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1 Inledning 

Sverigeförhandlingen presenterade den 1 februari 2016 vilka orter som 

föreslås få en station längs en framtida höghastighetsjärnväg.  Inriktningen 

blev därmed att höghastighetsjärnvägen bör byggas den kortast möjliga 

vägen genom Småland, från Jönköping söderut längs E4:an och vidare till 
Malmö. Längs sträckan Jönköping-Malmö är de föreslagna stationsorterna 

Värnamo, Hässleholm och Lund. Överenskommelser har under 2016 gjorts 

med alla dessa kommuner, vilket stärker möjligheten att 

höghastighetsjärnvägen kan byggas längs den föreslagna sträckningen.  

Dras en rak linje mellan Värnamo och Hässleholm korsar denna staden 

Ljungbys centrala delar. Detta innebär att höghastighetsjärnvägen kommer 

att passera nära Ljungby tätort för att sträckan ska bli så kort som möjligt 

och restiderna minimeras. I dagsläget finns inga järnvägsförbindelser till 

Ljungby och som planen ser ut kommer staden hamna på den längsta 

sträckan utan station utmed hela höghastighetssystemet, drygt 11 mil 

fågelvägen. 

Höghastighetsjärnvägen planeras att bygga med dubbelspår dedikerade för 

höghastighetståg längs sträckorna Stockholm –Göteborg och Stockholm –

Malmö. Enligt Trafikverkets tekniska specifikationer för 

höghastighetsjärnvägen ska växelförbindelser anläggas mellan de två 
höghastighetsspåren med minst 50 kilometers mellanrum (Trafikverket 

2014). Det finns även krav på att det ska finnas växelförbindelser vid alla 

stationer längs höghastighetsjärnvägen oavsett avstånd mellan dessa. En 

växelförbindelse borde därmed hamna någonstans i närheten av Ljungby, 

då staden är belägen mellan de två föreslagna stationsorterna Värnamo och 

Hässleholm (vilka ligger på ett avstånd av cirka 40 km respektive cirka 75

km från Ljungby). Genom att placera växelförbindelsen vid Ljungby stad 

skulle ett stationsläge i Ljungby möjliggöras där plattformsspår byggs i 

tillägg till redan planerade spår.  

I en tidigare utredning av Rejlers (2016) har det konstaterats att det inte sker 

några kapacitetsförsämringar då en station förläggs i Ljungby och trafik sker 

med höghastighetståg och storregionala tåg. Att bygga fler växelförbindelser 

ökar flexibiliteten gällande trafikering och vid byggandet av en station 

möjliggörs förbigång, vilket är fördelaktigt ur trafikledningssynpunkt. Den 

planerade höghastighetsjärnvägen har även högt ställda krav när det gäller 

punktlighet, då 98 % av tågen ska komma inom fem minuter från utsatt tid. 

I denna utredning undersöks hur sträckningen av höghastighetsjärnvägen 

genom Ljungby kommun kan utformas och var lokaliseringen av en station 

kan ske

2 Syfte 

Syftet med denna utredning är att översiktligt utreda fungerande lösningar 

för höghastighetsjärnvägens sträckning förbi Ljungby. Utredningen delas 

upp i följande två delar: 

 Ta fram möjliga sträckningar för höghastighetsjärnvägen både väster

och öster om staden från Värnamo, förbi Ljungby till Hässleholm

 Undersöka möjliga placeringar av ett fungerande stationsläge väster

respektive öster om Ljungby tätort.
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3 Bakgrund 

3.1 Tidigare utredningar 

Ljungby har under lång tid varit mycket aktiv i arbetet med Europakorridoren 

och senare även med Sverigeförhandlingen, så därför har ett antal 

utredningar genomförts sedan tidigare. Som underlag till 

Sverigeförhandlingen genomförde WSP Analys & Strategi en nyttoanalys åt 

Ljungby kommun. Till nyttoanalysen bifogades även en åtgärdsvalsstudie 

(ÅVS) för regionala anslutningar till höghastighetsstation vid Ljungby 

genomförd av Trafikverket. I nyttoanalysen och ÅVS:en studeras en 

sträckning omedelbart väster om Ljungby med en station i anslutning till 

Bolmstadvägen.  

För att visa på konsekvenserna av en station i Ljungby utifrån 

Sverigeförhandlingens bud i början av 2016 genomförde konsultföretaget 

Rejlers en utredning åt Ljungby kommun med fokus på trafikering och 

kapacitet på höghastighetsjärnvägen med en station i Ljungby.  En 

sträckning öster om staden studerades och visade att det går att placera en 

station i Ljungby utan att kapaciteten i övrigt påverkas nämnvärt, en station 

kan till och med innebära större kapacitet.  

3.2 Sverigeförhandlingens val av stationsorter 

De övergripande syftet med Sverigeförhandlingen har i delrapporten 

”Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar” 

definierats till följande: 

1. Knyta de tre storstadsregionerna närmare varandra

2. Bidra till utveckling i mellanliggande regioner och övriga Sverige

3. Bidra till mindre koldioxidutsläpp från trafiken

4. Bidra till ökat bostadsbyggande

Dessa syften har Sverigeförhandlingen sedan brutit ned till ett antal kriterier 

som behöver uppfyllas för att en ort ska bli aktuell som stationsort. 

Kriterierna har även använts för att välja bort orter som i dagsläget inte är 

aktuella att få en station. Utan inbördesordning är kriterierna: 

1. Antal invånare i tätorten

2. Prognosticerade resandeströmmar

3. Stationens betydelse som bytespunkt för interregionalt tågresande

4. Antal bostäder som genereras av höghastighetsjärnvägen till år 2035

Kriterierna förklaras mer utförligt i Sverigeförhandlingens dokument 

”Beslutsunderlag – val av linjesträckning och stationsorter”. I stort används 

samma riktlinjer som Trafikverket använder i samband med utformning av 

stationer. Gränsen för antal invånare är satt till 50 000 personer i tätorten 

och för resandeströmmar 3000 på- och avstigande per årsmedeldygn. 

Betydelsen som bytespunkt inkluderar anslutande järnvägar och vad gäller 

bostadsbyggandet ska minst 1300 bostäder tillkomma till år 2035 på grund 
av höghastighetsjärnvägen. I den inlämnade nyttoberäkningen från Ljungby 
kommun till Sverigeförhandlingen redovisades att ungefär 1900 bostäder 
kan tillkomma i Ljungby till 2035.

Ljungby 

-Ca 30 000 invånare, fler

med omlandet i beaktning 

och ytterligare 5 500 

invånare med en station  

-2000 resenärer per dag

-Möjlighet till att bli en

regionala nod för

omstigning till tåg  

-1900 bostäder genereras

med en ny station 
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Förutom dessa kriterier har följande parametrar påverkat 

Sverigeförhandlingens val: 

 Investeringskostnad

 Samhällsekonomiska nyttor

 Samhällsekonomisk kalkyl (NNK)

 Restid mellan ändpunkterna

 Eventuella styrande dokument

Övriga nyttor som kommunerna har redovisat i sina respektive nyttoanalyser 

har inte varit avgörande för vilka stationsorter som valts. 

