och vibrationsutredningen, som ligger som bilagor till MKB:n, innefattar godstågstrafik.

Beskrivna effekter och konsekvenser
De konsekvenser som åtgärder i infrastrukturen medför är av många olika slag – de kan vara direkta eller indirekta, uppstå omgående eller först på längre sikt, vara bestående eller övergående
etc. En begränsning av såväl urvalet som detaljeringsgraden av identifierbara effekter och konsekvenser måste göras utifrån vad som är relevant och betydelsefullt utifrån syftet med järnvägsutredningen d.v.s. att ge ett tillräckligt kunskapsunderlag för att kunna värdera tänkbara alternativ
och deras alternativskiljande effekter mot varandra och mot nollalternativet (om ingenting görs).
Direkta konsekvenser
De direkta konsekvenser som beskrivs och värderas i MKB:n är de som är kopplade till människans hälsa och säkerhet såsom buller, boendemiljö och risker, konsekvenser kopplade till naturresurser såsom jordbruksmark och yt- och grundvatten samt även konsekvenser för natur- och
kulturmiljö och stads- och landskapsbilden.
Indirekta effekter
Indirekta miljö- och hälsoeffekter av en ökad järnvägstrafik kan bl.a. omfatta minskat behov av
vägutbyggnad, minskade emissioner och färre olyckor i vägnätet. Dessa indirekta effekter är endast översiktligt beskrivna i MKB:n.

2.3

Godstågstrafik
Sträckan Ängelholm – Maria trafikeras normalt sett inte av godståg. I dagsläget kan det dock inträffa att godståg måste omdirigeras från ”Godsstråket genom Skåne” till sträckan Ängelholm –
Kattarp – Åstorp. På Västkustbanan söder om Kattarp förekommer inte någon godstågstrafik eftersom tågen av säkerhetsskäl inte tillåts passera genom Knutpunkten och den anslutande tunneln
under Helsingborg. ”Godsstråket genom Skåne” sträcker sig i nord-sydlig riktning från Ängelholm i norr till Trelleborg i söder via bl.a. Åstorp, Teckomatorp och Kävlinge, se Figur 2.
Helsingborgs stad arbetar aktivt i sin översiktliga planering med framtida järnvägstrafik i och
omkring Helsingborg. Centralt i arbetet är de olika tunnelprojekten:
- Södertunneln
- tunneln Helsingborg - Helsingör
- tunneln Maria - Knutpunkten
De utredningar som genomförts hittills angående de olika tunnelprojekten bygger på samma funktionsprinciper för järnvägen:
- Maria - Knutpunkten, endast persontrafik på grund av lutningsförhållanden och säkerhet
- Godstrafik till Helsingborg via Åstorp - Bjuv - Ramlösa och Teckomatorp - Ramlösa
- Godstrafik mot Helsingör via separat godstunnel med anslutning från söder via Helsingborgs
godsbangård
Utifrån Framtidsplanens satsningar på godsstråket och de restriktioner som finns för godstrafik
genom Knutpunkten bedöms det inte troligt att godståg skulle börja trafikera Västkustbanan mellan Ängelholm och Maria regelbundet inom de närmaste decennierna. Utbyggnaden görs för persontågstrafik.

Figur 2: Godsstråket genom Skåne.
(Kartunderlag: Lantmäteriet 2005. Ur Översiktskartan, Dnr: M2001/1502)

Således kommer MKB:n inte redovisa några konsekvenser kopplade till godstågstrafik. Detta
gäller framför allt buller, vibrationer samt risk- och säkerhetsaspekter. Inter heller Riskanalysen
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2.4

Utvärdering av alternativ
Värderingen av de beskrivna alternativen mot varandra och mot nollalternativet görs i järnvägsutredningen utifrån alternativens samlade konsekvenser med avseende på funktion, miljö, säkerhet
och kostnader. I MKB:n begränsas värderingen av alternativen till en bedömning av respektive alternativs miljökonsekvenser samt måluppfyllelsegrad vad avser de nationella miljömålen.

2.5

3

Tidigare utredningar och ställningstaganden som föregått järnvägsutredningen

3.1

Tidigare utredningar
Ny Västkustbana i Helsingborg mellan Knutpunkten och Berga
Lokaliseringsutredning framtagen 1993.

Transportpolitiska mål, nollvisionen och barnkonventionen
MKB tar inte upp:

Västkustbanan. Förstudie delen Ängelholm – Helsingborg
Förstudie för sträckan framtagen 1995. Ny förstudie (se nedan) fick tas fram eftersom lagstiftningen för byggande av järnväg ändrades 1999.

 De transportpolitiska målen där det övergripande målet är att utvecklingen av transportsystemet bör leda till ett transportsystem som bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling.
 Nollvisionen som innebär att ingen person ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor.

Kattarps station, anläggande av plattformar
Järnvägsutredning från 1997 som togs fram inför starten av pågatågstrafik 1999.

 Barnkonventionen som berör barn under 18 är och innebär att barnets bästa alltid ska beaktas
i beslutsfattande.

Ödåkra mötesstation, anläggande av plattformar
Järnvägsutredning från 1997 som togs fram inför starten av pågatågstrafik 1999.

Målen och visionerna redovisas i stället i järnvägsutredningen som denna MKB tillhör. Där sker
även en avstämning mot respektive mål.

Järnvägsplan för Maria mötesstation i Helsingborgs kommun
Järnvägsplan framtagen inför starten av pågatågstrafik 1999. Fastställd 1998.
Järnvägsplan för mötesstation vid Vegeholm
Järnvägsplan framtagen inför starten av pågatågstrafik 1999. Fastställd 1999.
Förstudie – slutrapport. Västkustbanan, delen Ängelholm – Helsingborg, kapacitetsförstärkning. BRS PM 2004-01-19.
Förstudien redovisar sex principlösningar för att öka kapaciteten på sträckan Ängelholm – Helsingborg:
1. Dubbelspår i befintlig sträckning Ängelholm – Maria
2. Nedsänkt spår genom Ödåkra
3. Dubbelspår väster om Ödåkra mellan Vegeholm och Maria
4. Dubbelspår öster om Ödåkra mellan Kattarp och Maria med ny station i Väla
5. Tågaborgstunneln i Helsingborg (Maria – Knutpunkten)
6. Mötesstation Gröningen och hastighetshöjande åtgärder på befintlig bana Maria – Knutpunkten
Förstudien redovisar en bedömning av alternativens effekter för människa och miljö samt projektets uppfyllelse av de transportpolitiska målen, nationella och regionala miljömål och miljöbalkens allmänna hänsynregler. Även en samhällsekonomisk bedömning ingår i förstudien.
Förstudien avslutas i en slutrapport där Banverket redovisar sitt ställningstagande till det fortsatta
arbetet, se nedan.
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3.2

Tidigare ställningstagande

4

Med ovannämnda förstudie som underlag har nedanstående beslut fattats vilka utgör utgångspunkter för järnvägsutredningen:
Beslut om betydande miljöpåverkan
Länsstyrelsen har i enlighet med 6 kapitel 4§ miljöbalken fattat beslut att utbyggnaden av järnvägen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Beslutet togs 2003-08-29 och bygger på Förstudie Förslagshandling, Västkustbanan Ängelholm – Helsingborg BRS PM 2003-06-24.

Planprocessen
Enligt lagen om byggande av järnväg, ska, om olika alternativ är tänkbara och om projektet kan
antas medföra betydande miljöpåverkan, planeringsprocessen omfatta tre utredningsskeden - förstudie, järnvägsutredning och järnvägsplan.

Förstudie
Banverkets beslut 2004-02-10
Med resultatet i förstudien som underlag har Banverket tagit beslut, 2004-02-10, att det fortsatta
arbetet ska bedrivas i en järnvägsutredning på sträckan Ängelholm – Maria med syfte till en utbyggnad till dubbelspår. Sträckan Maria – Knutpunkten utelämnas med motivet att den inte finns
med i Framtidsplanen och att det finns stora oklarheter kring Tågaborgstunnelns lokalisering och
genomförande. Följande principlösningar ska således studeras vidare:
-

Järnvägsutredning

Järnvägsplan

Figur 3: Planeringsprocessen enligt lagen om byggande av järnväg
Förstudien ska vara underlag för tidigt samråd och även ligga till grund för länsstyrelsens beslut
om projektet kan väntas medföra en betydande miljöpåverkan.

utbyggnad i befintlig sträcka
utbyggnad i befintlig sträcka med nedsänkt järnväg i Ödåkra
utbyggnad i ny sträckning väster om Ödåkra
utbyggnad i ny sträckning via Väla

Järnvägsutredningen med tillhörande MKB ska beskriva och värdera alternativa lösningar för att
lösa problemen. Under arbetet med järnvägsutredningen ska samråd ske med statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda. MKB:n som
ingår i järnvägsutredningen ska godkännas av länsstyrelsen och ställas ut för allmänhetens
granskning.

En MKB ska fogas till järnvägsutredningen. Till följd av Länsstyrelsens beslut om att projektet
kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska MKB-processen omfatta samråd med övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda.

Järnvägsutredningen utgör underlag för Banverkets ställningstagande och för regeringens
tillåtlighetsprövning av den valda lösningen.
För det valda alternativet upprättas därefter en järnvägsplan. Järnvägsplanens primära syfte är att
klargöra vilken mark som behöver tas i anspråk för järnvägen och för byggandet och vilka miljöskyddsåtgärder som kan krävas. Järnvägsplanen får inte strida med gällande detaljplanebestämmelser. Planen fastställs av Banverkets huvudkontor efter utställelse för allmänheten och samråd
med berörd länsstyrelse. Efter det att fastställelsen vunnit laga kraft har järnvägsplanen rättsverkan och ger både rätt och skyldighet till inlösen av sådan mark som enligt planen inte endast tillfälligt ska användas för järnvägsändamål. När en järnväg byggs får endast oväsentliga avvikelser
göras från järnvägsplanen.
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5

Bedömningsgrunder

5.1

Nationella miljömål

13. Ett rikt odlingslandskap
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks. Delmål enligt riksdagen: Skötsel av ängs- och betesmarker, bevarande och
nyskapande av småbiotoper i odlingslandskapet, skötsel av kulturbärande landskapselement,
genetiska resurser hos inhemska växt- och djurarter, åtgärdsprogram för hotade arter och biotoper samt lantbrukets ekonomibyggnader.

Det övergripande målet för arbetet mot en hållbar utveckling är att skydda människors hälsa, bevara den biologiska mångfalden, hushålla med uttaget av naturresurser så att de kan nyttjas långsiktigt samt att skydda natur och kulturlandskap. Detta mål överensstämmer med miljöbalkens
mål.

15. God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en lokalt och globalt god miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så
att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Delmål enligt
riksdagen: Planeringsunderlag grundade på program och strategier, kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse, buller, uttag av naturgrus, minskning av avfallsmängder, enhetlig standard på deponier, energianvändning m m i byggnader, byggnaders påverkan på hälsan, matavfall från
hushåll, restauranger, storkök och butiker samt matavfall från livsmedelsindustrier mm.

I april 1999 antog riksdagen 15 nationella miljökvalitetsmål och i november 2005 antogs ytterligare ett mål. Målen beskriver de egenskaper som vår natur- och kulturmiljö måste ha för att samhällsutvecklingen ska vara ekologiskt hållbar.
Nedan redovisas de miljömål som aktuellt projekt har starkast koppling till, antingen genom att
det med- eller motverkar till målen. En avstämning mot dessa miljömål görs i kapitel 12. De miljömål som inte bedömts relevanta för projektet och som inte heller behandlas vidare är ”Skyddande ozonskikt”, ”Säker strålmiljö”, ”Ingen övergödning”, ”Levande sjöar och vattendrag”,
”Hav i balans samt levande kust och skärgård”, ”Myllrande våtmarker”, ”Levande skogar”,
”Grundvatten av god kvalitet”, ”Storslagen fjällmiljö” och ”Ett rikt växt- och djurliv”.

5.2

Under målet ”Ett rikt odlingslandskap” finns ett särskilt delmål för Skåne som innebär att
”kulturarvet i odlingslandskapet ska kunna upplevas och förstås samt att hotade kulturmiljöer
ska skyddas och bevaras”.

2. Frisk luft
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.
Delmål enligt riksdagen: Halter av svaveldioxid, halter av kvävedioxid, halter avmarknära
ozon och utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC).
3. Bara naturlig försurning
De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad
mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska heller inte öka korrosionshastigheten i
tekniska material eller kulturföremål och byggnader. Delmål enligt riksdagen: Färre försurade
vatten, trendbrott för markförsurningen, minskade svavelutsläpp samt minskade kväveutsläpp.

Regionala miljömål
”Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram” beskriver hur Skåne län ska bidra till att nå de nationella miljömålen. Handlingsprogrammet innehåller några särskilda delmål för Skåne som utgår
från miljötillståndet i regionen och behovet av åtgärder. Övriga delmål för Skåne i handlingsprogrammet överensstämmer med de nationella miljömålen. De särskilda delmålen som bedöms relevanta för projektet redovisas nedan:

1. Begränsad klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir
farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden
bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.
Delmål enligt riksdagen: Minskade utsläpp av växthusgaser.

Under målet ”god bebyggd miljö” finns följande särskilda delmål för Skåne: ”För att bevara
bullerfria områden ska infrastrukturplaneringen förhindra ytterligare fragmentisering av
landskapet och använda redan existerande korridorer i stället för nya där landskapet är
förhållandevis opåverkat av buller”.

5.3

Lokala miljömål
Helsingborg
I ett samarbete mellan Helsingborgs stads förvaltningar och bolag har en miljöutredning med
kommunala miljömål tagits fram. Arbetet är en anpassning av de regionala miljömålen till lokal
nivå där miljömål är framtagna inom områdena Luft, Gifter, Vatten, Landskap och Bebyggelse.

4. Giftfri miljö
Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och
som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Delmål enligt riksdagen:
Kunskap om kemiska ämnens hälso- och miljöegenskaper, miljö- och hälsoinformation om
varor, utfasning av särskilt farliga ämnen, fortlöpande minskning av hälso- och miljöriskerna
med kemikalier, riktvärden för miljökvalitet samt förorenade områden.

Utifrån miljöutredningen har Helsingborg tagit fram ett förslag till miljöprogram. I miljöprogrammet har miljöpolicyn reviderats och arbetet har delats in i fem prioriterade sakområden –
Hållbart transportsystem, Hållbart energisystem, Sundare Helsingborg, Hållbar skötsel och planering samt Rent vatten. De särskilda miljömål som har en direkt koppling till projektet redovisas
nedan:
-
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-

jöarbete, där bland annat olika metoder för återvinning och återanvändning av begagnat material
testas och utvärderas. Inom Banverket finns även ett kemikalieråd som ska godkänna alla kemikalier före eventuell användning.

År 2010 skall antalet människor som utsätts för trafikbullerstörningar överstigande riktvärden för buller i bostäder ha minskat med 5% jämfört med år 1998.
Barriäreffekterna skall minska.
Hushållning av värdefull åkermark skall ske vid exploatering.

Skälighetsregeln innebär att kraven på hänsyn i hänsynsreglerna gäller i den utsträckning det inte
kan anses vara orimligt att uppfylla dem. Vid sådan bedömning är det framförallt nyttan av försiktighetsmåtten jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder av betydelse. Miljökvalitetsnormer
är dock en miniminivå, som måste beaktas vid tillämpningen av hänsynsreglerna, och avvägningen får inte medföra att en miljökvalitetsnorm åsidosätts. Det är verksamhetsutövarens uppgift att
visa att kostnaden för en åtgärd inte är miljömässigt motiverad eller att den är orimligt betungande.

Ängelholm
Ängelholms kommun har inte några fastställda miljömål. Ett underlag som beskriver de nationella
och regionala miljömålen samt situationen i Ängelholms kommun är framtaget. Utifrån detta underlag kommer kommunen på sikt gå vidare med att implementera miljömål.

5.4

Miljöbalken har fem grundläggande mål som ska genomsyra all verksamhet (MB 1 kapitel 1§).
Målen är:
x Människors hälsa och miljö ska skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan.

5.4.1

Skadeansvaret: Banverket ansvarar för utbyggnaden och att denna utförs på ett miljömässigt riktigt sätt, liksom för de eventuella negativa miljöeffekter som kan uppstå som en följd av projektet.

Miljöbalken

x

Värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas och vårdas.

x

Den biologiska mångfalden ska bevaras.

x

Mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt ska användas så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas.

x

Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi
främjas så att kretslopp uppnås.

Allmänna hänsynsreglerna
I miljöbalkens kapitel 2 finns de allmänna hänsynsreglerna. Hänsynsreglerna kommenteras nedan med avseende på relevansen i järnvägsutredningens MKB.

5.4.2

De särskilda hushållningsbestämmelserna i miljöbalkens kapitel 4 anger olika geografiska områden i landet som på grund av sina samlade natur- och kulturvärden i sin helhet har bedömts vara
av riskintresse.
5.4.3

Bevisbörderegeln innebär att verksamhetsutövaren ska visa att hänsynsreglerna följs. MKBprocessen är ett led i uppfyllelsen av denna regel.
Kunskapskravet efterlevs genom att Banverket inom ramen för MKB-arbetet genom samråd,
sammanställning av underlag från olika källor samt effektberäkningar har tagit fram nödvändig
kunskap om de miljökonsekvenser som kan uppstå.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett begrepp i miljöbalkens kapitel 5. Avsikten är att regeringen ska ange
högsta tillåtna förorenings- eller störningsnivåer som människor eller miljön kan belastas med.
Miljökvalitetsnormer får ej överskridas och det finns ingen möjlighet att söka dispens för överskridande. I dagsläget finns miljökvalitetsnormer definierade för luftföroreningar i utomhusluft
samt för kvaliteten på fisk- och musselvatten.
Luftkvalitet
De miljökvalitetsnormer som idag gäller för luftkvalitet omfattar maximala tillåtna värden för
kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM10) och kolmonoxid enligt förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Dessutom tillkommer miljökvalitetsnormer för halter av bensen och ozon från och med år 2010.

Försiktighetsprincipen innebär att verksamhetsutövaren är skyldig att vidta skyddsåtgärder redan
vid risken för negativ påverkan. Av MKB:n framgår vilka skyddsåtgärder och försiktighetsmått
som kan vara aktuella bland annat med avseende på bullerstörningar och av hänsyn till natur- och
kulturvärden.

Vattenkvalitet
Enligt förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten ska denna
tillämpas på de fiskvatten som Naturvårdsverket listat i NFS 2002:6. Listan tar inte upp några vattendrag som ligger inom aktuellt utredningsområde.

Lokaliseringsprincipen säger att den plats som är lämpligast för miljön ska väljas för en verksamhet. MKB:n innehåller jämförelser mellan olika alternativ och varianter samt redogör översiktligt för tidigare utredda alternativ.

Bestämmelserna i förordning om musselvatten tillämpas endast på de musselvatten i Västra Götalands län som länsstyrelsen där föreskriver.

Hushållnings- och kretsloppsprincipen liksom produktvalsprincipen behandlas i tillämpliga delar i föreliggande MKB. Kretslopps- och produktvalsfrågor ingår i Banverkets kontinuerliga milK:\Iuppdrag\209026\Teknik\=MKB=\MKB_12.Doc

Hushållning med mark och vatten och andra resurser
De grundläggande hushållningsbestämmelserna i miljöbalkens kapitel 3 är avvägningsregler som
skall tillämpas vid avvägning mellan bevarande- och utnyttjandeintressen. Bestämmelserna anger
bl.a. att ”brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast
om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses
på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk”.
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5.5

Riktvärden

5.5.1

Riktvärdesnivåer för buller

Byggbuller
Under byggskedet kan olika arbetsmoment, bland annat spontning och pålning, medföra störande
buller. De riktvärden som bör tillämpas för luftburet buller från byggverksamhet finns angivna i
”Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser, NFS 2004:15”.

Tågbuller
Bullret från järnvägar beskrivs med två mått, dels den maximala, momentana ljudnivån och dels
den ekvivalenta ljudnivån. Den maximala ljudnivån är den högsta nivå som uppkommer då ett tåg
passerar och är oberoende av antalet tåg. Den ekvivalenta ljudnivån är det sammanvägda medelvärdet av alla tågpassager under dygnet. Den ekvivalenta ljudnivån är således beroende av antalet
tåg som passerar.
Ljudnivån mäts i enheten decibel (dBA). Skalan är logaritmisk och innebär att en fördubblad trafikmängd medför en ökning av den ekvivalenta ljudnivån på ca 3 dBA. För det mänskliga örat innebär 3dBA en knappt hörbar förändring. För att uppleva en fördubbling eller halvering av ljudnivån krävs att förändringen är 8-10 dBA.

Tabell 2: Riktvärden för luftburet buller från byggverksamhet utomhus vid bostäder
Område

Helgfri måndag-fredag
Dag
07-19
LAeq

ȱ

Bostäder och vårdlokaler

Riktvärdena för buller är gemensamt framtagna av Banverket och Naturvårdsverket bl.a. utifrån
studier av den subjektiva störningsupplevelsen vid olika tågbullernivåer (”Buller och vibrationer
från spårburen linjetrafik”, Dnr.S02-4235/SA06).

ȱ

Lördag, söndag och
helgdag

Kväll
19-22
LAeq
ȱ

Dag
07-19
LAeq
ȱ

Samtliga dagar

Kväll
19-22
LAeq
ȱ

Natt
22-07
LAeq
ȱ

Natt
22-07
LAFmax
ȱ

Utomhus (vid fasad)

60

50

50

45

45

70*

Inomhus (bostadsrum)

45

35

35

30

30

45

Undervisningslokaler
Utomhus (vid fasad)

60

-

-

-

-

-

Riktvärdena anger som planeringsmål de bullernivåer som långsiktigt inte bör överskridas för att
upprätthålla en god miljö, vilka också, med undantag för områden med låg bakgrundsnivå, fastställts genom riksdagsbeslut (prop.1996/97:53).

Inomhus

40

-

-

-

-

-

Planeringsmålen anger vid vilka nivåer åtgärder för att minska störningarna ska övervägas. Planeringsmålen är dock enbart vägledande och inte bindande. När åtgärder vidtas ska alltid eftersträvas att tillgodose planeringsmålen men omfattningen av åtgärder avgörs utifrån vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat i det enskilda fallet. Åtgärderna ska
också prövas med hänsyn till deras samhällsekonomiska kostnadseffektivitet.

Utomhus (vid fasad)

70

-

-

-

-

-

Inomhus

45

-

-

-

-

-

Arbetslokaler för tyst
verksamhet **

Tabell 1: Gällande planeringsmål för buller från tågtrafik
Planeringsmål – riktvärde för miljökvalitet
Lokaltyp
Permanent- och fritidsbostäder samt vårdlokaler
Utomhus, bostadsområdet
Utomhus, uteplats
Inomhus
Undervisningslokaler, inomhus
Arbetslokaler, inomhus
Rekreationsytor i tätort med låg bakgrundsnivå
Friluftsområde med låg bakgrundsnivå

Ekvivalent ljudnivå för
ett vardagsmedeldygn

70 dBA1)
45 dBA4)

55 dBA
40 dBA

45 dBA5)
60 dBA6)
-

1)

Riktvärdena avser frifältsvärden eller till frifältsvärden korrigerade värden

2)

Avser uteplats, särskilt avgränsat område

3)

Avser boningsrum (ej hall, förråd, WC etc.)

4)

Avser utrymme för sömn och vila (sovrum) under tidsperioden 22.00-06.00 samt övriga bostadsrum (ej
hall, förråd, WC etc.)

5)

Avser nivå under lektionstid

6)

Avser arbetslokaler för tyst verksamhet
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Gäller ej vårdlokaler

**

Med arbetslokaler menas lokaler för ej bullrande verksamhet med krav på stadigvarande koncentration eller behov att
kunna föra samtal obesvärat, exempelvis kontor.

Om byggverksamheten har begränsad varaktighet, högst två månader, t.ex. spontning och pålning, kan 5 dBA högre värden tillåtas.

Maximal ljudnivå
(Fast)

60 dBA1)
55 dBA2)
30 dBA3)

*

Vid enstaka kortvariga händelser, högst 5 minuter per timme, kan 10 dBA högre nivåer accepteras under dagtid.
5.5.2

Riktvärden för vibrationer
Vibrationer från tågtrafik
Hur människor upplever och karaktäriserar vibrationer varierar i hög grad både med fysiologiska
och psykologiska faktorer. Känseltröskeln varierar inom vida gränser. Störningar till följd av vibrationer kan yttra sig som sömnstörningar, koncentrationsproblem eller allmän trötthet. Några bestående fysiologiska effekter har inte kunnat konstateras till följd av vibrationer.
Skador på byggnader kan uppkomma men det är sällsynt att tågvibrationer orsakar sprickor eller
sättningar på normalt grundlagda byggnader.
Banverket har, på samma sätt som för buller, utarbetat riktvärden för vibrationer. De föreslagna
riktvärdena är avsedda att tillämpas som planeringsmål för störningar från järnvägstrafik. Åtgärdsnivåerna anger vibrationsnivåer vid vilka åtgärder för att minska störningar ska prövas. Åtgärdernas omfattning avgörs med utgångspunkt från vad som är tekniskt, ekonomiskt och miljö-
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mässigt motiverat i det enskilda fallet. Strävan ska vara att uppnå riktvärdesnivåerna. Vid värderingen ska den samlade effekten av buller och vibrationer beaktas.

barn. De senaste och mest tillförlitliga data ser effekter vid en exponering för 0,4 PT och högre.
Detta värde skulle därför kunna användas som någon slags riktlinje för långtidsexponering.

En sammanställning av riktlinjerna görs nedan. Vibrationsnivåerna anges som vägda RMS-värden
(1-80 Hz).

Huruvida elektromagnetiska fält med dessa fältstyrkor kan medföra effekter på människors hälsa
är osäkert. Forskning pågår och i avvaktan på säkra resultat har Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Statens strålskyddsinstitut tillsammans utarbetat en
vägledning för att utgöra stöd för beslutsfattare i frågor om hälsorisker och elektromagnetiska
fält. Myndigheterna rekommenderar en försiktighetsprincip som går ut på att om åtgärder, som
generellt minskar exponeringen, kan vidtas till rimliga kostnader och konsekvenser i övrigt bör
man sträva efter att reducera fält som avviker starkt från vad som kan anses normalt i den aktuella
miljön.

Tabell 3: Planeringsmål och riktvärden för miljökvalitet. Värdena avser permanentbostäder, fritidsbostäder och vårdlokaler.
Vibrationsnivå

Hastighet

Acceleration

0,4 mm/s

14 mm/s2

Vibrationer under byggskedet
För vibrationer finns framtaget riktvärde i Svensk standard SS 02 52 11; ”Vibration och stöt –
Riktvärden och mätmetod för vibrationer i byggnader orsakade av pålning, spontning, schaktning
och packning”.
Standarden ger riktvärden för att minimera risken för att byggnader ska skadas på grund av vibrationer från byggverksamheten och tas fram separat för varje byggnad beroende på bl a grundläggning, byggnadskonstruktion och material. Riktvärdena i tar inte hänsyn till ev komfortstörande
vibrationer från pålning/spontning som de personer som vistas i byggnaderna kan uppleva, ej heller till sannolikhet för skador på vibrationskänslig utrustning.
5.5.3

Försiktighetsprincip för magnetiska fält
Magnetfält bildas kring ledningar och apparater för växelström t.ex. kraftledningar, installationer
och allt som drivs med ström från vägguttaget.
De magnetiska fälten mäts i enheten Tesla (T) och är starkast närmast källan men avtar snabbt
med avståndet (se Figur 4). Normala byggnadsmaterial har inte någon skärmverkan mot magnetiska fält.
Mitt under en järnvägs kontaktledning kan fältstyrkan, när ett tåg passerar, uppgå till ungefär
10 ǋT (mikro Tesla). På 20 m avstånd från ledningen är fältstyrkan då tåget passerar mellan 0,3
och 1 ǋT. När tågen är längre bort är magnetfältet svagare. Då det inte finns något tåg på den
matande linjen är fältstyrkan på 20 m avstånd från järnvägen mellan 0,05 och 0,3 ǋT, vilket är av
samma storleksordning som magnetfältens styrka normalt är i en bostad eller i ett kontor. Medianvärdet för bostäder i större städer är cirka 0,1 ǋT (se Figur 5).
Figur 4: Magnetfälten avtar snabbt med avståndet. Figur ur
Banverkets skrift ”Elektromagnetiska fält omkring järnvägen”.

För närvarande finns, i Sverige, inga fastställda gränsvärden för lågfrekventa elektriska och magnetiska fält. Statens strålskyddsinstitut har dock upprättat allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält (SSI FS 2002:3). De referensvärden som anges
där överensstämmer med Europeiska unionens råd om gränsvärden. Som momentant maxvärde
(kort exponering) föreslås ett gränsvärde på 300 PT vid tågmatningsfrekvensen 16 2/3 Hz, vilken
är frekvensen för kontaktledningsström i Sverige.
När det gäller långtidsexponering finns det inga värden framtagna beroende på att det saknas tydliga kopplingar mellan exponering och hälsoeffekter. Socialstyrelsen anger att det finns en indikation på att exponering för förhöjda magnetfält skulle kunna vara förenad med risk för leukemi hos
K:\Iuppdrag\209026\Teknik\=MKB=\MKB_12.Doc
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5.6.2

Metodik för riskanalys
En riskanalys har tagits fram parallellt med föreliggande MKB (bilaga 3). Riskanalysen är framtagen enligt följande huvuddrag:
Riskinventering
En inventering görs av de risker som järnvägen utgör mot omgivningen. Både risker under byggoch driftskede beaktas. Inventeringen utgår från kunskap om ungefärliga verkningsavstånd för
tänkbara olycksförlopp samt genomgång av ungefärliga byggmetoder. I de fall där det erfarenhetsmässigt, exempelvis på grund av långa avstånd, går att utesluta hälsoeffekter inom det berörda området kommer dessa risker ej att analyseras närmare.
Utifrån genomförd inventering ges en bild över vilka riskkällor som på ett eller annat sätt bedöms
kunna påverka säkerheten för människor på och utmed järnvägen.
Kvalitativ analys
Utifrån genomförd inventering görs en uppställning av möjliga olyckshändelser. För respektive
händelse görs en kvalitativ bedömning av sannolikheten för att händelsen ska inträffa och konsekvensen av händelsen. Bedömningen baseras på erfarenhet från tidigare projekt samt specifika
platsegenskaper som gäller för det aktuella projektet.
Sannolikhet och konsekvens vägs samman och en övergripande värdering av risken görs. Ett resonemang förs om möjliga säkerhetshöjande åtgärder.

Figur 5: Magnetfältets storlek i olika miljöer.

5.6
5.6.1

Kvantitativ analys
För driftskedet görs en mer detaljerad analys (kvantitativ) för olyckor med bedömt hög risk. Den
kvantitativa analysen beräknas risknivån som:

Grunder för riskbedömning
Allmänt om risker
Vid bedömning av risker används bl.a. följande begrepp:



Individrisk. Sannolikheten för att en person som vistas kontinuerligt på en plats omkommer vid en olycka vid ett riskobjekt. Individrisken beräknas som summan av sannolikheten för identifierade olycksscenarier. Den påverkas inte av olyckans storlek vad gäller hur
många människor som kan utsättas för dess effekter. Mått på individrisken kan presenteras såväl numeriskt som grafiskt.



Samhällsrisk. Sannolikheten per år för att ett visst antal personer omkommer till följd av
olyckor vid ett av de aktuella riskobjekten. Beräkning av samhällsrisken görs genom att
kumulera (summera) sannolikheten för de olika olycksscenarierna i relation till konsekvensernas storlek för dessa scenarier. Samhällsrisken tar hänsyn till hur många som kan
påverkas av en olycka. Samhällsrisken presenteras oftast i form av så kallade F/N-kurvor
(frekvens/antal omkomna).

Oönskad händelse. Olyckor och andra typer av plötsliga och oväntade händelser som kan medföra negativa konsekvenser för miljö, människor, egendom eller infrastruktur.
Sannolikhet. Frekvensen av att något, exempelvis en oönskad händelse, inträffar.
Konsekvens. De negativa följderna för miljö, människor, egendom eller infrastruktur som direkt
orsakats av en oönskad händelse.
Risk. Risk är en sammanvägning av sannolikhet och konsekvens för en oönskad händelse.

Vilken risknivå som kan betraktas som acceptabel är ej entydigt specificerat eller uttryckt i någon
idag gällande lagstiftning. Länsstyrelserna i storstadsregionerna har utarbetat egna riktlinjer för
hur risker ska hanteras i deras län. Skåne län har tagit fram riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen med rekommenderade skyddsavstånd som huvudsakligen bygger på risker vid transporter med farligt gods. Även Stockholms län har riktlinjer som är framtagna på ungefär samma sätt
men med undantaget att man baserar sina rekommendationer bl.a. på risken för urspårning. Riktlinjerna presenteras inte närmare här utan finns i riskanalysen.

Riskobjekt. En verksamhet eller ett objekt som kan innebära negativ påverkan på miljö, människor, egendom eller infrastruktur.
Skyddsobjekt. Ett objekt som innehåller skyddsvärda företeelser som exempelvis människor,
egendom eller samhällsviktiga funktioner.
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Ovan nämnda riktlinjer är inte helt tillämpliga på det här projektet eftersom det inte går någon
godstrafik på banan samt att riktlinjerna i första hand ska tillämpas för ny bebyggelse intill riskobjekt och inte vid utbyggnad av infrastruktur. Slutsatser kring om riskanalysens beräknade risknivåer är acceptabla eller ej kan således ej dras fullt ut. Beräkningarna utgör däremot ett bra underlag för att jämföra de olika alternativen med varandra.

