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Nya Trafikverket

• Ersätter tidigare Vägverket, Banverket och delar av SIKA, Sjöfartsverket 
och Transportstyrelsen

• Ett trafikslagsövergripande synsätt

• Ett tydligare kundperspektiv

• Stärkt regional förankring

• En effektivare organisation

• Stödja innovation och produktivitetsförbättring inom anläggningsbranschen
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Trafikverkets nationella plan för transportsystemet

• Avser perioden 2010 – 2021

• Regeringens beslutade i mars 2010 om vilka väg och 
järnvägsprojekt som skall utföras inom perioden. 
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Vägprojekt

• Trafikplats Lomma Södra

• Trafikplats Spillepengen

• Väg 108, Svedala – Börringe

• E22, norr om Hurva

• Ombyggnad Lund Södra
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Järnvägsprojekt

• Flackarp – Arlöv, fyrspår

• Citytunneln

• Hallandsås

• VKB, Ängelholm – Maria

• Trelleborgsbanan

• Pågatåg Nordost
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Varför fortsätter vi arbeta med Lommabanan

• Avsiktsförklaring mellan Lomma Kommun, Trafikverket 
och Skånetrafiken. 

• Beredskap om utrymmet i den nationella planen skulle 
höjas.

• Behov av samordning av utredningsarbetet 
planprogram/järnvägsutredning

• Nya planeringsförutsättningar
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Godstrafik på Lommabanan

• Utredningar visar att ett separat yttre godsspår inte 
behövs av kapacitetsskäl och inte är 
samhällsekonomiskt lönsamt.

• Godstrafik genom tätorter skapar miljöproblem.

• En yttre godsbana förbi Lund, Lomma, Åkarp finns inte 
med i den nationella planen.
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Godstrafik på Lommabanan

• Kommunerna verkar för ett yttre godsspår. Mark finns 
avsatt i översiktsplan.

• Ett yttre godsspår är inte avfärdat. Kan i framtiden 
byggas av miljöskäl.

• Godstrafiken genom Lomma kommer sannolikt att finnas 
kvar under nästa 10-20-års period.
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Trafik på banan

• Idag ca 15 godståg/dygn

• Prognos år 2020, ca 30 godståg/dygn

• När pågatågstrafik startar, ca 50 persontåg/dygn

• Utvecklingen av godstrafik på Lommabanan påverkas av 
bl.a eventuell utbyggnad av H-H förbindelse
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Alternativen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Pusselbitarna: Furulund: 1 plattform alt 2 plattformar + kort mötesspår, Stävie: Mötesspår, läge 1 alt Mötesspår, läge 2 alt Enkelspår kvarstår, Flädie: 2 plattformar alt 2 plattformar + förlängning av mötesspår, Lomma: 1 plattform alt 2 plattformar + kort mötesspår alt 2 plattformar + långt mötesspår, Alnarp: Endast plattform alt 2 plattformar + partiellt dubbelspår alt 2 plattformar + mötesspår, Rinnebäck: 1 plattform
alt 2 plattformar + partiellt dubbelspår
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Översiktskarta

Rinnebäck

Kävlinge

Flädie

Lomma

Furulund

Lund

Stävie

Alnarp

Arlöv
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