3.3 Genomförande 

Utredningen har utgått från att höghastighetsjärnvägen dras mellan 

Sverigeförhandlingens två föreslagna stationsorter Värnamo och 

Hässleholm, där målet är en så kort spårdragning som möjligt för att 

minimera restiden mellan orterna. Utredningen har främst fokuserat på 

sträckningen genom Ljungby kommun, men för föreslagna spårdragningar 

har även området utanför kommunen tagits i beaktning för att inte inkludera 

spårdragningar som är orealistiska. Det antogs utifrån Sverigeförhandlingens 

överenskommelser med respektive kommun att framtida stationer kommer 

att placeras i ett externt läge öster om Värnamo i anslutning till Kust till kust-

banan och i ett centralt läge i Hässleholm.  

Det initiala utredningsområdet, 

se figur 1, begränsades i norr av 

kommungränsen mot Värnamo 

och söderut av kommungränsen 

mot Markaryd och Älmhults 

kommun. I öst-västlig riktning 

begränsades området av 

geografiska hinder som 

exempelvis sjöar och att kortast 

möjliga sträckning ska uppnås till 

Hässleholm. Detta område har 

sedan successivt smalnats av till 

de föreslagna sträckningar och 

stationslägen som presenteras i 

denna rapport. Avsmalningen har 

skett främst med hänsyn till 

skyddsområden samt för att 

spårdragningen ska bli så kort 

som möjligt.    

F 

Figur 1. Avgränsat utredningsområde 
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4 Förutsättningar 

I Ljungby kommun bodde vid halvårsskiftet 2016 27 832 personer, varav 
drygt hälften i tätorten Ljungby, och de senaste åren har man haft en positiv 

befolkningsutveckling. Järnvägsstationer har historiskt varit en motor för 

tillväxt och av Ljungby kommuns nyttobedömning till Sverigeförhandlingen 
framgår att detta även bedöms gälla för en framtida höghastighetsstation i 

Ljungby. Invånarantalet prognosticeras i nyttoanalysen att öka med 5 500 

personer till år 2035 och av dessa personer räknar man med att 4 500 

personer tillkommer till följd av höghastighetsjärnvägen. Dessutom räknar 

man med att det tillkommer 1 900 nya bostäder och 1 500 nya 

arbetstillfällen som följd av höghastighetsstationen.  

4.1 Arbetsmarknad och pendling 

Näringslivet i Ljungby har länge dominerats av tillverkningsindustri men 

idag är logistik både inom transport och information en växande bransch. 

De största arbetsgivarna i Ljungby kommun är förutom kommunen själv, 

Landstinget i Kronobergs län, Electrolux Laundry Systems AB, Cargotec 

Sweden AB och Postnord Fulfilment.  

De flesta arbetstagarna jobbar och bor inom kommunen. Ljungby kommun 

hade ett något negativt pendlingsnetto år 2014, då något fler personer 

pendlade ut från kommunen än in. I den prognos som gjorts för 

nyttoanalysen till Sverigeförhandlingen kommer netttoutpendlingen att öka 

till 900 personer om en höghastighetsstation byggs i Ljungby. Den mesta 

pendlingen, både ut- och inpendling från kommunen, sker idag längs fem 

huvudstråk mellan Ljungby och Markaryd, Växjö/Alvesta, Värnamo, Älmhult 

samt Halmstad. I dagsläget sker pendlingen utmed vägnätet, främst via 

E4:an och riksväg 25 som korsar kommunen.  

I den nyttoanalys som gjordes till Sverigeförhandlingen utreddes de 

potentiella restidsvinsterna för dessa orter om en station byggs i Ljungby. 

Restidsvinsten undersöktes både i relation till Ljungby samt till 

höghastighetsjärnvägens ändpunkter.  

Resor till och från Värnamo kommer om tillräckligt tågutbud finns 

huvudsakligen att ske på höghastighetsjärnvägen. För Växjö/Alvesta 

kommer fortfarande Södra stambanan vara ett snabbare alternativ för resor 

söderut och resor norrut kommer att gå snabbast via 

höghastighetsstationen i Värnamo. Markaryd får restidsvinster för resor 

norrut och till Göteborg om en station byggs i Ljungby. Älmhult skulle via 

Ljungby få kortare restid norrut och till Göteborg, men inte lika stora nyttor 

som Markaryd. För Halmstad innebär en station i Ljungby att resa via 

Ljungby kan bli intressant för att nå Jönköping och vidare mot Stockholm, 

dock kommer troligen avgångarna via Göteborg att gå tätare och mot 

Stockholm innebära ett byte mindre. För boende i grannkommunerna blir 

effektiva bussförbindelser avgörande för att resvägen via Ljungby väljs. 

Främst kopplingarna till Halmstad, Älmhult och Markaryd är enligt 

nyttoanalysen viktiga för att en höghastighetsstation i Ljungby ska fungera 

som en regional nod i transportsystemet. 

Markaryd, Älmhult och 

Halmstad kommer gynnas 

av en station i Ljungby 
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4.2 Målpunkter i kommunen 

Ljungby lasarett, Centrum för informationslogistik (CIL, ett samarbete för 

eftergymnasial utbildning med Linnéuniversitetet och högskolorna i 

Jönköping och Halmstad), Ljungby resecentrum, flera butiker, restauranger 

med mera är belägna inom ett avgränsat område i centrum mellan 

Bolmstadvägen, Stationsgatan, Drottninggatan och Kungshögsgatan. Detta 

gör att avstånd till centrum är viktigt vid lokalisering av en ny station. I denna 

utredning har Stora torget använts som punkt när avstånd till centrum 

beräknats. 

Industriområden i Ljungby är lokaliserade till stadens södra delar och väster 

om E4:an i norr. Söder om staden ligger även handelsområdet 

Ljungbystopp. 

4.3 Planerad expansion 

I Ljungby finns stora möjligheter till nylokalisering av bostäder och 

verksamheter, då staden omringas av obebyggd mark utan väsentliga 

värden i form av skyddade natur- och kulturmiljöer eller vattenhinder. Det 

finns enligt kommunen utrymme att anpassa kommande översiktsplan så att 

nybyggnationer styrs i önskad riktning beroende på vilket stationsläge som 

blir aktuellt. I dagsläget finns inte heller några beslutade detaljplaner som 

står i vägen för lokalisering av en station öster eller väster om staden och 

kommunen äger en hel del mark i stadens utkanter som kan nyttjas för 

expansion av nya områden. De flesta nyligen antagna detaljplaner rör 

områden i centrala Ljungby, vilket gör att snabb anslutning från en ny station 

till de centrala delarna av staden och befintligt resecentrum, väster om Stora 

torget, är avgörande för att få ett högt resande med höghastighetsjärnvägen. 

4.4 Riksintressen och andra skyddade områden

Riksintressen är särskilt viktiga geografiska områden som innehåller 

nationellt viktiga värden och kvaliteter. Dessa är skyddade enligt Miljöbalken 

kap 3 och kap 4, där områden reglerade enligt kapitel 3 är större områden 

beslutade av riksdagen, medan områden reglerade enligt kapitel 4 har 

beslutats av för området utsedd myndighet.  De riksintressen som ligger 

inom utredningsområdet är sammanställda i tabell 1. Områden som ligger 

utanför Ljungby kommun och kan komma att hamna i konflikt med 

höghastighetsjärnvägen mellan Värnamo och Hässleholm presenteras 

senare i denna rapport. Andra skyddade områden är exempelvis 
naturreservat och Natura 2000- områden som bildas för att skydda värdefull 
natur och för att bevara hotade växt- och djurarter. 