6

Befintliga förhållanden och förutsättningar

6.1

Trafikering
Västkustbanan Ängelholm – Maria trafikeras i dagsläget av Pågatåg och Öresundståg. Snabbtågen (X2000) mellan Göteborg och Malmö går för närvarande via Hässleholm längs Markarydsbanan och trafikerar således inte aktuell sträcka. I undantagsfall, på grund av kapacitetsbrist på
Västkustbanan, måste godståg styras om från det ordinarie godsstråket till sträckan Ängelholm Kattarp - Åstorp.
Västkustbanan kommer även i framtiden att trafikeras av olika tågslag med olika funktion och
prestanda. Fordonsparken kommer allt eftersom att förnyas. Framförallt förutses att dagens Pågatåg inom överskådlig tid kommer att ersättas med ett nytt koncept. En förutsättning för planeringen är att framtida tåg minst tillgodoser dagens krav på miljö och säkerhet.
På sträckan Ängelholm – Helsingborg har antalet resande ökat kraftigt under de senaste åren och
en fortsatt positiv utveckling av järnvägstrafiken förutses. För Pågatågen beräknas resandet öka
med ca 2-4% årligen och för Öresundstågen med 3-6% 1. Hur resandeantalet kommer att förändras på Västkustbanan efter ombyggnaden av järnvägen är beroende bl.a. av förutsättningarna med
avseende på restid och stationstillgänglighet.
I Tabell 4 presenteras dagens trafikmängder på aktuell sträcka så som det såg ut första halvåret
2006. Tabellen redovisar även en prognos för år 2025 när Västkustbanan har byggts ut. Trafikökningen förutsätter att kapaciteten på sträckan Maria – Helsingborg inte blir begränsande för den
möjliga trafiken.
Tabell 4: Dagens och framtida tågtrafik på banan.
Dagens trafik år 2006
Tågtyp
Turer/dygn
Turer/ 2 h
och riktning
och riktning
Pågatåg
Ängelholm 27
4
Helsingborg- Malmö
Pågatåg
Helsingborg –
0
0
Kattarp – Hässleholm
Öresundståg Göteborg –
14
2
Helsingborg – Malmö
Snabbtåg
Göteborg –
0
0
Helsingborg – Malmö
Godståg
Ängelholm ca 1 per vecka
Kattarp
41
6
Summa tåg per riktning

Förutsedd trafik år 2025
Turer/dygn
Turer/ 2 h
och riktning och riktning
30
4
15

2

30

4

10

2

0

0

85

12

1 Resandeökningen har beräknats med en generell ökning om 1-2% per år och en prognostiserad ökning till följd av kortare restid
om 1-5% per år.
K:\Iuppdrag\209026\Teknik\=MKB=\MKB_12.Doc

16 (79)

2006-09-25

Västkustbanan, delen Ängelholm - Maria, Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande Järnvägsutredning

6.2

Riksintressen för kommunikation
Västkustbanan utgör område av riksintresse för kommunikation enligt 3 kapitel 8 § miljöbalken.
Även Skånebanan från Kattarp och österut samt landets större vägar såsom väg E6 och väg E4
utgör riksintressen för kommunikation.
Riksintressen för kommunikation ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.

6.3
6.3.1

Naturmiljö
Riksintressen
I området finns inga riksintressen för naturvården som berörs av projektet.
Utmed kusten löper riksintresse för kustzonen. Avsikten med detta riksintresse är att skydda kusten och de kustnära områdena för exploatering och andra ingrepp som påtagligt kan skada områdets natur- och kulturvärden. Västkustbanan gränsar till detta riksintresse på sträckan mellan
Ängelholm och Vege å, varefter banan går genom riksintresset på en kort sträcka vid Vegeholm,
se Figur 6.
Natura 2000
Projektets utredningskorridorer ligger inte i omedelbar närhet av något Natura 2000-område. Natura 2000-områden finns dock utmed kusten vid Skälderviken på ett avstånd av ca 650 m från
järnvägen i höjd med Ängelholm och ca 850 m från järnvägen vid Vege ås utlopp. Ängelholms
kronopark (SE0420233), markerad N 2000 1 på kartan, ligger i höjd med de södra delarna av
Ängelholm och utgörs huvudsakligen av sandbankar, sandstrand med kustnära trädklädda sanddyner. Området är en viktig livsmiljö för framförallt fågelarter. Jonstorp-Vege ås mynning
(SE0430147) och Skälderviken (SE0430125), markerade N 2000 2 på kartan, utgörs av ett område med grunda bottnar och mycket flacka stränder. De grunda bottnarna utgör viktiga lek- och
yngelplatser för fisk. Kring åmynningen finns även utbredda vassområden.

6.3.2

Regionala intressen
Inom utredningsområdet finns tre skyddsvärda naturobjekt som är utpekade och beskrivna enligt
nedan i ”Naturvårdsprogram för Skåne län” och i ”Från Bjäre till Österlen”. Beskrivningen och
uppräkningen av områdena utgår från norr mot söder. Numreringen återfinns på karta och naturvärdesklassen anges på en tregradig skala (kl 1-3) där 1 anger högsta värde.
N 1 Vegeholm och Vege å och Vege ås mynning (kl 1 terrängform kl 2 naturvård)
Vege å kantas av alskog och rinner slingrande genom området som kring Vegeholm slott präglas
av storgodsdriften med bland annat sammanhängande odlingsarealer, vidsträckta beteshagar och
alléer. Området utgör en värdefull miljö för växt- och djurliv. Banan genomkorsar naturvårdsintresset vid Vege å.
N 2 Duvestubbe (kl 3 naturvård)
Ädellövskog som domineras av bok med inslag av ek och lind samt en rik örtflora. En grund
bäckravin samt rester av en damm till en vattenmölla finns i området. Intresseområdet gränsar till
banan vid södra delen av Ödåkra.

Figur 6: Bevarandeintressen natur. Källa: www.m.lst.se, www.skogsstyrelsen.se och
www.helsingborg.se.
(Kartunderlag: Lantmäteriet 2005. Ur Terrängkartan, Dnr: M2001/1502)
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Väla skog, mellan Ödåkra och Helsingborg, är en ädellövskog som avsatts som naturreservat.
Skogen domineras av gammal bok-ekskog med inslag av askblandskog, lind och avenbok och annan fuktigt växande lövblandskog. Den omväxlande markfuktigheten ger området en mångformig
vegetationssammansättning. Skogen har sannolikt lång kontinuitet och utgör en del av ett tidigare
vidsträckt, fläckvis skogklätt system av inägomark, som hävdades som äng. Jordvallar mot angränsande jordbruksmark utgör minnesmärken från denna tid.

N 3 Området mellan Småryd och Väla (kl 2 naturvård)
Odlingslandskapet mellan Småryd och Väla är tilltalande och representativt för ett småskaligt
jordbruk med omväxlande lövskogsdungar, betesmarker och odlad jord. Fågellivet är rikt och varierat i hela området.
Skogsområdet vid Småryd och Väla skog, som båda ligger inom området, är även avsatta som naturreservat (se vidare beskrivning nedan under naturreservat). Banan ligger i områdets öppna
jordbruksmarksdel mellan Väla skog och Smårydsskogen och utgör en barriär ur ekologisk synvinkel för växters och djurs spridningsmöjligheter.

Närheten till Helsingborg gör att Väla skog utnyttjas frekvent som strövområde och för undervisning. Här finns det också en anlagd ridstig.
Skyddsskog
Utmed järnvägen mellan Ängelholm och Rögle finns områden med såkallad skyddsskog. Regeringen har föreskrivit att vissa områden avsätts som svårföryngrad skog och skyddsskog enligt
skogsvårdslagen (1979:429). Skyddsskog får inte avverkas utan Skogsstyrelsens tillstånd.

Figur 7: Ortofoto söder om Ödåkra med bland annat Duvestubbe, Småryd och Väla skog.
(Kartunderlag: Lantmäteriet 2005. Ortofoto, Dnr: M2001/1502)

6.3.3

Övriga intressen
Naturreservat
De rika ängslövskogarna vid Småryd har nyligen avsatts som ett kommunalt naturreservat. I området utgör bok, ask och ek de karakteristiska trädslagen. Ett högt rörligt grundvatten ger upphov
till en artrik vegetation med flera sällsynta växtarter. Kommunala naturreservat har samma status
som de som beslutas av Länsstyrelsen.
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Nk3 Flöjen (nr 15)
Våtmark med högörtvegetation. Betesdriften upphörde i mitten av 1980-talet. Som kvävereducerande våtmark har området särskilt värde.

Ängs- och betesmark
På kartan i Figur 6 redovisas de gamla ängs- och hagmarker som tidigare fanns med i Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. I Jordbruksverkets nya Ängs- och betesmarksinventering
har dock samtliga av de gamla ängs- och hagmarker som skulle kunna beröras av utbyggnadsprojektet markerats som ”ej aktuella”. Jordbruksverkets definition för ”ej aktuella” områden är sådana som vid inventeringstillfället bedömts ha inga eller så svaga kvaliteter att området inte längre
platsar inom inventeringen. Ängs- och betesmarker kommer därför inte att behandlas eller kommenteras i konsekvenskapitlet.

Nk4 Öppet landskap vid Småryd och Duvestubbe (nr 34)
De hydrologiska förhållandena med rörligt grundvatten i Småryd utgör basförutsättningen för de
höga botaniska värdena där. Minsta rubbning av grundvattenförhållandena kan förstöra floran. I
Småryd finns kanske tydligaste relikten av de gamla lövängarna/slåtterängarna (benämnt
”Tvingängarna” under 1700-talet) i kommunen. I området vid Småryd, Duvestubbe, Väla skog
och Väla Norra industriområde finns ett särskilt koncentrat av odlingshistoria och landskapsbilden är tilltalande.

Kommunala naturintressen
De kommunala naturvårdsintressena i Ängelholms kommun sammanfaller i aktuellt område helt
med riksintressen eller regionala intressen.

Nk5 Väla norra - Björkastaden (nr 35)
Banvallskanten, stengärdena och märgelgravarna hyser förhållandevis stora biologiska värden.
Den lilla lövdungen och beteshagen med en damm (före detta torvtäkt) hyser rik flora och ett rikt
djurliv.

Beskrivningarna av de kommunala intressena i Helsingborgs kommun som presenteras här är
hämtade ur kommunens naturvårdsplan (naturvårdsplanens områdesnummer anges inom parentes).

Nk6 Gyhult (nr 31)
Äldre ängsbokskog med flera sällsynta växter. Skogen utgör en igenvuxen rest av tidigare omfattande slåtterängar.

Nk1 Rögle Dammar (nr 6)
Vattenfyllda lertäkter med omgivande mark. Stort rekreativt, kulturellt och zoologiskt värde.

Nyckelbiotoper och Sumpskogar
Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga naturvärden och pekas ut av Skogsstyrelsen.
Dessa skogar har egenskaper som gör att de har en nyckelroll för skogens missgynnade och hotade djur och växter. Sumpskogar, som också inventeras av Skogsstyrelsen har generellt sett höga
naturvärden och en hög biologisk mångfald. Inom området finns två nyckelbiotoper som berörs
av korridorerna men inga sumpskogar.
Ny1 (030272011) utgörs av strandskog utmed Vege å och karaktäriseras av spärrgreniga och grova träd med ett stort inslag av ek och bok.
Ny2 (030241011) utgörs av ädellövnaturskog med grova träd där bok är det dominerande trädslaget. Området är även avsatt som naturreservat (Väla Skog).
Biotopskydd
Enligt Miljöbalken omfattas nedanstående biotoper i jordbrukslandskapet av ett generellt biotopskydd. Detta betyder att dessa alltid ska skyddas mot arbetsföretag som kan skada naturmiljön i
biotoperna.
1. Alléer/trädrader
2. Källor med omgivande våtmark i jordbruksmark
3. Odlingsrösen i jordbruksmark
4. Pilevallar
5. Småvatten och våtmarker i jordbrukssmark
6. Stenmurar i jordbruksmark
7. Åkerholmar

Figur 9:Ortofoto över Rögle och Rögle dammar.
(Kartunderlag: Lantmäteriet 2005. Ortofoto, Dnr: M2001/1502)

Nk2 Rögle Säteri (nr 8)
Blandsklog dominerat av rationellt skogsbruk. Partiet mellan Skavebäck och Hasslarpsån är särskilt värdefullt med avseende på flora, fauna och landskapsbild. Alkärr, ängslövskog och betesmark av enklare fuktängstyp ingår här.
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Järnvägsbyggandet betydde mycket för handel och industriutbyggnad. Ett
tegelbruk etablerades i Rögle och i Ödåkra anlades en spritfabrik 1887.
Industrietableringarna medförde även att stationssamhällena i framförallt
Ödåkra, Kattarp och Rögle expanderade. Stationssamhällena fick en tydlig
struktur med stationshus, järnvägsgata, järnvägshotell, service och bostadshus på "framsidan", medan industrier, magasin och andra verksamhetslokaler lokaliserades till "baksidan".

Biotopskyddet är viktigt för att bibehålla variationen i jordbrukslandskapet och säkerställa många
hårt trängda växt- och djurarters fortsatta existens och spridningsmöjligheter.
Inom utredningskorridorerna finns ett antal biotopskyddsobjekt som kan komma att påverkas av
järnvägsutbyggnaden. Länsstyrelsen kan medge dispens för intrång i biotopskydd.
Strandskydd
I utredningsområdet berörs följande strandskyddade vattendrag; Vege å, Skavebäck (norr om
Kattarp) och Flöjbäcken (söder om Kattarp). För de delar av vattendragen som berörs gäller ett
generellt strandskydd inom ett område av 100 m från strandlinjen på ömse sidor av ån vid medelvattenstånd. Strandskyddet ska säkerställa allmänhetens tillgång till strandzonen samt garantera
att goda livsvillkor för växt- och djurlivet bevaras.

De kulturmiljövärden som vi idag ser i landskapet är ofta lokaliserade till
kärnområden som byggs upp kring mer eller mindre tydligt framträdande
kulturhistoriska lämningar, som kan sägas vara kulturella värdesymboler.
Mellan kärnområdena finns en gränszon som inte är lika uttalad genom att
där inte finns synliga kulturhistoriska objekt, men som likväl kan ha ett
stort värde för helhetsbilden. Det är således ofta hela kulturmiljöer med
kulturobjekt i sitt sammanhang som är de mest intressanta att bevara och
inte enbart de enskilda objekten.

Fiskeintressen
Uppgifterna om hotade (rödlistade) fiskarters förekomst i vattendragen som banan passerar har
hämtats ur Fiskeriverkets elfiskeregister.

Bäck vid Rögle (Oderbäcken)
Bäcken vid Rögle utgör biflöde till Oderbäcken i vilken Ål förekom 1 km från utloppet 1995. Ål
är en rödlistad, akut hotad (CR), art.

Komponenterna i kulturlandskapet kan vara fornlämningar eller fornlämningsområden, kulturhistoriskt värdefulla byggnader, bebyggelsemiljöer,
historiska vägar, områden som genom människans brukningsmetoder återspeglar den historiska kontinuiteten etc. Dessa komponenter kan uppträda
enskilt eller tillsammans och härstamma från en eller flera skilda epoker
som kortfattat beskrivs nedan.

Skavebäck
Ål, rödlistad akut hotad (CR) art, förekom i Skavbäcken 1 km V Kattarp år 2000. Ål konstaterades även i Hasslarpsån år 2000.

Jägarstenåldern varade i Sydskandinavien i mer än 8 000 år. Människorna uppehöll sig främst i områdena längs kusterna och vid vattendrag, med
möjligheter till ett varierat näringsuttag.

Flöjbäcken
Bäcken utgör ett biflöde till Skavebäck och har inte undersökts separat.

Vid äldre stenålderns slut gick strandlinjen högre än idag, och delar av
slätten stod under vatten. De äldsta fynden är från denna period; bland annat har Skäldervikens södra stränder utnyttjats under flera faser av stenåldern. Förändringen från jägare och samlare till att vara bofast bonde skedde successivt.

Vege å
Inga rödlistade arter konstaterade i aktuellt område (Vegeholm).

6.4

Kulturmiljö
De kulturhistoriska värdena i detta nordvästskånska landskapsavsnitt utgörs till stor del av själva
processen i landskapets utveckling. Genom brukarnas arbete och förändrade brukningsmetoder
skiftar landskapet i karaktär över tiden. Kulturlandskapet på Ängelholmsslätten mellan Ängelholm och Helsingborg präglas starkt av att människan har bebott det under tusentals år. Sedan
mitten på 1800-talet har jordbrukspolitiken satt sina tydliga spår. Exempelvis utdikades under
1800-talet stora områden vilket medförde en omvandling från ett landskap rikt på ytvatten till dagens landskap som i stort sett saknar vattenspeglar. (Se även bilaga 4 ”Kulturlandskapsinventering” för en mer omfattande redogörelse, samt kapitel Stads- och landskapsbild som också innehåller kulturmiljöaspekter).

Jordbruket och boskapsskötseln blev under bronsåldern allt viktigare för
försörjningen. Den fortsatta uppodlingen gav ett alltmer öppet landskap.
Bebyggelsen började ta formen av en gård, så som vi känner den från senare perioder. Man började nu också flytta samman i byar.
Järnålderns landskap var öppet, med rikligt med våtmarker och mindre
vattendrag. Under järnålder förändrades sättet att odla vilket ledde till en
expansion av jordbruket och en befolkningstillväxt. Byarna blev därmed
allt mer stationära.
Under slutet av vikingatiden och början av tidiga medeltiden fastlades
efter hand en bebyggelsestruktur som i sina huvuddrag kom att finnas kvar
fram till den agrara revolutionen under slutet av 1700-talet och första halvan av 1800-talet. Två äldre sätesgårdar är belägna i områdets närhet, Vegeholm och Rögle. Båda har medeltida ursprung och utgör idag intresseområden för den regionala kulturminnesvården.

Järnvägsnätet i Skåne byggdes ut på drygt 50 år, från 1856 till 1911, och var det tätaste i Sverige.
Skåne var till och med en av de järnvägstätaste provinserna i Europa. Järnvägsutbyggnaden i området tog fart 1885 med Helsingborg-Hessleholms Järnväg på sträckan Helsingborg-KattarpÅstorp. Samma år öppnade Skåne-Hallands Järnväg med sträckan Helsingborgs-KattarpÄngelholm.
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Områdena mellan Helsingborg och Ängelholm tillhörde de delar som, åtminstone sedan 1700talet räknades till Skånes risbygd. I risbygden var boskapsskötseln den dominerande inkomstkällan medan åkerbruket var mest betydelsefullt i slättbygden. Inom stora delar av Skånes risbygder
fanns gemensamt utnyttjade utmarker, fälader efter fælles med betydelsen gemensam. På Kullahalvön fanns den stora Kulla fälad som var gemensam för nio socknar från Öresund norr om Helsingborg och fram till Skälderviken. Fäladen var ett hedliknande betesområde.

K 2 Vegeholm
Vegeholm ligger i det flacka landskapet söder om Skälderviken vid Vege ås slingrande lopp.
Landskapet präglas av storgodsdriften med sammanhängande odlingsarealer, alléer, vidsträckta
betesmarker, ekhagar samt större bestånd av ädellövskog. Utmed kusten är barrskog planterad för
att hindra sandflykt. Gravhögar visar att bygden var tagen i anspråk under bronsåldern.
Motiv för bevarande:
Området representerar ett godslandskap med månghundraårig kontinuitet i bebyggelsen. Vegeholm uppvisar en komplett godsmiljö där stordriften med åkerbruk och betesmarker, sandflyktsplanteringar, vägsträckningar och alléer är av kulturhistorisk betydelse.

Skiftesreformerna kom att genomföras sent i området, först fram emot 1860 var de flesta byarna
skiftade. Skiftesreformerna, uppodlingen av fäladsmarkerna och jordbrukets tekniska utveckling
ledde till befolkningsökning. Detta fick bland annat följder som hemmansklyvning och en ökad
gatehusbebyggelse och samlingar av småbrukar- och lantarbetarebebyggelse. Ett sådant område
ligger vid Fleningetorp-Skoggömmaregården norr om Ödåkra. Kattarp är en by vars centrum har
förskjutits under århundradena. Efter skiftesreformerna växte 1800-talsbyn fram kring kyrkan.
När järnvägslinjerna kom under mitten av 1880-talet blev Kattarp en knutpunkt. De två järnvägslinjerna korsades 800 meter väster om byn och omkring stationen växte ett stationssamhälle fram.
Idag har 1800-talsbyn och stationssamhället vuxit samman. Ödåkra är en medeltida by som långt
in i historisk tid bara bestod av fyra gårdar fördelade på två tomter. Ortnamnets förled är bildat av
öde, de öde eller övergivna åkrarna, troligen syftande på ödehemman eller liknande i byn. Byn
växte med anläggandet av järnvägen och framförallt industrialiseringen. Kring järnvägen finns en
bebyggelse som avspeglar stationssamhällets framväxt.

K 3 Rögle
Rögle är beläget i den östra delen av Kullabygdens flacka slättlandskap. Öppna åkerfält breder ut
sig utanför den av lövträd inramade herrgårdsanläggningen. Kulturlandskapet är ett resultat av
den uppodling som företogs av Kulla fälad under 1800-talet som en följd av skiftet, nya brukningsmetoder samt bättre jordbruksredskap. Rögle, vilket omnämns som sätesgård i senmedeltida
källmaterial, hade tidigare en med många skånska sätesgårdar överensstämmande gestaltning med
huvudbyggnad, ekonomibyggnad och trädgård på vattenomslutna holmar.
Rögle är känt för sin tegeltillverkning, en verksamhet, som kan följas tillbaka till 1700-talet men
som först under 1800-talets senare hälft igångsattes i större skala.

Omvandlingen till den fullåkersbygd som finns idag fullbordades under 1920-talet då utveckling
av dräneringsteknik och jordbrukets maskinpark hade gjort detta möjligt.

Motiv för bevarande:
Området visar ett landskap som är starkt präglat av storgodsdrift och de skiftesreformer som
genomfördes under 1800-talet. Den medeltida godsanläggningen visar idag 1700- och 1800-talens
ideal som tillsammans med arbetarbostäder, ekonomibyggnader och tegeltillverkning utgör en
helhet.

Under de senaste femtio åren har strukturrationaliseringar inom jordbruket medfört ägosammanslagningar vilket skapat större sammanhängande åkrar än tidigare. Motorvägsbyggen har påverkat
handel och boende. Ödåkra har omvandlats från ett industrisamhälle till förort. Rationaliseringar
inom sockerindustrin och nedläggningen av Hasslarpsbruket har medfört befolkningsminskning i
Hasslarp och Kattarp.
6.4.1

Riksintressen
I området finns inga riksintressen för kulturmiljö som berörs av projektet.

6.4.2

Regionala intressen
I länsstyrelsens kulturmiljöprogram över särskilt bevarandevärda kulturmiljöer berörs fyra områden av järnvägsutredningens korridorer. Numreringen återfinns i Figur 10. Nedan återges ett utdrag ur kulturmiljöprogrammets beskrivning av områdena:

K 4 Helsingborg
Ett stort område som omfattar Helsingborgs stad och tätbebyggda delar.
Motiv för bevarande:
Helsingborgs stadsbebyggelse med gatunät, fastighetsindelning, torgbildningar, parker och planteringar och ett variationsrikt byggnadsbestånd avspeglar utvecklingen av medeltidens befästningsstad till 1800-1900-talens industri-, handels- och sjöfartstad.

K 1 Ängelholm
Området innefattar Ängelholms stad och framförallt de tätbebyggda delarna, där järnvägen också
ingår. Järnvägslinjen mellan Helsingborg och Ängelholm öppnade 1885. Året därpå invigdes den
nya järnvägsstationen.
Motiv för bevarande:
Av betydelse för kulturmiljön är såväl det äldre gatumönstret som tomternas storlek och form
samt de äldre byggnadernas placering och utseende. Den sammanhållande järnvägsmiljön från
1800-talets slut med station och tillhörande byggnader vittnar också om en viktig utveckling av
staden.
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Figur 11: Ortofoto vid det regionala kulturmiljöintresset kring Rögle.
(Kartunderlag: Lantmäteriet 2005. Ortofoto, Dnr: M2001/1502)

Figur 10: Bevarandevärden kulturmiljö och friluftsliv. Källa: www.m.lst.se och
Bilaga 4 ”Kulturlandskapsinventering.
(Kartunderlag: Lantmäteriet 2005. Ur Terrängkartan, Dnr: M2001/1502)
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6.4.3

Övriga intressen

hult. Kartuppgifterna om det äldre vägnätet i den här rapporten bygger direkt på uppgifterna i det
historiska kartmaterialet enligt bilaga 4 ”Kulturlandskapsinventering” och avviker därför i detaljer från Vägverkets inventering.

Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet
Ett större område som pekats ut i nationell bevarandeplan för odlingslandskapet gränsar till järnvägen söder om Vege å. Området (Lerhamn-Arild-Farhult) har bedömts utgöra en nationellt värdefull helhetsmiljö för natur- och kulturlandskapet.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
I Ängelholm och Rögle berör järnvägskorridoren inga enskilda hus eller bebyggelsemiljöer som
bedömts ha kulturhistoriska värden.

Fornlämningar
Utredningskorridorerna berör sammanlagt sex kända fornlämningar bestående av bytomt, gårdstomter och boplatser och fem områden där fornlämningar kan förväntas. (Se även bilaga 5 ”Arkeologisk utredning” för en mer omfattande redogörelse och där bedömningarna om förväntade
fornlämningar görs).

I Kattarp bedöms inga enskilda byggnader beröras av järnvägskorridorerna. Däremot berörs bebyggelsemiljön i det tvåsidiga stationssamhället som vuxit fram kring järnvägen och utmed Möllarpsvägen väster om Kattarp.
Bland husen utmed järnvägen i Ödåkra förekommer både äldre och nyare bebyggelse, främst bostadshus. Övriga byggnader utgörs av offentliga byggnader och industribyggnader. Två hus har i
bilaga 6 ”Bebyggelseinventering Ödåkra” värderats som byggnader med högsta kulturhistoriskt
värde och fem hus som byggnader med stort kulturhistoriskt värde (bebyggelsemiljö A respektive
C och D i Figur 12.

De kända fornlämningarna och område där fornlämningar kan förväntas redovisas i Figur 10.
Några av dessa kan komma att beröras av järnvägsutbyggnaden, vilket kräver tillstånd enligt kulturminneslagen samt arkeologiska insatser.
Äldre kulturvägar
Vägverket har gjort en inventering av det statliga skånska vägnätet (Vägen – ett kulturarv) där
man klassificerar kulturvägar i tre klasser, I+, I och II. Det finns inte någon väg av den högsta
klassen i området, men däremot en av klass I och flera klass II-vägar. Klass I-vägen utgår från
Rögle sätesgård och löper västerut förbi gårdarna Stureholm och Höghult och vidare mot Mjö-

Figur 12: Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Kartunderlag: © Stadsbyggnadskontoret Helsingborg. Nyttjanderätt medgiven datum 2006-08-31.
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6.5

Stads- och landskapsbild
Begreppet landskapsbild såväl som stadsbild avser den visuellt upplevda helhetskaraktären av ett
landskap eller en stadsmiljö. Både stads- och landskapsbilden är en produkt av de givna naturförutsättningarna i kombination med människans påverkan, det vill säga natur- och kulturmiljön.
Detta avsnitt avser att tydliggöra landskapets helhetskaraktär på ett sätt som motsvarar våra upplevelser. Nedan följer först en allmän karaktärisering och beskrivning av landskapet följt av en
mer detaljerad beskrivning som är uppdelad i delsträckor.
Det nordvästskånska landskapet karaktäriseras i topografiskt hänseende av ett vidsträckt och
jämnt slättland med ett öppet jordbruksdominerat landskap där överblickbarheten generellt är god
och där kyrktorn och andra högre byggnader eller andra högre vertikaler i landskapet framträder
tydligt. I dagens landskap har nya kommunikationsleder anlagda under den andra hälften av
1900-talet blivit framträdande då de i många fall delar av äldre strukturer i form av naturområden
och odlingsenheter. Ett annat påtagligt inslag i landskapet är även de stora kraftledningarna och
enstaka vindkraftverk. Det landskap vi ser idag är alltså format under en mycket lång tidsrymd
och sammansatt av många olika delar från flera olika tidsepoker.
Landskapet utmed de aktuella korridorerna för Västkustbanan är starkt präglat av mänskligt arbete och brukningsmetoder. Landskapet återspeglar här generationers samlade slit, möda och välstånd. Skånes omvandling till fullåkersbygd har kraftigt förenklat landskapsbilden. Innan landskapet blev öppet var det i hög utsträckning beklätt med lövskog och rikt på våtmarker. Söder om
Ängelholm och ner mot Helsingborg råder idag ett nära nog öppet jordbrukslandskap utan några
större höjdskillnader. Slättlandskapet karaktäriseras av stora öppna jordbruksmarker i en typisk
fullåkersbygd, spridd gårdsbebyggelse omgärdad av höga träd, alléer och pilevallar längs ägogränser och vägar, täckta diken och delvis rätade vattendrag.

Figur 13: Ortofoto över området vid Ängelholm och Vege å.
(Kartunderlag: Lantmäteriet 2005. Ortofoto, Dnr: M2001/1502)

Inom stora delar av utredningsområdet är vyerna och utblickarna vidsträckta över de storskaliga
landskapsrummen som avgränsas av bebyggelse, trädridåer eller någon enstaka allé.
6.5.2
6.5.1

Ängelholm
Söder om Ängelholms bangård passerar järnvägen Södra sjukhuset och villabebyggelse som ligger öster om järnvägen. Området väster om järnvägen utgörs på denna del av skogklädda marker
som ansluter till den såkallade Kronoskogen. Skogsplanteringen längs med kusten påbörjades vid
1700-talets mitt av staten för att binda flygsand som ställde till stora problem för lantbruket i området. Utanför tätorten och ner mot Vege å fortsätter de skogklädda markerna att dominera på den
västra sidan av järnvägen medan öppna jordbruksmarker som avgränsas av skog i sydöst dominerar på den östra sidan av banan. Vid Vege å svänger järnvägen av mot söder och passerar genom
ett skogsparti som löper utmed ån. Söder om ån passeras Vegeholm, där en mindre samling hus
ligger intill järnvägen. Söder om Vegeholm ner mot väg 112 är landskapet mer småbrutet med
vegetationsomgärdade jordbruksmarker. Utmed järnvägen finns delvis smala vegetationsridåer,
framförallt på den västra sidan, som avskärmar utblickarna från tåget.
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Rögle
Norr om Rögle går järnvägen genom relativt öppna jordbruksmarker med ett ganska stort antal
åkerholmar och märgelgravar samt vegetationsridåer som delar upp landskapet i avgränsade landskapsrum. Vid Rögle svänger järnvägen av söderut och man kan fortfarande skönja tydliga spår
av en tidigare kurvrätning som gjorts i höjd med Rögle dammar. Villabebyggelsen på järnvägens
västra sida utgörs i första hand av äldre hus. Rögle är beläget i den östra delen av Kullabygdens
flacka slättland och söder om Rögle öppnar sig de mer storskaliga öppna fälten. Även här finns
ett stort antal åkerholmar och märgelgravar. Öster om järnvägen ligger Rögle herrgård inramad
av lövträdsvegetation.
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Figur 14: Ortofoto över området kring Rögle.
(Kartunderlag: Lantmäteriet 2005. Ortofoto, Dnr: M2001/1502)

Figur 15: Ortofoto över området kring Kattarp.
(Kartunderlag: Lantmäteriet 2005. Ortofoto, Dnr: M2001/1502)

6.5.3

Kattarp
Norr om Kattarp går järnvägen genom ett öppet odlingslandskap där träddungar och vegetationsridåer delar upp landskapet i avgränsade landskapsrum på den östra sidan om järnvägen. På den
västra sidan är slättlandskapets odlingsenheter betydligt storskaligare och de fria vyerna begränsas endast av enstaka gårdar, åkerholmar, märgelgravar och trädrader.

6.5.4

Inne i Kattarp är huvuddelen av bebyggelsen belägen på den östra sidan om järnvägen och utgörs
till stor del av äldre gatuhus. Kattarp utgör en mötespunkt för tvärbanan mot Åstorp som ansluter
till Västkustbanan precis söder om bebyggelsen i Kattarp. Söder om Kattarp fortsätter järnvägen
över slätten där enstaka gårdar och träddungar ligger utspridda.

Ödåkra
Norr om Ödåkra passerar järnvägen området vid Flöjen och Fleningetorp med växthus, odlingsmarker och enstaka hus. Fälten avgränsas här av trädrader vilket ger slätten en mer småskalig karaktär. Järnvägen passerar genom den äldre centrala delen av Ödåkra som vuxit fram kring järnvägen. Samhället växte kraftigt med industrialiseringen och spritfabriken som byggdes i samhällets södra del och hade ett eget stickspår till järnvägen. Flera av spritfabrikens byggnader finns
fortfarande kvar och ligger nu centralt strax söder om stationen. Kring järnvägen finns både äldre
och nyare bebyggelse som avspeglar stationssamhällets framväxt och utveckling.
Söder om Ödåkra går järnvägen ut över slätten med öppna fält och passerar även Väla skog som
gränsar till östra sidan av banan. På den västra sidan ses Smårydsskogen bortom ett stort öppet
fält. Söder om Väla skog tar Helsingborgs norra industriområde vid. Här gränsar industri och
handelsfastigheter mot den östra sidan av järnvägen ända fram till Maria station. På den västra sidan gränsar det öppna jordbrukslandskapet mot järnvägen fram till Maria station, men bryts av av
den vegetationsomgärdade Gyhults gård.
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6.6

Buller och vibrationer

6.6.1

Buller
Allmänt om ljudmiljön
Den aktuella delen av Västkustbanan mellan Ängelholm och Maria trafikeras endast av persontåg. I dagsläget trafikeras sträckan Ängelholm-Kattarp även av enstaka godståg (ca ett tåg per
vecka). Lokaltågen gör uppehåll på stationerna i Kattarp, Ödåkra och Maria. Övriga tåg gör uppehåll i Ängelholm och Helsingborg dvs utanför det nu aktuella området.
Delsträcka Ängelholm
I Ängelholm gäller att samtliga bostäder är belägna på östra sidan av järnvägen. I Vegeholm är
samtliga bostäder belägna på västra sidan av järnvägen. Fyra fastigheter ligger på en rad precis
vid spåret. Dessa bullerskyddas av en avskärmning bestående av en gabionmur (jordfylld och
delvis vegetationsklädd stålnätskonstruktion). På detta avsnitt av sträckan finns ett mötesspår för
tågen.
Delsträcka Rögle
För tätorten Rögle gäller att bostadsbebyggelsen är belägen på västra sidan av järnvägen. Det
finns endast en mindre vall vid spåren och den är belägen vid den nyare radhuslängan i södra delen av tätorten.
Delsträcka Kattarp
I Kattarp finns bebyggelse på båda sidor järnvägen även om merparten är belägen på den östra sidan om spåret. Det finns omfattande bullerskydd nära spåret på båda sidor av järnvägen som består av jordvallar, skärmar och gabioner.
Delsträcka Ödåkra
Järnvägen passerar idag genom Ödåkra. Den största delen av tätorten Ödåkra och det största antalet bostäder är belägna på östra sidan av spåret. Det finns bostäder tätt intill spåret på båda sidor
om järnvägen. Skolan vid Horsarydsvägen är belägen omedelbart väster om järnvägen. Inom
Ödåkra finns begränsat med bullerskydd nära järnvägen. Vid tågstationen finns på östra sidan en
garagelänga med en anslutande bullerskyddsskärm som fungerar som ett bullerskydd för bakomliggande bostadsområde. Ljuddämpning av garagelängan och skärmen har tillgodoräknats i beräkningarna.

Figur 16: Ortofoto över området kring Ödåkra.
(Kartunderlag: Lantmäteriet 2005. Ortofoto, Dnr: M2001/1502)

6.5.5

Utredningsområdets södra gräns är gång- och cykeltunneln vid Maria station. Området omkring
Maria station och en bit norrut består huvudsakligen av verksamheter, industrier och handel. Området präglas av mycket liv och rörelse under de tider verksamheterna håller öppet. I området precis norr om Maria station finns inga bostadsområden som är belägna på ett så kort avstånd från
järnvägen så att det är risk för att bullerriktvärden överskrids.

Regionala intressen
Befintlig järnväg gränsar på en kort sträcka, mellan Vege å och Vegeholm, till naturområdet
Vege ås mynning, som enligt länsstyrelsens Naturvårdsprogram för Skåne län anges ha högsta
värde (klass 1) både avseende terrängformer och naturvärde. Området sträcker sig från kusten
upp längs Vege å fram till järnvägen (se Figur 6).

Tysta områden
Länsstyrelsen genomförde för ett antal år sedan en generell kartläggning av trafikbuller inom
Skåne län med syfte att kartlägga bullerfria områden. Vid denna kartläggning framkom att området längs den aktuella sträckan mellan Ängelholm och Helsingborg, (i likhet med stora delar av
västra Skåne) redan idag har en dygnsekvivalent trafikbullernivå som överskrider de båda studerade zonerna för bullerfria områden: 30 respektive 40 dBA, se Figur 17.
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6.6.2

Vibrationer
De faktorer som i första hand påverkar vibrationernas storlek är markförhållandena, spårets jämnhet samt avståndet från järnvägen. Vibrationerna sprids mest i finkorniga jordarter som lera och
minst i grovkorniga som sand och grus. Dämpningen av vibrationernas spridning som sker i marken beror således till stor del på jordartens sammansättning och jordlagrets tjocklek. På den aktuella sträckan mellan Ängelholm och Maria pekar utförda mätningar på att markförhållandena ur
vibrationssynpunkt generellt kan bedömas som goda, det vill säga att relativt låga vibrationsnivåer kan förväntas.
Nära banan uppkommer i dagsläget vibrationsnivåer som definieras som kännbara. Kontrollmätningar av vibrationer i befintliga bostadshus i Kattarp (på Rallaregatan ca 25 m från järnvägen)
och i Ödåkra (på Horsarydsvägen ca 10 m från järnvägen) visar att de genomsnittliga vibrationsnivåerna ligger på 0,3 mm/s respektive 0,1 mm/s. Vibrationsnivåerna ligger således under riktvärdet för miljökvalitet på 0,4 mm/s. (se även bilaga 1 ”Buller- och vibrationsutredning”).

6.7

Utsläpp av föroreningar till luft, mark och vatten
Trafik och transporter är, allmänt sett, en stor källa till utsläpp av föroreningar till luft, mark och
vatten. Utsläppen medför betydande problem ur miljö- och hälsosynpunkt såväl lokalt som regionalt och globalt. En ökad andel trafik på järnväg medför att problemen minskar eftersom utsläppen från eldriven tågtrafik är väsentligt mindre än utsläppen från vägtrafik.
Utsläpp av klimatpåverkande gaser (främst koldioxid) och utsläpp till luft av ämnen som kan påverka hälsa och miljö (exempelvis koloxid, kväveoxider, kolväten och svaveloxid) från eldriven
tågtrafik är marginella. De utsläpp som sker uppkommer i princip helt vid elproduktionen och är
beroende av på vilket sätt elenergin produceras. Effekterna är regionala och globala.
Lokala problem längs spåren kan vara oljespill, uppvirvlande damm och partiklar som alstras genom slitage av bl.a. hjul, räler, bromsar och kontaktledning. Under senare år har särskilt uppmärksammats de miljö- och hälsoproblem som inandningsbara partiklar (mindre än 10 μm, s.k.
PM10) kan medföra. Så små partiklar kan tränga långt ner i andningsorganen och irritera lungvävnader och orsaka långvariga besvär och sjukdomar i luftvägar och hjärta/kärl.

Figur 17: Bullerutbredningen i nordvästra Skåne samt riksintressen för friluftslivet. (Källa: Rapport Bullerfria områden i Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län och
Vägverket Region Skåne)

Partiklar av större storlek än 10 μm kan medföra miljöproblem i form av lackskador på parkerade
bilar och för vissa metaller kan flerfaldiga förhöjningar av naturliga halter i marken leda till skador. Exempelvis kan effekter på markens mikroorganismer uppkomma vid en haltökning motsvarande 3-5 gånger bakgrundsvärdena för koppar och zink.

Bullernivåer
Bullerberäkningar som utförts visar att det i dagsläget är ett antal fastigheter som är utsatta för
bullernivåer som överstiger planeringsmålen för god miljökvalitet utomhus (enligt Banverket och
Naturvårdsverket, ”Buller och Vibrationer från spårburen linjetrafik”, DNR.S02-4235/SA06).
Antalet och fördelningen på de olika delsträckorna redovisas i Tabell 5.

Slitagepartiklarna från järnvägen är till stor del mindre än PM10 och består i huvudsak av olika
metaller, främst järn, koppar och mangan. Spridningen av partiklarna från järnvägen är beroende
av vinden och ventilationsförutsättningarna. I utredningen ”Föroreningsnedfall från järnvägstrafik” (VTI-meddelande 947 2003) konstateras att slitagepartiklarna faller ner relativt nära spåren.
Deponeringen synes avta exponentiellt och plana ut efter ca 50 – 100 m.

Tabell 5: Antal fastigheter som i nuläget utsätts för bullernivåer utomhus över riktvärdet för miljökvalitet. Antalet tåg och tåghastigheter finns redovisade i bilaga 1 ”Buller- och vibrationsutredning”.
Rögle
Kattarp
Ödåkra
Antal fastigheter med
Ängelholm
LAeq > 60 dBA
0 st
1 st
0 st
60 st
LAeq > 55 dBA alt. LAmax >70 dBA
48 st
35 st
78 st
247 st
Totalt antal fastigheter för vilka
riktvärden överskrids
48 st
35 st
78 st
247 st
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En mätplats för metallhalter i marken i VTI-utredningen är längs Södra stambanan i norra delen
av Lund. Källor till metallhalterna är dels järnvägstrafiken, dels många andra källor av olika slag.
Den jämförelse med gränsvärden (gällande tillförsel av avloppsslam till åkermark) som görs i utredningen visar att depositionen av kadmium och nickel som mest tangerar respektive överstiger
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gränsvärden. För bly, koppar, krom och zink uppgår de uppmätta halterna som mest till ungefär
halva gränsvärdet.

6.8

Järnvägen byggdes i slutet av 1800-talet och upprustningar har skett på 1980- och 1990-talet.
Högsta tillåtna hastighet är 180 km/h. Rälerna på sträckan Ängelholm – Kattarp är UIC 60-räler
och söder om Kattarp SJ/BV50-räler.

Risk och säkerhet
En riskanalys (bilaga 3) har tagits fram parallellt med denna MKB för att jämföra de olika alternativen utifrån möjliga risker som kan påverka omgivningen, tågresenärer och järnvägens drift.
Det är viktigt att människor inte utsätts för oacceptabla risker. När det gäller dagens förhållanden
tar riskanalysen upp följande:

Större vägar som korsar järnvägen är väg 111 och väg 112. Båda går på bro över spåren. Väg 112
är primär transportled för farligt gods. Både väg- och järnvägsbroar (vägportar) är försedda med
avåkningsskydd i form av ett räcke och vissa järnvägsbroar har också skyddsräler.

6.9

Västkustbanan passerar genom bostadsområden i södra delen av Ängelholm, Kattarp och Ödåkra.
Som förklarats i kapitel 5.5.3 så ligger magnetfältsnivån på ett avstånd av 20 m från järnvägen
(då inget tåg finns i närheten) på en nivå som motsvarar den normala nivån som vi ständigt har i
våra bostäder.

Riskobjekt (verksamhet eller objekt som kan innebära negativ påverkan på miljö, människor,
egendom eller infrastruktur).
 Järnvägen (risk genom att människor kan gena över spår och tåg kan spåra ur)
 Plankorsningar (risk för kollision)
 Vägbroar (risk för att fordon på vägbro över järnvägen kör av bron och hamnar på järnvägen)

I dagsläget finns ett antal hus som helt eller delvis ligger i järnvägens direkta närområde, det vill
säga inom 20 m från banan. Uppdelat på delsträckorna är det:
 Ängelholm 1 hus (östra sidan om spåret)
 Rögle 2 hus (västra sidan om spåret i Rögle och Tånga)
 Kattarp 2 hus (östra sidan om spåret)
 Ödåkra 14 hus (10 på västra och 4 på östra sidan om spåret)

Skyddsobjekt (objekt som innehåller skyddsvärda företeelser som exempelvis människor, egendom eller samhällsviktiga funktioner)
 Bostadsbebyggelse i Ängelholm, Vegeholm, Tånga/Rögle, Kattarp och Ödåkra
 Sjukhus ca 100 m från järnvägen i Ängelholm
 Skolor inom 100 m från järnvägen i Ödåkra och Ängelholm
 Naturområden: Det finns inga vattentäkter, grustäkter eller liknande inom järnvägens närområde.
 Väg-/järnvägsbroar
Befolkning. Befolkningstätheten utmed banan är låg förutom i de tätorter som banan passerar.
Mest människor i direkt anslutning till järnvägen finns i Ängelholm, Kattarp och Ödåkra.

I närheten av spåret finns även förskola/skola i Ängelholm och Ödåkra samt Södra sjukhuset i
Ängelholm (se vidare bilaga 2 ”Hälsokonsekvensbedömning”).

6.10

Pågatåg
Ängelholm - HelsingborgMalmö
Pågatåg
Helsingborg – Kattarp –
Hässleholm
Öresundståg Göteborg – Helsingborg –
Malmö
Snabbtåg
Göteborg – Helsingborg –
Malmö
Godståg
Ängelholm - Kattarp

Antal tåg/år
2006
19 700

Antal tåg/år
20251
22 000

0

11 000

10 200

22 000

0

7 300

~52

0

På sträckan Ängelholm – Kattarp är samtliga korsningar med järnvägen planskilda medan de flesta i Kattarp och söder därom ligger i samma plan med bomanläggningar som skydd för vägtrafiken. I Ängelholm (Södra Utmarken) kan järnvägen korsas planskilt på två ställen; via en gångoch cykeltunnel nära Södra Utmarkens skola samt via Kulltorpsvägen längre söderut. Utanför
Utvälinge finns en planskild korsning med väg 1785 och vid Tånga korsas järnvägen planskilt av
väg 112. Även i Rögle finns en planskild korsning och längre söderut finns en underfart för Röglevägen (väg 1428). I Ödåkra finns inga planskilda vägkorsningar men en gång- och cykeltunnel
vid Norrlyckeskolan och en gångtunnel vid stationen. Norr om Maria korsar väg 111 planskilt
och det finns en gång- och cykelunderfart vid stationen. Samtliga korsningar illustreras i Figur
23.
Området för UA3 utgörs till övervägande del av jordbruksmark som normalt inte är tillgänglig för
allmänheten. De som vill köra bil, cykla, promenera eller på annat sätt röra sig i omgivningarna
är här i stor utsträckning hänvisad till de allmänna eller enskilda vägar som finns i området.

1 Med dubbelspår på Västkustbanan
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Boendemiljö, trygghet och barriärer
Med barriäreffekter menas här i första hand järnvägens inverkan på framkomlighet. Den mer upplevelsemässiga aspekten av en barriär, den visuella, beskrivs under rubriken ”stads- och landskapsbild”. Järnvägar, som inte får passeras annat än vid anlagda korsningar, utgör med nödvändighet en fysisk barriär som hindrar människor från att fritt ta den närmsta vägen till olika målpunkter i landskapet eller inne i samhällena. Järnvägen kan även utgöra en barriär för djurlivet i
området. För djuren är dock barriären inte så påtaglig då de kan korsa järnvägen nästan var som
helst utmed banan.

Trafik och trafiksystem. Banans trafik idag och år 2025 presenteras i kapitel 6.1. Omräknat till
antal tåg per år ser det ut enligt Tabell 6:
Tabell 6: Trafik idag och år 2025.
Tågtyp

Magnetfält
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Beträffande järnvägens inverkan på boendemiljö, eller boendekvalitet, är effekter av fysiska ingrepp och förändringar som berör boendemiljön relativt lätta att bedöma eller beräkna. Sådana
frågor behandlas i stor utsträckning under kapitlen buller och vibrationer samt stads- och landskapsbild. De boendes känslomässiga upplevelse av och inställning till effekterna är svårare att
beskriva. Sådant påverkas av mer abstrakta och svårbedömda faktorer som livsmönster, tradition,
vänskap, minnen, trygghet, integritet mm. En ny väg eller järnväg kan skapa otrivsel och ge obehagskänslor eller upplevas som ett intrång på den personliga integriteten även i situationer där
miljöpåverkan i form av fysiska effekter som buller, barriärer, landskapsbildpåverkan mm är liten. Upplevelsen av ingreppet är i hög grad beroende av inställningen till den nya eller utbyggda
järnvägen. Den som är positivt inställd till projektet störs mindre av de ingrepp som blir resultatet
av den än en som är motståndare till projektet.

6.12

6.12.1 Kort historik
För att ge en bild av hur marken har använts i området under de senaste århundradena ges nedan
en kort historik hämtad ur bilaga 4 ”Kulturlandskapsinventering”.
Områdena mellan Helsingborg och Ängelholm tillhörde de delar som, åtminstone sedan 1700talet räknades till Skånes risbygd. I risbygden var boskapsskötseln den dominerande inkomstkällan (medan åkerbruket var mest betydelsefullt i slättbygden och förädlingen av råvaror från skogen i skogsbygden). Inom stora delar av Skånes risbygder fanns gemensamt utnyttjade utmarker
(fälader) och på Kullahalvön fanns den stora Kulla fälad som var gemensam för nio socknar från
Öresund norr om Helsingborg och fram till Skälderviken. Fäladen var ett hedliknande betesområde. Åkermarken till varje by var liten och ofta utspridd till de platser som var odlingsbara med tidens metoder.

Boendemiljön kan i viss utsträckning även påverkas av ljusstörningar från tågen. Detta fenomen
uppkommer då lokens strålkastare kan blända eller kasta ljuskäglor över hus där järnvägen svänger. På raksträckor är inte detta ett problem. De ljusbågar som kan bildas mellan strömavtagarna
och kontaktledningen, framförallt vintertid, kan upplevas som störande i bostäder belägna nära
järnvägen. Det har under samrådsmötena inte framförts några klagomål eller synpunkter på ljusstörningar.

6.11

Skiftesreformerna kom att genomföras sent i området, först fram emot 1860 var de flesta byarna
skiftade. Omvandlingen till den fullåkersbygd som finns idag fullbordades under 1920-talet då
utveckling av dräneringsteknik och jordbrukets maskinpark hade gjort detta möjligt.
Två äldre sätesgårdar, båda med medeltida ursprung, är belägna i områdets närhet, Vegeholm och
Rögle. Landskapet kring Vegeholm karaktäriseras av den månghundraåriga storgodsdriften med
synliga element från olika tider. I anslutning till korridorerna finns sandflyktsplanteringar och
stora sammanhängande åkerarealer som skapats när Kulla fälad odlats upp, exempelvis kring
Oregården söder om sätesgården. Rögle representerar en yngre tidshorisont, här domineras landskapet av 1800- och 1900-talens uppodling av Kulla fälad. Rögle har även haft en stor tegelindustri.

Rekreation och friluftsliv
Det öppna intensivt brukade landskapet är svårtillgängligt ur rekreations- och friluftshänseende.
Friluftslivet blir därför i stor utsträckning hänvisat till de vägar som korsar åkerlandskapet. De
skogspartier som finns i området, och speciellt de som ligger i anslutning till tätorterna, är av
mycket stor betydelse för friluftslivet och möjligheterna till naturupplevelser och rekreation.
Även stråk utmed vattendrag, exempelvis Vege å är av betydelse för friluftslivet. Det öppna landskapet i övrigt blir i första hand ett landskap att betrakta.

Skiftesreformerna, uppodlingen av fäladsmarkerna, och jordbrukets tekniska utveckling ledde till
befolkningsökning som delvis svarade mot ett ökat behov av arbetskraft. Detta fick bland annat
följder som hemmansklyvning och en ökad gatuhusbebyggelse och samlingar av småbrukar- och
lantarbetarebebyggelse. Ett sådant område ligger vid Fleningetorp-Skoggömmaregården omedelbart norr om Ödåkra.

Området mellan järnvägen och kusten mellan Ängelholm och Vege å utgörs av riksintresse för
rekreation; ”Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande kustområden” (se karta under kulturmiljöavsnittet och ortofoto under landskapsbildavsnittet). Området är ett riksintresse med geografiska bestämmelser, vilket innebär att där råder särskilda bestämmelser som regleras i Miljöbalkens 4 kapitel 2 §. Där anges att inom detta område skall turismens och friluftslivets, främst
det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Området utgörs av sandiga och till övervägande del
skogklädda marker. Kustdyner med tallskog och sandstrand närmast havet. Tallskogen som planterats på 1800-talet för att binda sanden ingår i den såkallade Kronoskogen. Området har ett stort
värde för friluftslivet och erbjuder utöver sandstränderna även andra möjligheter till naturupplevelser och friluftsliv utmed stigar, vägar och vandringsleder.
I tätorterna eller dess omedelbara närhet finns dessutom en del mindre grönområden som flitigt
utnyttjas för närrekreation.

Järnvägsutbyggnaden i området tog fart 1885 med Helsingborg-Hessleholms Järnväg på sträckan
Helsingborg-Kattarp-Åstorp. Samma år öppnade Skåne-Hallands Järnväg med sträckan Helsingborg-Kattarp-Ängelholm. Västkustbanan byggdes i etapper av enskilda järnvägsbolag och förstatligades 1896. Järnvägen Kattarp-Höganäs existerade 1885 till 1972.
Järnvägsbyggandet betydde mycket för handel och industriutbyggnad. Tydligast syns detta inom
sockerindustrin där tillgången på rinnande vatten och transportmöjligheter var lokaliseringsfaktorer. Hasslarps strösockerbruk etablerades 1895, tio år efter järnvägen. I Ödåkra anlades en spritfabrik 1887. Från 1910 fram till nedläggningen 1977 fanns här en stor spritförädlingsfabrik. Industriutbyggnaderna medförde utbyggnader i Ödåkra, Kattarp, Hasslarp och Rögle.

Grönstråk som sparats som buffertzoner utmed aktuell järnvägssträcka bedöms generellt inte ha
sådana kvalitéer att de kan betraktas som friluftsområden eller rekreationsytor.

Under de senaste femtio åren har strukturrationaliseringar inom jordbruket medfört ägosammanslagningar vilket skapat större sammanhängande åkrar än tidigare. Motorvägsbyggen har påverkat handel och boende. Helsingborg har vuxit ut mot nordöst med bostäder och verksamheter
bland annat i Berga och Väla. Ödåkra har omvandlats från ett industrisamhälle till förort. Ratio-

Järnvägen mellan Väla skog och Smårydsskogen utgör en barriär för friluftslivet som försvårar
nyttjandet av Smårydsskogen.
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bangårdar, i lokstallar och verkstäder men även i banvallen. Utanför järnvägsområdet kan föroreningar framför allt finnas i mark där det förekommit industriell verksamhet med hantering av farliga ämnen. Vare sig Länsstyrelsen i Skåne län eller berörda kommuner har några uppgifter om
kända förorenade områden inom projektområdet.

naliseringar inom sockerindustrin och den slutliga nedläggningen av Hasslarpsbruket har medfört
befolkningsminskning i Hasslarp och Kattarp.
6.12.2 Befintliga förhållanden
Markanvändningen utmed aktuell järnvägssträcka domineras av jordbruksmark mellan tätorterna
och bebyggelse i de tätorter som passeras.

Några miljögeotekniska markundersökningar har ännu inte genomförts för det här projektet varför det inte är känt om och i så fall var det finns markföroreningar. På sträckan Ängelholm –
Kattarp genomfördes i början av -90-talet en upprustning av banan som inkluderade ny makadam
och byte av träslipers mot slipers av betong. Även på sträckan Kattarp - Maria har banan rustats
upp (andra hälften av -80-talet). Här genomfördes en makadamrening längs hela sträckan, förutom inne på Ödåkra station, och träslipers byttes mot slipers av betong.

Markanvändningen längs järnvägssträckan
Sydost om befintlig järnväg i Ängelholm finns framföra allt villabebyggelse men även bebyggelse i form av sjukhus, skolor och daghem. Bebyggelsen är till viss del avgränsad mot järnvägen
med skogspartier och bullerskyddsvallar. På den nordvästra sidan om spåret närmast Ängelholms
tätort finns Kronoskogen bestående av barr- och lövträd. Området används som strövområde. Söder om Kronoskogen på samma sida om järnvägen finns en pågående detaljplan för golfbana.
Längre söderut ner mot Vege å ligger Vegeholm med en del ädellövskog närmast järnvägen.
Markanvändningen längs järnvägssträckan från Vege å och ned mot Kattarp präglas av jordbruksmark eller öppen mark. I Rögle passeras villabebyggelse och någon industrifastighet. Strax
norr om Kattarp finns ett mindre skogsparti på båda sidor om järnvägen innan ortens bebyggelse
tar vid. Majoriteten av villabebyggelsen i Kattarp ligger öster om järnvägen. Längs med spåret,
mellan bebyggelsen och järnvägen, löper Rallaregatan.
Även mellan Kattarp och Ödåkra används huvuddelen av marken för jordbruksändamål. På östra
sidan om spåret vid Fleningetorp finns växthus och fruktodlingar. Här finns också några gårdar
och villor i anslutning till järnvägen. Markanvändningen inne i Ödåkra utgörs till största delen av
villabebyggelse men här finns även några industrifastigheter och kommunala byggnader (skola
mm). Vid stationen i Ödåkra gränsar järnvägen till några parkeringar och parallella vägar.

Järnvägslinjen för UA3 går huvudsakligen genom jordbruksmark med en relativt liten risk för
föroreningar i mark.

6.13

Naturresurser
Naturresursen jordbruksmark behandlas under kapitel 6.12.

6.13.1 Yt- och grundvatten samt geologi
Ytvatten förekommer främst i form av ett antal vattendrag. Utredningskorridorerna passerar följande vattendrag (räknat från norr till söder, se Figur 18):
-

Söder om Ödåkra gränsar järnvägen till parallella vägar på båda sidor. Utanför vägarna finns
jordbruksmark. Ytterligare söderut finns mark med lövskog öster om spåret (Väla skog) och jordbruksmark väster om spåret. Söder om väg 111 ligger Berga industriområde på järnvägens östra
sida. Bitvis kantas spåret med barr- och lövträdsridåer. På västra sidan finns, förutom åkermark
en parallell väg.

Vege å
bäcken vid Rögle
Skavebäck
Flöjbäcken
biflöde till Flöjbäcken
damm väster om spåret vid Flöjen

Utifrån de geologiska förhållandena i området kan utredningssträckan delas in i fyra olika typområden, se Figur 19.
Från norr till söder dominerar sandsediment på glacial lera (Typ 1 Ängelholm – Vegeholm) följt
av att glacial lera dominerar (Typ 2 Vegeholm – Kattarp) med övergång till moränområden (Typ
3 Kattarp – Ödåkra) som avslutas med områden där det sedimentära berget påträffas ytligt (Typ 4
Ödåkra-Helsingborg). De fyra typområdena har olika förutsättningar vad gäller geoteknik och
hydrogeologi. Längs sträckan förekommer också partier med organiska jordar samt givetvis avvikelser mot de beskrivna typområdena.

Korridoren för UA3 går nästan uteslutande genom jordbruksmark men genomkorsar flera trädridåer som avgränsar fälten.
Jordbruksmarken i området
Enligt jord- och skogsklassificeringen utförd 1974 av lantbruksnämnderna i f.d. Malmöhus respektive Kristianstad län tillhör åkerjorden inom området huvudsakligen jordbruksklasserna 8
och 9 på en tiogradig skala där 10 anger högsta värdet. Norr om Rögle har åkermarken en lägre
jordbruksklass, 6 – 7.

Organiskt material finns inom utredningsområdena vid Vegeholm, Skavebäck och Kattarp.

Bevarandet av högvärdig jordbruksmark ses som ett nationellt intresse och i princip all utbyggnad
utanför tätorterna står i konflikt med jordbruksintresset.

I befintliga moräner, företrädesvis lermorän, påträffas ofta inlagrade sediment. Mäktigheter och
förekomst är dock relativt sparsamma förutom längs Ödåkra där mäktigare sediment, intermoräna
eller isälvssediment, har påträffats.

Förorenad mark
Föroreningar i mark kopplade till järnvägsverksamhet kan härröra från bl.a. ogräsbekämpning,
spill av olja och bränsle samt från slitage av tåg och anläggning. Föroreningar återfinns oftast på

Berggrunden i det aktuella området består av sedimentära bergarter från den avslutande delen av
den geologiska perioden Trias (Rät) och den inledande delen av perioden Jura (Lias), vilket innebär att berget är bildat av material som avsattes i havsmiljö för ca 190-210 miljoner år sedan.
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Bergarterna består av lerskiffer, ler-, silt- och sandsten. Ställvis förekommer även tunna skikt av
kol. Det sedimentära berget underlagras av urberg, dock på djup som överstiger 200 m.

Typ 1
Ängelholm - Vegeholm
Sandsediment

Typ 2
Vegeholm - Kattarp

Typ 3
Kattarp - Ödåkra

Lera

Lera

Typ 4
Ödåkra - Helsingborg

Lermorän

Lermorän

Intermoräna
sediment
Lermorän

Sedimentärt
berg

Moräner

Figur 19: Typindelning av förekommande geologi.
Längs sträckan i Ödåkra varierar nivån på bergets överyta kraftigt. I de fyra punkter som utförts
längs befintlig sträckning har bergets överyta noterats mellan 0,5 och 10,5 m under markytan.
Generellt är förkommande leror, lermoräner och det sedimentära berget relativt täta, varför
grundvattennivåer är svåra att utvärdera efter mätning av fritt vatten vid undersökningstillfället.
Generellt bör dock grundvattennivåer påträffas mellan 2- 5 m under markytan. Uppmätta nivåer i
sandsedimenten vid Ängelholm visar på en grundvattennivå 2,0-3,0 m under markytan.
Större vattenmängder kan därför påträffas i ytliga sediment längs sträckan Ängelholm – Vegeholm, typområde 1, i sandigare moräner under leran inom typområde 2 och i intermoräna sediment i framförallt lermorän samt i vissa formationer i det sedimentära berget i typområde 3 och 4.
Mäktiga sediment, intermoräna eller isälvssediment, har påträffats inlagrat i lermoränen längs befintlig sträckning i Ödåkra. Grundvattenrör har installerats i Ödåkra, vilket medger framtida mätningar av grundvattennivån.
I det sedimentära berget kan en relativt låg vattenföring förväntas. Dock varierar den betydligt
mellan olika horisonter p.g.a. täta avgränsande lager. Normalt är sandstenarna mest vattenförande
dels som porakviferer i svagt konsoliderade material och dels även som sprickakviferer i hårdare
sandstenar. Kraftiga grundvattenflöden har dock påträffats vid schakt norr om väg 111, väster om
befintligt spår.
6.13.2 Vattentäkter och brunnar
Det finns inga kommunala vattentäkter i anslutning till projektets utredningskorridorer.
Inom utredningskorridorerna finns enligt SGUs brunnsarkiv 8 borrade brunnar. Dessa finns på
delen mellan Rögle och Ödåkra och är framförallt placerade i anslutning till tätorterna Kattarp
och Ödåkra. Inom utredningskorridorerna bör det även finnas ett större antal grävda brunnar.

Figur 18: Vattendrag längs med utredningskorridorerna.
(Kartunderlag: Lantmäteriet 2005. Ur GSD-Terrängkartan, Dnr: M2001/1502)
K:\Iuppdrag\209026\Teknik\=MKB=\MKB_12.Doc

31 (79)

2006-09-25

Västkustbanan, delen Ängelholm - Maria, Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande Järnvägsutredning

6.13.3 Grus och material
Länsstyrelsens grusinventering redovisar inga områden med naturgrusförekomst inom de områden som berörs av projektet.

På en del av skogsområdet mellan järnvägen och Havsbaden föreslås en ”stadsnära golfbana” anläggas (se Figur 20 ”Område för framtida fritidsanläggning”). Området gränsar till järnvägens
västra sida från Kulltorpsområdet i norr till Kullavägens korsning med järnvägen i söder.
Söder om Kulltorp finns ett utbyggnadsområde på sydöstra sidan om järnvägen avsett för ca 200
bostäder.

De i projektet aktuella jordmaterialen och överskottsmassorna är av sådan beskaffenhet att större
delen troligtvis kan användas till andra projekt och en mindre del till fyllnad för industriområden,
vägar etc eller inom järnvägsområdet, t.ex. för bankettbreddning.

För utbyggnad av vindkraftverk föreslås ett sekundärt område strax öster om järnvägen söder om
Vegeholm. Utbyggnaden anges bli lämplig och aktuell först om den utbyggnad som anges i ÖP
för Helsingborg, enligt nedan, inte fullföljs.

Om massor från befintligt järnvägsområde ska utnyttjas för utfyllnad för bostadsområden eller
liknande ska provtagning först göras för att klargöra massornas renhet. Eventuella föroreningar
ligger normalt ytligt i banvallen. Frågan om hur massorna ska hanteras kommer att behandlas
närmare i järnvägsplaneskedet då miljöprover kommer att tas för att klargöra om föroreningar
finns.

6.14

Översiktsplan för Helsingborg, ”ÖP 2002”
I översiktsplanen anges att det för Helsingborgs del är väsentligt att Hallandsåstunneln genomförs
och att hela sträckan Helsingborg – Ängelholm får dubbelspår. I planen förutsätts att järnvägen
även fortsättningsvis går genom Ödåkra och att bullerdämpande åtgärder vidtas.

Kommunala planer
På markanvändningskartan (se Figur 21) finns tre reservat för järnväg mellan Åstorps kommun
och Tågaborgstunneln markerade. Reservaten avser tre alternativa sträckningar för Europabanan
mellan Mälardalen och Danmark/Tyskland. Två av alternativen går sydost om Ödåkra via Väla
eller längs med E4 medan det tredje viker av österut från Västkustbanan norr om Ödåkra.

6.14.1 Översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner mm
Översiktsplan för Ängelholms kommun, ”ÖP 2004”
I översiktsplanen omnämns att en förstudie är framtagen för utbyggnad av sträckan ÄngelholmHelsingborg samt att en järnvägsutredning planeras starta hösten 2004. Det omnämns även att
Ängelholms och Höganäs kommuner samt Helsingborgs stad bedriver en gemensam studie av
eventuellt ytterligare stationsläge mellan Ängelholm och Kattarp.

Markanvändningskartan föreslår även en ny pågatågsstation i Utvälinge/Vegeholm. I ÖP anges
dock att befolkningsunderlaget i det omedelbara närområdet för närvarande är alltför litet.
I Kattarp planeras ett område på ca 5 ha väster om spåret för mindre verksamheter. Ett område för
ett 70-tal stationsnära bostäder reserveras i nordöstra delen av Kattarp.
I Ödåkra finns utbyggnadsområden i bl.a. nordvästra delarna för ca 400 bostäder och mellan Allerumsvägen och Duvestubbe (Spritängen) för ett 90-tal bostäder. Även i Björka finns ett utbyggnadsområde som dock föreslås byggas ut först när de båda andra har byggts ut. En ny väglänk föreslås väster om Ödåkra för att avlasta vägtrafiken vid Väla.
Väster om Maria Station föreslås ett utbyggnadsområde för 6 ha icke störande verksamheter och
1 000 bostäder.
Ett område väster om järnvägen i höjd med Rögle anges i översiktsplanen som lämpligt för vindkraftsutbyggnad.

Figur 20: Utdrag ur plankarta tillhörande ÖP 2004 för Ängelholm.
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Vege – fördjupning av översiktsplaner för delar av Helsingborgs, Höganäs och Ängelholms
kommuner (samrådshandling 2006-05-05 )
Kommunerna vill att fördjupningen ska ge en gemensam bild av områdets utvecklingspotential
och vilka möjligheter en pågatågsstation kan medföra för området vid inre Skälderviken. Ett av
syftena är att:
” Skapa ett underlag för beslut kring Västkustbanan och en ny station.”
Fördjupningen behandlar bl.a. förutsättningarna för en pågatågsstation i Vegeholm där nuvarande
resandeunderlag och framtida tågresenärer tas upp.
Projektet ska vara avslutat i september 2007, då den fördjupade översiktsplanen ska vara antagen
i alla tre kommunerna.
6.14.2 Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser
Här beskrivs översiktligt var gällande detaljplaner eller områdesbestämmelser finns längs utbyggnadssträckorna. De detaljplaner som kan komma att beröras anges under respektive konsekvensavsnitt.
Ängelholms kommun
Järnvägen gränsar till detaljplanelagda områden inom Ängelholms tätort. Öster om spåret utgör
bebyggelsen i Södra Utmarken och Kulltorp sydlig gräns för planlagda områden. På västra sidan
finns ett mindre område mitt emot Kulltorp planlagt för ”allmän plats; park, plantering”. Söder
därom finns detaljplan för en golfbana som antogs i oktober 2005 men som i augusti 2006 inte
vunnit laga kraft.
Helsingborgs kommun
Befintlig järnvägssträcka inom Helsingborgs kommun gränsar till detaljplanelagda områden i
Kattarp, Ödåkra och Maria. I Kattarp är områden öster om järnvägen detaljplanelagda och i
Ödåkra är det detaljplanelagt på båda sidor om järnvägen. I Maria finns en mindre detaljplan i anslutning till Maria station.
Korridoren för UA3-alternativet berör inte några detaljplanelagda områden.
Figur 21: Utdrag ur markanvändningskarta tillhörande ÖP 2002 för Helsingborg.
Fördjupad översiktsplan för Ödåkra (1998)
I den fördjupade översiktsplanen redovisas bl.a. ett större nytt utbyggnadsområde för bostäder
väster om nuvarande bebyggelse. Tillfart till området föreslås ske via en ny väg över järnvägen i
Kanongatans förlängning. Västkustbanan förutsätts bibehålla dagens sträckning genom Ödåkra
med dubbelspår i markplanet.
Ortsanalys för Ödåkra (2004)
I ortsanalysen diskuteras Ödåkras utveckling och utbyggnad. Analysen rekommenderar att det vid
fortsatt utbyggnad av Ödåkra studeras närheten till stationen och kommunikationer till och från
denna. Lämpliga utbyggnadsområden är Ödåkras nordvästra delar samt väster om Björka.
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7

Studerade och förkastade alternativ

7.1

Förkastade alternativ

Enligt lagen om byggande av järnväg (1998:804) ska vid planläggning och byggande av järnväg
tillses att järnvägen får ett sådant läge och utförande att ändamålet med den vinns med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostand och att hänsyn tas till stads- och landskapsbilden och till
natur- och kulturvärden.

Med Förstudien som underlag beslutade Banverket att gå vidare med en järnvägsutredning som
skulle behandla fyra olika utredningsalternativ, se avsnitt 3.1 och Figur 22. Järnvägsutredningsskedet inleddes med en Funktions- och teknikutredning med syfte att närmare utreda alternativens
funktion och genomförbarhet samt noggrant bedöma dess kostnader. Syftet var också att, om
möjligt, reducera utredningsalternativen så att endast ett färre antal skulle behöva utredas i det
fortsatta arbetet med MKB:n och järnvägsutredningen.