Expansion möjlig åt alla 

väderstreck omkring 

Ljungby, utvecklingen kan 

styras efter stationsläge. 
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Tabell 1. Riksintressen och andra skyddade områden inom utredningsområdet. 

3 kap. Miljöbalken 

Yrkesfisket 

Kulturmiljöer 

Naturvård 

Friluftsliv 

Energiproduktion 

Kommunikationer 

Vattenförsörjning 

Totalförsvaret 

Ej inom utredningsområdet

Toftaholm 

Hallsjö 

Trotteslöv – Össlöv – Fallnaveka  

Hamneda 

Hörda-Klövaryd 

Färjansö-Toftaholm-Lagadalen  

Bräkentorp 

Prästeboda 

Horsnäsamossen-Gölsjömyren

Styplesjö

Ronamossen 

Vissjön-Lillsjön 

Vidöstern 

Ej inom utredningsområdet 

E4:an och riksväg 25 

Bergaåsen

Kan finnas vissa områden, men finns ej publicerat. 

Kommunen och länsstyrelsen har information om 

dessa. 

4 kap. Miljöbalken 

Friluftsliv och turism Ej inom utredningsområdet 

Vattendrag Ej inom utredningsområdet 

Natura 2000 Ronamossen-Klockesjömyren 

Flymossen 

Färjansö-Långö 

Toftaholms alkärr 

Horsnäsamossen  

Kånna  

Flattingeåsar  

Gölsjömyren 

Toftaholm 

Skog vid Toftaån 

Skilsnäs  

Karlslund 

4.4.1 Naturmiljö 

I Ljungby finns totalt 33 naturreservat och 39 Natura 2000-områden, flera av 

dessa sammanfaller och är även riksintressen för naturvård. Nedan följer en 

närmare presentation av de skyddade naturmiljöer som ligger inom 

utredningsområdet.  

http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura-2000/Ljungby/Farjanso_Lango_SE0320115.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura-2000/Ljungby/Toftaholms_alkarr_%20SE0320146.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura-2000/Ljungby/Horsnasamossen_SE0320211.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura-2000/Ljungby/Flattinge_asar_SE0320114.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura-2000/Ljungby/Golsjomyren_SE0320113.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura-2000/Ljungby/Toftaholm_SE0320079.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura-2000/Ljungby/Skog_vid_Toftaan_SE0320198.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura-2000/Ljungby/Skilsnas_SE0320142.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura-2000/Ljungby/Karlslund_SE0320176.pdf
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4.4.2 Natura 2000 

Ronamossen-Klockesjömyren (mellan Ljungby och Bolmen): Området är 

även naturreservat och riksintresse för naturvård bestående av mossar och 

skogsytor.  

Färjansö-Långö (i Vidöstern): Även naturreservat som består av ett antal 

sjöar i Vidöstern samt omgivande vatten. Består av urskogslika barrskogar 

och lövsumpskog, andra intressanta områden inom reservatet inkluderar 

betade skogar, hagmarker och slåttermader. 

Toftaholms alkärr (mellan Vidöstern och E4): Skyddat för sina 

lövsumpskogar. Har inga Natura 2000-arter. 

Flymossen (även kallad Hästasjönmyren och Kanarpsmyren) – Flymossen 

är ett naturreservat och riksintresse för naturvård där delen Hästasjönmyren 

även är ett Natura 2000 område. Området är trots tidigare torvbrytning en av 

länets mest värdefulla myrar och har ett rikt fågelliv med bland annat 

rödbena, trana och ljungpipare. 

Horsnäsamossen (öster om Ljungby): Välbevarat myrkomplex med 

värdefull skog, främst tallsumpskog. Flera Natura 2000-arter och även 

skyddat som naturreservat och riksintresse för naturvård i samma område 

som Gölsjömyren. 

Kånna (söder om Ljungby): Naturbetesmarker i koppling till ån Lagan, dels 

gräsmarker och dels trädklädda betesmarker. 

Flattingeåsar (i sjön Furen): Området är även skyddat som naturreservat 

och består av en udde i sjön Fåren som utnyttjats för skogsbete fram till 

1950. Skyddad för sin ädellövskog med rik kärlväxtflora.  

Gölsjömyren (sydöst om Ljungby): Inkluderar värdefulla biotoper, 

exempelvis högmosse, och flera Natura 2000 arter. Är även skyddat som 

naturreservat och riksintresse för naturvård i samma område som 

Horsnäsamossen. 

Toftaholm (inklusive Färjansö-Långövid sjöarna i norr): Odlingslandskap 

med höga kulturminnesvärden. Inkluderar flera rödlistade lavar, svampar och 

vedlevande insekter. Området är även skyddat som naturreservat och som 

en del av värdetrakten Färjansö-Toftaholm-Lagadalen skyddat som 

riksintresse naturvård.  

Skog vid Toftaån (mellan Vidöstern och Flåren): Rik svamp-, lav- och 

mossflora. Omges av fina lövsumpskogar och öppna kärrområden.  

Skilsnäs (sjöarna i norr): Halvö med ädelskog och attraktiva häckningplatser 

för sjöfåglar. Är även skyddat som naturreservat. 

Karlslund (öster om Ljungby): Liten slåtteräng. 

4.4.3 Naturreservat och riksintressen naturvård 

Färjansö-Toftaholm-Lagadalen (huvudsakliga värden östligt i Vidöstern): 

Se Natura 2000-området Toftaholm. 

Bräkentorp: Centrum för friluftsliv med badplats och motionsslingor. Ingår i 

ett åssystem som följer Prästebodaåns dalgång. 

http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura-2000/Ljungby/Farjanso_Lango_SE0320115.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura-2000/Ljungby/Toftaholms_alkarr_%20SE0320146.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura-2000/Ljungby/Horsnasamossen_SE0320211.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura-2000/Ljungby/Flattinge_asar_SE0320114.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura-2000/Ljungby/Golsjomyren_SE0320113.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura-2000/Ljungby/Toftaholm_SE0320079.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura-2000/Ljungby/Skog_vid_Toftaan_SE0320198.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura-2000/Ljungby/Skilsnas_SE0320142.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura-2000/Ljungby/Karlslund_SE0320176.pdf
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Prästeboda: Gård med lång historia som visar landskapets omvandling 

under historien. Hyser värdefull kärlväxtflora.  

Hörda-Tykatorp-Gässhult-Yxkullsund: Utkanten av 

utredningsområdet sydöst om Flåren och Furen. Inkluderar flera Natura 

2000-områden och naturreservat. 

Vissjön-Lillsjön: Typisk näringsfattig smålandssjö med barrblandskog.

Styplesjö: Representativ bevuxen sjö.

4.4.4 Kulturmiljö 

Toftaholm: Fornlämningsmiljö 

med lämningar från brons- och 

järnålder, lämningar av befästa 

anläggningar från medeltid och 

1600-tal samt herrgårdsmiljö med 

bebyggelse och odlingslandskap 

från 1700- till 1900-tal. Skyddad 

som kommunikationsmiljö, 

borgmiljö, herrgårdsmiljö och 

odlingslandskap. Figur 2. Stenhus i Toftaholm. 