Utifrån dessa övergripande villkor har en utvärdering gjorts av de alternativ som inledningsvis
studerats i den genomförda Funktions- och teknikutredningen. De slutsatser som dras i Funktions- och teknikutredningen är att:
 Alternativen UA2a, UA2b och UA2c med järnvägen i tunnel/tråg respektive i öppet schakt
genom Ödåkra förkastas eftersom de innebär betydande kostnader som inte uppvägs av erhållna nyttor. Merkostnaden beräknas, jämfört med en utbyggnad i markplanet, till ca 160 –
650 miljoner kronor. Ett ytterligare skäl för att förkasta tunnelalternativet är att en underjordisk station med så pass få resande kan upplevas ödslig och otrygg.
 Alternativet UA4 som omfattar utbyggnad till nytt dubbelspår öster om Ödåkra och Kattarp
med nya stationslägen vid Väla och mellan Kattarp och Hasslarp förkastas. Alternativet innebär att stationen i Ödåkra försvinner samtidigt som det jämfört med övriga alternativ:
-

är trafiktekniskt sämre
beräknas ge färre resenärer och längre restider
medför betydligt större intrång i landskapet
är det dyraste alternativet, merkostnaden jämfört med en utbyggnad i befintlig sträckning
beräknas i Funktions- och teknikutredningen till ca 940 – 1 080 miljoner kronor

Resultatet från Funktions- och teknikutredningen presenterades vid Banverkets och Helsingborgs
kommuns samrådsmöte 2006-03-15. Vid mötet beslutades att ovan beskrivna alternativ ska förkastas eftersom de inte bedöms realistiska.

7.2

Nuläge/Nollalternativ
I järnvägsutredningen ska, enligt lagen om byggande av järnväg, olika utbyggnadsalternativ jämföras såväl sinsemellan som med ett alternativ som innebär att ingen utbyggnad sker. Detta jämförelsealternativ – Nollalternativet – innebär således att Västkustbanan bibehåller nuvarande utformning och standard. Däremot förutsätts för bedömning av miljöstörningarna i Nollalternativet
att tågtrafiken ökar till angivna mängder år 2025.
Spår och stationer
I nuvarande spårsystem är Västkustbanan på sträckan Ängelholm – Maria enkelspårig med mötesstationer i Vegeholm, Kattarp, Ödåkra och Maria. Stationer för resandeutbyte med pågatåg
finns i Kattarp, Ödåkra och Maria. Samtliga stationer har dubbelspår och sidoplattformar.
Korsande vägar, broar och tunnlar
På sträckan Ängelholm – Kattarp finns 5 stycken korsningar mellan väg och järnväg, samtliga
planskilda. Dessutom finns en järnvägsbro över Vege å och en underfart för gång- och cykelförbindelse. För passage av vattendragen Skavebäck och Flöjen finns trummor.
På delen Kattarp – Maria finns sex plankorsningar mellan väg och järnväg samt en järnvägsbro
över väg 111. Vid samtliga sex plankorsningar finns bomanläggningar som skydd för vägtrafiken.
I Ödåkra och Maria finns två respektive en järnvägsbro över gång- och cykelväg.

Figur 22: Alternativ som utretts i Funktions- och teknikutredningen.
(Kartunderlag: Lantmäteriet 2005. Ur GSD-Terrängkartan, Dnr: M2001/1502)
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Miljöskyddsåtgärder
Bullerskydd i form av vallar och plank finns i varierande utsträckning inom samhällena. På avsnittet i Ängelholm finns bullerskydd främst bestående av jordvallar som på flera avsnitt har en
höjd på 4 m över spåret. Vid Rögle finns endast en mindre vall utmed spåret i södra delen av tätorten. I Kattarp finns omfattande bullerskydd på båda sidor om järnvägen i form av jordvallar,
skärmar och murar. I Ödåkra finns det begränsat med bullerskydd nära järnvägen, vid stationen
finns på östra sidan en garagelänga med anslutande bullerskyddsskärm som fungerar som bullerskydd för bakomliggande bostäder.
Grundvattenreglering
Pumpning av grundvatten med permanenta grundvattensänkningar förekommer bl.a. vid den
planskilda underfarten för väg 1428 vid Rögle och vid gång- och cykelporten vid stationen i
Ödåkra.

7.3

Utredningsalternativen
Syftet med järnvägsutredningen är att klargöra inom vilken bankorridor som en utbyggnad av
järnvägen Ängelholm – Maria bör ske. Det detaljerade läget av järnvägen inom korridoren fastställs först i nästa planeringsskede – järnvägsplaneskedet. För att konkret kunna bedöma alternativens kostnader och andra konsekvenser har dock en eller flera exempellinjer för möjliga sträckningar utarbetats inom de angivna korridoralternativen. Dessa exempellinjer ska dock inte ses
som definitiva utan kan komma att ändras i kommande skeden.
Två olika bankorridorlägen studeras i järnvägsutredningen och MKB:n:
UA1 som innebär en utbyggnad i anslutning till befintlig järnväg. Inom korridoren studeras fyra
olika exempellinjer – UA1a, UA1b, UA1c och UA1d med varierande standard.
-

UA1a med största tillåtna hastighet 250 km/h för snabbtåg. Spåren utformas geometriskt för
denna hastighet.

-

UA1b med en avvägning mellan hastighetsstandard, kostnader och övriga konsekvenser.

-

UA1c med dubbelspåret i samma sträckning som befintlig spår.

-

UA1d med utbyggnaden och standarden anpassad och prioriterad till den i Framtidsplanen
angivna budgetramen

UA3 med en korridor och exempellinje för en ny järnväg och en ny station väster om Ödåkra. Befintlig järnväg genom samhället rivs upp.
De två alternativen beskrivs närmare i kapitel 7.4 och 7.5.

Figur 23: Befintlig järnvägs korsningar med vägar och vattendrag.
(Kartunderlag: Lantmäteriet 2005. Ur GSD-Terrängkartan, Dnr: M2001/1502)
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7.4

Utredningsalternativ 1 (UA1)
I UA1 sker utbyggnaden till dubbelspår i anslutning till befintlig järnväg. Fyra varianter av detta
utredningsalternativ – UA1a, UA1b, UA1c och UA1d – studeras beroende på olika villkor avseende teknisk standard och kostnader.
Vid utbyggnaden till dubbelspår kommer det nya spåret huvudsakligen att läggas vid sidan av befintligt spår, men där kurvor rätas flyttas befintligt spår till nytt läge. I princip föreslås det nya
spåret förläggas öster om befintligt spår mellan Kattarp och Maria medan det på sträckan norr om
Kattarp förläggs på västra sidan förutom på en kort sträcka närmast Ängelholms station. Valet av
sida styrs av en rad faktorer, t.ex.:
- risk för intrång i naturmiljö
- risk för intrång i kulturmiljö
- risk för intrång i boendemiljö
- konflikt med andra tekniska system
- anpassning till befintliga spåranläggningar
Vilken sida som slutligen väljs avgörs först i järnvägsplaneskedet. Underlaget för detta beslut tas
fram i MKB och järnvägsutredning.

Figur 24: Utredningskorridor UA1.
(Kartunderlag: Lantmäteriet 2005. Ur GSD-Terrängkartan, Dnr: M2001/1502)

K:\Iuppdrag\209026\Teknik\=MKB=\MKB_12.Doc

36 (79)

2006-09-25

Västkustbanan, delen Ängelholm - Maria, Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande Järnvägsutredning

7.4.1

UA1a

Spår och stationer
Banan dimensioneras för en hastighet på 250 km/h med snabbtåg. För att klara detta med normal
sidlutning (rälsförhöjning) krävs att kurvor rätas ut norr om Utvälinge, vid Rögle, genom Kattarp,
i Ödåkra samt norr om Maria station. Spårrätningen i Utvälinge medför att en ny bro måste byggas över Vege å.
Stationerna i Maria, Ödåkra och Kattarp utformas med dubbelspår med 180 m långa sidoplattformar och med möjlighet till förlängning till 260 m. Stationerna i Maria och Ödåkra behålls i
nuvarande lägen medan det i Kattarp måste byggas en ny station på grund av spårrätningen. Stationen förläggs norr om Planavägen, se Figur 26.
Idéförslaget för Ödåkra ses i Figur 27 och innebär att samtliga befintliga plankorsningar med
järnvägen ersätts med planskilda förbindelser. Den nya vägen mellan Björka och Duvestubbe, se
ÖP Helsingborg 6.14.1, byggs ut med planskild korsning med järnvägen söder om nuvarande
samhälle. Eric Stenbergsgatan förlängs till denna tvärförbindelse. Rälsvägen omvandlas till gångoch cykelväg. En planskild gång- och cykelkorsning anläggs vid Häggatan. De befintliga planskilda gång- och cykelförbindelserna vid stationen och till skolan behålls och byggs om. Björkavägens plankorsning ersätts med en planskild korsning i Fleningevägens förlängning.

Figur 26: Idéskiss för utformning av station och vägsystem i Kattarp, UA1a. Blå-violett färg markerar bil- respektive cykelparkering och orange färg markerar möjligt exploateringsområde.
(Kartunderlag: Lantmäteriet 2005. Ortofoto, Dnr: M2001/1502)

Figur 25: Exempellinje samt åtgärder för korsningar med vägar och vattendrag i
UA1a
(Kartunderlag: Lantmäteriet 2005. Ur GSD-Terrängkartan, Dnr: M2001/1502)
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Figur 27: Idéskiss för utformning av station och vägsystem i Ödåkra, UA1a.
(Kartunderlag: Lantmäteriet 2005. Ortofoto, Dnr: M2001/1502)

sådant behov finns.
Korsande och parallella vägar
Samtliga befintliga planskilda korsningar längs sträckan breddas/förlängs i nuvarande lägen.
Några plankorsningar med vägtrafik accepteras inte i UA1a utan dessa stängs och ersätts med
planskilda korsningar. Totalt krävs ombyggnad av 11 st befintliga broar eller underfarter och nybyggnad av 7 eventuellt 8 st planskilda förbindelser för vägtrafik. Den befintliga bron över Vege
å ersätts med en ny bro. Samtliga korsningar redovisas i Figur 25 och i tabell nedan.

5

Väg 112 korsar järnvägen mellan Rögle och Vegeholm. Brons fria öppning är bara 10 m varför
det byggs en ny bro intill den befintliga. Den befintliga bron rivs.
6A

1

7

7C

3A

7A

Åtgärd för befintliga trummor Skavebäck
De två betongtrummorna förlängs.

Ny vägbro för väg 1785 norr om Vege å

Spårrätningen innebär att befintlig bro måste rivas och ersättas med en ny av samma slag. Vägsträckningen justeras med hänsyn till nya spårläget.

Ny järnvägsbro över Västrabyvägen

I UA1a flyttas järnvägen västerut genom Kattarp och kommer att korsa nuvarande Västrabyvägen. I den idéskiss som utarbetats för stationsutformningen ansluts Västrabyvägen då till Rallargatan öster om järnvägen. Planskildheten utnyttjas även som plattformsförbindelse.

Ny järnvägsbro över Vege å

Vägprofilen sänks ca 5 m, medan järnvägen läggs på en mindre bank.

Spårrätningen innebär att befintlig bro inte kan utnyttjas. En ny järnvägsbro byggs öster om den
befintliga bron. Den befintliga bron kan ligga kvar och användas för gång- och cykeltrafik om
K:\Iuppdrag\209026\Teknik\=MKB=\MKB_12.Doc

Ny järnvägsbro över väg 1428

Järnvägen kommer att passera väg 1428 väster om den befintliga bron där ny bro byggs. Vägprofilen för väg 1428 sänks för att klara kravet på den fria höjden.

Åtgärd för befintlig järnvägsbro över Kulltorpsvägen

Befintlig bro ersätts med en ny bro som utformas som den befintliga men dimensionerad med
dagens laster. Den nya brons slutliga läge blir intill den befintliga bron, vilket kräver en mindre
omläggning av vägen.

4A

Åtgärd för befintlig järnvägsbro över gång- och cykelväg vid Rögle

Spårrätningen innebär att befintlig bro måste rivas och ersättas med en ny av samma slag öster
om nuvarande bro. Gång- och cykelvägens sträckning justeras med hänsyn till nya spårläget.

Åtgärd för befintlig järnvägsbro över gång- och cykelväg, Södra utmarken

Befintlig bro ersätts med en ny bro som utformas som den befintliga men dimensionerad med
dagens laster. Den nya bros slutliga läge blir intill den befintliga bron, vilket kräver en mindre
omläggning av gång- och cykelvägen.
2

Åtgärd för befintlig vägbro för väg 112
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8A

16

Ny järnvägsbro över Planavägen

Järnvägen kommer att passera väg 111 öster om den befintliga bron. Vägprofilen för väg 111
ska sänkas för att klara kravet på den fria höjden.

För att få tillräckliga ramplängder med hänsyn till lutningen flyttas vägen till nytt broläge söder
om den befintliga vägen. Vägprofilen kommer att sänkas ca 5 m, medan järnvägen kommer att
läggas på en mindre bank.

17
9

Ny järnvägsbro över Flöjavägen

Miljöskyddsåtgärder
Miljöskyddsåtgärder vidtas för att minska järnvägens påverkan på människa och miljö enligt följande:

Åtgärd för befintlig trumma för Flöjbäcken


För att minska risken för bullerstörningar vidtas bullerskyddsåtgärder först och främst vid
järnvägen i form av skärmar eller vallar. Även fastighetsnära åtgärder kan behöva vidtas,
se kapitel 9.4.



För att minska järnvägens barriäreffekter och öka säkerheten anordnas planskilda förbindelser under järnvägen.



För att undvika permanenta grundvattensänkningar (där jordarna är genomsläppliga och
det finns risk för utbredd påverkan) kan täta konstruktioner bli nödvändiga vid broläge 1
(gång- och cykelväg Södra Utmarken), 2 (Kulltorpsvägen Ängelholm), 6 (gång- och cykelväg Rögle), 11 (gång- och cykelväg Ödåkra) och 15 (Häggatan Ödåkra). I övrigt bedöms grundläggningsarbetena längs sträckan ske i täta jordar eller berg.

Utbyggnaden till dubbelspår medför en breddning av spårområdet som kräver att befintlig trumma för Flöjbäcken måste förlängas.
10

Ny järnvägsbro över Vagnmakaregatan

Bron föreslås utformad på samma sätt som bron över Flöjavägen (nr 9) d.v.s. som en kontinuerlig öppen betongbro i tre spann med ändskärmar.
11

Åtgärd för befintlig järnvägsbro över gång- och cykelväg i Ödåkra

Den befintliga bron ersätts med en ny bro som dimensioneras enligt dagens normer.
12A

Ny järnvägsbro i över väg 1387

Byggteknik och provisorier
En utbyggnad av Västkustbanan till dubbelspår i markplan enligt UA1a kan ske utan längre
driftsuppehåll för tågtrafiken. Några provisoriska spår erfordras inte utan en successiv utbyggnad
av spåren bedöms kunna ske. Korta avstängningar av tågtrafiken erfordras dock vid inlansering
av nya broar.

Järnvägen kommer att passera väg 1387 vilken ska flyttas till ett nytt läge norr om den befintliga
vägen och ansluta till Fleningevägen. Vägprofilen för väg 1387 ska sänkas så att kravet på den
fria höjden tillgodoses.
13

Åtgärd för befintlig järnvägsbro över gångväg

Bron är byggd 1998, och förberedd för dubbelspår. I samband med spårutbyggnaden handikappanpassas gångvägen genom att trapporna kompletteras med ramper.
14

Plankorsning med Fabriksgatan i Ödåkra slopas

I samband med dubbelspårsutbyggnaden slopas befintlig plankorsning med Fabriksgatan.
15

Ny järnvägsbro för gång- och cykelväg vid Häggatan i Ödåkra

Gång- och cykelvägen kommer att sänkas under järnvägen. Bron utförs som en gång- och cykeltunnel med en fri öppning på 4 m och en fri höjd på 2,7 m, dess fria bredd ska vara 11,5 m.
15B

Åtgärd för befintlig järnvägsbro över gång- och cykelväg vid Maria station

Befintlig bro bibehålls oförändrad.

Med hänsyn till byggbarheten i spår med trafik etableras två broar intill varandra. Broarna byggs
på plats i slutligt läge med spont intill den befintliga järnvägen. När den ena bron är färdigbyggd
flyttas järnvägstrafiken till denna varpå den andra bron kan byggas.
9B

Åtgärd för befintlig järnvägsbro över väg 111 vid Gyhult

Ny järnvägsbro söder om Ödåkra

Järnvägen kommer att passera en ny väg. Den fria höjden för vägen ska vara 4,7 m.
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7.4.2

UA1b

Spår och stationer
I UA1b har en avvägning skett mellan hastighetsstandard, kostnader och övriga konsekvenser.
Därför får UA1b en lägre geometrisk banstandard jämfört med UA1a. Söder om Kattarp är UA1b
lika UA1a, d.v.s. 250 km/h medges. Genom Kattarp begränsas kurvrätningen, jämfört med UA1a,
för att minska intrånget i bebyggelse. Detta medför en begränsning i största tillåtna hastighet till
200 km/h. Kurvrätningarna vid Utvälinge och Rögle utesluts helt vilket också begränsar största
tillåtna hastigheten till 200 km/h.
Stationerna i Maria, Ödåkra och Kattarp utformas med dubbelspår med 180 m långa sidoplattformar och med möjlighet till förlängning till 260 m. Stationerna i Maria och Ödåkra behålls i
nuvarande läge och, till skillnad mot UA1a, behålls stationen i Kattarp i princip i nuvarande läge,
se Figur 29. I Ödåkra föreslås samma utformning av station och vägsystem som i UA1a.

Figur 29: Idéskiss för utformning av station och vägsystem i Kattarp, UA1b. Blå-violett färg markerar bil respektive cykelparkering och orange färg markerar möjligt exploateringsområde.
(Kartunderlag: Lantmäteriet 2005. Ortofoto, Dnr: M2001/1502)

Korsande och parallella vägar
Samtliga befintliga planskilda korsningar längs sträckan breddas och behålls i nuvarande lägen.
Några plankorsningar med vägtrafik accepteras inte heller i UA1b utan dessa stängs och ersätts
med planskilda korsningar. Totalt krävs ombyggnad av 11 st befintliga broar eller underfarter och
nybyggnad av 7 eventuellt 8 st planskilda förbindelser för vägtrafik. Eftersom det inte sker någon
kurvrätning vid Utvälinge kan nuvarande bro över Vege å behållas men den kompletteras väster
om befintlig järnväg med en ny parallell bro för det nya spåret.

Figur 28: Exempellinje samt åtgärder för korsningar med vägar och vattendrag i
UA1b
(Kartunderlag: Lantmäteriet 2005. Ur GSD-Terrängkartan, Dnr: M2001/1502)

Samtliga korsningar redovisas i Figur 28 och i tabell nedan.
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1

medan järnvägen läggs på en mindre bank.

Åtgärd för befintlig järnvägsbro över gång- och cykelväg, Södra utmarken

Lika som för UA1a

9

2

Lika som för UA1a

Åtgärd för befintlig järnvägsbro över Kulltorpsvägen

Ny järnvägsbro över Flöjavägen

Lika som för UA1a
9B
3

Åtgärd för befintlig vägsbro för väg 1785 norr om Vege å

Åtgärd för befintlig trumma för Flöjbäcken

Lika som för UA1a

Järnvägen bibehåller befintligt läge varför någon ny bro inte erfordras. Befintlig bro är förberedd för en utbyggnad till dubbelspår. Ingen broåtgärd krävs.

10

4

Lika som för UA1a

Ny järnvägsbro över Vege å

11

Väster om den befintliga bron är förberedelser gjorda för att kunna bygga en ny bro. Pålar,
bottenplattor samt en del av skivstödet utfördes när den befintliga järnvägsbron över Vege å
byggdes år 1991. Bron dimensionerades enligt lastbestämmelser 1960 och klarar därför inte
dagens laster.

Åtgärd för befintlig järnvägsbro över gång- och cykelväg i Ödåkra

Lika som för UA1a
12A

I UA1b förutsätts att dock att befintlig bro bibehålls oförändrad medan den nya bron byggs
efter dagens krav. Därför är det nödvändigt med antingen en komplettering av pålarna eller
så ska en ny underbyggnad etableras. Även kompletterande bankpålning kommer att krävas
i detta broläge.
5

Ny järnvägsbro över Vagnmakaregatan

Ny järnvägbro i över väg 1387

Lika som för UA1a
13

Åtgärd för befintlig järnvägsbro över gångväg

Lika som för UA1a

Åtgärd för befintlig vägsbro för väg 112

Lika som för UA1a

14

6

Lika som för UA1a

Åtgärd för befintlig järnvägsbro över gång- och cykelväg vid Rögle

Plankorsning med Fabriksgatan i Ödåkra slopas

Ny järnvägsbro byggs i stället för den befintliga som inte klarar dagens lastnormer.

15

7

Lika som för UA1a

Ny järnvägbro över väg 1428

Ny järnvägsbro för gång- och cykelväg vid Häggatan i Ödåkra

Lika som för UA1a

15B

7C

Lika som för UA1a

Åtgärd för befintliga trummor Skavebäck

Ny järnvägsbro söder om Ödåkra

De två betongtrummorna förlängs vid dubbelspårsutbyggnaden.

16

7B

Lika som för UA1a

Ny järnvägbro över gång- och cykelväg vid Kattarps station

Åtgärd för befintlig järnvägsbro över väg 111 vid Gyhult

Bron kan förslagsvis utföras som en rambro i ett spann med anslutande vingar och stödmur.

17

8B

Lika som för UA1a

Ny järnvägsbro över Planavägen

Planavägen flyttas till nytt läge söder om den befintliga vägen. Vägprofilen sänks ca 5 m,
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Miljöskyddsåtgärder
På samma sätt som i UA1a vidtas miljöskyddsåtgärder för att minska järnvägens påverkan på
människa och miljö enligt följande:


För att minska risken för bullerstörningar vidtas bullerskyddsåtgärder först och främst vid
järnvägen i form av skärmar eller vallar. Även fastighetsnära åtgärder kan behöva vidtas,
se kapitel 9.4.



För att minska järnvägens barriäreffekter och öka säkerheten anordnas planskilda förbindelser över eller under järnvägen.



För att undvika permanenta grundvattensänkningar (där jordarna är genomsläppliga och
det finns risk för utbredd påverkan) kan täta konstruktioner blir nödvändiga vid broläge 1
(gång- och cykelväg Södra Utmarken), 2 (Kulltorpsvägen Ängelholm), 6 (gång- och cykelväg Rögle), 11 (gång- och cykelväg Ödåkra) och 15 (Häggatan Ödåkra). I övrigt bedöms grundläggningsarbetena längs sträckan ske i täta jordar eller berg.



För att minska risken för bullerstörningar vidtas bullerskyddsåtgärder först och främst vid
järnvägen i form av skärmar eller vallar. Även fastighetsnära åtgärder kan behöva vidtas,
se kapitel 9.4.



För att minska järnvägens barriäreffekter och öka säkerheten anordnas planskilda förbindelser över eller under järnvägen på alla platser utom en.



Byggteknik och provisorier
Liksom i UA1a kan en utbyggnad av Västkustbanan till dubbelspår i markplan enligt UA1b ske
utan längre driftsuppehåll för tågtrafiken. Några provisoriska spår erfordras inte utan en successiv
utbyggnad av spåren bedöms kunna ske. Korta avstängningar av tågtrafiken erfordras dock vid inlansering av nya broar.
7.4.3

För att undvika permanenta grundvattensänkningar (där jordarna är genomsläppliga och
det finns risk för utbredd påverkan) kan täta konstruktioner blir nödvändiga vid broläge 1
(gång- och cykelväg Södra Utmarken), 2 (Kulltorpsvägen Ängelholm), 6 (gång- och cykelväg Rögle), 11 (gång- och cykelväg Ödåkra) och 15 (Häggatan Ödåkra).I övrigt bedöms grundläggningsarbetena längs sträckan ske i täta jordar eller berg.
Byggteknik och provisorier
Liksom i UA1a och UA1b kan en utbyggnad av Västkustbanan till dubbelspår i markplan enligt
UA1c ske utan längre driftsuppehåll för tågtrafiken. Några provisoriska spår erfordras inte utan
en successiv utbyggnad av spåren bedöms kunna ske. Korta avstängningar av tågtrafiken erfordras dock vid inlansering av nya broar.
7.4.4

Spår och stationer
I alternativet UA1d är målet att anpassa utbyggnaden så att kostnaden ryms inom framtidsplanen.
Utgångspunkt för utformningen har varit UA1c och de förändringar och besparingar som kan utföras. För att pressa kostnaderna i UA1d jämfört med UA1c har bl.a. förutsatts att:

UA1c
Spår och stationer
UA1c innebär dubbelspårsutbyggnad helt i samma sträckning som befintligt spår. Endast mindre
spårgeometriska och tekniska förändringar görs för att öka hastigheten. På sträckan Ängelholm –
Kattarp är UA1c identisk med UA1b, vilket medger en högsta tillåtna hastighet på 200 km/h. Genom Kattarp behålls nuvarande spårgeometri, d.v.s. kurvan rätas inte, vilket innebär en största
tillåtna hastighet på 160 km/h. Söder om Kattarp, genom Ödåkra och fram till kurvan norr om
Maria station är UA1c lika UA1a, d.v.s. 250 km/h medges. Norr om Maria station rätas kurvan så
mycket som befintlig bro över väg 111 medger, vilket ger möjlighet till en hastighet på 180 km/h.

-

Befintliga broar norr om Vege å bibehålls trots att de inte klarar dagens krav.
Spärrstaket (skyddsstaket mellan spåren vid stationer) genom Ödåkra utgår så att befintliga
plattformar kan bibehållas, dock sker justering av kurvor genom Ödåkra på samma sätt som
i UA1a-c.
Befintligt spår på sträckan Kattarp – Helsingborg byts inte ut.

-

Av särskild betydelse är förutsättningen att de befintliga broar som rivs och ersätts med nya på
grund av att de dimensionerats efter äldre bestämmelser i stället kan behållas med dispens i
alternativ UA1d.

Korsande och parallella vägar
I alternativ UA1c bibehålls Planavägens korsning med järnvägen som en bomreglerad plankorsning. Övriga vägkorsningar med järnvägen utformas som planskilda korsningar i princip enligt alternativet UA1b. Alternativet UA1c omfattar således ombyggnad av 11 st befintliga broar eller
underfarter och nybyggnad av 7 st planskilda förbindelser för vägtrafik.

Korsande och parallella vägar
I likhet med UA1c förutsätts korsningen med Planavägen i Kattarp behållas som bomreglerad
plankorsning. Övriga plankorsningar förutsätts ersatta med planskilda förbindelser.

Nuvarande bro över Vege å behålls oförändrad och kompletteras väster om befintlig järnväg med
en ny parallell bro för det nya spåret.

Miljöskyddsåtgärder
På samma sätt som i UA1a vidtas miljöskyddsåtgärder för att minska järnvägens påverkan på
människa och miljö enligt följande:

Miljöskyddsåtgärder
På samma sätt som i UA1a vidtas miljöskyddsåtgärder för att minska järnvägens påverkan på
människa och miljö enligt följande:
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För att minska järnvägens barriäreffekter och öka säkerheten anordnas planskilda förbindelser över eller under järnvägen på alla platser utom en.

7.5

Utredningsalternativ 3 (UA3)
UA3 omfattar liksom UA1 hela sträckan från Ängelholm till Maria. Skillnaden mot UA1a är endast att i UA3 byggs en ny järnväg och en ny station väster om Ödåkra. Beskrivningen nedan avser endast nysträckningen utanför Ödåkra. I övrigt hänvisas till beskrivningen av utformningsalternativet UA1a.

För att undvika permanenta grundvattensänkningar kan täta konstruktioner blir nödvändiga vid broläge 15 (Häggatan Ödåkra). Vid broläge 1 (gång- och cykelväg Södra Utmarken), 2 (Kulltorpsvägen Ängelholm), 6 (gång- och cykelväg Rögle) och 11 (gång- och cykelväg Ödåkra) breddas endast befintliga broar. Grundläggningsarbetena i övrigt längs
sträckan bedöms ske i täta jordar eller berg.

Byggteknik och provisorier
En utbyggnad enligt UA1d sker etappvis inom de ekonomiska ramar som finns. Lämpligaste utbyggnadsordning av möjliga åtgärder utreds i senare skeden. Oavsett utbyggnadsordningen bedöms dock utbyggnaden ske utan längre driftsuppehåll för tågtrafiken. Några provisoriska spår
erfordras inte utan en successiv utbyggnad av spåren bedöms kunna ske. Korta avstängningar av
tågtrafiken erfordras dock vid inlansering av nya broar.

Figur 30: Utredningskorridor UA3.
(Kartunderlag: Lantmäteriet 2005. Ur GSD-Terrängkartan, Dnr: M2001/1502)
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Spår och stationer
Nytt dubbelspår förläggs väster om Ödåkra mellan Kattarp och Maria med största tillåtna hastighet 250 km/h. En ny station anläggs i det planerade bostadsområdet Duvestubbe. Stationen utformas med sidoplattformar. Plattformarna görs 180 m långa med möjlighet till förlängning till 260
m. Befintlig järnväg genom Ödåkra rivs upp.
En utflyttad station i Ödåkra har givetvis fördelar för boende i tätorten när det gäller bl.a. buller
och konsekvenser av olyckor, se kommande konsekvenskapitel. Men utflyttningen kommer också
medföra att kontakten mellan stationen och den befintliga bebyggelsen och servicefunktioner försämras. Avståndet till de befolkningstätare delarna av sydöstra Ödåkra/Björka kommer att öka ytterligare vilket försämrar tågresemöjligheter för en stor målgrupp av resenärer.
På kort sikt kommer ett utflyttat stationsläge medföra negativa konsekvenser ur tillgänglighetssynpunkt. Vad som händer på lång sikt beror på kommunens planer på bebyggelseutveckling i
Ödåkras västra delar.

Figur 32: Idéskiss för lokalisering och utformning av stationsområdet väster om Ödåkra, UA3.
(Kartunderlag: Lantmäteriet 2005. Ur GSD-Ortofoto, Dnr: M2001/1502)

Korsande och parallella vägar
Den nya järnvägen väster om Ödåkra kommer att korsa befintliga vägar på sex ställen och ett biflöde till Flöjbäcken korsas två gånger. Dessutom anordnas en vägbro för en ny väg från Allerumsvägen och in mot Ödåkra samt en järnvägsbro över ny gång- och cykelväg vid Ödåkra station. Samtliga korsningar med väg- samt gång- och cykeltrafik utformas planskilda, de flesta med
järnvägen överst. Vid broarna/portarna krävs normalt en ändring av korsande vägs höjdläge och
eventuellt även linjesträckningen. Samtliga korsningar redovisas i Figur 33 och i tabell nedan.

Figur 31: Exempellinje för UA3
(Kartunderlag: Lantmäteriet 2005. Ur GSD-Terrängkartan, Dnr: M2001/1502)
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bron utformas med möjlighet för passage av vilt.
32

Ny järnvägsbro över Horsarydsvägen

Horsarydsvägen flyttas till nytt läge söder om den befintliga vägen. Vägprofilen sänks ca
4 m.
32B

Ny järnvägsbro över gång- och cykelväg Odåkra Station

Ny järnvägsbro för gång- och cykeltrafik etableras vid Odåkra Station. Järnvägen läggs
på befintlig marknivå och gång- och cykelvägen sänks 5 m under järnvägen som en gångoch cykeltunnel.
33

Ny vägbro för Allerumsvägen

Allerumsvägens nuvarande sträckning bibehålls. Vägen passerar på en vägbro över järnvägen. Vägprofilen måste höjas ca 2 m för att klara kravet på den fria höjden för järnvägen, vilken är 6,5 m.
33B

Ny järnvägsbro över biflöde till Flöjbäcken

Förutsättningarna för denna bro är i princip desamma som för Bro Nr 31 B d.v.s. att järnvägen kommer nästan vinkelrätt att passera bäcken på en mindre bank. Järnvägen kommer att på en lång sträcka att verka som en barriär i landskapet, varför det förslås att bron
utformas med möjlighet för passage av vilt.

Figur 33: Åtgärder för korsningar med vägar och vattendrag i UA3.
(Kartunderlag: Lantmäteriet 2005. Ur GSD-Terrängkartan, Dnr: M2001/1502)

33C
30

Vägbro för ny väg söder om Ödåkra

Ny väg etableras från Allerumvägen söder ut mot Ödåkra. Järnvägen läggs på befintlig
marknivå och bilvägen korsar planskilt på en 8 m hög bank.

Ny järnvägsbro över Flöjavägen

Flöjavägen flyttas till nytt läge norr om den befintliga vägen. Vägprofilen sänks ca 5 m
medan järnvägen läggs på bank.

34

30B

Väg från Smårydsvägen till gård (Lindhult) flyttas till nytt läge norr om den befintliga
vägen. Vägprofilen sänks 4 m under befintlig marknivå och järnvägen förläggs på en 3 m
hög bank.

Åtgärd för befintlig trumma för Flöjbäcken

För Flöjbäcken krävs en ny trumma under järnvägen och utbyggnaden av järnvägen i den
nya sträckningen kräver en anpassning av dammen väster om spåret i höjd med Flöjbäcken samt omgrävning av ett biflöde till Flöjbäcken.
31

35

Ny järnvägsbro över väg 111

Järnvägen kommer att passera väg 111 öster om den befintliga bron. Vägprofilen för väg
111 sänks för att klara kravet på den fria höjden vilket är 4,7 m.

Ny järnvägsbro över Vagnmakarevägen

Vagnmakarevägen flyttas till nytt läge norr om den befintliga vägen. Vägprofilen sänks
ca 5 m, medan järnvägen läggs på en mindre bank.
31B

Ny järnvägsbro över mindre väg

Miljöskyddsåtgärder
En ny spårsträckning väster om Ödåkra innebär ett nytt element i landskapet och nya störningar.
Miljöskyddsåtgärder vidtas för att minska järnvägens påverkan på människa och miljö.

Ny järnvägsbro över biflöde till Flöjbäcken.


Järnvägen kommer att, nästan vinkelrätt, passera bäcken på en mindre bank. Järnvägen
kommer att på en lång sträcka att verka som en barriär i landskapet, varför det förslås att
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För att minska risken för bullerstörningar vidtas bullerskyddsåtgärder först och främst vid
järnvägen i form av skärmar eller vallar. Även fastighetsnära åtgärder kan behöva vidtas,
se kapitel 10.4.
För att minska järnvägens barriäreffekter och öka säkerheten anordnas planskilda förbindelser över eller under järnvägen.

8

Effekter och konsekvenser av Nollalternativet
Nollalternativet beskriver den situation som uppkommer om trafiken ökar till samma nivåer som
prognostiseras för utbyggnadsalternativen år 2025 men inga åtgärder eller utbyggnader utförs på
banan. Nollalternativets syfte är att vara ett jämförelsealternativ till de olika utbyggnadsalternativen för att kunna värdera dem gentemot alternativet ”om inget görs”. Nollalternativet ställs i sin
tur i relation till nuläget.

För att undvika permanenta grundvattensänkningar kan täta konstruktioner blir nödvändiga vid broläge 33 (Allerumsvägen), 34 (mindre väg till Lindhult) och 35 (väg 111). I övrigt bedöms grundläggningsarbetena längs sträckan ske i täta jordar eller berg.

Nollalternativet är däremot inget realistiskt alternativ eftersom en utebliven utbyggnad av Västkustbanan mellan Ängelholm och Maria i realiteten skulle innebära att den förutsedda framtida
ökningen av järnvägstrafiken inte kan ske. Banans nuvarande kapacitet är otillräcklig och redan i
dag måste omfattningen av tågtrafiken begränsas och störningar som leder till förseningar uppstår
lätt.

Byggteknik och provisorier
Nysträckningen av järnvägen sker utan att påverka befintlig tågtrafik. Endast kortare avstängning
av trafiken behövs när inkopplingen av det nya spåret ska ske. Vägbroarna kan byggas på plats
med lokala förbifarter för vägtrafiken under byggtiden.

Miljökonsekvenserna av ett Nollalternativ, med de förutsättningar som redovisats i kapitel 7.2,
beskrivs i det följande. Värderingen av Nollalternativet med avseende på trafikfunktion görs i
järnvägsutredningen.

8.1

Naturmiljö
Nollalternativet innebär ingen förändrad påverkan på naturmiljön och därmed ingen förändring
jämfört med nuläget.

8.2

Kulturmiljö
Påverkan på kulturmiljön förändras inte jämfört med nuläget.

8.3

Stads- och landskapsbild
Ingen förändring jämfört med nuläget.

8.4

Buller
En beräkning av antalet fastigheter i respektive delsträcka för nollalternativet med tågbullernivåer
över riktvärdena redovisas i Tabell 7. Ökningen av antalet tåg i nollalternativet innebär ur ljudsynpunkt en något ökad bullernivå. Detta medför också att fler fastigheter utsätts för ekvivalentbuller över riktvärdet jämfört med nuläget eftersom inga nya bullerskyddsåtgärder vidtas. Maxbullernivån påverkas inte av antalet tåg varför det totala antalet fastigheter inte påverkas. Antalet
tåg och tåghastigheter finns redovisade i bilaga 1 ”Buller- och vibrationsutredning”.
Tabell 7: Antal fastigheter som utomhus utsätts för bullernivåer över riktvärdet för miljökvalitet
Antal fastigheter med
Ängelholm
Rögle
Kattarp
Ödåkra
LAeq > 60 dBA
18 st
9 st
18 st
60 st
LAeq > 55 dBA alt. LAmax >70 dBA
48 st
35 st
78 st
247 st
Totalt antal fastigheter för vilka
riktvärden överskrids
48 st
35 st
78 st
247 st
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8.5

Vibrationer

8.9

Vibrationsnivån förändras inte mycket utifrån dagens situation, det vill säga att det finns risk för
kännbara vibrationer för de hus som ligger närmast spåren. Nivån bedöms dock ligga under de
uppställda riktvärdena.

8.10
8.6

Utsläpp av föroreningar till luft, mark och vatten

Säkerhetseffekter
Med oförändrad banstandard och ökad trafik ökar sannolikheten för olyckshändelser såsom urspårning, sammanstötning, brand, personolyckor och plankorsningsolyckor jämfört med idag.
Konsekvenserna av dessa olyckor blir ungefär desamma som idag eftersom omgivningsförhållandena (boende, byggnader etc) inte förändras.
En sammanvägning av sannolikhet och konsekvens resulterar således i att riskerna för oönskade
händelser ökar i nollalternativet.
Även den kvantitativa analysen för plankorsningsolyckor, sammanstötningar och urspårningar visar på ökade risker, både när det gäller individ- och samhällsrisk. Se Tabell 8 för individrisk. För
diagram samhällsrisk se Figur 47.

8.11

8.12

Naturresurser
Inga nya naturresurser tas i anspråk.

8.13

Indirekta effekter
Indirekt kan luftföroreningarna från vägtrafiken komma att öka mer i Nollalternativet än i utbyggnadsalternativen på grund av att järnvägen blir mindre konkurrenskraftig eftersom kapaciteten är lägre och trafiken drabbas av fler och längre störningar.
Lokalt kan fler bomfällningar i Ödåkra leda till bilköer som i sin tur ökar barriäreffekten på genomfartsgatan och även innebär ökade utsläpp av luftförorenande avgaser.
Den regionala samhällsutvecklingen hämmas av en dåligt fungerande kollektivtrafik.

Magnetfält
Avståndet mellan banan och byggnader i banans närhet förblir detsamma som idag. Antalet bostäder som ligger i järnvägens direkta närområde, inom 20 m från banan, förblir därmed också
oförändrat i förhållande till nuläget. Det handlar om 1 hus i Ängelholm, 1 i Rögle, 2 i Kattarp och
14 i Ödåkra.
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Markanvändning och intrång
Ingen förändring jämfört med nuläget. Förutsättningarna för markanvändningen påverkas inte i
någon nämnvärd utsträckning.

Tabell 8: Beräknad individrisk för nuläge och nollalternativ.
Grått fält markerar det alternativ som ger lägst risk på respektive avstånd från spåret.
Avstånd (m)
Nuläge
Nollalternativ
0,00011
0,00023
0
0,0000029
0,000006
10
0,0000029
0,000006
15
0,0000029
0,000006
20
0
0
25

8.8

Rekreation och friluftsliv
Inga större förändringar mot dagsläget. Bullerbelastningen, ekvivalentnivån, utmed banan skulle
bli marginellt högre än vad den är idag på grund av den ökade trafikeringen. Detta märks framförallt på att tågen kommer betydligt tätare. Då tågbullret återkommer med tätare intervall upplevs det i allmänhet som mer störande och den rekreativa kvalitén i närheten av järnvägen blir
därmed lägre.

Utsläppen till luft bedöms marginella, emission av slitagepartiklar bedöms vid normal drift öka
proportionellt mot trafikökningen. Någon risk för överskridanden av miljökvalitetsnormer för
partiklar bedöms inte föreligga.

8.7

Boendemiljö, trygghet och barriärer
Med en ökad trafikering kommer barriäreffekten att öka jämfört med dagsläget genom att bommarna i befintliga plankorsningar kommer att vara nere vid fler tillfällen. Trygghetsaspekten bedöms inte påverkas.
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9

Effekter och konsekvenser Utredningsalternativ 1a-d

9.1

Naturmiljö
Effekter Ängelholm
UA1a-d
Samtliga alternativ innebär ett begränsat intrång i riksintresse för kustzonen. Mellan Ängelholm
och Vege å går järnvägen genom ett stort område med såkallad skyddsskog (se Figur 8). Skyddsskog får inte avverkas utan Skogsstyrelsens tillstånd. UA1a innebär på grund av kurvrätning norr
om Vege å ett något större intrång i dessa intressen än de övriga alternativen.
Vid Vege å, där en helt ny dubbelspårsbro byggs öster om nuvarande bro på grund av kurvrätningen i UA1a, berörs det regionala naturvårdsintresset Vegeholm och Vege å och Vege ås mynning (N1) samt även en nyckelbiotop (Ny1) och strandskydd vid Vege å. I UA1b-d berörs samma
intressen men intrången är av mindre omfattning då dessa alternativ bara omfattar en enkelspårsbro för det nya spåret väster om befintlig bro.
Breddningen av spårområdet innebär att en del vegetation som har ett värde för banvallens funktion som ekologisk korridor i landskapet måste tas bort på ett flertal platser utmed sträckan.
Konsekvenser Ängelholm
Utbyggnaden av järnvägen på aktuell sträcka bedöms inte innebära någon påtagligt skada på natur- och kulturvärden inom riksintresset för kustzonen. En spårutbyggnad på den nordvästra sidan
om befintligt spår mellan Ängelholm och Vege å kommer dock att innebära påverkan på trädvegetation som idag finns utmed spåret. Konsekvensen blir att den biologiska mångfalden kan
komma att minska något i området om stora gamla träd behöver avverkas. Vegetationen ligger
inom den såkallade skyddsskogen och får inte avverkas utan Skogsstyrelsens tillstånd. Avverkningen av en mindre mängd träd utmed järnvägen bedöms inte påverka skyddsskogens funktion
som bindare av flygsand.

Figur 34: Befintlig bro över Vege å
Natura 2000
Ängelholms kronopark (SE0420233), markerad N 2000 1 i Figur 6 ligger ca 650 m från järnvägen och Jonstorp-Vege ås mynning (SE0430147) och Skälderviken (SE0430125), markerade N
2000 2 i samma figur ligger ca 850 m från järnvägsbron över Vege å.

Intrången i naturvårdsintressena vid Vege å, N1, strandskydd och Ny1, bedöms för alla alternativen som relativt marginella (även om intrånget är något större i UA1a) och utan avgörande betydelse för naturvårdsintresset.

Då banan är elektrifierad och inga godståg kommer att gå på sträckan bedöms risken för påverkan
på natura 2000-områdena som extremt liten. Järnvägen och trafikeringen på banan bedöms därför
inte innebära en verksamhet som på ett betydande sätt kan påverka miljön i de aktuella natura
2000-områdena. Något tillstånd (enligt miljöbalken) bedöms således inte krävas.

Under byggskedet av en ny bro över Vege å måste skydds- och säkerhetsåtgärder vidtas för att
inga föroreningar som påtagligt kan påverka djur och växtliv hamnar i vattnet. Eventuella konsekvenser och åtgärder kommer att behandlas separat i den ansökan till miljödomstolen som krävs
för vattenverksamhet. En sådan ansökan med tillhörande MKB lämnas in till miljödomstolen inför byggande av bron.

Effekter Rögle
UA1a-d
Utbyggnaden till dubbelspår innebär genom kurvrätningen i UA1a att järnvägen kommer längre
ifrån Rögle än i dagsläget, vilket för detta alternativ innebär att inga utpekade bevarandeintressen
för natur berörs på denna del. För övriga alternativ bedöms utbyggnad med nytt spår väster om
det befintliga innebära intrång i det kommunala naturvårdsintresset Nk1 Rögle dammar. Det
kommunala intresset Nk2 Rögle Säteri berörs inte av utbyggnadsalternativen.

Banvallens status som ekologisk korridor kommer att påverkas då vegetation utmed banvallen tas
bort. Detta gäller främst där banan går i ett annars öppet jordbrukslandskap, exempelvis söder om
Vegeholm. På sikt kommer banvallen att återkoloniseras och bedöms därmed återfå sin ekologiska funktion.

Breddningen av spårområdet innebär att en del vegetation som har ett värde för banvallens funktion som ekologisk korridor i landskapet måste tas bort utmed sträckan.

K:\Iuppdrag\209026\Teknik\=MKB=\MKB_12.Doc

48 (79)

2006-09-25

Västkustbanan, delen Ängelholm - Maria, Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande Järnvägsutredning

Konsekvenser Rögle
Intrånget i det kommunala naturvårdsintresset Nk1 bedöms förhållandevis marginellt och utan betydelse för områdets bevarandeintentioner. Den mark som tas i anspråk utgörs till stor del av tidigare jordbruks- och järnvägsmark.

Konsekvenser Ödåkra
Påverkan på biotopskyddade objekt i jordbrukslandskapet berör främst enstaka träd i änden på rader som ansluter mot järnvägen. Förlusten av dessa enstaka träd bedöms inte påverka biotopen
som helhet, men kräver likväl dispens från länsstyrelsen.

Banvallens status som ekologisk korridor kommer att påverkas då vegetation utmed banvallen tas
bort. Detta gäller främst där banan går i ett annars öppet jordbrukslandskap, exempelvis vid Rögle samhälle. På sikt kommer banvallen att återkoloniseras och bedöms därmed återfå sin ekologiska funktion.

Utbyggnaden av järnvägen genom strandskyddsområdet bedöms inte påverka förutsättningarna
för friluftsliv eller livsvillkoren för växt och djurlivet.
Intrånget vid det kommunala naturvårdsintresset Nk3 Flöjen till följd av nytt spår och väganläggning är relativt begränsad och bedöms inte innebära någon påtaglig negativ påverkan på naturmiljön utmed bäcken.

Effekter Kattarp
UA1a-d
Norr om Kattarp korsar järnvägen Skavebäck som har strandskyddsbestämmelser.

Förlusten av trädraden utmed Södra Rälsgatan i Ödåkra innebär att den biologiska mångfalden
minskar något i tätorten då mängden gamla träd reduceras. Då det finns en stor mängd träd i omgivningen i anslutning till tätortens södra del bedöms påverkan på naturmiljön totalt sett inte ha
någon påtaglig negativ konsekvens.

I Kattarp kommer UA1a att innebära intrång i biotopskyddade objekt i form av en trädrad (Oxlar)
utmed Möllarpsvägen och två märgelgravar/åkerholmar väster om Kattarp. Även andra biotopskyddade objekt i form av exempelvis diken och stenmurar kan komma att beröras.

Intrång i det kommunala naturvårdsintresset Nk5 innebär att banvallskanten som här hyser förhållandevis stora biologiska värden exploateras och att banvallens värde som ekologisk korridor
därmed minskar något.

Konsekvenser Kattarp
Utbyggnaden av järnvägen genom strandskyddsområdet bedöms inte påverka förutsättningarna
för friluftsliv eller livsvillkoren för växt och djurlivet.

Ett nytt spår på den östra sidan om det befintliga vid Naturreservatet Väla skog innebär ett intrång
i kanten på reservatet och nyckelbiotopen Ny2. Intrånget kommer att ske i den för naturmiljön
mycket värdefulla brynzonen, som hyser ett särskilt rikt djur och växtliv. Träd- och buskvegetation kommer att behöva tas bort utmed hela den västra kanten på reservatets skogsområde som
idag gränsar mot järnvägen. Detta kan komma att påverka den biologiska mångfalden negativt i
reservatet. Ett intrång i naturreservat kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

Minst en tredjedel av den biotopskyddade trädraden utmed Möllarpsvägen och ca hälften av åkerholmarnas/märgelgravarnas yta bedöms beröras i UA1a. Ur naturmiljösynpunkt är detta olyckligt
och minskar förutsättningarna till att bibehålla en hög biologisk mångfald i området. Påverkan på
biotopskyddet kräver dispens från länsstyrelsen.
Effekter Ödåkra
UA1a-d
Norr om Ödåkra passerar järnvägen området vid Flöjen och Fleningetorp med växthus, odlingsmarker. Fälten avgränsas här av trädrader i jordbruksmark som har ett generellt biotopskydd. Enstaka träd kan komma att beröras. Söder om Ödåkra kan enstaka träd i trädrad öster om spåret
komma att beröras. Även andra biotopskyddade objekt i form av exempelvis diken och stenmurar
kan komma att beröras på delsträckan. Vid Flöjen korsas Flöjbäcken som har strandskyddsbestämmelser och här kommer ett nytt spår på den östra sidan om det befintliga spåret att påverka
det kommunala naturvårdsintresset Nk3 Flöjen.

Järnvägsutbyggnaden bedöms endast marginellt påverka järnvägens barriärverkan ur ekologisk
synvinkel för växters och djurs spridningsmöjligheter mellan Väla skog och Smårydsskogen.
Åtgärder Ängelholm – Maria
Eventuella åtgärder med anledning av intrånget i naturreservatet Väla skog kommer att diskuteras
med Länsstyrelsen.
Om det nya spåret kunde förläggas på den västra sidan istället för den östra sidan om befintligt
spår skulle intrånget i Väla skog undvikas och istället komma att ske främst på jordbruksmark
med avsevärt lägre ekologiskt värde inom det regionala naturvårdsintresset ”Området mellan
Småryd och Väla” (N3) och det kommunala naturvårdsintresset Nk4.

I Ödåkra, som utgör en trång passage, föreslås det nya spåret förläggas väster om det befintliga
spåret i samhällets södra delar för att minimera intrången på tomtmark och få en bättre geometrisk banstandard. Detta medför dock att en trädrad utmed Södra Rälsgatan måste tas bort.
Söder om Ödåkra innebär en spårutbyggnad på östra sidan om befintligt spår intrång i det kommunala naturvårdsintresset Nk5 och ytterligare något längre söderut blir det ett intrång i naturreservatet Väla skog som även sammanfaller med det regionala naturvårdsintresset ”Området mellan Småryd och Väla” (N3) samt intrång nyckelbiotopen Ny2 som ligger inom reservatet. Intrånget i reservatet Väla skog bedöms med den redovisade exempellinjen uppgå till knappt 0,3 ha.
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Effekter Rögle
UA1a-d
Norr om Rögle bedöms en känd fornlämning att kunna beröras av UA1a vid den planerade kurvrätningen. I övriga alternativ behålls nuvarande kurvstandard och det nya spåret antas förläggas
väster om det befintliga vid den aktuella fornlämningen.
Utmed en 4,5 km lång sträcka passerar järnvägen genom det regionala intresseområdet Rögle (K3
på karta Figur 10). Strax söder om Rögle korsas en äldre kulturväg av korridoren, väg 1428. Vägen leder från Rögle gård och västerut. Befintlig järnvägsbro måste ersättas med nya broar och
vägprofilen ska här sänkas något för att klara kraven på fri höjd under bron.
Konsekvenser Rögle
Vid påverkan på känd fornlämning krävs arkeologisk utredning och tillstånd enligt kulturminneslagen.
Markintrånget inom det regionala intresseområdet Rögle bedöms medföra endast små konsekvenser. Varken godsmiljön eller strukturerna kring plattgården Västraby bedöms blir svårare att uppfatta. Det är dock viktigt att påpeka att eventuella bullerskyddande åtgärder i det öppna landskapspartiet kan komma att medföra störningar för siktlinjer och liknande.
Den marginella förändringen av profilen och de nya broarna över väg 1428 bedöms inte påverka
dess kulturvärde, då vägen redan i dag är ombyggd och sträckningen modifierad så att den avviker från det tidigare mer rätlinjiga vägsystemet.

Figur 35: Ortofoto över området kring Småryd och Väla skog.
(Kartunderlag: Lantmäteriet 2005. Ortofoto, Dnr: M2001/1502)

9.2

Åtgärder Rögle
Utformningen av bullerskydden vid Rögle kräver omsorgsfull anpassning för att inte medföra
störningar för siktlinjer och försvåra möjligheten att uppfatta landskapsstrukturen.

Kulturmiljö
Effekter Ängelholm
UA1a-d
Vid Ängelholm går järnvägen genom det regionala bevarandeintresset Ängelholm (K 1 på karta
Figur 10). Utbyggnaden till dubbelspår innebär ett visst intrång i området. Vid Vege å kan en utbyggnad enligt UA1a på östra sidan av befintlig järnväg inkräkta i utkanten av det skogsområde
som omger Vegeholm och som ingår i det regionala intresseområdet Vegeholm (K2 på kartan).
Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet berörs söder om Vege å.
Fornlämningen i den södra änden av delsträckan bedöms inte påverkas.
Konsekvenser Ängelholm
Utbyggnaden inom den södra delen av det regionala intresseområdet Ängelholm bedöms inte få
några påtagliga konsekvenser för kulturmiljön. Intrånget i skogspartiet i utkanten av det regionala
intresseområdet Vegeholm, som uppkommer vid uträtning av kurvan vid Vege å i UA1a, bedöms
inte påtagligt påverka kulturmiljöns bevarandeintressen i området.
Intrånget i området för Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet är marginellt och bedöms
inte innebära några konsekvenser för bevarandeintresset.
Åtgärder Ängelholm
Inga åtgärder föreslås.
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Figur 37: Järnvägen genom Kattarp som med sina höga bullervallar delar upp samhället i två
delar. Vy från järnvägsövergången mot norr.

Figur 36: Befintlig bro över väg 1428. Vy från väster.
Effekter Kattarp
UA1a-d
Två kända fornlämningar och ett område där under mark dolda fornlämningar förväntas, ligger
inom korridoren på delsträckan.

Åtgärder Kattarp
Utformningen av bullerskydden i Kattarp kräver omsorgsfull anpassning för att inte medföra störningar för siktlinjer och möjligheten att uppfatta samhällsstrukturen.

I Kattarp kommer samhällsstrukturen påverkas av framförallt UA1 a och i mindre omfattning av
UA1b genom den planerade kurvrätningen.

Effekter Ödåkra
UA1a-d
Norr om Ödåkra, vid Flöjen, korsar järnvägen en av de äldre kulturvägarna. Denna plankorsning
ska byggas om till en planskild korsning där vägen går under järnvägen.

Konsekvenser Kattarp
De kända fornlämningarna bedöms inte påverkas av utbyggnadsförslaget, medan området med
under mark förväntade fornlämningar kommer att påverkas. Påverkan på eventuella fornlämning
kräver arkeologisk utredning med sökschaktsgrävning och tillstånd enligt kulturminneslagen.

Vid Fleningetorp kommer järnvägsutbyggnaden innebära att järnvägen kommer närmare ett antal
hus.

I Kattarp påverkas vägnät och byggnader på västra sidan av spårområdet av en rätning av kurvan.
I framförallt UA1a försvinner därmed bilden av det tvåsidiga stationssamhället med bostäder och
offentliga inrättningar på banans östsida och industri och bostäder på den västra sidan. För bebyggelsen som växt fram på den västra sidan, framförallt utmed Möllarevägen, kommer sambandet med orten i övrigt att försvagas om järnvägen dras fram enligt UA1a. Nya bullerskyddsskärmar kommer i samtliga alternativ att visuellt dela upp samhället i två skilda delar, men konsekvensen bedöms bli mindre i UA1a som går i utkanten av samhället. Redan dagens bullerdämpande åtgärder innebär visuella barriärer som delar samhället i två delar.
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I Ödåkra tätort får den bredare korridoren följder för bebyggelsemiljön och kulturmiljön främst
genom ökade krav på bullerskyddande åtgärder, men även genom intrång på tomt- och gatumark
samt genom nya planskilda korsningar. Utmed Södra Rälsgatan i samhällets södra del, ligger ett
par villor från förra sekelskiftet med mycket högt kulturhistoriskt värde (miljö A i fig nedan). Vidare finns det utmed Vintapparegatan en rad hus med stort kulturhistoriskt värde (miljö D). Bebyggelsen har en tydlig koppling till Ödåkra som stationssamhälle och den tidigare spritfabriken
(miljö C). I de centrala delarna kommer bebyggelsen och ovan nämnda byggnader främst att påverkas av bullerdämpande åtgärder.
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Figur 38: Kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer i centrala Ödåkra.
Kartunderlag: © Stadsbyggnadskontoret Helsingborg. Nyttjanderätt medgiven datum 2006-08-31

Figur 39: Vy utmed Lövskogsgatan mot järnvägen i södra delen av Ödåkra.

Vägen från Fleninge genom Ödåkra mot Allerum tillhör det gamla kulturvägskiktet. Utbyggnadsförslagen innebär att denna väg, som idag inte korsar järnvägen, åter knyts samman genom en ny
planskild järnvägskorsning.
Längst i söder berör korridoren det regionala kulturmiljöintresset Helsingborgs stadsområde.
Konsekvenser Ödåkra
Den nya planskilda korsningen vid Flöjen med ny järnvägsbro och en viss omdragning och nedsänkning av vägen bedöms här innebära en viss påverkan på vägens kulturvärde då siktlinjen utmed vägen bryts och det annars rätvinkliga vägsystemet kröks.
Bebyggelsekoncentrationen vid Fleningetorp kommer att bli något tydligare uppdelad i två delar
av en bredare järnvägskorridor och en planskild korsning med järnvägen. Bullerdämpande åtgärder kräver omsorgsfull utformning för att inte skapa visuella barriärer.
Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen berörs inte direkt av järnvägsutbyggnaden, men bebyggelsemiljön vid de kulturhistoriskt mycket värdefulla husen utmed Södra Rälsgatan kommer
att påverkas negativt när trädraden utmed gatan tas bort. Ett hus utmed Vintapparegatan (hus 61)
med stort kulturhistoriskt värde kan eventuellt drabbas av ett mindre intrång på tomtmark på
grund av den nya planskilda korsningen för vägtrafik som planeras. Ett sådant intrång bedöms
negativt ur kulturmiljösynpunkt. De bullerskyddsskärmar som krävs inne i Ödåkra kan komma att
innebära visuella barriärer som delar samhället i två delar, bryter visuella samband och försvårar
förståelsen av samhällsstrukturen. Detta gäller speciellt om ogenomsiktliga skärmar med en höjd
över 2 meter används.
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Figur 40: Fotomontage som visar ett exempel på hur vyn kan komma att förändras av alternativ
UA1a-d med en bullerskyddsskärm på ca 3 m över rälsöverkant.
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Samhällets ursprung som stationssamhälle blir också svårare att förstå när plankorsningen mitt i
byn försvinner.
Att knyta samman den gamla kulturvägen mellan Fleninge och Allerum bedöms innebära en positiv konsekvens för vägens kulturmiljövärde.
Konsekvenserna för det regionala kulturmiljöintresseområdet Helsingborgs stadsområde bedöms
bli små då det handlar om att lägga ett nytt spår vid sidan om det befintliga utan att några kulturmiljökomponenter påverkas.
Åtgärder Ödåkra
Utformningen av bullerskydden i Ödåkra kräver omsorgsfull anpassning för att inte medföra störningar för siktlinjer, visuella samband och möjligheten att uppfatta samhällsstrukturen.
Intrången på fastigheten med stort kulturhistoriskt värde kan minskas eller undvikas genom stödmurar mellan vägen och tomtmarken eller justering av vägens läge.

Figur 42: Fotomontage som visar ett exempel på hur vyn kan komma att förändras av alternativ UA1a-d med en bullerskyddsskärm på ca 3 m över rälsöverkant.

9.3

Stads- och landskapsbild
Effekter Ängelholm – Maria
Intrång kommer i alla alternativ att ske i regionalt intresse mellan Vege å och Vegeholm med
högsta värde med avseende på terrängformer och naturvärde.
Järnvägsutbyggnaden innebär nya järnvägskomponenter i form av fler kontaktledningsstolpar och
bullerskyddsåtgärder (se fotomontage nedan).
Utbyggnaden innebär även nya planskilda korsningar, bland annat nya vägunderfarter i Kattarp
och Ödåkra.
Konsekvenser Ängelholm – Maria
Intrånget i det regionalt intresset mellan Vege å och Vegeholm, med högsta värde med avseende
på terrängformer, som uppkommer då en ny bro och ett nytt spår förläggs väster om befintligt
spår och bro bedöms inte ha någon större påverkan på landskapsbilden då det sker inom ett trädbevuxet och relativt otillgängligt område.

Figur 41: Vy utmed Bäckarpsgatan mot järnvägen i norra delen av Ödåkra.

Breddningen av spårområdet, bullerskyddsskärmar, fler kontaktledningsstolpar och nya planskilda korsningar under järnvägen innebär att stads- och landskapsbilden påtagligt förändras och får
nya inslag i form av väg- och järnvägsanläggningar. Bullerskyddsskärmarna, och då framförallt
om de 3 eller 4 m höga väljs, kommer i hög utsträckning att bryta av den visuella kontakten över
spåren. Skärmar och/eller vallar kommer att behövas i Ängelholm, Vegeholm, Rögle, Kattarp
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samt Ödåkra och de kommer påtagligt påverka stads- och landskapsbilden. Dels på grund av att
de skymmer delar av det som finns på andra sidan spåret och kan komma att skära av utblicken
över det öppna vidsträckta landskapet och dels i sig själv som ett nytt inslag i stads- och landskapsbilden. Den upplevda påverkan blir naturligtvis mer påtaglig i närheten av bullerskydden
och avtar med avståndet.
Nya planskilda korsningar kommer alla att utföras som underfarter. Utanför tätorter bedöms dessa
inte påverka landskapsbilden nämnvärt, medan nya vägunderfarter i tätorter, framförallt den i
Ödåkra, riskerar att påverkar stadsbilden negativt i form av djupa nershaktningar med höga slänter.
Åtgärder Ängelholm – Maria
Stor vikt måste fästas vid utformningen och detaljprojekteringen av de nya väg- och järnvägsanläggningarna. Det är viktigt att ett övergripande helhetsgrepp tas över alla anläggningar vad gäller
utformning och färgsättning. Stor omsorg måste även ägnas utformningen av bullerskyddsåtgärderna för att minimera de negativa konsekvenserna, exempelvis genom möjligheten till bibehållen
visuell kontakt över spåren med hjälp av genomsiktliga eller delvis genomsiktliga bullerskydd.
Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder som ersätter omfattande bullerskyddsvallar i landskapet kan
ibland vara att föredra. (se även beskrivning nedan i avsnittet om buller).
En nerschaktning av banan med 0,5 m genom Ödåkra skulle innebära att bullerskyddsskärmarna
kan sänkas med motsvarande höjd, vilket skulle ge positiva konsekvenser för stadsbilden i stort.
Lokalt innebär en nerschaktning att planskilda underfarterna måste sänkas vilket leder till något
större ingrepp och konsekvenser i form av djupare skärningar. För gång- och cykeltrafik medför
djupare underfarter att järnvägens barriäreffekt ökar.

Figur 43: Vy utmed Planavägen i Kattarp mot järnvägsövergången.

Figur 44: Fotomontage som visar ett exempel på hur vyn kan komma att förändras av alternativ UA1b med en bullerskyddsskärm på ca 3 m över rälsöverkant.
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9.4

Buller
För att dämpa tågbullernivåerna så att aktuella riktvärden för buller innehålls krävs omfattande
åtgärder. Om bullerdämpningen enbart skulle uppnås med bullerskydd som placeras nära spåret
så skulle väldigt höga (över 4 m höga) skärmar behövas. Sådana skärmar är självklart orimliga
med hänsyn till bl.a. stadsbild och barriäreffekter varför det behövs en kombination av skärmar
längs spåren och fastighetsnära åtgärder för att tillgodose riktvärdena.
Effekter Ängelholm
För avsnittet i Ängelholm finns redan i dagsläget bullerskydd främst bestående av jordvallar som
på flera avsnitt har höjden 4 m över spåret. För en utbyggnad till dubbelspår har därför endast ett
alternativ beräknats där det befintligt bullerskyddet kompletteras på de platser där det är luckor i
vallen så att ett sammanhängande bullerskydd erhålles.
För Vegeholm är det marginella skillnader mellan de fyra olika underalternativen vad det gäller
järnvägens läge i förhållande till befintlig bebyggelse. För en utbyggnad till dubbelspår i markplan har alternativ där bullerskyddsskärmen har höjden 2 m, 3 m respektive 4 m beräknats.
I nedanstående tabeller redovisas beräknat antal fastigheter där riktvärdena överskrids med de föreslagna bullerskyddsskärmar och för vilka kompletterande fastighetsnära åtgärder krävs för att
tillgodose planeringsmålen för god miljökvalitet. Antalet tåg och tåghastigheter finns redovisade i
bilaga 1 ”Buller- och vibrationsutredning”.

Figur 45: Vy utmed Björkavägen i Ödåkra mot järnvägsövergången.

Tabell 9: Ängelholm UA1a-d. Antal fastigheter som utomhus
utsätts för bullernivåer över riktvärdet för miljökvalitet.
Antal fastigheter med
4 m bullerskydd1)
LAeq > 60 dBA
0 st
LAeq > 55 dBA alt.
5 st
LAmax >70 dBA
Totalt antal fastigheter
5 st
1)
avser höjd över rälsöverkant, vilket för bana i markplan vanligen innebär
ytterligare ca 0,5 m räknat från marknivån.

På den östra sidan spåren planeras en komplettering av befintliga vallar med höjden 4 m. Total
skärmlängd för tillkommande bullerskydd Vid Ängelholm beräknas till 0,5 km.
Tabell 10: Vegeholm UA1a-d. Antal fastigheter som utomhus utsätts för bullernivåer över riktvärdet för miljökvalitet.
Antal fastigheter med
2 m bullerskydd1) 3 m bullerskydd1) 4 m bullerskydd 1)
LAeq > 60 dBA
4 st
0 st
0 st
LAeq > 55 dBA alt.
10 st
10 st
10 st
LAmax >70 dBA
Totalt antal fastigheter
10 st
10 st
10 st
1)
avser höjd över rälsöverkant, vilket för bana i markplan vanligen innebär ytterligare ca 0,5 m räknat från marknivån.

Total skärmlängd för bullerskydden i Vegeholm beräknas till 0,5 km placerade på den västra sidan om spåren.
Figur 46: Fotomontage som visar ett exempel på hur vyn kan komma att förändras av alternativ UA1a-d med en bullerskyddsskärm på ca 3 m över rälsöverkant.
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Tabell 13: Kattarp UA1b. Antal fastigheter som utomhus utsätts för bullernivåer över riktvärdet
för miljökvalitet.
Antal fastigheter med
2 m bullerskydd1) 3 m bullerskydd1) 4 m bullerskydd 1)
LAeq > 60 dBA
0 st
0 st
0 st
LAeq > 55 dBA alt.
75 st
60 st
45 st
LAmax >70 dBA
Totalt antal fastigheter
75 st
60 st
45 st

Effekter Rögle
UA1a innebär en spårrätning vid Rögle. Spårrätningen innebär i sin tur att järnvägen förflyttas
mot öster dvs längre bort från befintlig bebyggelse. I UA1b-d följer järnvägen befintlig sträckning. Skillnaderna mellan underalternativen a-d är marginella. Alternativ där bullerskyddsskärmen har höjden 2 m, 3 m respektive 4 m har beräknats. I nedanstående tabell redovisas beräknat
antal fastigheter där riktvärdena överskrids med de föreslagna bullerskyddsskärmar och för vilka
kompletterande fastighetsnära åtgärder krävs för att tillgodose planeringsmålen för god miljökvalitet. Antalet tåg och tåghastigheter finns redovisade i bilaga 1 ”Buller- och vibrationsutredning”.

1)

avser höjd över rälsöverkant, vilket för bana i markplan vanligen innebär ytterligare ca 0,5 m räknat från marknivån.

Tabell 11: Rögle UA1a-d. Antal fastigheter som utomhus utsätts för bullernivåer över riktvärdet
för miljökvalitet.
Antal fastigheter med
2 m bullerskydd1) 3 m bullerskydd1) 4 m bullerskydd 1)
LAeq > 60 dBA
0 st
0 st
0 st
LAeq > 55 dBA alt.
ca 15 st
ca 10 st
ca 6 st
LAmax >70 dBA
Totalt antal fastigheter
ca 15 st
ca 10 st
ca 6 st

Tabell 14: Kattarp UA1c-d. Antal fastigheter som utomhus utsätts för bullernivåer över riktvärdet
för miljökvalitet.
Antal fastigheter med
2 m bullerskydd1) 3 m bullerskydd1) 4 m bullerskydd 1)
LAeq > 60 dBA
0 st
0 st
0 st
LAeq > 55 dBA alt.
42 st
34 st
25 st
LAmax >70 dBA
Totalt antal fastigheter
42 st
34 st
25 st

1)

avser höjd över rälsöverkant, vilket för bana i markplan vanligen innebär ytterligare ca 0,5 m räknat från marknivån.

1)

avser höjd över rälsöverkant, vilket för bana i markplan vanligen innebär ytterligare ca 0,5 m räknat från marknivån.

Total skärmlängd för bullerskydden i Rögle beräknas till 1,4-1,5 km placerade på den västra sidan
om spåren.

Total skärmlängd för bullerskydden i Kattarp beräknas till 0,8 km placerade på den västra sidan
om spåren och 1,2 km placerade på den östra sidan om spåren i tätorten.