Trotteslöv– Össlöv – Fallnaveka: Omfattande fornlämningsmiljö med 

många järnåldersgravfält och länets största skeppssättning. Tydliga 

strukturer till de intilliggande byarna. Skyddad som bymiljö. 

Hallsjö: Odlingslandskap med väl sammansatt fornlämningsmiljö som 

utvisar lång bosättningskontinuitet invid en på 1500-talet övergiven kyrkplats. 

Hörda-Klövaryd: Skifteslandskap med välbevarad bebyggelse samt 

fornlämningsområde.  

Hamneda: Centralbygd vid viktigt kommunikationsstråk som ger en 

uppfattning om kyrkans, gästgivargårdens och stationens betydelse för 

samhällsutvecklingen. Skyddad som kommunikationsmiljö, fornlämningsmiljö 

och borgmiljö. 

4.4.5 Friluftsliv  

Vidöstern: Populärt område för sportfiske, bad och båtliv. 

4.4.6 Kommunikationer

För kommunikationer är  E4:an och väg 25 riksintressen. Även en ny 

höghastighetsjärnväg skulle få status som riksintresse för kommunikation. 

4.5 Skyddsområden utanför Ljungby kommun 

Endast större skyddsområden är inkluderade i denna sammanställning. 

Dessa områden har tagits i beaktande vid dragning av spår utanför 
kommunen, men presenteras inte närmare i denna rapport. 
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 Tånnö - Vattenskyddsområde vid Vidösterns östra strand.
 Hångers – Vattenskyddsområde vid samhället Hångers väster om

Vidöstern.
 Årån – Natura 2000 mellan Furen och Lången.
 Nya Åminne – Riksintresse kulturmiljö vid Vidösterns västra

strand.

Söderut i Älmhult, Osby och Hässleholms kommun 

 Helgeå – Strandängar som är ett Natura 2000 område, söder om

Delary

 Flybäcken och Sjuhulta fly – Riksintresse naturvård och Natura 2000

i sydvästra delen av Älmhults kommun.

 Ubbalt – Natura 2000, samt viktigt friluftsområde vid Vittsjön

 Verum – Natura 2000 mellan Vittsjön och Skeingesjön.

 Vieåns nedre lopp – Djur- och växtskyddsområde väster om

Skeingesjön.

 Hörlinge ängar – Natura 2000 vid Skeingesjön

 Maglaröd, Skeingesjön samt delar av Simontorpsåns

avrinningsområde – Vattenskyddsområde

 Holma-Boarp – Vattenskyddsområde för Osby samhälle

 Bjärnum – Vattenskyddsområde

 Römningeområdet – Riksintresse kulturmiljö kring sjön Römningen

med fornlämningsmiljöer från stenåldern och äldre bronsålder.

 Möckeln

4.6 Övriga områden 

Utöver ovan nämnda intressen har ytterligare ett par områden har 

identifierats som bör undvikas vid dragning av en höghastighetsjärnväg. 

Kommunens viktigaste jordbruksmarker är främst centrerade till 

dalgångarna kring Lagan, Prästebodaån och Helge å. Lagans dalgång bör 

undvikas i största mån då det ligger ett stort vattenskyddsområde längs ån 

mellan orten Lagan och Ljungby. Även söder om Ljungby i Kånna finns ett 

litet vattenskyddsområde. 

Sträckningen får enligt Ljungby kommuns översiktsplan inte äventyra 

vattentäkterna Dörarp och Bergaåsen. Dörarp ligger inom 

naturskyddsområdet söder om Vidöstern och Bergaåsen norr om Ljungby 

utmed ån Lagan.  

En höjd på cirka 200 möh söder om Ljungby bör undvikas då ett 

tunnelbygge genom höjden är mycket kostnadsdrivande. På grund av att 
höjden ligger omedelbart söder om Ljungby  stad kommer troligen 
svängradien att omöjliggöra en dragning som berör den.

Norrut i Värnamo kommun
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5 Föreslagna spårsträckningar 

I denna utredning beskrivs två möjliga sträckningar för 

höghastighetsjärnvägen från Värnamo genom Ljungby 

kommun och vidare mot Hässleholm. Båda 

sträckningarna har i norr sin utgångspunkt i det 

föreslagna stationsläget i Värnamo, öster om E4. I 

söder är utgångpunkten en centralt placerad station i 

Hässleholm. Den ena sträckningen passerar väster 

om Ljungby tätort och den andra öster om tätorten, se 

figur 3. I detta kapitel beskrivs dessa sträckningar 

djupare och problematiska passager belyses.  

Under arbetets gång har några andra möjliga 
sträckningar identifierats och undersökts, men dessa 

har inte studerats vidare då det skulle innebära större 
påverkan på bland annat natur-, kultur- och 

landskapsvärden, samt ge ett sämre läge för station 

och en något längre sträckning än de dragningar som 
presenteras här. 

5.1 Gemensamma delar 

I norr och söder har båda sträckningarna samma 

dragning och dessa delsträckor beskrivs här. 

Passagen över kommungränsen i norr är problematisk 

eftersom området karaktäriseras av flera stora sjöar. 

Tre möjliga passager över kommungränsen har 

identifierats, antingen öster om sjön Furen, väster om 

sjön Vidöstern eller mellan Flåren och Vidöstern. En 

passage öster om Furen innebär att 

höghastighetsjärnvägen måste byggas i en lång kurva 

för att komma runt Furen och skyddsområdena från 

Furens södra spets ned till Hörda-Klövaryd, vilka är 

skyddade både ur natur- och kulturavseende. Vidare 

måste även Natura 2000-området Årån öster om Furen korsas. 

Sammantaget gjorde detta och de ökade restiderna att detta alternativ för en 

passage över den norra kommungränsen exkluderades. En passage väster 

om Vidöstern är möjlig, men ger en allt för krokig väg med antagandet att 

stationen i Värnamo är placerad i öster. Därför har även denna passage 

exkluderats och passagen mellan Vidöstern och Flåren kvarstod som mest 

lämplig. 

Från en östlig station i Värnamo ger en dragning mellan Vidöstern och Flåren 

den rakaste sträckningen till Ljungby och vidare mot Hässleholm. Genom 

detta område sträcker sig även E4:an, vilket innebär att det befintliga 

infrastrukturstråket kan utnyttjas och färre nya barriärer i landskapet bildas 

än vid dragning väster eller öster om någon av sjöarna. Vid Natura 2000-

området Toftaån finns endast en smal passage mellan skyddsområdet och 

E4:an. Av spårgeometriska skäl är det svårt att dra höghastighetsjärnvägen i 

denna passage och sträckningarna går därför en bit in naturskyddsområdet. 

För att undvika ett allt för stort intrång föreslås att höghastighetsjärnvägen 

Figur 3. Föreslagna 

spårsträckningar 
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placeras på en låg bro genom området med så få punkter i marken som 

möjligt. Efter denna passage fortsätter den östliga sträckningen vidare i en 

rak dragning vilket innebär att höghastighetsjärnvägen inte längre följer 

E4:an. Den västliga sträckningen har söder om Toftaån däremot en bana 
som går något längre österut för att påbörja en sväng  som tar järnvägen 
väster om Lagans samhälle. I närheten av Flattinge skiljs den västliga och 
östliga sträckningen åt. Den västliga och östliga sträckningen möts igen 
väster om Hallaryd i den västra delen av Älmhults kommun. 