Effekter Kattarp
UA1a innebär en spårrätning där järnvägen förflyttas mot väster och medger en hastighet på 250
km/h. UA1b omfattar en mindre långtgående spårrätning som medger en hastighet på 200 km/h.
UA1c och d innebär att det nya dubbelspåret helt förläggs i befintlig sträckning vilket medger en
hastighet på ca 160 km/h och att bullerskyddsåtgärderna vid spåret kan genomföras som en komplettering av befintliga bullerskydd. Antalet tåg och tåghastigheter finns redovisade i bilaga 1
”Buller- och vibrationsutredning”.

Effekter Ödåkra
I UA1a-c medger banstandarden en hastighet på 250 km/h genom Ödåkra. I praktiken innebär utformningen i Kattarp att tågen inte hinner accelerera upp till mer än strax över 200 km/h i Ödåkra
i UA1c och d. Därav det olika antalet bullerutsatta fastigheter i nedanstående tabeller. Antalet tåg
och tåghastigheter finns redovisade i bilaga 1 ”Buller- och vibrationsutredning”.
Alternativ där bullerskyddsskärmen har höjden 2 m, 3 m respektive 4 m har beräknats. I nedanstående tabell redovisas beräknat antal fastigheter där riktvärdena överskrids med de föreslagna
bullerskyddsskärmar och för vilka kompletterande fastighetsnära åtgärder krävs för att tillgodose
planeringsmålen för god miljökvalitet.

Alternativ där bullerskyddsskärmen har höjden 2 m, 3 m respektive 4 m har beräknats. I nedanstående tabell redovisas beräknat antal fastigheter där riktvärdena överskrids med de föreslagna
bullerskyddsskärmar och för vilka kompletterande fastighetsnära åtgärder krävs för att tillgodose
planeringsmålen för god miljökvalitet.

Tabell 15: Ödåkra UA1a-b. Antal fastigheter som utomhus utsätts för bullernivåer över riktvärdet
för miljökvalitet.
Antal fastigheter med
2 m bullerskydd1) 3 m bullerskydd1) 4 m bullerskydd 1)
LAeq > 60 dBA
48 st
0 st
0 st
LAeq > 55 dBA alt.
264 st
213 st
155 st
LAmax >70 dBA
Totalt antal fastigheter
264 st
213 st
155 st

Tabell 12:Kattarp UA1a. Antal fastigheter som utomhus utsätts för bullernivåer över riktvärdet
för miljökvalitet.
Antal fastigheter med
2 m bullerskydd1) 3 m bullerskydd1) 4 m bullerskydd 1)
LAeq > 60 dBA
0 st
0 st
0 st
LAeq > 55 dBA alt.
27 st
23 st
21 st
LAmax >70 dBA
Totalt antal fastigheter
27 st
23 st
21 st

1)

avser höjd över rälsöverkant, vilket för bana i markplan vanligen innebär ytterligare ca 0,5 m räknat från marknivån.

1)

avser höjd över rälsöverkant, vilket för bana i markplan vanligen innebär ytterligare ca 0,5 m räknat från marknivån.
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Tabell 16: Ödåkra UA1c-d. Antal fastigheter som utomhus utsätts för bullernivåer över riktvärdet
för miljökvalitet.
Antal fastigheter med
2 m bullerskydd1) 3 m bullerskydd1) 4 m bullerskydd 1)
LAeq > 60 dBA
38 st
0 st
0 st
LAeq > 55 dBA alt.
203 st
159 st
115 st
LAmax >70 dBA
Totalt antal fastigheter
203 st
159 st
115 st

9.5

Effekter Ängelholm – Maria
Kontrollmätningar av vibrationer för bedömning av om vibrationsnivåer förekommer som riskerar att störa boendekomforten i befintliga bostadshus utmed banan har visat att det generellt är
låga vibrationsnivåer i bostäderna. För bostäder som ligger i direkt anslutning till järnvägen bedöms märkbara vibrationer uppstå. Detta gäller främst fastigheter i två plan där ovanvåningens
bjälklag är av trä.

1)

avser höjd över rälsöverkant, vilket för bana i markplan vanligen innebär ytterligare ca 0,5 m räknat från marknivån.

Konsekvenser Ängelholm – Maria
Risken att riktvärdet 0,4 mm/s överskrids bedöms som liten då markförhållandena generellt är relativt goda ur vibrationssynpunkt, vilket mätningarna också visat. Även vibrationer under riktvärdet kan dock kännas. Samverkanseffekter med buller kan tänkas uppstå som innebär ökade störningar för känsliga personer (se även bilaga 2 ”Hälsokonsekvensbedömning”).

Total skärmlängd för bullerskydden i Ödåkra beräknas till 2,4 km placerade på den västra sidan
om spåren och 2,0 km placerade på den östra sidan om spåren i tätorten.
Konsekvenser Ängelholm – Maria
För ljudmiljön gäller att ju högre skärm som kan accepteras vid järnvägen desto lägre tågbullernivå utsätts omgivningen för. Om en lägre skärm utmed spåret väljs erfordras mera omfattande åtgärder nära de bullerutsatta fastigheterna. Konsekvensen av de föreslagna utformningsalternativen och bullerskydden (2, 3 eller 4m höga) innebär en likvärdig eller förbättrad ljudmiljö i de delar av tätorterna Ängelholm, Rögle, Kattarp och Ödåkra som berörs. Med ett bullerskydd på över
2 m uppnås en förbättring för flertalet av de berörda. Det bör dock beaktas att särskilt känsliga
grupper (exempelvis barn, gamla, sjuka och personer med hörselnedsättning eller ljudöverkänslighet) kan uppleva ljud, även sådana som ligger under riktvärdesnivåerna, som starka och
störande (se även bilaga 2 ”Hälsokonsekvensbedömning”).

Vibrationer

Åtgärder Ängelholm – Maria
Det är nödvändigt att beakta risken för kännbara vibrationer då de nya spåren ska projekteras. Då
markförhållandena bedöms vara relativt goda (ur vibrationssynpunkt) krävs sannolikt endast
mindre omfattande åtgärder. Det kan exempelvis vara utformning av spårens uppbyggnad och
längden på underhållsintervall (slipning av spår) som anpassas till bebyggelseplacering.

9.6

Utsläpp av föroreningar till luft, mark och vatten

Åtgärder Ängelholm – Maria
För att riktvärdena för utomhusmiljön ska kunna innehållas erbjuds de fastigheter som utsätts för
tågbullernivåer över riktvärdena, efter det att bullerskydd uppförts vid spåret, kompletterande åtgärder vid uteplats eller i tomtgräns. En inventering av uteplatserna vid de aktuella fastigheterna
måste genomföras för att fastställa vilka fastigheter som behöver åtgärder och vilka typer av åtgärder som kan komma i fråga. Av alternativen UA1a – d är enligt beräkningarna behovet av fastighetsnära åtgärder störst för alternativet UA1b och minst för UA1a. En nerschaktning av banan
med 0,5 m genom Ödåkra skulle innebära att bullerskyddsskärmarna kan sänkas med motsvarande höjd eller att ett bättre bullerskydd uppnås med bibehållen skärmhöjd.

Effekter, konsekvenser och åtgärder
Utsläppen till luft utgörs framför allt av slitagepartiklar som, vid normal drift, bedöms öka proportionellt mot trafikökningen. Nedfallet av slitageprartiklar orsakar förorening av omgivande
mark och vatten. Utsläppen bedöms inte bli av den storleken att de vållar konsekvenser i form av
hälsoproblem för boende eller andra som vistas längs med banan. Någon risk för överskridanden
av miljökvalitetsnormen för partiklar bedöms inte heller föreligga. Spridningen av slitagepartiklar
utanför spårområdet begränsas till viss del genom befintlig vegetation längs banan. Skyddsplanteringar kan övervägas där särskilt känsliga personer vistas, t.ex. i närheten av daghem, skolor
och sjukhus (se även bilaga 2 ”Hälsokonsekvensbedömning”).

För fastigheter som ligger utanför tätorterna på delsträckorna Ödåkra och Kattarp har bullerskyddande åtgärder inte tagits med i beräkningarna. För dessa fastigheter där riktvärdena överskrids
bör bullerskyddsåtgärder utformas separat för varje fastighet eller grupp av fastigheter. Det kan
gälla bullerskydd vid järnvägen, vid tomtgränsen eller i anslutning till uteplatsen. Det kan dessutom vara aktuellt med fasadåtgärder.

Direkta utsläpp till mark och vatten är aktuella framför allt i samband med spill och läckage. Banan kommer endast trafikeras av elektrifierade persontåg varför risken för spill eller läckage är
nästintill obefintlig. Det bedöms därför inte uppstå några konsekvenser för växtlighet, djurliv eller
människans hälsa och några åtgärder föreslås inte.

Där det erfordras kompletterande åtgärder bör man placera bullerskydd vid uteplats eller i tomtgräns dvs så nära den plats som skall skyddas som möjligt. Detta måste anpassas för varje enskild
fastighet och avskärmningen kan utseendemässigt ha karaktären av t ex ett vanligt träplank (dock
med den täthet mm som erfordras för att reducera buller). Planering av fastighetsnära åtgärder bör
ske i samråd med varje enskild fastighetsägare.
För särskilt känsliga grupper som kan finnas vid Sjukhuset i Ängelholm eller vid äldreboende
skolor, förskolor och daghem som ligger utmed järnvägen skulle ytterligare bullerskyddsåtgärder
kunna övervägas för att minska störningarna.
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9.7

Säkerhetseffekter

Personolycka
Människor som rör sig i närheten av spåret kan gena över detta för att snabbare nå sitt mål eller
av andra skäl uppehålla sig mycket nära eller på spåret. De kan då skadas om ett tåg samtidigt
passerar. Risken för olyckor är särskilt stor hos barn och unga som ovetandes om faran vistas och
leker i eller nära spårområde.

Se även bilaga 3 ”Riskanalys”.
9.7.1

Resultat av kvalitativ analys
Urspårning
Urspårning kan ske bland annat till följd av växelrörelse, banfel, spårkvalitet, saker på spåret eller
till följd av kollision. Om ett tåg spårar ur innebär det i de allra flesta fall att ett hjulpar ”hoppar
av” rälsen. En urspårning kan dock leda till att tåget hamnar utanför spårområdet. Eftersom vagnen sitter fast i minst en ände hamnar tåget sällan mer än en vagnslängd (ca 25 meter) från spåret.
Att tåg spårar ur längre än 15 meter från spåret är mycket ovanligt. Människor och byggnader
som vistas nära spåret kan därför skadas vid en olycka. I värsta fall kan byggnaders bärning skadas och byggnaden rasa, helt eller delvis.

I och med den ökade trafikintensiteten kan antalet personolyckor förväntas öka. Samtidigt utförs
den nya banan med högre standard och med högre tankar om säkerhet. Konsekvenserna av en
personolycka är oberoende av om banan byggs ut eller ej.
Sammanvägt ökar således risken något för personolyckor i UA1.
Yttre påverkan – vägtrafik
Utmed sträckan finns ett antal passager där väg- och järnvägstrafik korsas. Om en vägbro går
över järnvägen kan bilar, om vägräcken saknas eller är i dåligt skick, vid exempelvis en olycka
köra ner på spåret och där utgöra ett hinder för tågtrafiken. Detta kan både leda till stopp i trafiken eller orsaka en sammanstötning mellan fordonet och tåget.

I och med att banan byggs ut ökar kapaciteten och med fler tåg ökar risken för urspårning. Samtidigt kommer den nya banan att förses med hög kvalitet på slipers, räler och växlar vilket medför
en minskad risk för urspårning. Sannolikheten för urspårningar bedöms därför inte förändras i
UA1 jämfört med idag. Inte heller konsekvensen av en inträffad urspårning förändras i UA1 eftersom förhållandena längs med banan är desamma i UA1 som idag.

Plankorsningar kommer att tas bort och ersättas av bland annat broar för vägtrafiken. De nya broar som byggs kommer att ha en bra standard och erforderligt avåkningsskydd. I UA1d bibehålls
vissa av väg- och järnvägsbroarna vilket innebär en sämre kvalitet och hållfasthet än nya broar.
Dock är det ingen stor skillnad mellan utredningsalternativen. Konsekvenserna av yttre påverkan
är oberoende av om banan byggs ut eller ej.

Om sannolikhet och konsekvens kopplat till urspårning vägs samman erhålls således ingen förändring av risken jämfört med idag.
Sammanstötning
Ett tåg som kolliderar kan medföra att människor i tåget skadas och/eller att tåget spårar ut och
människor utanför spårområdet skadas. En sammanstötning kan ske med mötande tåg på enkelspår eller med bil eller person i en plankorsning.

Sammanvägt minskar således risken kopplad till yttre påverkan något i UA1, minskningen är inte
lika stor i UA1d.

Eftersom enkelspårsbanan byts ut mot en bana med dubbelspår minskar risken betydligt
för sammanstötning mellan mötande tåg. Konsekvenserna av en sammanstötning blir dock desamma som i dagsläget.

Plankorsningsolyckor
Även vid bevakade plankorsningar händer olyckor. Trafikanter som tror att bommar och ljus är
trasiga tar sig förbi dessa och kan då i värsta fall bli påkörda av tåget.

En sammanvägning av sannolikhet och konsekvens resulterar således i att riskerna kopplade till
sammanstötning minskar i UA1.

I UA1a och b byggs alla plankorsningar bort varvid risken för olyckor försvinner. I UA1c och d
behålls en plankorsning men sannolikheten för olyckor minskar ändå jämfört med dagsläget.
Konsekvenserna av en plankorsningsolycka är oberoende av om banan byggs ut eller ej men det
är färre personer som utsätts för risken i och med att plankorsningar byggs bort.

Brand
En brand kan bryta ut i tåget. Om branden inte släcks kan den sprida sig och resenärer och tågpersonal kan skadas till följd av rökutvecklingen eller värmestrålningen. En sådan olycka förvärras
om det sker i en tunnel eftersom utrymning försvåras och rök och värme stängs inne. I detta fall
förekommer dock inga tunnlar. Människor som inte vistas på tåget skadas inte vid en olycka.
Sannolikheten för att en brand i tåg uppstår förändras inte i och med banans utbyggnad. Däremot
kan en ökad trafik innebära att det totalt sett blir fler bränder per år. En brand på ett tåg kan påverka tågresenärer men bedöms inte påverka personer eller byggnader utanför spårområdet. Konsekvensen för tågresenärer bedöms inte förändras jämfört med idag.

En sammanvägning av sannolikhet och konsekvens resulterar således i att risken kopplad till
plankorsningsolyckor försvinner i UA1a och b medan den minskar i UA1c och d.
9.7.2

En sammanvägning av sannolikhet och konsekvens resulterar således i en något ökad risk kopplad till brand. En olycka medför framför allt konsekvenser för tågresenären.
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Resultat av kvantitativ analys
En kvantitativ analys har genomförts för de olyckor som leder till att människor utan koppling till
tågtrafiken skadas; plankorsningsolyckor, sammanstötningar och urspårningar. Den beräknade
individrisken presenteras i Tabell 17. Individrisken (antalet omkomna per år) ligger på mellan
0,0000029 och 0,00023. Det innebär att på ett fixt avstånd från järnvägen kan en person förväntas
omkomma vart 4 000:e - 350 000:e år. Högst risk erhålls på 0 meters avstånd vilket uteslutande
beror på risken för plankorsningsolyckor. Här är risken lägst för UA1a-b eftersom där inte finns
några plankorsningar. På avstånd längre än 0 meter är skillnaderna mycket små med lägst risk i
nuläget, beroende på färre antal tåg, och högst risk i nollalternativet. En jämförelse av erhållna
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värden mot de kriterier som Skåne län satt upp visar att man kan förlägga byggnader på 20 meters
avstånd från spåret. Om bebyggelse ska förläggas närmare än 20 meter från spåret ska den utformas med hänsyn till riskerna. Kriterierna är dock inte helt tillämpliga på det här projektet eftersom kriterierna är anpassade för transporter med farligt gods, se kapitel 5.6.

9.7.3

Tabell 17: Beräknad individrisk (antal omkomna per år) för nuläge, nollalternativ, UA1a-b och UA1c-d. Grått fält markerar det alternativ som ger
lägst risk på respektive avstånd från spåret.
Avstånd
Nuläge
Nollalternativ
UA1a-b
UA1c-d
(m)
0,000019
0,000045
0,00011
0,00023
0
0,0000029 0,000006
0,000005
0,000005
10
0,0000029 0,000006
0,000005
0,000005
15
0,0000029 0,000006
0,000005
0,000005
20
0
0
0
0
25

Behålla ett urspårat tåg inom spårområdet.


Jordvall utmed spåret



Mur som dimensioneras att klara påkörningar



Förläggning av spåren nedsänkta i ett tråg



Skyddsräler

Byggnadstekniska åtgärder i byggnader nära spårområdet



Bygga bort plankorsningar



Göra spårområdet svåråtkomligt

Förhindra att ett urspårat tåg kör av från en bro

Samhällsrisk
1,0E+00
1,0E-01
1,0E-02
1,0E-03
1,0E-04
1,0E-05
1,0E-06
1,0E-07
1,0E-08
1,0E-09
1,0E-10

Förstärka fasader och stommar

Åtgärder för olyckor i korsningar (gäller UA1c-d)

När det gäller samhällsrisken så är den högst för nollalternativ och nuläge. Lägst är risken i
UA1a-b. Se diagram i Figur 47. Utifrån de acceptanskriterier som tillämpas i Stockholms län ligger risknivån inom gråzonen, d.v.s. varken acceptabelt eller oacceptabelt, varför åtgärder erfordras för att säkerhet ska uppnås.

Frekvens (F)

Säkerhetshöjande åtgärder
För att höja säkerheten utmed banan bör möjligheten att genomföra riskreducerande åtgärder undersökas. Detta görs i nästa skede vilket innebär att behov och omfattning av åtgärder slutligen
bör fastställas i järnvägsplanen. Nedan ges några förslag på möjliga åtgärder.



Skyddsräler



Avåkningsräcken

Personolyckor
 Inhägnad av spårområdet för att förhindra tillträde. Särskilt angeläget där förskolor och
skolor ligger nära järnvägen (Ödåkra och Ängelholm)

9.8

Magnetfält
Effekter Ängelholm
Det nya spåret hamnar på den västra sidan om befintligt spår och påverkar således inte avståndet
mellan kontaktledning och bostadsbebyggelsen/skolor/sjukhus som ligger på den östra sidan. En
bostadsfastighet ligger inom 20 m från järnvägen.

1

Antal omkomna (N)

Nuläge
UA1a-b
UA3
Gräns acceptabla risker (DNV)

10

Effekter Rögle
Kurvrätningen vid Rögle (UA1a) medför att avståndet till bostäder på spårets västra sida ökar.
Den bostadsfastighet som idag ligger närmare än 20 m från spåret kommer i UA1a hamna utanför
20 m-avståndet.

Nollalternativ
UA1c-d
Gräns oacceptabla risker (DNV)

UA1b-d innebär ingen kurvrätning utan det nya spåret förläggs på den västra sidan om befintligt.
Avståndet till bostadsbebyggelsen väster om spåret minskar därmed med ca 5 m. De två bostadsfastigheter i Rögle och Tånga som idag ligger inom 20 m från spåret hamnar därmed ännu närmare spåret. Inlösen av fastighet kan bli aktuellt. Inga ytterligare bostadsfastigheter hamnar inom 20
m från spåret.

Figur 47: Diagram över samhällsrisken för samtliga alternativ inklusive nuläge och nollalternativ. Risknivån jämförs med acceptanskriterier som används i Stockholms län.

Effekter Kattarp
I UA1a får spåret en ny sträckning väster om Kattarp vilket innebär att de bostäder öster om järnvägen, som idag ligger mycket nära järnvägen kommer få ett större avstånd efter ombyggnaden.
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Några fastigheter bedöms behöva lösas in i och med den nya spårdragningen. Av de bostadsfastigheter som blir kvar hamnar inga inom 20 m från spåret.

9.9

Effekter Ängelholm – Maria
I utbyggnadsprojektet föreslås att nya planskilda gång- och cykelförbindelser byggs vid Vegeholm, i Kattarp och i Ödåkra. För biltrafiken föreslås nya underfarter för Planavägen, Skoggömmarevägen, Vagnmakarevägen och väg 1387 i alternativ UA1a-b (se Figur 25 och Figur 28). För
alternativ UA1c och d föreslås Planavägen i Kattarp behållas som bomreglerad plankorsning. Övriga plankorsningar föreslås ersättas med planskilda förbindelser i likhet med alternativ UA1a-b.

De fastigheter i söder som genomkorsas av det nya spåret i UA1b bedöms behöva lösas in. I övrigt innebär alternativet att avståndet till bostäder ökar något i de södra delarna men de två bostäder (i norr) som idag ligger inom 20 m från spåret kommer även fortsättningsvis att göra det.
UA1c och UA1d innebär inga stora förändringar av avståndet mellan banans strömförande delar
och byggnader i banans närhet. Antalet bostäder som helt eller delvis ligger i järnvägens direkta
närområde, inom 20 m från banan, ökar i c- och d-alternativet från dagens 2 till 3 stycken.

I samband med spårutbyggnaden tillgänglighetsanpassas gångtunneln i Ödåkra genom att trapporna kompletteras med ramper. I Kattarp föreslås för UA1a att den planskilda gångpassagen kan
samordnas med den nya planskilda vägkorsningen, vilket kräver en utveckling av den redovisade
utformningsskissen så att gångavståndet för passage mellan plattformarna minskar. För UA1b och
c föreslås en ny separat gång och cykelvägstunnel under spåren i Kattarp.

Effekter Ödåkra
I Ödåkra föreslås det nya spåret förläggas på den östra sidan om befintligt spår vilket medför att
ytterligare 9 bostadshus, öster om Södra Rälsgatan, hamnar närmare än 20 m från spåret. Dessutom kommer 4 av de 14 bostadshus som redan idag ligger inom 20 m från spåret att få ett minskat
avstånd på ca 5 m till närmaste spår. Således hamnar totalt 23 bostadshus närmare än 20 m från
spåret. Dessutom hamnar en förskola närmare än 20 m från spåret.

Ljusstörningar i form av bländande ljus från lokens strålkastare kan förekomma i anslutning till
att järnvägen svänger. Kurvor på sträckan finns exempelvis vid Rögle och Kattarp. Ljusblixtar
kan bildas vid strömavtagarna, vilket för den enskilde i så fall endast förekommer momentant i
nära anslutning till järnvägen just när ett tåg passerar.

Konsekvenser Ängelholm - Maria
Med ökad trafik på banan kommer magnetfältets medelnivå öka något men såsom tidigare nämnts
(se kapitel 5.5.3) är det endast i samband med tågpassager som nivåerna kan förväntas ligga över
den informella ”riktlinjen” för långtidsexponering på 0,4 PT. Nivåerna ligger dessutom väsentligt
under SSI:s referensvärde för korttidsexponering på 300 PT. Det bedöms således inte sannolikt,
utifrån vad som är känt om magnetfält idag, att den ökning av magnetfältsnivåer som järnvägsutbyggnaden innebär skulle orsaka några konsekvenser för människors hälsa och välbefinnande.

Konsekvenser Ängelholm – Maria
En breddning av järnvägsområdet och tillkomsten av nya bullerskydd innebär att barriären förstärks både visuellt och känslomässigt. De nya planskilda tvärförbindelserna som tillkommer ökar
dock framkomligheten och medför att järnvägens fysiska barriäreffekt kommer att minska för
både biltrafiken och för fotgängare och cyklister. Nya planskilda korsningar med långa ramper
innebär oftast en längre väg än en plankorsning i anslutning till stationen. Det är således av stor
betydelse att de planskilda korsningarna för gång- och cykeltrafik utformas på ett sådant sätt att
de också blir tillgängliga för funktionshindrade.

Åtgärder Ängelholm – Maria
Det lättaste sättet att minska magnetfältsnivåerna är att öka avståndet mellan källa och bostad:

Konsekvenserna för boendemiljön, bortsett från bulleraspekten, blir i huvudsak negativ till följd
av visuell påverkan av nya väg och järnvägsanläggningar. Om Rälsgatan i Ödåkra stängs av måste tillfarten ändras för några fastigheter.

 Genom att förlägga matar- och återledningskablar på motsatt sida om spåren i förhållande till
bostadshusen ökar avståndet mellan magnetfältskällan och bostäder. Åtgärden kan inte vidtas
när det ligger bostadshus mitt emot varandra på båda sidor om järnvägen.

Då plankorsningar ersätts med passager under järnvägen och stationernas plattformar omges av
höga bullerskyddsskärmar kan otrygghetskänslan på och omkring stationsmiljön förväntas öka för
alla men speciellt för kvinnor, äldre, barn och unga. En stationsmiljö som upplevs som otrygg kan
begränsa tillgängligheten till kollektivtrafiken för dessa grupper.

 I bebyggelsetäta områden som exempelvis Ödåkra kan så kallade bryggstolpar användas. Där
förläggs matar- och återledningskablar mitt över spårområdet istället för på kontaktledningsstolpens utsida. Detta innebär att avståndet till strömförande delar kan ökas med i genomsnitt
ca 1,5 m jämfört med dagens kontaktledningsstolpar.

Ljusstörningar bedöms inte utgöra något stort problem på sträckan och det har inte framförts några klagomål eller synpunkter på ljusstörningar under samrådsmötena. Bländande ljus från loken
bedöms till övervägande del avskärmas av de bullerskyddsskärmar som finns eller planeras att
sättas upp vid bebyggelse utmed banan.

Teoretiskt sett kan exponeringstiden för magnetfält minskas genom att avståndet mellan så kallade sugtransformatorer minskas och banan då delas in i kortare sektioner. Huruvida detta är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt undersöks i järnvägsplaneskedet.
Åtgärderna bör särskilt övervägas för förskolor och skolor nära spåret.
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Boendemiljö, trygghet och barriärer

Åtgärder Ängelholm – Maria
Stor vikt måste fästas vid utformningen och detaljprojekteringen av väg- och järnvägsanläggningar, såsom bullerskydd samt broar och gångtunnlar, så att deras barriäreffekt och negativa påverkan på boendemiljön blir så liten som möjligt. För att öka tryggheten på stationerna är det viktigt
att kunna se omgivningen och att kunna bli sedd vilket kan uppnås med genomsiktliga partier i
bullerskyddsskärmarna. Dessa bör då även innehålla särskilt låga genomsiktliga partier som är
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anpassade till barn och ungas längd. Tryggheten i gångtunnlar kan ökas genom att göra dem så
ljusa som möjligt samt genom att undvika höga buskage i slänterna ner mot tunneln.

9.10

Rekreation och friluftsliv
Effekter Ängelholm – Maria
Område av riksintresse för friluftslivet som gränsar till järnvägen vid Ängelholm kommer att beröras av järnvägsutbyggnaden då ett nytt spår förläggs på den nordvästra sidan om det befintliga
spåret. En planerad golfbana, gränsande till järnvägen inom riksintresseområdet, kan också komma att beröras av järnvägsutbyggnaden.
Ljudmiljön i riksintresset bedöms inte påverkas nämnvärt jämfört med nollalternativet. Riksintresset kan inte betraktas som opåverkat av buller då det ligger i direkt anslutning till den befintliga järnvägen och nära Ängelholms stadskärna och dess infrastruktur.
Figur 48: Påverkan på jordbruksmark i samband med kurvrätning i Rögle UA1a.

Järnvägsutbyggnaden bedöms inte påverka järnvägens barriärverkan mellan Väla skog och Smårydsskogen som försvårar nyttjandet av Smårydsskogen för friluftslivet.

(Kartunderlag: Lantmäteriet 2005. Ortofoto, Dnr: M2001/1502)

I övrigt bedöms inte rekreation och friluftsliv påverkas nämnvärt av järnvägsutbyggnaden.

Kattarp
UA1a och UA1b innebär kurvrätningar i Kattarp som medför att det nya spåret genomkorsar fem
respektive en brukningsenhet se Figur 49 och Figur 50.

Konsekvenser Ängelholm – Maria
Intrånget i riksintresset bedöms som marginellt i sammanhanget och bedöms inte påverka områdets värde eller funktion som frilufts- och rekreationsområde.

Den areal jordbruksmark som krävs för själva spårutbyggnaden på sträckan beräknas uppgå till ca
8 ha. I samband med kurvrätning i Kattarp (UA1a och b) rivs de gamla spåren och en stor del av
marken som ligger söder om Planavägen kan frigöras för jordbruksändamål. Inne i den ”triangel”
som skapas av anslutningarna till Åstorpsbanan kan en stor del av marken brukas under förutsättning att väganslutningar anordnas. Risken finns att den jordbruksmark som i UA1a ligger norr om
Planavägen och väster om befintligt spår på sikt exploateras och att möjligheten till brukning
därmed försvinner, se även kapitel 9.13 Indirekta effekter.

Åtgärder Ängelholm – Maria
Inga åtgärder föreslås.

9.11

Markanvändning och intrång

UA1a medför intrång på 6 tomter till följd av den nya spårdragningen samt 5 tomter för parkerings- och exploateringsytor enligt idéförslag i Figur 26. UA1b medför intrång på 2 tomter till
följd av den nya spårdragningen. UA1c-d medför inget intrång på tomtmark.

Effekter
Ängelholm
Andelen jordbruksmark längs delsträckan Ängelholm är mycket liten jämfört med övriga delsträckor. Större delen av berörd mark utgörs av skog eller öppen mark som inte odlas. Kurvrätningen i Utvälinge berör dock en brukningsenhet i ytterkanten. Den areal jordbruksmark som
krävs för spårutbyggnaden beräknas till ca 2 ha. Markanspråket är inte alternativskiljande.
Utbyggnaden innebär inget intrång på tomtmark.
Rögle
Kurvrätningen i Rögle (UA1a) medför att fem brukningsenheter genomkorsas av det nya spåret,
se Figur 48. På delsträckan beräknas den areal jordbruksmark som krävs för själva spårutbyggnaden uppgå till ca 8 ha. I samband med kurvrätningen i Rögle (UA1a) rivs det gamla spåret och
såväl frigjord mark som markområdet mellan gammalt och nytt spår bedöms fortsättningsvis kunna användas för jordbruksändamål. Markanspråket bedöms därför inte vara alternativskiljande.
UA1a medför inget intrång på tomtmark. UA1b-d medför intrång på 2 tomter i Tånga och Rögle.
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Figur 51: Påverkan på jordbruksmark i samband med kurvrätning i Kattarp UA1c och d.

Figur 49: Påverkan på jordbruksmark i samband med kurvrätning i Kattarp UA1a.

(Kartunderlag: Lantmäteriet 2005. Ortofoto, Dnr: M2001/1502)

(Kartunderlag: Lantmäteriet 2005. Ortofoto, Dnr: M2001/1502)

Ödåkra
Det nya spåret löper längs med befintligt spår och genomkorsar inga brukningsenheter. Den areal
jordbruksmark som krävs för spårutbyggnaden beräknas uppgå till ca 11 ha. Markanspråket är
inte alternativskiljande.
Utbyggnaden inne i Ödåkra medför intrång på 7 tomter till följd av det nya spåret öster om befintligt och 5 tomter till följd av omdragning av väg 1387 samt byggnation av gång- och cykelväg vid
Häggatan. I Fleninge sker intrång på 1 tomt. Intrånget på delsträckan är inte alternativskiljande.
Konsekvenser
Ängelholm - Maria
För de brukningsenheter som genomkorsas av järnvägen i Rögle (UA1a) och Kattarp (UA1a och
b) blir konsekvensen att markanvändningen till viss del försvåras. Brukningskostnaden är omvänt
proportionell mot skiftesstorleken. Ett skifte som delas i mindre delar blir således betydligt dyrare
att bruka med ökad bränsleförbrukning och ökad jordpackning som följd. Lantbruksenheter som
ligger längs med befintlig järnväg genomkorsas inte varvid konsekvenserna endast blir att arealen
och därmed produktiviteten minskar något. Alternativet att förlägga det nya spåret i direkt anslutning till befintligt är således det bästa ur resurssynpunkt eftersom markanspråket då inte orsakar
splittrade brukningsenheter som blir svårodlade.
Den jordbruksmark som tas i anspråk är av hög kvalitet (huvudsakligen klass 8-9 på en 10-gradig
skala). Markanspråket bedöms som marginellt men medför likväl konsekvenser i form av minskad produktivitet. Anspråket ska enligt miljöbalken vara av väsentligt samhällsintresse som inte
kan tillgodoses på annat sätt. I den förstudie som föregått järnvägsutredningen fastslogs att en

Figur 50: Påverkan på jordbruksmark i samband med kurvrätning i Kattarp UA1b.
(Kartunderlag: Lantmäteriet 2005. Ortofoto, Dnr: M2001/1502)
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Flera planskilda korsningar ska etableras på sträckan. Järnvägsbroarna över de båda gång- och
cykelvägarna i Ödåkra anläggs med täta konstruktioner vilket förhindrar permanenta grundvattensänkningar. Permanenta grundvattensänkningar kan komma att krävas vid några korsningar vilka
i så fall regleras av vägdräneringen. De planskilda korsningarna är inte alternativskiljande.

dubbelspårsutbyggnad på sträckan är nödvändig för att öka kapaciteten och minska restiderna.
Utan utbyggnaden kvarstår sträckan Ängelholm – Maria som en flaskhals på Västkustbanan. Att
bygga ut i befintlig sträckning är det mest skonsamma ur markanspråkssynpunkt. Motiv för att ta
jordbruksmark i anspråk är således att öka resandeutvecklingen på banan.
Intrånget på tomtmark medför konsekvenser i form av att tomtmark går förlorad eller att delar av
eller hela tomter måste lösas in. För berörda fastighetsägare innebär intrånget oro och känslomässiga förluster.

Konsekvenser yt- och grundvatten
Ängelholm - Maria
Byggnationer i Vege å kan medföra konsekvenser för vattendragets växt- och djurliv. Ansökan
till miljödomstolen bedöms komma krävas i vilken konsekvenser och åtgärder behandlas, se även
kapitel 9.1. Byggnationerna i Skavebäck och vid Flöjen bedöms inte medföra några konsekvenser
för växt- och djurliv eller ytvattnet som sådant.

Åtgärder
Ängelholm - Maria
Andelen fragmentiserade ytor kan minskas i projekteringsskedet framförallt genom fastighetsreglering (markbyte) men i viss mån även genom smärre justeringar av järnvägslinjen så att denna i
högre grad sammanfaller med brukningsgränser. Åtgärderna underlättar brukningen av den mark
som blir kvar.

9.12

Sänkning av grundvattennivåer i samband med byggnation av planskildheter kan påverka grundvattnet som resurs och grävda brunnar, påverka omgivande växtlighet samt bidra till spridning av
föroreningar. Någon närmare bedömning av konsekvenserna är inte möjlig att göra i nuvarande
utredningsskede utan kan göras i senare skeden när bl.a. mer noggranna geotekniska undersökningar föreligger. Konsekvenserna tas bl.a. upp i järnvägsplanens MKB. Om byggnationerna bedöms medföra risk för att allmänna eller enskilda intressen påverkas krävs en separat ansökan till
miljödomstolen för vattenverksamhet. Till ansökan fogas en MKB som tar upp byggnationernas
konsekvenser.

Naturresurser
Effekter och konsekvenser för naturresursen jordbruksmark tas upp under egen rubrik 9.11.
Effekter yt- och grundvatten
Ängelholm
Befintlig bro över Vege å ersätts av en helt ny för båda spåren i UA1a. I UA1b-d förläggs det nya
spåret på ny bro strax väster om befintlig som behålls. Byggnationen bedöms kräva en separat ansökan till miljödomstolen där eventuella konsekvenser och åtgärder behandlas.

Åtgärder yt- och grundvatten
Ängelholm - Maria
Några åtgärder för att förhindra negativa konsekvenser för yt- och grundvatten föreslås ej i det
här skedet men kommer att tas upp i järnvägsplanens MKB. I de fall det bedöms krävas ansökan
till miljödomstolen kommer eventuella åtgärder föreslås där.

Några permanenta grundvattensänkningar för planskilda korsningar bedöms inte krävas eftersom
täta konstruktioner används.

Effekter grus och material
Ängelholm - Maria
Järnvägsutbyggnaden kommer att medföra schaktvolymer på ca:
- 420 000 m3 i UA1a
- 360 000 m3 i UA1b
- 340 000 m3 i UA1c
- 300 000 m3 i UA1d

Rögle
Järnvägen passerar inga vattendrag.
Vid byggnation av ny järnvägsbro över väg 1428 kan en permanent grundvattensänkning komma
att krävas. Sänkningen regleras av vägdräneringen. För övriga planskilda korsningar kommer täta
konstruktioner att användas vilket förhindrar permanenta grundvattensänkningar.

I vilken mån dessa massor kan återanvändas inom projektet eller kommer att utgöra ett massöverskott som måste forslas bort är svårbedömt i dagsläget. Avgörande faktorer för återanvändning är
bl.a. massornas kvalitet, transportsträckor och ekonomi.

Kattarp
Befintliga betongtrummor vid Skavebäck kommer att förlängas.
Planavägen byggs om och planskilda korsningar med järnvägen skapas i UA1a och UA1b. I
UA1c och UA1d behålls plankorsningen med bomreglering. Övriga planskilda korsningar är inte
alternativskiljande. För samtliga planskilda korsningar kan permanenta grundvattensänkningar
komma att krävas. Sänkningarna regleras av vägdräneringen.

För utbyggnaden krävs även att massor i form av bl.a. underballast, ballast och vägöverbyggnad
tillförs. Behovet av massor uppgår till ca:
- 310 000 m3 i UA1a
- 240 000 m3 i UA1b
- 240 000 m3 i UA1c
- 190 000 m3 i UA1d

Ödåkra
Flöjbäcken korsas av det nya spåret som läggs på den östra sidan om befintligt spår, mot Flöjen.
Befintlig trumma måste förlängas.

K:\Iuppdrag\209026\Teknik\=MKB=\MKB_12.Doc

63 (79)

2006-09-25

Västkustbanan, delen Ängelholm - Maria, Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande Järnvägsutredning

Om schaktningsarbeten sker i områden där förorenad mark förekommer finns risk att föroreningarna sprids till omgivningen. Förekomsten av markföroreningar kan framför allt förväntas på platser där det funnits risk för spill eller läckage, exempelvis vid stationer/bangårdar eller på andra
platser där tågen stått uppställda eller gjort uppehåll. Längs aktuell sträcka har gammal makadam
antingen bytts ut eller renats, dock ej vid Ödåkra station. I järnvägsplaneskedet, när endast ett alternativ finns kvar att utreda, kommer markprovtagningar genomföras utifrån utredningar kring
tänkbara platser för föroreningar.

Konsekvenser grus och material
Ängelholm - Maria
En konsekvens av borttransporten av överskottsmassor är bland annat förbrukande av drivmedel
vilket i sin tur alstrar luftförorenande avgasutsläpp. Byggande av järnvägen förbrukar också stora
mängder makadam och krossmaterial. UA1a skapar mest schaktmassor och kräver även störst tillförsel av massor.
Åtgärder grus och material
Ängelholm – Maria
Det bör eftersträvas att i möjligaste mån återanvända schaktmassorna till exempelvis bullervallar
och bankfyllning. Vid tillförsel av nya massor bör ändliga resurser såsom naturgrus undvikas.

Omledning av vägtrafiken och tillfälliga vägavstängningar kan också bli aktuell under byggtiden,
framförallt vid byggande av nya planskilda korsningar.
Vid schakt för grundläggning av samtliga broar utmed sträckan kommer tillfälliga grundvattensänkningar att krävas.

9.13

Indirekta effekter

En riskbedömning för oönskade händelser under byggtiden är svår att genomföra i detta skede eftersom det ännu inte finns några detaljer kring byggskedet. Någon analys av möjliga olycksscenarier har därför inte genomförts. Riskanalysen (bilaga 3) tar upp tänkbara händelser såsom
ras/skred, kollaps av konstruktion, kemikalieutsläpp, explosion, brand, förorening av brunnar etc.
En ytterligare fördjupning av risker under byggskedet bör göras i järnvägsplanen där behov och
omfattning av eventuella åtgärder bör fastställas.

I Kattarp innebär UA1a att det skapas ett ”inklämt” markområde norr om Planavägen mellan det
nya spåret och samhället. Marken nyttjas idag för befintligt spår, bostads- och verksamhetsfastigheter samt som jordbruksmark. Den framtida användning av marken styrs av hur kommunen väljer att planerar för ortens framtida utveckling. Det bedöms troligare att marken kommer att användas för någon typ av exploatering än att dagens användning fortsätter. Därmed skulle en indirekt effekt av UA1a bli att ytterligare värdefull jordbruksmark tas i anspråk. På övriga platser för
kurvrätningar bedöms det inte vara aktuellt med exploatering av den inklämda marken.
En indirekt effekt som uppstår i Ödåkra är att vägtrafiken genom samhället flyttas från Björkavägen och dagens plankorsning med järnvägen till Flenningevägen och den där planerade planskilda
korsningen med vägen. Bullerbelastningen och utsläpp av luftförorenande avgaser kommer att
minska utmed Björkavägen och öka i motsvarande omfattning utmed Flenningevägen. Då korsningen där blir planskild uppkommer dock inte olägenheten med tomgångskörning vid bomfällning.

9.14

9.15

Kommunala planer

9.15.1 Översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner mm
Ängelholms kommun
Det i ÖP avsatta området för ny golfbana kan komma att påverkas något om det nya spåret förläggs på den västra sidan om befintligt spår (se även avsnitt om detaljplaner nedan). Utbyggnadsområdet för bostäder söder om Kulltorp påverkas ej men bör, när det blir aktuellt, anpassas så att
bullerstörningarna från tågtrafiken minimeras.

Effekter under byggtiden
Under byggtiden riskerar omgivningen att påverkas av bl.a. buller, vibrationer och damm från
spontning, bygg- och anläggningsarbeten samt transporter till och från arbetsområdet på vägar i
anslutning till spåret. Dagtid bedöms det föreligga risk för att riktvärdet för byggbuller (ekvivalentnivå) kan komma att överskridas utomhus vid bostäder på ett avstånd av upp till 20 meter från
byggarbetsplatsen. Nattetid bedöms spårarbeten kunna innebära att riktvärdet för maximal nivå
kan komma att överskridas inomhus på ett avstånd av upp till ca 150 meter från arbetsplatsen (se
bilaga 1 ”Buller och vibrationsutredning” för en mer ingående redogörelse). Bullerspridningen
(och därmed avstånden) kan dock minskas betydligt om bullerskyddsåtgärder vidtas vid arbetsplatsen.

Helsingborgs kommun
I sydvästra Kattarp genomskär exempellinjen för UA1b ett område som i ÖP är avsatt för mindre
verksamheter.
9.15.2 Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser
Ängelholms kommun
Inom Ängelholms kommun gränsar 7 stycken detaljplaner till befintlig järnväg och kan därför
komma att beröras av UA1. Huruvida ombyggnaden strider mot gällande detaljplaner och därför
måste ändras utreds närmare i järnvägsplaneskedet.
Helsingborgs kommun
Inom Helsingborgs kommun gränsar 6 stycken detaljplaner till befintlig järnväg och kan därför
komma att beröras av UA1. Huruvida ombyggnaden strider mot gällande detaljplaner och därför
måste ändras utreds närmare i järnvägsplaneskedet.

Vägtransporterna och arbetsmaskinerna alstrar även utsläpp av luftförorenande avgaser. Alternativet UA1a alstrar mest borttransporter av överskottsmassor och UA1d minst. UA1d ger därmed
även upphov till minst luftföroreningar och buller. För att kunna genomföra byggnationerna
kommer en del mark, främst jordbruksmark, att tillfälligt behöva tas i anspråk för upplag av
schaktmassor och byggnadsmaterial mm. Några provisorier för spårutbyggnaden bedöms inte behövas.
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9.16

Sammanfattning av miljökonsekvenser
Ur naturmiljösynpunkt bedöms skillnaderna mellan alternativen som mycket små. UA1a innebär
totalt sett genom kurvrätningarna ett något större intrång på bevarandevärda naturmiljöer, framförallt vid Vege å och vid Kattarp, och därmed något mer negativa konsekvenser ur naturmiljösynpunkt. Intrången vid naturreservatet Väla skog skulle undvikas om spårutbyggnaden där skulle
kunna göras på den västra sidan istället för på den östra sidan om befintligt spår.

10

Effekter och konsekvenser Utredningsalternativ 3

10.1

Naturmiljö
Effekter
Norr om Ödåkra vid Flöjen, i höjd med att UA3 viker av från befintlig bana, korsas Flöjbäcken
som har strandskyddsbestämmelser och de nya spåren kommer även att påverka en bäck som rinner parallellt med spåret och utgör ett biflöde till Flöjbäcken samt en damm väster om bäcken.
Småvatten och våtmarker i jordbrukslandskapet har ett generellt biotopskydd. Bäcken och delvis
även dammen kommer att behöva flyttas och grävas om på en sträcka av totalt ca 400 m.

För kulturmiljön bedöms skillnaderna också som små, utom i Kattarp där den omfattande kurvrätningen och rivningen av fastigheter i samhällets östra sida i UA1a innebär att bilden av det tvåsidiga stationssamhället som vuxit upp utmed järnvägen försvinner. Det blir därmed svårare att
förstå samhällsstrukturen. Uppdelningen av samhället till följd av bullerskyddsåtgärder blir emellertid mindre påtaglig i alternativ UA1a än i övriga alternativ på grund av att banan då är förlagd i
utkanten av Kattarp. I Ödåkra uppkommer inga alternativskiljande konsekvenser.

Vid Flöjen och Fleningetorp passerar järnvägen ett området med växthus och odlingsmarker. Fälten avgränsas här av trädrader i jordbruksmark som har ett generellt biotopskydd. Ett antal träd
kan komma att beröras då en ny järnvägssträckning genombryter trädraderna. Även väster om
Ödåkra kan träd i trädrader komma att beröras. Även andra biotopskyddade objekt i form av exempelvis diken och stenmurar kan komma att beröras.

Ur bullersynpunkt kan sägas att alternativen UA1c-d generellt sett ger lägre bullervärden och färre bullerutsatta fastigheter till följd av lägre hastigheter. Alternativen UA1a-b skiljer sig endast åt
i Kattarp till UA1a´s fördel på grund av att spåret i det alternativet placeras längre från bebyggelsen.

Där biflödet till Flöjbäcken korsas, sydväst om Flöjen, ligger järnvägen på en bank som på en
lång sträcka verkar som en barriär i landskapet varför det föreslås att bron över bäcken utformas
med möjlighet för småvilt att passera under bron.

Individrisken på 0 meters avstånd från spåret är lägre i UA1 än i nollalternativ och nuläge. UA1ab har lägst risk beroende på att det inte finns några plankorsningar. På längre avstånd från spåret
är skillnaderna i risktal mycket små och de skiljer sig inte alls mellan de olika underalternativen.
Samhällsrisken är högst i nollalternativ och nuläge, lägst i UA1a-b. Enligt använda acceptanskriterier är risken varken acceptabel eller oacceptabel varför åtgärder erfordras för att säkerhet ska
uppnås.

Söder om Ödåkra innebär en spårutbyggnad intrång i det kommunala naturvårdsintresset Nk4 där
bland annat en träddunge vid en gård i höjd med Småryd berörs och ytterligare något längre söderut genomkorsas det regionala naturvårdsintresset ”Området mellan Småryd och Väla” (N3).
Konsekvenser
Utbyggnaden av järnvägen genom strandskyddsområdet bedöms inte påverka förutsättningarna
för friluftsliv eller livsvillkoren för växt och djurlivet.

Antalet jordbruksenheter som genomkorsas av spåret blir som störst i UA1a vilket innebär att
brukningen försvåras och blir kostsammare. I UA1c och d genomkorsas inga brukningsenheter.
Utbyggnaden kräver mark som till största delen utgörs av jordbruksmark. Anspråket för själva
banan uppgår till ca 29 ha och skiljer sig inte nämnvärt mellan de fyra underalternativen. Anspråket kan dock, beroende på kommunens planering, bli större i UA1a eftersom kurvrätningen i
Kattarp skapar ett ”inklämt” markområde som kan bli föremål för framtida exploatering i stället
för fortsatt brukning. Bortfallet av den högkvalitativa jordbruksmarken innebär minskad produktivitet och ska, enligt miljöbalken, kunna motiveras av ett väsentligt samhällsintresse.

Omgrävningen av bäcken och dammen vid Flöjen kommer att innebära en negativ påverkan på
naturmiljön. Utmed bäcken och dammen kommer en del trädvegetation att påverkas. Den biologiska mångfalden i och utmed vattnet kommer att påverkas negativt. På sikt kommer dock strandzonerna och vattenmiljön att återkoloniseras med vegetation och djurliv och de ekologiska värdena bedöms återkomma. Eventuella konsekvenser och åtgärder kommer att behandlas separat i den
ansökan till miljödomstolen som bedöms krävas för vattenverksamheten. En sådan ansökan med
tillhörande MKB lämnas in till miljödomstolen inför utbyggnaden av banan.

När det gäller magnetfältnivåer från tågtrafiken är skillnaden mellan underalternativen mycket
små och det handlar totalt sett om väldigt få bostäder som hamnar inom 20 m från spåret. Totalt
på sträckan beräknas mellan 24 (UA1a) och 29 (UA1c och d) bostadsfastigheter hamna inom 20
m från spåret. De något förhöjda medelnivåerna som den ökade tågtrafiken orsakar bedöms inte
medföra några konsekvenser för människors hälsa.

Järnvägens barriärverkan medför att spridningsmöjligheterna för djurlivet i området begränsas
något. Konsekvensen mildras dock av att bron över biflödet till Flöjbäcken utformas med passagemöjlighet under bron. Vattendrag utgör ju stråk som djurlivet använder för att förflyttar sig i
landskapet.
Påverkan på biotopskyddade trädrader i jordbrukslandskapet berör enstaka träd i rader som avgränsar olika fält. Förlusten av dessa träd fragmentiserar biotoperna och bedöms påverka dessa
negativt. Påverkan på biotopskyddade objekt kräver dispens från länsstyrelsen.
Intrånget i ”Området mellan Småryd och Väla” (N3) och det kommunala naturvårdsintresset Nk4
sker främst på jordbruksmark med förhållandevis låga ekologiska värden, dock bedöms förlusten
av träddungar och vegetation utmed vattendrag som negativt för naturmiljön. Järnvägsutbyggna-
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den bedöms endast marginellt påverka järnvägens barriärverkan ur ekologisk synvinkel för växters och djurs spridningsmöjligheter mellan Väla skog och Smårydsskogen.

samma plats som dagens gård. Duvestubbe skog är ett parkområde sedan 1900-talets början. Järnvägen korsar här vägen Ödåkra-Allerum som tillhör det äldre kulturvägsskiktet. Vägen föreslås
passera över järnvägen på en bro. Då järnvägen här går i skärning behöver vägprofilen höjas ca 2
m.

Åtgärder
Inga åtgärder föreslås

Ett område där fornlämningar kan förväntas finns där järnvägen föreslås passerar vägen ÖdåkraAllerum och där korridoren passerar mellan Väla skog och skogspartiet kring Småryd finns två
ytor med lämpliga lägen för fornlämningar.
Korridoren ansluter till befintlig järnvägssträckning strax norr om väg 109 och påverkar det regionala intresseområdet Helsingborgs stad minimalt
Exempellinjen som föreslås för UA3 berör ingen känd fast fornlämning men tre ytor där under
mark dolda fornlämningar kan förväntas.
Konsekvenser
Den nya planskilda korsningen vid Flöjen med ny järnvägsbro och en viss omdragning och nedsänkning av vägen bedöms här innebära en viss påverkan på vägens kulturvärde då siktlinjen utmed vägen bryts och det annars rätvinkliga vägsystemet kröks (se Figur 52).
En ny järnvägskorridor kommer att skapas genom bebyggelseområdet vid Fleningetorp och flera
fastigheter kommer att drabbas direkt av detta. Området kommer att fragmenteras av järnvägen
som även bryter den historiska brukningsstrukturen med långsmala fält, se Figur 53.
Flyttningen av järnvägen ut från Ödåkra tätort innebär att bilden av stationssamhället kommer att
bli svår att förstå. Vidare innebär det att en ny korridor skapas i landskapet vilket bland annat påverkar det småskaliga landskapspartiet söder om Allerumsvägen, exempelvis vid Duvestubbe
samt området mellan Småryd och Väla.
Kulturvägen Ödåkra-Allerum föreslås passera över järnvägen på en bro vilket innebär att siktlinjen utmed vägen delvis bryts när vägens profil höjs ca 2 m. Detta bedöms ge en begränsad konsekvens för vägens kulturvärde (se Figur 54 och Figur 55).
Figur 52: Ortofoto över området kring Flöjen. Bilden illustrerar omgrävning av damm och bäck
samt väglösningar.

Påverkan på eventuella fornlämning kräver arkeologisk utredning med sökschaktsgrävning och
tillstånd enligt kulturminneslagen.

(Kartunderlag: Lantmäteriet 2005. Ortofoto, Dnr: M2001/1502)

10.2

Åtgärder
Utformningen av bullerskydden på sträckan kräver omsorgsfull anpassning för att inte medföra
störningar för siktlinjer och försvåra möjligheten att uppfatta landskapsstrukturen.

Kulturmiljö
Effekter
Norr om Ödåkra, vid Flöjen där UA3 viker av från befintlig bana, korsar järnvägen en av de äldre
kulturvägarna. Denna plankorsning ska byggas om till en planskild korsning där vägen går under
järnvägen.
Lite längre söderut passerar banan genom området Fleningetorp-Skogsgömmaregården med småbruksenheter från andra hälften av 1800-talet och början av 1900-talet.
Vid Ödåkra föreslås banan passera strax väster om bebyggelsen och tätt inpå Duvestubbe gård
och Duvestubbe skog. Frälsehemmanet Duvestubbe är känt sedan 1500-talet och låg i stort sett på
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10.3

Stads- och landskapsbild
Effekter
Byggande av järnväg i ny sträckning innebär att en ny korridor skapas i landskapet som fragmentiserar såväl det öppna jordbrukslandskapet norr om Ödåkra som det mer småskaliga landskapspartiet vid Duvestubbe och området mellan Småryd och Väla sydväst om Ödåkra.
Den nya banan kommer att gå i en ca 4 m hög bank där den viker av från befintlig bana (som också ligger i bank) och kommer därefter att följa terrängen och sedan gå i en ca 6,5 m djup skärning
genom ett mindre höjdparti väster om Ödåkra vid Allerumsvägen. Därefter går banan återigen på
bank, ca 3 m hög, vid Småryd för att sedan ansluta till befintlig järnväg strax norr om bron över
väg 111.
Flytten av järnvägen och stationen från Ödåkra tätort påverkar naturligtvis stadsbilden i samhället.
Konsekvenser
En ny överlagrande struktur i form av ett järnvägsspår i det mestadels öppna landskapet påverkar
landskapsbilden tydligt. Slättens långa siktstråk gör att främmande inslag och höga bankar i landskapet lätt blir dominerande.
De bullerskyddsåtgärder med vallar och eller plank som krävs längs banan kan naturligtvis också
påverka landskapsbilden negativt då de kan komma att skära av utblicken över det öppna vidsträckta landskapet. Denna påverkan bedöms dock kunna bli begränsad då bullerskyddens höjd på
sträckan har beräknats till 2 m över spåren.
Då järnvägen och en ny station förläggs utanför Ödåkra tätort kommer stadsbilden inne i samhället att förändras markant då alla spår, bullerskydd, kontaktledningsstolpar och andra järnvägstekniska detaljer kan tas bort. Hur den mark som frigörs kommer att användas och hur detta i sin tur
kommer att påverka stadsbilden är omöjligt att förutspå. Utvecklingen av tätorten styrs i hög grad
av kommunala beslut om vilken exploatering och utformning som kommer att tillåtas.
Åtgärder
Inga åtgärder föreslås

Figur 53: Ortofoto över området kring Flenningetorp. Bilden illustrerar även väglösningar.
(Kartunderlag: Lantmäteriet 2005. Ortofoto, Dnr: M2001/1502)

K:\Iuppdrag\209026\Teknik\=MKB=\MKB_12.Doc

67 (79)

2006-09-25

Västkustbanan, delen Ängelholm - Maria, Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande Järnvägsutredning

10.4

Buller
Effekter
För utbyggnad av bana i ny sträckning har beräkningar utförts för bullerskydd med en höjd på
2 m. I nedanstående tabell redovisas beräknat antal befintliga fastigheter där riktvärdena
överskrids med de föreslagna bullerskyddsskärmar och för vilka kompletterande fastighetsnära
åtgärder krävs för att tillgodose planeringsmålen för god miljökvalitet.
Tabell 18: UA3. Antal fastigheter som utomhus utsätts för bullernivåer
över riktvärdet för miljökvalitet.
Antal fastigheter med
2 m bullerskydd1)
LAeq > 60 dBA
0 st
LAeq > 55 dBA alt. LAmax >70 dBA
63 st
Totalt antal fastigheter
63 st
1)

avser höjd över rälsöverkant, vilket för bana i markplan vanligen innebär ytterligare ca
0,5 m räknat från marknivån.

Total skärmlängd för bullerskydden i UA3 beräknas till 2,5 km placerade på den östra sidan om
spåren i anslutning till Ödåkra tätort.
Den planerade nya bebyggelsen i Duvestubbe i anslutning till den nya stationen förutsätts lokaliserad och anpassad till tågtrafiken så att bullerskyddskraven tillgodoses.
Figur 54: Vy utmed Allerumsvägen mot väster, väster om Ödåkra.

Konsekvenser
Med en ny bana väster om Ödåkra kommer några fastigheter som idag inte har någon järnväg
nära sin bostad att utsättas för tågbuller medan ett stort antal fastigheter inne i Ödåkra får en väsentlig förbättring av ljudmiljön. Det bör dock beaktas att särskilt känsliga grupper (exempelvis
barn, gamla, sjuka och personer med hörselnedsättning eller ljudöverkänslighet) kan uppleva ljud,
även sådana som ligger under riktvärdesnivåerna, som starka och störande (se även bilaga 2 ”Hälsokonsekvensbedömning”).
Åtgärder
För att riktvärdena för utomhusmiljön ska kunna innehållas erbjuds de fastigheter som utsätts för
tågbullernivåer över riktvärdena, efter det att bullerskydd uppförts vid spåret, kompletterande åtgärder vid uteplats eller i tomtgräns. En inventering av uteplatserna vid de aktuella fastigheterna
måste genomföras för att fastställa vilka fastigheter som behöver åtgärder och vilka typer av åtgärder som kan komma i fråga. För fastigheterna på sträckan som ligger utanför tätorten Ödåkra
har bullerskyddande åtgärder inte tagits med i beräkningarna. För dessa fastigheter där riktvärdena överskrids bör bullerskyddsåtgärder utformas separat för varje fastighet eller grupp av fastigheter. Det kan gälla bullerskydd vid järnvägen, vid tomtgränsen eller i anslutning till uteplatsen.
Det kan dessutom vara aktuellt med fasadåtgärder.
Där det erfordras kompletterande åtgärder bör man placera bullerskydd vid uteplats eller i tomtgräns dvs så nära den plats som skall skyddas som möjligt. Detta måste anpassas för varje enskild
fastighet och avskärmningen kan utseendemässigt ha karaktären av t ex ett vanligt träplank (dock
med den täthet mm som erfordras för att reducera buller). Planering av fastighetsnära åtgärder bör
ske i samråd med varje enskild fastighetsägare.

Figur 55: Fotomontage som visar ett exempel på hur vyn kan komma att förändras av alternativ
UA3 med en profilhöjning av vägen med ca 2 m.
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10.5

som vistas nära spåret kan därför skadas vid en olycka. I värsta fall kan byggnaders bärning skadas och byggnaden rasa, helt eller delvis.
I och med att banan byggs ut ökar kapaciteten och med fler tåg ökar risken för urspårning. Samtidigt kommer den nya banan att förses med hög kvalitet på slipers, räler och växlar vilket medför
en minskad risk för urspårning. Sannolikheten för urspårningar bedöms därför inte förändras i
UA3 jämfört med idag. Konsekvensen av en inträffad urspårning förändras till det bättre eftersom
där inte finns lika många människor och byggnader som längs befintlig bana.

Vibrationer
Effekter
Kontrollmätningar av vibrationer för bedömning av om vibrationsnivåer förekommer som riskerar att störa boendekomforten i befintliga bostadshus utmed banan har visat att det generellt är
låga vibrationsnivåer i bostäderna. För bostäder som ligger i direkt anslutning till järnvägen bedöms märkbara vibrationer uppstå. Detta gäller främst fastigheter i två plan där ovanvåningens
bjälklag är av trä.

Om sannolikhet och konsekvens kopplat till urspårning vägs samman erhålls således en minskning av risken jämfört med idag.

Konsekvenser
Risken att riktvärdet 0,4 mm/s överskrids bedöms som liten då markförhållandena generellt är relativt goda ur vibrationssynpunkt, vilket mätningarna också visat. Även vibrationer under riktvärdet kan dock kännas. Samverkanseffekter med buller kan tänkas uppstå som innebär ökade störningar för känsliga personer (se även bilaga 2 ”Hälsokonsekvensbedömning”).

Sammanstötning
Ett tåg som kolliderar kan medföra att människor i tåget skadas och/eller att tåget spårar ut och
människor utanför spårområdet skadas. En sammanstötning kan ske med mötande tåg på enkelspår eller med bil eller person i en plankorsning.

Åtgärder
Det är nödvändigt att beakta risken för kännbara vibrationer då de nya spåren ska projekteras. Då
markförhållandena bedöms vara relativt goda (ur vibrationssynpunkt) krävs sannolikt endast
mindre omfattande åtgärder. Det kan exempelvis vara utformning av spårens uppbyggnad och
längden på underhållsintervall (slipning av spår) som anpassas till bebyggelseplacering.

10.6

Eftersom enkelspårsbanan byts ut mot en bana med dubbelspår minskar risken betydligt
för sammanstötning mellan mötande tåg. Konsekvenserna av en sammanstötning förändras till det
bättre eftersom det längs UA3-sträckan inte finns lika många människor och byggnader som längs
befintlig bana..
En sammanvägning av sannolikhet och konsekvens resulterar således i att riskerna kopplade till
sammanstötning minskar väsentligt i UA3.

Utsläpp av föroreningar till luft, mark och vatten
Effekter, konsekvenser och åtgärder
Utsläppen till luft utgörs framför allt av slitagepartiklar som, vid normal drift, bedöms öka proportionellt mot trafikökningen. Nedfallet av slitageprartiklar förorenar omgivande mark och vatten. Utsläppen bedöms inte bli av den storleken att de vållar hälsoproblem för boende eller andra
som vistas längs med UA3-sträckan. Någon risk för överskridanden av miljökvalitetsnormen för
partiklar bedöms inte heller föreligga. Några särskilt känsliga grupper finns inte längs sträckan
(exempelvis daghem eller sjukhus) varför skyddsåtgärder i form av skyddsplanteringar inte bedöms nödvändigt (se även bilaga 2 ”Hälsokonsekvensbedömning”).

Brand
En brand kan bryta ut i tåget. Om branden inte släcks kan den sprida sig och resenärer och tågpersonal kan skadas till följd av rökutvecklingen eller värmestrålningen. En sådan olycka förvärras
om det sker i en tunnel eftersom utrymning försvåras och rök och värme stängs inne. I detta fall
förekommer dock inga tunnlar. Människor som inte vistas på tåget skadas inte vid en olycka.
Sannolikheten för att en brand i tåg uppstår förändras inte i och med banans utbyggnad. Däremot
kan en ökad trafik innebära att det totalt sett blir fler bränder per år. En brand på ett tåg kan påverka tågresenärer men bedöms inte påverka personer eller byggnader utanför spårområdet. Konsekvensen för tågresenärer bedöms inte förändras jämfört med idag.

Direkta utsläpp till mark och vatten är aktuella framför allt i samband med spill och läckage. Banan kommer endast trafikeras av elektrifierade persontåg varför risken för spill eller läckage är
nästintill obefintligt. Det bedöms därför inte uppstå några konsekvenser för växtlighet, djurliv eller människans hälsa och några åtgärder föreslås inte.

10.7

En sammanvägning av sannolikhet och konsekvens resulterar således i en något ökad risk kopplad till brand. En olycka medför framför allt konsekvenser för tågresenären.
Personolycka
Människor som rör sig i närheten av spåret kan gena över detta för att snabbare nå sitt mål eller
av andra skäl uppehålla sig mycket nära eller på spåret. De kan då skadas om ett tåg samtidigt
passerar.

Säkerhetseffekter
Se även bilaga 3 ”Riskanalys”.

10.7.1 Resultat av kvalitativ analys
Urspårning
Urspårning kan ske bland annat till följd av växelrörelse, banfel, spårkvalitet, saker på spåret eller
till följd av kollision. Om ett tåg spårar ur innebär det i de allra flesta fall att ett hjulpar ”hoppar
av” rälsen. En urspårning kan dock leda till att tåget hamnar utanför spårområdet. Eftersom vagnen sitter fast i minst en ände hamnar tåget sällan mer än en vagnslängd (ca 25 meter) från spåret.
Att tåg spårar ur längre än 15 meter från spåret är mycket ovanligt. Människor och byggnader
K:\Iuppdrag\209026\Teknik\=MKB=\MKB_12.Doc

I och med den ökade trafikintensiteten kan antalet personolyckor förväntas öka. Dock utförs den
nya banan med högre standard och med högre tankar om säkerhet samtidigt som antalet personrörelser utmed banan minskar i UA3. Sannolikheten för personolyckor bedöms därför bli oförändrad. Konsekvenserna av en personolycka är oberoende av om banan byggs ut eller ej.
Sammanvägt blir således risken för personolyckor i UA3 oförändrad.
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Yttre påverkan – vägtrafik
Utmed sträckan finns ett antal passager där väg- och järnvägstrafik korsas. Om en vägbro går
över järnvägen kan bilar, om vägräcken saknas eller är i dåligt skick, vid exempelvis en olycka
köra ner på spåret och där utgöra ett hinder för tågtrafiken. Detta kan både leda till stopp i trafiken eller orsaka en sammanstötning mellan fordonet och tåget.

10.7.3 Säkerhetshöjande åtgärder
Några skyddsåtgärder för plankorsningsolyckor eller för att skydda bebyggelse bedöms inte erforderliga här eftersom UA3-sträckan saknar plankorsningar och bebyggelsen är mycket gles.
Tänkbara skyddsåtgärder för att förhindra att ett urspårat tåg kör av från en bro är:

De nya broar som byggs kommer att ha en bra standard och erforderligt avåkningsskydd. Sannolikheten för olyckor med yttre påverkan minskar därför. Konsekvenserna av yttre påverkan är
oberoende av om banan byggs ut eller ej.

10.8

Avåkningsräcken

Magnetfält
Effekter
UA3 innebär att spåret får en helt ny sträckning över hitintills opåverkade fastigheter väster om
Ödåkra. Bebyggelsen är dock gles varför endast två bostadshus hamnar inom 20 m från föreslagen exempellinje. Samtidigt försvinner magnetfältskällan inne i Ödåkra i samband med att spåranläggningen rivs upp, vilket framför allt är positivt för de 14 bostadshus som idag ligger inom 20
m från spåret.

UA3-sträckan byggs helt utan plankorsningar varvid risken för olyckor försvinner.
10.7.2 Resultat av kvantitativ analys
Den beräknade individrisken för UA3 presenteras i Tabell 19. För att visa på skillnader finns även
risktalen för UA1 med i tabellen. Individrisken (antalet omkomna per år) ligger på mellan
0,0000017 och 0,00023. Det innebär att på ett fixt avstånd från järnvägen kan en person förväntas
omkomma vart 4 000:e - 600 000:e år. På samtliga avstånd från spåret har UA3 lägst risk. En
jämförelse av erhållna värden mot de kriterier som Skåne län satt upp visar att man kan förlägga
byggnader på 20 meters avstånd från spåret. Om bebyggelse ska förläggas närmare än 20 meter
från spåret ska den utformas med hänsyn till riskerna. Kriterierna är dock inte helt tillämpliga på
det här projektet eftersom de är anpassade för transporter med farligt gods, se kapitel 5.6.

Konsekvenser
Med ökad trafik på banan kommer magnetfältets medelnivå öka något men såsom tidigare nämnts
(se kapitel 5.5.3) är det endast i samband med tågpassager som nivåerna kan förväntas ligga över
den informella ”riktlinjen” för långtidsexponering på 0,4 PT. Nivåerna ligger dessutom väsentligt
under SSI:s referensvärde för korttidsexponering på 300 PT. Det bedöms således inte sannolikt,
utifrån vad som är känt om magnetfält idag, att den ökning av magnetfältsnivåer som järnvägsutbyggnaden innebär skulle orsaka några konsekvenser för människors hälsa och välbefinnande.
För boende inne i Ödåkra medför alternativet positiva konsekvenser i och med att magnetfältskällan försvinner.

Tabell 19: Beräknad individrisk (antal omkomna per år) för nuläge, nollalternativ, UA1 och
UA3. Grått fält markerar det alternativ som ger lägst risk på respektive avstånd från spåret.
Avstånd
Nuläge
Nollalternativ
UA1a-b
UA1c-d
UA3
(m)
0,00011
0,00023
0,000019
0,000045
0,0000034
0
0,0000029 0,000006
0,000005
0,000005
0,0000017
10
0,0000029 0,000006
0,000005
0,000005
0,0000017
15
0,0000029 0,000006
0,000005
0,000005
0,0000017
20
0
0
0
0
0
25

Åtgärder
Genom att förlägga matning och återledare på motsatt sida om spåren i förhållande till bostadshusen ökar avståndet mellan magnetfältskällan och bostäder. Åtgärden kan inte vidtas när det ligger
bostadshus mitt emot varandra på båda sidor om järnvägen.
Teoretiskt sett kan exponeringstiden för magnetfält minskas genom att avståndet mellan så kallade sugtransformatorer minskas och banan då delas in i kortare sektioner. Huruvida detta är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt undersöks i järnvägsplaneskedet.