Längre söderut passerar järnvägen området mellan Skeingesjön och 
Vittsjö i Hässleholms kommun, vilket består av flertalet skyddsområden. 
För minsta möjliga intrång har sträckningen placerats i den västra delen av 
naturreservatet Verum. 

I Hässleholm har Sverigeförhandlingen och kommunen kommit överens om 

ett centralt stationsläge vid nuvarande Hässleholm C. Valda sträckningar 

fungerar för en anslutning till Hässleholm, oberoende av var den placeras. 

5.2 Östlig sträckning 

Båda sträckningarna startar i det östliga stationsläget i Värnamo för att 

sedan fortsätta i en rak linje söderut mellan sjöarna Vidöstern och Flåren. 

Den östliga och västliga sträckningen skiljs åt i närheten av Flattinge. Norr 

om Ljungby viker spåret av svagt åt väster för att sedan gå i en rak linje till 

utanför Hamneda. Det är längs denna raksträcka som den föreslagna 

stationen placeras, eftersom stationen måste ligga på en raksträcka. Söder 

om Ljungby kommun mot Hässleholm är dragningen något kurvigare för att 

undvika sjöar och andra andra besvärliga områden. Den totala sträckan 

från Värnamo till Hässleholm är 113,6 kilometer. 

Den största delen av denna sträckning går i skärning, vilket innebär att 
höghastighetsjärnvägen delvis kan gömmas i landskapet och att det blir 

mindre visuell störning. I Ljungby kommun är det främst sträckningarna 

förbi Flattinge respektive Runkarp där höghastighetsjärnvägen går på en 

låg landbro, vilket kan leda till större visuell påverkan i landskapet. 

Den östliga sträckningen skiljs från den västliga norr om Flattinge och 

fortsätter sedan rakt söder ut. En stor fördel med en östlig sträckning är att 

Lagaån inte behöver korsas och att det blir en relativt rak linje mellan 

Värnamo och Hässleholm, vilket håller nere restiderna. Den sträckning som 

valts passerar en bit utanför samhället Lagan, som därmed inte störs 

nämnvärt av buller och vibrationer. Den östliga sträckningen är placerad så 

att inga konflikter med naturreservaten Bräkentorp och Prästeboda kan 

uppstå och inte heller med Natura 2000 området Karlslund. Eftersom en 
dragning ännu längre österut innebär risk för konflikt med dessa skydds- 
värden, längre restider samt ett stationsläge längre från Ljungby har dessa 
dragningar uteslutits under arbetets gång. 

Dragningen fortsätter söderut mellan skyddsområdet Hamneda och 

dalgången kring Prästebodaån, som är ett aktivt odlingslandskap. 

Utformningen av den föreslagna dragningen innebär att ingen konflikt 

riskeras med dessa områden. 

Problematiska passager 

främst mellan sjöarna i 

kommunens norra del, ån 

vid Toftaholm och mellan 

sjöarna vid södra 

kommungränsen. 
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Öster om E4 består Ljungbys södra kommungräns av ett band av sjöar som 
måste passeras och det finns flera möjligheter för passager genom detta 
område. I den östliga dragningen sker passagen väster om Hängasjön. Skulle 
passagen över kommungränsen ske ännu längre österut, det vill säga öster 
om Hängasjön, är det svårt att undvika en konflikt med kulturmiljön kring sjön 
Römningen och skyddsområden i Helgeå söder om Delary. Av denna 
anledning har en dragning längre österut inte studerats djupare. 

5.3 Västlig sträckning 

Den västliga sträckningen följer samma linje som den östliga sträckningen 

ned till den problematiska passagen mellan E4:an och Natura 2000-området 

Toftaån (som också är planerat naturreservat). Denna problematik beskrivs 

utförligare för den östliga sträckningen. Efter att den östra och västra 

sträckningen skiljs åt viker spåret av västerut och korsar ån Lagan norr om 

samhället Lagan för att sedan fortsätta i en sträckning väster om Ljungby 

stad. I Ljungby kommuns södra del korsas ån Lagan igen och den västliga 

sträckningen går sedan i samma dragning som den östliga ned till 

Hässleholm. Den västliga sträckningen går till stor del i skärning söder om 

Lagans samhälle och förbi Kånna. Vid korsningen med E4:an i söder går 

sträckningen på bro. Den västliga sträckningen är totalt 114,9 km, det vill säga 

1,3 km längre än det östliga alternativet. 

För den västliga dragningen har som beskrivits samma dragning valts mellan 

Vidöstern och Flåren, främst eftersom det blir en rak linje söderut då stationen 

i Värnamo antas ligga i ett östligt läge. Skulle ett västligt eller centralt 

stationsläge i Värnamo bli aktuellt kan en dragning väster om Vidöstern vara 

en bättre möjlighet, så länge riksintresset Nya Åminne kan undvikas. Vidare 

söderut följer den västliga sträckningen närmare E4:an än den östliga för att 

skapa ett mer sammanhållet infrastrukturstråk. Söder om Hallsjö viker den 

västliga sträckningen istället av västerut och korsar väg 557. Hänsyn har 

tagits till kulturmiljön i Hallsjö och kyrkoruinen i området så att inte intrång 

görs i denna miljö.

Passagen vidare söderut innebär att ån Lagan måste korsas och för att 

minska intrånget i landskapet görs detta intill E4:an. Lagan ligger djupt i 

förhållande till omgivande landskap och en hög bro kommer att behöva 

byggas över ån. 

Söder om Vidöstern, där den västliga sträckningen passerar, ligger både 

Bergaåsens vattenskyddsområde och Vidösterns riksintresse för naturvård, 
vilket innebär att det kan bli påverkan i dessa områden om 
höghastighetsjärnvägen dras här. Intill E4:an nordväst om samhället Lagan 

ligger även en älgpark och en golfbana som kan komma att påverkas av en 

dragning genom detta område. På grund av den trånga passagen är det svårt 

att hitta en dragning här utan att en intressekonflikt uppstår. Den dragning 

som valts har främst tagit hänsyn till naturskyddsområden och avståndet till 

samhället Lagan, bland annat av bullerskäl, vilket innebär att golfbanan 

korsas av höghastighetsjärnvägen. Dragningen görs nära trafikplatsen mellan 

E4:an och väg 568 och korsar sedan E4:an i närheten av trafikplatsen.  

Problematiska passager 

främst  söder om 

Vidöstern, förbi samhället 

Lagan och korsning med 

E4:an samt ån Lagan. 
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I Ljungby kommuns översiktsplan står att en spårsträckning bör följa E4:an, 
men inte så nära att det uppstår smala områden som inte kan bebyggas 
mellan vägen och höghastighetsjärnvägen. Söder om Lagan följer 
höghastighetsjärnvägen tätt intill E4:an under drygt två kilometer, vilket 
innebär att det totalt sett blir en bredare barriär där åtgärder för att minska 
barriäreffekterna kan samlokaliseras som exemplevis ekodukter. Närmare 
Ljungby tätort dras höghastighetsjärnvägen en bit ifrån befintlig bebyggelse, 
vilket skapar ett område där ny bebyggelse kan möjliggöras intill stationen. 
Dragningen passerar precis intill den västligaste delen av Ljungby, vilket är 
ett industriområde som är mindre känsligt för buller än ett bostadsområde. 