När det gäller samhällsrisken så är den högst för nollalternativ och nuläge och lägst för UA3. Se
diagram i Figur 47. Utifrån de acceptanskriterier som tillämpas i Stockholms län ligger risknivån
inom gråzonen, d.v.s. varken acceptabelt eller oacceptabelt, varför åtgärder erfordras för att säkerhet ska uppnås.
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Skyddsräler



Det är också viktigt att tänka på den framtida utformningen av miljön runt den nya stationen i
Ödåkra. Tät bebyggelse nära stationen bör undvikas, annars kommer så småningom situationen
även med UA3 att vara likvärdig övriga alternativ. Vilka åtgärder som bör vidtas utreds i nästa
planeringsskede och fastställs i järnvägsplanen.

Sammanvägt minskar således risken kopplad till yttre påverkan något i UA3.
Plankorsningsolyckor
Även vid bevakade plankorsningar händer olyckor. Trafikanter som tror att bommar och ljus är
trasiga tar sig förbi dessa och kan då i värsta fall bli påkörda av tåget.
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10.9

Järnvägsutbyggnaden bedöms inte påverka järnvägens barriärverkan mellan Väla skog och Smårydsskogen som försvårar nyttjandet av Smårydsskogen för friluftslivet.

Boendemiljö, trygghet och barriärer
Effekter
Med en ny järnväg utanför Ödåkra minskar såväl den fysiska som den visuella barriär som järnvägen med dess anläggningar utgör i tätorten.

Konsekvenser
De rekreativa värdena bedöms höjas rejält i samhället och dess park- och grönområden då ljudmiljön där förbättras avsevärt.

I utbyggnadsprojektet föreslås att nya planskilda korsningar byggs vid samtliga vägar som korsas
av den nya järnvägen (se Figur 33). Eventuella barriärer som uppkommer för lantbruket beskrivs
närmare under kapitel 10.11.
Då alternativet innebär en helt nybyggd station förutsätts tillgängligheten för funktionshindrade
att bli god.

Åtgärder
Inga åtgärder föreslås

10.11 Markanvändning och intrång

Ljusstörningar i form av bländande ljus från lokens strålkastare kan förekomma i anslutning till
att järnvägen svänger. Kurvor på sträckan finns exempelvis vid Rögle och Kattarp. Ljusblixtar
kan bildas vid strömavtagarna, vilket för den enskilde i så fall endast förekommer momentant i
nära anslutning till järnvägen just när ett tåg passerar.

Effekter
UA3 innebär att det nya spåret orsakar intrång på högvärdig jordbruksmark. Antalet brukningsenheter som genomkorsas av spåret har beräknats till 27 stycken (uppgifter framtagna av LRF), se
Figur 56. Arealen jordbruksmark som krävs för själva spårutbyggnaden beräknas uppgå till ca 18
ha. Utöver spåranläggningen tillkommer ett markanspråk för den areal som innestängs mellan
spår och andra hinder, eller andra små fragmentiserade hörnor som blir svåra eller omöjliga att
bruka på ett rationellt sätt. Den mark som frigörs när det gamla spåret rivs upp bedöms erfarenhetsmässigt inte kunna användas fullt ut för jordbruksändamål, bl.a. på grund av hård jordpackning. Dock minskar barriären mellan fälten när spåret tas bort. På längre sikt kan markanspråket
öka ytterligare om jordbruksmarken mellan befintligt och nytt spår nyttjas för utbyggnad av
Ödåkra tätort, se kapitel 10.13 Indirekta effekter.

Konsekvenser
Konsekvenserna av alternativet blir att järnvägens barriäreffekt kommer att minska kraftigt.
Om stationens plattformar omges av höga bullerskyddsskärmar kan en otrygghetskänsla förväntas
på och omkring stationsmiljön. Otrygghetskänslan kan även förstärkas av det mer perifera läget.
Otryggheten berör alla men blir särskilt tydlig för kvinnor, äldre, barn och unga. En stationsmiljö
som upplevs som otrygg kan begränsa tillgängligheten till kollektivtrafiken för dessa grupper.

Utbyggnaden bedöms medföra intrång på 2 tomter längs med sträckan.
Konsekvenserna för boendemiljön bedöms sammantaget bli positiva då järnvägen och dess tekniska anläggningar flyttas, förutsatt att den markyta som frigörs inne i samhället ges en omsorgsfull utformning (se även stads- och landskapsbild).

Konsekvenser
Konsekvensen för de brukningsenheter som genomkorsas blir att markanvändningen till viss del
försvåras. Brukningskostnaden är omvänt proportionell mot skiftesstorleken. Ett skifte som delas
i mindre delar blir således betydligt dyrare att bruka med ökad bränsleförbrukning och ökad jordpackning som följd. För de brukare som har mark på båda sidor om befintligt spår minskar barriären något när spåret tas bort och därmed kan brukningen underlättas.

Ljusstörningar bedöms inte komma att utgöra något stort problem. Bländande ljus från loken bedöms till övervägande del avskärmas av de bullerskydd som planeras att sättas upp vid bebyggelse utmed banan. Skulle ljusstörningar ändå uppkomma kan de relativt enkelt avhjälpas genom
plantering av tät vegetation.

Den jordbruksmark som tas i anspråk är av mycket hög kvalitet (klass 8-9 på en 10-gradig skala).
Anspråket för enbart spåranläggningen är i UA3 nästan dubbelt så stort som på motsvarande
sträcka om spåret bibehålls i nuvarande läge (UA1). Förlusten av den högvärdiga åkermarken bidrar till en minskad produktivitet och går emot miljöbalkens grundläggande hushållningsbestämmelser. Enligt miljöbalken ska det finnas väsentliga samhällsintressen som inte kan tillgodoses på
annat sätt om brukningsvärd jordbruksmark ska tas i anspråk. UA3 innebär förbättringar av bullersituationen för boende inne i Ödåkra. Den nya spårdragningen medför att ett betydligt färre antal boende får järnvägen och dess störningar i sin närmiljö. Se vidare om konsekvenser kopplade
till buller för UA1 i kapitel 9.4. Ett motiv för att ta jordbruksmarken i anspråk är således en förbättrad boendemiljö för boende inne i Ödåkra.

Åtgärder
För att öka tryggheten på stationen är det viktigt att kunna se omgivningen och att kunna bli sedd
vilket kan uppnås med genomsiktliga partier i bullerskyddsskärmarna. Dessa bör då även innehålla särskilt låga genomsiktliga partier som är anpassade till barn och ungas längd. Tryggheten i en
gångtunnel kan ökas genom att göra den så ljus som möjligt samt genom att undvika höga buskage i slänterna ner mot tunneln.

10.10 Rekreation och friluftsliv
Effekter
Utflyttningen av järnvägen från Ödåkra erbjuder nya möjligheter till närrekreation i de centrala
delarna av samhället och de grönområden som finns blir mer tillgängliga då järnvägens barriär
försvinner. Ljudmiljön i park- och grönområden kommer att förbättras avsevärt.
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Intrånget på tomtmark medför konsekvenser i form av att tomtmark går förlorad eller att delar av
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högre grad sammanfaller med brukningsgränser. Åtgärderna underlättar brukningen av den mark
som blir kvar.

Åtgärder
Andelen fragmentiserade ytor kan minskas i projekteringsskedet framför allt genom fastighetsreglering (markbyte) men i viss mån även genom smärre justeringar av järnvägslinjen så att denna i

Figur 56: Påverkan på jordbruksmark i UA3.
(Kartunderlag: Lantmäteriet 2005. Ortofoto, Dnr: M2001/1502)

I vilken mån dessa massor kan återanvändas inom projektet eller kommer att utgöra ett massöverskott som måste forslas bort är svårbedömt i dagsläget. Stora volymer kommer bl.a. krävas där
järnvägen läggs upp på bank vid anslutning till befintligt spår norr om Ödåkra. Avgörande faktorer för återanvändning är bl.a. massornas kvalitet, transportsträckor och ekonomi.

10.12 Naturresurser
Effekter och konsekvenser för naturresursen jordbruksmark tas upp under egen rubrik 10.11.
Effekter
Yt- och grundvatten
Den nya spårsträckningen korsar följande ytvatten:
- Flöjbäcken
- dammen väster om befintligt spår i höjd med Flöjen
- biflöde till Flöjbäcken på två ställen

För utbyggnaden krävs även att massor i form av bl.a. underballast, ballast och vägöverbyggnad
tillförs. Behovet av massor uppgår till ca 440 000 m3.
Konsekvenser
Yt- och grundvatten
Byggnationer i Flöjbäcken och dess biflöde samt intilliggande damm kan medföra konsekvenser
för vattnens växt- och djurliv. Ansökan till miljödomstolen kommer att krävas i vilken konsekvenser och åtgärder behandlas, se även kapitel 10.1.

Flöjbäcken förses med ny trumma under järnvägen. Dammen och biflödet till Flöjbäcken grävs
om så att de hamnar på västra sidan om det nya spåret. Två nya järnvägsbroar byggs för passage
av biflödet till Flöjbäcken på två ställen.

Sänkning av grundvattennivåer i samband med byggnation av planskildheter kan påverka grundvattnet som resurs och grävda brunnar, påverka omgivande växtlighet samt bidra till spridning av
föroreningar. Någon närmare bedömning av konsekvenserna är inte möjlig att göra i nuvarande
utredningsskede utan kan göras i senare skeden när bl.a. mer noggranna geotekniska undersökningar föreligger. Konsekvenserna tas bl.a. upp i järnvägsplanens MKB. Om byggnationerna bedöms medföra risk för att allmänna eller enskilda intressen påverkas krävs en separat ansökan till
miljödomstolen för vattenverksamhet. Till ansökan fogas en MKB som tar upp byggnationernas
konsekvenser.

På en del av den nya spårsträckan går järnvägen i skärning vilket för med sig att permanenta
grundvattensänkningar kan komma att krävas. Även vid de planskilda korsningar där vägen går
under järnvägen kan grundvattensänkningar bli nödvändiga. Sänkningarna regleras av järnvägsrespektive vägdräneringen. På några platser kan permanenta sänkningar undvikas genom att täta
konstruktioner anläggs.
Grus och material
Den nya järnvägssträckningen ligger till viss del i skärning vilket medför ett stort schaktbehov.
UA3 beräknas medföra schaktvolymer på ca 250 000 m3.
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Grus och material
En konsekvens av borttransporten av överskottsmassor är bland annat förbrukande av drivmedel
vilket i sin tur alstrar luftförorenande avgasutsläpp. Byggande av järnvägen förbrukar också stora
mängder makadam och krossmaterial.

bedöms som liten eftersom största delen går genom jordbruksmark. Däremot finns risk för att föroreningar påträffas i samband med att nuvarande station och spår rivs upp. I järnvägsplaneskedet,
när endast ett alternativ finns kvar att utreda, kommer markprovtagningar genomföras utifrån utredningar kring tänkbara platser för föroreningar.

Åtgärder
Yt- och grundvatten
Några åtgärder för att förhindra negativa konsekvenser för yt- och grundvatten föreslås ej i det
här skedet men kommer att tas upp i järnvägsplanens MKB. Om det bedöms krävas en ansökan
till miljödomstolen kommer eventuella åtgärder föreslås där.

Omledning av vägtrafiken och tillfälliga vägavstängningar kan också bli aktuell under byggtiden,
framförallt vid byggande av nya planskilda korsningar.

Grus och material
Det bör eftersträvas att i möjligaste mån återanvända schaktmassorna till exempelvis bullervallar
och bankfyllning. Vid tillförsel av nya massor bör ändliga resurser såsom naturgrus undvikas.

Dammen väster om befintligt spår vid Flöjen kommer att helt eller delvis behöva torrläggas under
byggtiden då dammen grävs om. Efter utbyggnaden återställs dammen och dess funktion. Torrläggningen av dammen innebär att det växt- och djurliv som idag finns i dammen och som är beroende av vatten kommer att slås ut. När dammen återställts och vatten åter släpps på så bedöms
både växt- och djurliv återhämta sig då de flesta växt- och djurarter även finns uppströms dammen. Därigenom kan återkolonisationen ske fort. Uppskattningsvis handlar det om några få år och
processen kan även påskyndas genom att återplanteringsåtgärder vidtas. För att möjliggöra en
eventuell återplantering bör en inventering av växt- och djurarter i dammen genomföras i järnvägsplaneskedet.

Vid schakt för grundläggning av samtliga broar utmed sträckan kommer tillfälliga grundvattensänkningar att krävas.

10.13 Indirekta effekter
Den nya spårdragningen väster om Ödåkra skapar ett ”inklämt” markområde mellan bebyggelse
och nytt spår som till största delen utgörs av jordbruksmark. En del av området finns i kommunens översiktsplan upptaget som utbyggnadsområden för bostäder, i övrigt har kommunen inga
planer för området. Det bedöms naturligt att en eventuell expansion av Ödåkra sker västerut om
stationen flyttas ut från centrala Ödåkra. Detta bl.a. för att skapa närhet för resenärer till den nya
stationen och få ett så bra resandeunderlag som möjligt. UA3 skulle således kunna medföra indirekta effekter i form av exploatering av ytterligare värdefull jordbruksmark. De två markområden
väster om Ödåkra som i översiktsplanen är upptagna för framtida exploatering (se kap 6.14.1) utgörs uteslutande av jordbruksmark och arealen uppgår till ca 38 ha. Detta indirekta markanspråk
kan således läggas till de ca 18 ha som åtgår för själva spåranläggningen.

10.14 Effekter under byggtiden
Under byggtiden riskerar omgivningen att påverkas av bl.a. buller, vibrationer och damm från
spontning, bygg- och anläggningsarbeten samt transporter till och från arbetsområdet på vägar i
anslutning till spåret. Dagtid bedöms det föreligga risk för att riktvärdet för byggbuller (ekvivalentnivå) kan komma att överskridas utomhus vid bostäder på ett avstånd av upp till 20 meter från
byggarbetsplatsen. Nattetid bedöms spårarbeten kunna innebära att riktvärdet för maximal nivå
kan komma att överskridas inomhus på ett avstånd av upp till ca 150 meter från arbetsplatsen (se
bilaga 1 ”Buller och vibrationsutredning” för en mer ingående redogörelse). Bullerspridningen
(och därmed avstånden) kan dock minskas betydligt om bullerskyddsåtgärder vidtas vid arbetsplatsen.
Vägtransporterna och arbetsmaskinerna samt borttransporten av den relativt stora mängd
överskottsmassor som uppkommer alstrar även utsläpp av luftförorenande avgaser. För att kunna
genomföra byggnationerna kommer en del mark, främst jordbruksmark, att tillfälligt behöva tas i
anspråk för upplag av schaktmassor och byggnadsmaterial mm. Några provisorier för spårutbyggnaden bedöms inte behövas.

En riskbedömning för oönskade händelser under byggtiden är svår att genomföra i detta skede eftersom det ännu inte finns några detaljer kring byggskedet. Någon analys av möjliga olycksscenarier har därför inte genomförts. Riskanalysen (bilaga 3) tar upp tänkbara händelser såsom
ras/skred, kollaps av konstruktion, kemikalieutsläpp, explosion, brand, förorening av brunnar etc.
En ytterligare fördjupning av risker under byggskedet bör göras i järnvägsplanen där behov och
omfattning av eventuella åtgärder bör fastställas.

10.15 Kommunala planer
10.15.1 Översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner mm
Ängelholms kommun
Ängelholms kommun berörs ej av UA3.
Helsingborgs kommun
Exempellinjen och korridoren för UA3 genomskär översiktsplanens utbyggnadsområde för bostäder i de nordvästra delarna av Ödåkra och berör även den föreslagna vägen väster om samhället.
UA3 ligger ej i linje med den fördjupade översiktsplanen för Ödåkra (1998) där man bl.a. drog
slutsatsen att spåret ska bibehållas i befintligt läge genom Ödåkra.
10.15.2 Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser
UA3 berör inte några gällande detaljplaner eller områdesbestämmelser.

Om schaktningsarbeten sker i områden där förorenad mark förekommer finns risk att föroreningarna sprids till omgivningen. Risken för att markföroreningar ska påträffas längs UA3-sträckan
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10.16 Sammanfattning av miljökonsekvenser
Järnvägsutbyggnaden bedöms, åtminstone temporärt, innebära en negativ påverkan på naturmiljön och den biologiska mångfalden vid biotopskyddade objekt som trädrader och småvatten/våtmarker i jordbrukslandskapet och en bäck och damm väster om järnvägen vid Flöjen. Dessa konsekvenser skulle delvis kunna undvikas om järnvägen förläggs längre västerut inom korridoren och passerar utanför Kattarp. Detta skulle dock i sin tur medföra andra konsekvenser i form
av intrång och fastighetsinlösen.
Ur kulturmiljösynpunkt innebär alternativet att ett flertal fastigheter vid Fleningetorp kommer att
genomkorsas diagonalt av järnvägen vilket fragmenterar området och dess historiska brukningsstruktur med långsmala fält. Flyttningen av järnvägen ut från Ödåkra tätort innebär att bilden av
stationssamhället kommer att bli svårare att förstå. En förläggning av järnvägen inom korridoren
utanför Kattarp skulle även där innebära att karaktären av stationssamhälle kan gå förlorad.
En järnvägsdragning utanför tätorten Ödåkra innebär att ett stort antal fastigheter inne i Ödåkra
får en väsentligt lägre bullernivå. Däremot kommer ett antal fastigheter som idag inte har någon
järnväg nära bostaden att utsättas för tågbuller. Motsvarande gäller även för Kattarp om järnvägen
skulle förläggas utanför tätorten.
Både individ- och samhällsrisk minskar i UA3 jämfört med nuläget och den är även lägre än
UA1. Detta beroende på att det inte finns några plankorsningar och att bebyggelsen är gles. Enligt
använda acceptanskriterier är risken varken acceptabel eller oacceptabel varför åtgärder erfordras
för att säkerhet ska uppnås.
Med en ny järnväg utanför Ödåkra minskar såväl den fysiska som den visuella barriär som järnvägen idag utgör i tätorten. Konsekvenserna blir att järnvägens barriäreffekt kommer att minska
kraftigt. Motsvarande gäller även för Kattarp om järnvägen skulle förläggas inom korridoren
utanför tätorten.
Antalet jordbruksenheter som genomkorsas av spåret uppgår till ca 27 stycken vilket innebär att
brukningen försvåras och blir kostsammare. Utbyggnaden kräver mark som till övervägande del
utgörs av jordbruksmark. Anspråket för själva banan uppgår till ca 18 ha. Beroende på kommunens framtida planering för det ”inklämda” markområde som skapas mellan nytt spår och Ödåkras bebyggelse kan markanspråket bli betydligt större om det exploateras. Bortfallet av den högkvalitativa jordbruksmarken innebär minskad produktivitet och ska, enligt miljöbalken, kunna
motiveras av ett väsentligt samhällsintresse.
När det gäller magnetfältsnivåer från tågtrafiken så minskar antalet bostäder som ligger inom 20
m från spåret från dagens 14 till 2 längs med UA3-sträckan. Detta eftersom magnetfältskällan
inne i Ödåkra försvinner. Den ökade tågtrafiken kommer att generera något förhöjda medelnivåer
som dock inte bedöms orsaka några konsekvenser för människors hälsa.
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11

anstående tabeller görs en sammanställning av de intressen/miljöaspekter som bedöms vara de
väsentligaste. Tabellerna utgår från två viktiga frågeställningar som är oberoende av varandra:

Jämförande sammanställning av miljökonsekvenser
för utredningsalternativen
Järnvägsutredningen och tillhörande MKB har som syfte att beskriva utredningsalternativen och
bedöma deras konsekvenser för funktion, miljö och hälsa, säkerhet och kostnader. Utredningen
ska sedan ligga till grund för Banverkets ställningstagande avseende vilket alternativ som ska
fortsätta utredas i järnvägsplanen. För att kunna göra det ställningstagandet när det gäller miljö,
hälsa och säkerhet behöver utredningsalternativens bedömda miljökonsekvenser jämföras. I ned-



Vilken miljöpåverkan ger olika järnvägsteknisk standard? D.v.s. vilka skillnader är det ur
miljösynpunkt mellan UA1a, b, c och d? Skillnaderna redovisas i Tabell 20.



Ska järnvägen dras genom eller utanför Ödåkra? D.v.s. en jämförelse mellan UA3 och
UA1a delsträcka Ödåkra. Skillnaderna redovisas i Tabell 21.

Tabell 20: Jämförande sammanställning av nollalternativet och UA1a-d.
Nollalternativet

UA1a

UA1b

UA1c

UA1d

Naturmiljö

Ingen nämnbar förändring jämfört med Små intrång i höga värden, exempelnuläget.
vis vid Vege å och Väla skog, vilket
bedöms som negativt för den biologiska mångfalden i området.

Små intrång i höga värden i likhet med UA1a, dock något mindre än i UA1a vid Vege å.

Kulturmiljö

Ingen nämnbar förändring jämfört med Små ingrepp i måttliga till höga värden
nuläget.
främst i Ödåkra och Kattarp som riskerar att försvåra förståelsen för samhällsstrukturerna som järnvägsorter.

Små ingrepp i måttliga till höga värden
(något mindre än i UA1a på grund av mindre omfattande kurvrätning vid Kattarp)

Stads- och landskapsbild

Ingen förändring mot dagsläget.

Buller

Något ökade bullernivåer på grund av
utökad trafikering utan några nya bullerskydd.

Stor påverkan på stadsbilden (framförallt på grund av bullerskyddsåtgärder) i Ödåkra, måttlig påverkan på stadsbilden i Kattarp samt liten påverkan på landskapsbilden på sträckan mellan tätorterna.
Förbättring för flertalet och för ett stort antal hus klaras riktvärdet med föreslagna bullerskärmar/vallar. UA1a och b skiljer sig endast i Kattarp där UA1a innebär färre fastigheter som behöver ytterligare bullerskydd för utemiljön än UA1b.
Detta kan utföras fastighetsnära vid tomtgräns eller vid uteplats.

Förbättring för flertalet och för ett stort antal hus klaras riktvärdet med föreslagna bullerskärmar/vallar. I UA1c-d är det totalt sett färre fastigheter som behöver
ytterligare bullerskydd för utemiljön än i UA1a-b. Detta kan utföras fastighetsnära vid tomtgräns eller vid uteplats. För Kattarp ligger antalet fastigheter för
UA1c-d mellan alternativ UA1a och UA1b.

grund av ökad trafik med bibehållen
banstandard och plankorsningar.

Individrisken på 0 meters avstånd från spåret och samhällsrisken minskar jämfört med nuläget på grund av utbyggnad till dubbelspår, höjd banstandard och
slopade plankorsningar.

Individrisken på 0 meters avstånd från spåret och samhällsrisken minskar jämfört med nuläget på grund av utbyggnad till dubbelspår, höjd banstandard och
slopade plankorsningar. Inte lika säkert som UA1a-b eftersom en plankorsning
behålls.

Barriäreffekter

Barriäreffekten ökar på grund av fler
bomfällningar då trafikeringen på banan utökas.

Barriäreffekten bedöms minska då nya planskilda gång- och cykelförbindelser
byggs och befintliga plankorsningar för biltrafiken ersätts med planskilda korsningar.

Barriäreffekten bedöms minska då nya planskilda gång- och cykelförbindelser
byggs och befintliga plankorsningar för biltrafiken ersätts med planskilda korsningar. Dock kvarstår plankorsningen med Planavägen i Kattarp med den barriäreffekt som en bomreglerad plankorsning utgör.

Markanvändning

Ingen skillnad mot idag.

10 brukningsenheter genomkorsas på
grund av kurvrätningarna i Rögle och
Kattarp. Medför försvårad och kostsammare brukning.

Säkerhetseffekter Risken ökar jämfört med nuläget på

1 brukningsenhet genomkorsas på
grund av kurvrätningen i Kattarp.

Inga brukningsenheter genomkorsas.

Ca 29 ha jordbruksmark tas i anspråk vilket medför minskad produktivitet.

Ca 29 ha jordbruksmark tas i anspråk.
I Kattarp kan anspråket öka om kommunen väljer att exploatera restytor vid
kurvrätningen. Anspråket medför
minskad produktivitet.

Slutsats:

Skillnaderna mellan alternativen är små. Ur natur- och kulturmiljösynpunkt bedöms alternativ UA1b-d något bättre än UA1a. Ur bullersynpunkt kan sägas att alternativen UA1c-d generellt sett ger lägre bullervärden och färre bullerutsatta fastigheter. Ur säkerhetssynpunkt bedöms alternativ UA1a-b något bättre än UA1b-c. Ur markanvändningssynpunkt bedöms alternativ UA1b-d som bäst.
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Tabell 21: Jämförande sammanställning av nollalternativet, UA1 och UA3.
Nollalternativet

UA3

UA1a
delsträcka Ödåkra
Små intrång i höga värden, exempelvis vid Väla
skog, vilket bedöms som negativt för den biologiska mångfalden i området..

Naturmiljö

Ingen nämnbar förändring jämfört
med nuläget.

Måttliga intrång i måttliga värden, exempelvis vid Flöjen och i området mellan Småryd och Väla Skog. Intrången bedöms åtminstone temporärt negativt för
den biologiska mångfalden.

Kulturmiljö

Ingen nämnbar förändring jämfört
med nuläget.

Måttliga ingrepp i måttliga värden, främst vid Fleninge- Små ingrepp i måttliga till höga värden i Ödåktorp där de historiska landskapsmönstren fragmente- ra, vilket riskerar att försvåra förståelsen för
samhällsstrukturen som järnvägsort.
ras. Flyttningen av järnvägen ut från Ödåkra tätort
innebär att bilden av stationssamhället kommer att bli
svårare att förstå

Stads- och Land- Ingen förändring mot dagsläget.
skapsbild

Buller

Något ökade bullernivåer på grund av
utökad trafikering utan några nya bullerskydd.

Säkerhetseffekter Risken ökar jämfört med nuläget på
grund av ökad trafik med bibehållen
banstandard och plankorsningar.

Möjlighet till stor förbättring av stadsbilden inne i
Ödåkra då järnvägen och dess komponenter flyttas ut.
Landskapsbilden utanför tätorten bedöms påverkas
negativt av utbyggnadsförslaget, främst på grund av
att järnvägen på långa sträckor ligger på bank.

Stor påverkan på stadsbilden (framförallt på
grund av bullerskyddsåtgärder) i Ödåkra samt
liten påverkan på landskapsbilden på sträckan
utanför tätorten.

Avsevärd förbättring för ett stort antal hus inne i Ödåkra medan ett antal hus utmed banan får en försämrad
bullermiljö. För ett stort antal hus klaras riktvärdet med
föreslagna bullerskärmar men ett antal fastigheter
behöver ytterligare bullerskydd för utemiljön. Detta
kan utföras fastighetsnära vid tomtgräns eller vid uteplats.

Förbättring för flertalet. För ett stort antal hus
klaras riktvärdet med föreslagna bullerskärmar
men ett relativt stort antal fastigheter behöver
ytterligare bullerskydd för utemiljön. Detta kan
utföras fastighetsnära vid tomtgräns eller vid
uteplats

Risken minskar jämfört med nuläget på grund av nytt
dubbelspår utan plankorsningar som går genom gles
bebyggelse.

Risken minskar jämfört med nuläget på grund
av utbyggnad till dubbelspår, höjd banstandard
och slopade plankorsningar. Dock inte lika
mycket som UA3.

Barriäreffekter

Barriäreffekten ökar på grund av fler
bomfällningar då trafikeringen på banan utökas.

Med en ny järnväg utanför Ödåkra minskar såväl den
fysiska som den visuella barriär som järnvägen idag
utgör i tätorten. Konsekvenserna blir att järnvägens
barriäreffekt kommer att minska kraftigt.

Barriäreffekten bedöms minska då nya planskilda gång- och cykelförbindelser byggs och
befintliga plankorsningar för biltrafiken ersätts
med planskilda korsningar.

Markanvändning

Ingen skillnad mot idag.

27 brukningsenheter genomkorsas. Medför försvårad
och kostsammare brukning.

Inga brukningsenheter genomkorsas.

Ca 11 ha jordbruksmark tas i anspråk. AnspråCa 18 ha jordbruksmark tas i anspråk av spåranlägg- ket medför minskad produktivitet.
ningen. Om kommunen väljer att exploatera omgivande mark enligt översiktplanen ökar markanspråket
med ca 38 ha. Anspråket medför minskad produktivitet.

Slutsats:
Ur naturmiljösynpunkt bedöms alternativ UA3 något bättre än UA1 även om intrången totalt sett är större i UA3. Ur kulturmiljösynpunkt bedöms UA1 som något bättre
än UA3. Ur stadsbildssynpunkt är UA3 bättre än UA1 medan det är sämre ur landskapsbildssypunkt. Ur bullersynpunkt innebär UA3 färre bullerutsatta fastigheter än
UA1, dock drabbas en del som tidigare inte utsatts för tågbuller. Ur säkerhetssynpunkt bedöms alternativ UA3 som något bättre än UA1. Ur markanvändningssynpunkt bedöms alternativ UA1 som betydligt bättre än UA3.
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Avstämning mot de nationella miljömålen

13

Nedan görs en avstämning mot de nationella miljömål som bedöms ha starkast koppling till projektet (miljömålen presenteras utförligare i kapitel 5.1).

För alternativens genomförande krävs inför byggskedet bland annat följande dispenser och tillstånd:

Tabell 22: Avstämning mot de nationella miljömål som har starkast koppling till projektet.
Bedömd måluppfyllelse
Nationella miljömål

Nollalternativet

UA1

UA3

Medverkar genom att Medverkar genom att en utökad tågtrafik ger fler
resenärer möjlighet att välja tåg istället för bil. Öken utökad tågtrafik
ger fler resenärer möj- ningen av vägtrafik kan därmed dämpas.
lighet att välja tåg
En minskning av vägtranspor- istället för bil. Ökningterna är en gemensam nämen av vägtrafik kan
nare för att uppnå dessa tre
därmed dämpas.
mål
Dock är trafikökningen inte realistisk på
grund av kapacitetsbrist på banan.
5. Giftfri miljö
Motverkar genom att Medverkar genom att förekomsten av förorenade
1. Begränsad klimatpåverkan, 2. Frisk luft, 3. Bara
naturlig försurning

Identifiering och sanering av
förorenade områden ingår i
målet.

förekomsten av förorenade markområden ej undersöks och
ev. sanering ej
genomförs.

13. Ett rikt odlingslandskap. Medverkar genom att
befintliga värden beInnebär bland annat att jordvaras.
bruksmark skyddas och fragmentisering undviks samt att
kulturvärdena beaktas

15. God bebyggd miljö.
Innebär bland annat att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god
och hälsosam livsmiljö. Natur
–och kulturvärden samt estetiska värden ska tas till vara
och boendemiljön med avseende på bland annat buller
ska beaktas.
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Motverkar i liten omfattning på grund av
viss ökning av bullernivåer till följd av ökad
trafik utan att bullerskyddsåtgärder vidtas.

markområden undersöks och ev. sanering genomförs.

Motverkar i viss omfattning genom att järnvägen tar ny mark i anspråk.

Motverkar i stor omfattning genom att järnvägen
tar ny mark i anspråk,
brukningsenheter genomkorsas och kulturhistoriska mönster förändras.

Medverkar i viss omfattning vad gäller buller
då skyddsåtgärder vidtas.

Medverkar vad gäller
buller, framförallt på
grund av att bullerkällan
försvinner inne i Ödåkra.

Sammanställning av erforderliga dispenser och tillstånd
x

Dispens för intrång i naturreservat.

x

Dispens för intrång i biotopskyddsobjekt (exempelvis trädrader, stenmurar, småvatten och
våtmarker i jordbrukslandskapet).

x

Tillstånd för avverkning av skyddsskog. Tillstånd lämnas av Skogsstyrelsen.

x

Tillstånd för fortsatta arkeologiska insatser. Ansökan görs hos Länsstyrelsen.

x

Inom Helsingborgs och Ängelholms kommuner gränsar 13 stycken detaljplaner till befintlig järnväg och kan därför komma att beröras av UA1. Huruvida ombyggnaden strider mot
gällande detaljplaner och därför måste ändras utreds närmare i järnvägsplaneskedet.

x

Ansökningar för tillstånd till vattenverksamhet, miljödomar, beträffande bro över Vege å
och i UA3 omgrävning av bäck och damm väster om järnvägen vid Flöjen. Miljödom kan
också krävas för eventuella grundvattensänkningar som bedöms kunna innebära påverkan
på allmänna eller enskilda intressen. Om sådana grundvattensänkningar blir aktuella utreds i järnvägsplaneskedet.

Dispens för intrång i strandskydd krävs inte för verksamheter som tillåtlighetsprövats av regeringen.

14

Osäkerheter
Riskanalys
De risknivåer som erhållits i riskanalysen och som presenteras under kapitel Säkerhetseffekter
bygger på olycksstatistik, trafikering mm. Underlaget har inte varit heltäckande utan antaganden
har varit nödvändiga för genomförandet av analysen. De uppskattningar och förenklingar som
gjorts vid beräkning av risken ger med stor sannlikhet en överskattning av resultatet. Se vidare bilaga 3 ”Riskanalys”.
Beräknade volymer schaktmassor och fyllning
Framtagande av schakt- och fyllningsmängder baseras på en terrängmodell med en noggrannhet
± 2 meter där sträckningen avviker från befintlig sträckning och en noggrannhet ± 0,5 meter i befintlig sträckning. Detta medför att beräknade mängder kan avvika med ca 35 % i nysträckning
och ca 15 % i befintlig sträckning.

Dock är trafikökningen inte realistisk på
grund av kapacitetsbrist på banan.
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Samråd
Nedan följer en sammanställning över de samråd som hållits under arbetet med framtagande av
järnvägsutredning och MKB. En komplett redogörelse med Banverkets kommentarer återfinns i
Samrådsredogörelsen.
Samrådsprocessen har innefattat 18 möten med allmänhet, kommuner, trafikoperatörer, länsstyrelse, Vägverket och andra intressenter samt skriftlig information till 15 olika statliga myndigheter. Synpunkter på projektet har lämnats både muntligen och skriftligen. De muntliga synpunkterna finns nedtecknade i protokoll som förts vid alla möten. Skriftliga synpunkter har inkommit
från 10 av de 15 myndigheterna och från ca 20 enskilda personer och föreningar.
Antal
Samrådspart
samrådsmöten
4

Boende och övrig allmänhet genom kvällsmöten i Ödåkra, Helsingborg,
Tånga och Ängelholm

9

Kommuner och trafikoperatörer

2

Länsstyrelsen i Skåne län

1

Vägverket Region Skåne

1

Föreningen ”Ödåkraregionens framtid”

1

LRF

Av redovisade minnesanteckningar och skrivelser framgår att de främsta frågeställningarna vid
samråden har varit:








Avfärdade alternativ (UA2 och UA4)
Järnvägens dragning genom Ödåkra (UA1 eller UA3)
Järnvägens dragning genom Kattarp (UA1a-d)
Ny station i Vegeholm
Nya stationslägen och påverkan på samhällsfunktioner
Bullerstörningar och effekter av bullerskydd
Markanspråk
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Vägverket, Banverket, 2005. Åtgärdsprogram för barriäreffekter av vägar och järnvägar.
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