Den västliga sträckningen bör inte sträcka sig så långt västerut som till 

Ronamossen-Klockesjömyren för att undvika konflikter med 

naturskyddsområden. En allt för västlig dragning innebär också att spåret 

blir längre vilket både förlänger restiderna och ökar kostnaderna. Därför har 

en dragning av höghastighetsjärnvägen så nära Ljungby som möjligt väster 

om E4:an valts.

Den västliga sträckningen innebär att ån Lagan korsas två gånger, vilket 

kommer att påverka den visuella upplevelsen av landskapet och kan även 

påverka möjligheten att bedriva jordbruk längs ån. Mellan samhället Lagan 

och Ljungby stad utgör Lagadalen ett vattenskyddsområde samt är skyddat 

som kulturmiljö, varför korsningar med en höghastighetsjärnväg bör 

undvikas där. Den andra korsningen över Lagaån sker därför söder om 

Ljungby nära E4:an för att minimera det visuella intrånget. 

Vid Ljungby kommuns södra kommungräns passerar dragningen söder om 
Tuvesjön. Höghastighetsjärnvägens västliga och östliga dragning möts igen 
väster om Hallaryd i Älmhults kommun, varefter de följs åt söderut till 
Hässleholm.
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6 Höghastighetsstation i Ljungby 

Förutom föreslagna stationslägen, som alla ligger i halvexterna lägen, 

beskrivs i detta kapitel även utmaningen som en extern station innebär 

genom erfarenheter från andra städer och hur utformningen av en typstation 

för höghastighetståg planeras se ut. En halvextern innebär delvis samma 

utmaning som en extern station längre ifrån centrum, så därför görs denna 

jämförelse. För stationslokaliseringar har i denna utredning både ett västligt 

och ett östligt halvexternt stationsläge studerats. Att utreda ett centralt läge 

har inte varit aktuellt i denna utredning och är därför inte inkluderat. På 

vardera sida om tätorten har från början tre möjliga lägen identifierats, ett 

nordligt, ett centralt och ett sydligt.  

6.1 Halvextern station 

En halvextern station innebär en större utmaning för att uppnå ett högt 

resande eftersom resenärer måste ta sig till och från stationen med ett annat 

transportmedel än tåg. Hur tillgängligt stationsläget är för både kollektivtrafik, 

bil och om möjligt gång och cykel är avgörande för hur attraktiv stationen blir 

för resenärer. Trafikverket har studerat de relativt nya externa stationerna i 

Söderhamn, Falkenberg och Landskrona i rapporten ”Stationsutveckling och 

stationslokalisering – Påverkan på resande och stadsutveckling”. Dessa tre 

beskrivna städer är storleksmässigt liknande Ljungby och kan därför vara bra 

utgångspunkter för hur en halvextern station skulle kunna påverka Ljungby. 

Alla tre stationer har inneburit ett ökat resande trots sina externa lägen och 

de nya stationerna har även inneburit att orterna har fått fler tågavgångar än 

tidigare. Trafikverket har uppskattat resandet vid en framtida 

höghastighetsstation i Ljungby till cirka 375 000 på- och avstigande per år, 

vilket motsvarar drygt 2000 resenärer per dygn. Detta motsvarar resandet i 

Falkenberg, men är högre än i Söderhamn och lägre än i Landskrona. 

En extern station upplevs ofta som ödslig då underlaget för att bedriva 

serviceverksamhet kan vara svagt. På Falkenbergs station har detta löst 

genom att utforma stationen så att det ska vara lätt att ta sig till och från 

stationen med bussavgångar anpassade till tågen, så att tiden på stationen 

minimeras och avsaknaden av service inte blir lika påtaglig. En 

framgångsfaktor för den externa stationen i Landskrona är en trådbuss från 

stationen in till centrum med avgångar var tredje minut. Dessutom har flera 

större butiker lokaliserats i anslutning till stationen. Det har inte skett någon 

centrumförskjutning i någon av de städer som Trafikverket studerat och det 

är överlag sällan som en sådan förskjutning sker, istället har förtätning med 

bostäder och utveckling av 

externhandel skett i anslutning 

till de externa stationerna. En 

extern station har fördelen att 

en barriär genom centrum 

undviks och det blir lättare för 

centrum att behålla sin karaktär 

än om man skulle dra en ny 

järnväg genom staden.  

Figur 4. Falkenbergs station med enkla anslutningsmöjligheter. 

En halvextern station 

innebär utmaningar, men 

möjligheter är många för 

hur man kan tackla dessa. 



Höghastighetsjärnväg Ljungby Kommun • Översiktlig studie av möjliga sträckningar och stationslägen | 19 

För resande till stationen blir gång och cykel attraktiva trafikslag om 

resvägen är mindre än tre kilometer. Bra bussförbindelser till stationen 

behövs om avståndet överstiger två kilometer för att få ett högt resande. För 

att göra busstrafiken attraktiv bör omstigningstiden mellan tåg och buss inte 

överstiga tio minuter och tidtabellerna för regional- och lokalbussar anpassas 

efter höghastighetstågens ankomster och avgångar. Alla föreslagna 

stationslägen i Ljungby ligger i anslutning till det befintliga vägnätet för att 

underlätta för resenärer. Bra parkeringsmöjligheter för bil och cykel behöver 

finnas vid stationen oavsett läge. Pendelparkering möjliggör att personer 

som bor utanför Ljungby och tidigare reste hela sträckan med bil nu kan 

parkera vid stationen och resa vidare med tåg. Effektiva resor från stationens 

omland är lättare att uppnå vid ett externt stationsläge än ett centralt. Detta 

är för Ljungbys del viktigt i relation till pendelorterna Älmhult, Markaryd och 

Halmstad som får bättre förbindelser om en station byggs i Ljungby. 

Möjligheten att utnyttja eldrivna bussar och attraktiv snabbspårvagn mellan 

centrum och stationen bör utredas. 

6.2 Stationsutformning 

Krav på utformningen av en höghastighetsstation beskrivs i Trafikverkets 

tekniska systemstandard för höghastighetsbanor TDOK 2014:0159. 

Stationerna längs höghastighetsjärnvägen utformas i typfallet, vilket antas 

gälla för Ljungby, med ett genomfartsspår i vardera riktning och ett 

plattformsspår på vardera sida om dessa. Växlar med hastigheter upp till 

160 km/h får i dagsläget användas för övergång till plattformsspåret, men 

möjligheten att använda växlar med ännu högre hastighet undersöks. En 

högre växelhastighet innebär att tåget kan köra av i högre hastighet, men 

behöver då en längre sträcka för att bromsa efter växeln och därmed en 

längre station. Stationen i skissen nedan antas byggas med växlar för 160 

km/h och sträckan för plattformsspåret (A+B i figur 5) blir minst 4,5 km om 

spåret ligger i horisontellt läge, beräknat utifrån Trafikverkets 

”Förbeskedsavstånd, Grundläggande signaleringskrav”. Tågen kommer att 

behöva kunna köra av i hög hastighet för att inte bakomliggande tåg ska 

komma allt för nära när det främre tåget bromsar. Det ska vara sju meter 

mellan mittpunkterna på de två förbifartsspåren liksom mellan 

förbifartsspårets mitt och plattformen. Plattformsbredden för en station av 

Ljungbys typ uppskattas till ungefär sju meter utifrån gällande krav i 

Trafikverkets ”Stationshandbok”. Trafikering bedöms att ske med 240 meter 

långa storregionala tåg vars maxhastighet är 250 km/h, då blir plattformen 

cirka 250 meter lång för att inkludera förarmarginal. Stationsutformningen 

medger utbyggnad av plattformslängd på 400 meter. Detta innebär att 

stationsområdet vid plattformarna blir ungefär 35 meter brett och utanför 

stationen kommer det totala området bli cirka 20 meter brett. I bilden nedan 

finns en typskiss över hur en station i Ljungby kan tänkas se ut. Vid 

stationen ska det även finnas ett 400 meter långt parkeringsspår på ena 

sidan av stationen. 
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Figur 5. Skiss över en typstation för höghastighetståg 

Eftersom det inte finns någon befintlig järnväg i Ljungby att ta hänsyn till 
när det gäller planskillnader möjliggörs en enklare spårdragning och 
billigare stationsutbyggnad i Ljungby än om stationen behövt anläggas på 

bro eller i tunnel. Det finns även möjlighet att bygga en station så att 

förbindelse med buss kan ske direkt över plattform så att resandet till och 

från stationen blir så smidigt som möjligt. 

Bägge föreslagna stationslägena medger en utveckling av verksamheter, 
handel, bostäder och större parkering i anslutning till stationsområdet.

Själva stationsbyggnaden i Ljungby föreslås vara enkel med någon 

mindre servering eller kiosk, vilket Trafikverket kallar en klass 3 station. 

Detta innebär att kostnaderna för själva stationsbyggnaden kan hållas 

nere. 
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6.3 Västliga stationslägen 

Ett läge väster om Ljungby innebär en station i anslutning till E4:an och 

riksväg 25, dessutom fås närhet till industriområden väster om stadskärnan. I 

väster består bebyggelsen framförallt av industriområden vilket gör att en ny 

station kan byggas i anslutning till befintlig bebyggelse. De tre västliga 

stationslägena som undersökts är illustrerade i figur 6. 

Figur 6. Studerade västliga stationslägen. 

Norr 

För den västliga dragningen placerades ett stationsläge väster om E4:an 

nära trafikplatsen norr om staden. Stationen ligger nära riksväg 25 mot 

Alvesta/Växjö och cirka 4,5 km från Ljungby centrum. Från läget nås västra 

industriområdet och Ljungbys norra delar enkelt. Ljungby kommun äger en 

hel del mark i området, vilket skulle kunna underlätta stationslokalisering 
samt expansion av nya bostäder och verksamheter kring stationen, ett 

område som då har potential att bli en ny stadsdel i Ljungby. Med den 

västliga dragningen hamnade stationen en bit ifrån befintlig väginfrastruktur 

och bebyggelsen i Ljungby, vilket är en nackdel jämfört med de andra 

västliga stationslägena. 

Centralt 

Vid en central stationslokalisering väster om staden placeras stationen vid 
Bolmstadsvägen (väg 555). Detta är samma stationsläge som Ljungby 

kommun föreslog i nyttoanalysen till Sverigeförhandlingen. Väster om 

staden ligger i dagsläget mestadels industriområden vilket innebär att en 

station kan placeras nära befintlig bebyggelse och avståndet till centrum 

blir för detta läge 2,5 km. Detta är väl inom gränsen för när stationen av 
Trafikverket bedöms ha positiva effekter för cyklister. Det finns även 
utrymme att placera stationen om dragningen skulle justeras upp till 500 

meter längre ut längs Bolmstadsvägen utan att 

Bland de västliga 

stationsslägena bedöms 

det centrala läget skapa 

störst nyttor för Ljungby. 
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förlora dessa positiva effekter. I dagsläget tar det åtta minuter att cykla till 

stationen från centrum respektive sex minuter med bil. I nyttoanalysen som 

lämnades till Sverigeförhandlingen beskrivs detta läge och de nyttor som 

skulle uppstå samt kommunens planer för utveckling av bostäder och 

verksamheter i området. Det finns även förslag i nyttoanalysen på hur den 

lokala kollektivtrafiken kan utvecklas för att stationsläget ska fungera så 

bra som möjligt.  Med en ny trafikplats vid E4  skulle resvägen från 
Halmstad, Markaryd och Älmhult kortas vilket ökar den regionala nyttan.

Söder 

Det södra stationsläget är placerat väster om E4:an intill väg 25. Detta 

läge ligger nära flera av Ljungbys största arbetsgivare bland annat 

Electrolux, Cargotech och Postnord samtidigt som det ligger nära 

handelsområdet Ljungbystopp. Placeringen en bit sydväst om trafikplatsen 
är en följd av järnvägens svängradie runt befintliga verksamhetsområden. 
Från centrala Ljungby är det cirka 5,5 km till detta läge, vilket gör att det 

blir svårare att skapa en attraktiv station för cyklister. Läget vid den södra 

trafikplatsen innebär kortast resväg från Markaryd och Halmstad av 

samtliga föreslagna stationer samt kortast resväg av de västliga 

stationerna från Älmhult. Stationen skulle med effektiva bussförbindelser 

kunna bli en viktig nod i regionen inom stationens upptagningsområde.  

Västliga stationer 

Till centrum (km) Tid cykel (min) Tid bil (min) 

Norr 4,5 16 7 

Central 2,5 8 6 

Söder 5,5 20 9 

Tabell 2. Sammanställning av avstånd och restider för olika stationslägen väster om Ljungby.
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6.4 Östliga stationslägen 

De östliga stationslägena innebär anslutning till Ljungbys ringled och i det 

nordligaste alternativet även till riksväg 25. De stationslägen som undersökts 

är sammanställda i figur 7. Ljungbys östra delar domineras av 

bostadsområden, vilka kan komma att störas av buller och vibrationer från en 

ny höghastighetsjärnväg om den anläggs intill befintlig bebyggelse. Däremot 

innebär en lokalisering nära dagens bebyggelse att avståndet till centrum 

minimeras. Förslagsvis byggs höghastighetsjärnvägen en bit från befintlig 

bebyggelse eftersom det mellan befintliga bostadsområden och 
stationsområdet, möjliggör byggande av bostäder, vilka kan byggas med 
moderna tekniker som minimerar inverkan från buller och vibrationer. Att 

bygga stationen något längre från bebyggelse minskar också risken för 

intressekonflikter med boende. Restiden till centrum skulle öka något, men 

skulle främst påverka gång- och cykeltrafik till stationen.  

Figur 7. Studerade östliga stationslägen och den föreslagna utbyggnaden av Ringleden. 

Norr 1 

Detta stationsläge är placerat i anslutning till riksväg 25 cirka en kilometer 

från korsningen med väg 616. Höghastighetsjärnvägen går här i skärning, 

vilket innebär att stationsområdet måste grävas ut. Detta läge innebär ett 
avstånd på 5 km från centrum, vilket är något längre än önskat från 
cykelsynpunkt. Detta läge ligger relativt långt från viktiga målpunkter och 

även längst ifrån viktiga pendlingsorter som Älmhult och Markaryd. För att 

förbättra kommunikationen till stationen för flertalet pendlingsorter skulle 

Ringleden kunna förlängas norrut öster om Replösa ungefär längs med 
kraftledningsgatan och utveckling av bebyggelse skulle då kunna ske 

längs denna väg. 

Norr 2 

Ett ytterligare alternativ är att placera stationen mellan det norra och det 

centrala stationsläget längs vad som idag är en kraftledningsgata. Vid 

detta 

Bland de östliga 

stationsslägena bedöms det 

centrala läget skapa störst 

nyttor för Ljungby. 
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läge förlängs Ringleden från Replösa längs kraftledningsgatan och stationen 

placeras längs denna väg. Mellan stationen och Sickingevägen finns 

möjlighet att bygga nya bostadsområden. Idag tar det ungefär en kvart både 

att cykla och åka bil till detta stationsläge, men med förbättrade vägar och 

cykelbanor antas restiderna förkortas väsentligt. Även detta läge ligger i 

skärning och innebär att stationsområdet grävs ned.

Centralt 

Denna station placeras en bit ifrån befintlig bebyggelse och kan smidigt 

anslutas med Vislandavägen. Vid stationsläget hamnar järnvägen i skärning. 
En stor fördel med detta läge är närheten till centrum och målpunkter i 

stadens södra delar. För att underlätta för resenärer från Älmhult skulle en ny 

väg från väg 124 till stationsläget vara en lösning. Vägen som föreslogs i det 

norra alternativet skulle i detta fall förkorta restiden från Växjö och norrut på 
E4:an.

Söder 

Det sista föreslagna stationsläget ligger i anslutning till väg 124 söder om 

Ljungby cirka fyra kilometer ifrån stationen. Läget är förlagt norr om vägen 

för att minska mängden massor som behöver grävas ut, då ett läge söder om 

vägen innebär en väldigt djup skärning. Detta läge ligger inte lika nära 

Ljungbystopp och industriområden som en sydlig station väster om staden, 

men innebär kortast resväg från Älmhult av samtliga stationslägen. Det södra 
och även det centrala läget innebär goda möjligheter att skapa en 
bytespunkt som stärker regionen.

Östliga stationer 

Till centrum (km) Tid cykel (min) Tid bil (min) 

Norr 1 5 14 7 

Norr 2 4 14 15 

Central 3 10 6 

Söder 4 13 6 

Tabell 3. Sammanställning av avstånd och restider för olika stationslägen öster om Ljungby. 
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7 Slutsatser 

Ett av Sverigeförhandlingens viktigaste mål är att restiderna för 

ändpunktsresenärerna hålls nere och detta innebär att sträckningen av 

höghastighetsjärnvägen kommer att gå nära Ljungby tätort. I denna 

utredning presenteras två sträckningar, en på var sida om tätorten, och 

fungerande stationslägen för båda sträckningarna. Båda sträckningar 

passerar i tydliga korridorer utan större konflikter med riksintressen, hinder 

eller skyddsområden. Den östliga sträckningen har dock färre problematiska 

passager och kortare sträckning, vilket gör denna till ett starkare alternativ. 

De centrala lägena skapar bättre tillgänglighet för invånarna i tätorten 

Ljungby än övriga lägen. Restiden mellan de olika stationslägena är kort och 

det lokala perspektivet väger därför tungt. Resultatet av denna utredning är 
att de centrala stationerna bedöms lämpligast. Stationerna kan med 
effektiva bussförbindelser bli en viktig nod inom stationens 
upptagningsområde  och stärka den regionala tillväxten. Bägge de 

föreslagna stationslägena möjliggör en utveckling av verksamheter, handel, 

bostäder och större parkering i anslutning till stationsområdet. Det är tekniskt 
möjligt att anlägga en station   i samtliga lägen som föreslagits. 

Även om ingen station i dagsläget är planerad mellan Värnamo och 

Hässleholm så bedöms att växelförbindelse eller sidospår kommer att 

behövas på denna sträcka för att öka flexibilitet vid driftstörningar. Med en 

växelförbindelse kan underhållsfordon, motorvagnståg med problem och tåg 

med olika hastigheter passera varandra på samma sätt som på delar av 

höghastighetsnätet där stationer planeras ligga närmare varandra. Utan 

växel eller sidospår försvåras även möjligheten att uppnå punktlighetskraven 

vid störningar.  

För bättre flexibilitet vid driftsstörningar, ett större resenärsunderlag och 

miljövänligare resor bör en station mellan Värnamo och Hässleholm placeras 

i Ljungby. Ljungby har som denna utredning visat flera olika möjligheter både 
vad gäller spårdragning och stationsläge som gynnar kommunen, regionen 
och landet som helhet.

  Det går att hitta sträckningar som fungerar både väster och öster om
Ljungby. Båda dragningarna möjliggör en station i Ljungby.

 Samtliga undersökta stationslägen går att integrera med 
kommunala planer och inga större hinder har kunnat identifierats 
vid något alternativ.

 En station i Ljungby kan samordnas med en växel förbindelse som 
behövs på sträckan Hässleholm-Värnamo.

 Det finns ett resandeunderlag, tidigare utredningar pekar på minst 
2000 resenärer per dag.

 En station i Ljungby utformas framförallt för storregionala tåg och är 
därför kortare än stationerna för höghastighetstågen, vilket minskar 
kostnaderna för stationen.

 En station i Ljungby innebär att tillväxt skapas i alla mellanliggande 
regioner längs höghastighetsjärnvägen.  
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8 Förslag till vidare utredning 

Trafikering av Ljungby station 

Undersöka hur viljan att trafikera med storregionala tåg ser ut på denna 

sträcka genom en första enklare undersökning om tågoperatörernas vilja att 

angöra Ljungby. Intervjua även Kollektivtrafikmyndigheten om deras 

inställning. 

Stationsutformning 

Ta fram ett underlag med kartor, ritningar, spårplan, illustrationer och 

renderade digitala bilder på hur en station är tänkt att se ut. Underlättar för 

både politiker, myndigheter och allmänheten att föreställa sig hur det kan 

komma att se ut. 

Kalkyl för stationsområde 

Att göra ett vägval för stationens längd med avseende på de tågtyper som 

kan komma att trafikera banan, vilka avgör plattformarnas längd. Upprätta en 

översiktlig kostnadskalkyl för en stationslösning. 

Finansiering av höghastighetsstation 

Utreda och skapa en hållbar plan för hur en finansiering kan se ut. Inkludera 

lösningar med offentlig-privat-samverkan (OPS, då privata aktörer bidrar 

med finansiella medel) och kommunal medfinansiering samt utreda vad EU 

kan bidra med och under vilka förutsättningar. 

Bytespunkten Ljungby 

Utreda åtgärder för att om möjligt uppnå Sverigeförhandlingens krav på 

minst 3000 resenärer per dag. Utifrån flera intressenters medverkan skapa 

ett eller flera framtidsscenarier hur den enskilde individen, Ljungby tätort och 

ett vidare omland kommer att påverkas av en station och vilka insatser som 

måste till för att uppnå önskat resande.  

Kollektivtrafiklösningar mellan centrala Ljungby och stationen 

Utreda hur kommunikationen mellan Ljungby centrum och stationen kan 

utformas med exempelvis snabba busslinjer (BRT) eller spårvagn.  
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