
Bild: Stiliserad bandragning

Lommabanan .





Lommabanan behöver byggas ut nu
Planerna för att bygga ut Lommabanan för person-
trafik har funnits länge, och de flesta utredningar 
som krävs har också genomförts. Redan 1996 
skrevs ett avtal mellan Lomma kommun och då-
varande Malmöhus trafik om start för Pågatågs-
trafik 1998, men planerna sköts på framtiden.  
I Trafikverkets nuvarande åtgärdsplan som sträcker 
sig fram till 2021 finns inte Lommabanan med. 
Det innebär att tågtrafiken tidigast kan starta efter 
2021 – och det är för sent, tycker många. 

I Skånetrafikens tågstrategi är Lommabanan en 
viktig del av utbyggnaden och därför bör trafiken 
starta senast 2020. I tågstrategin räknar man 
till att börja med 30-minuterstrafik på sträckan 
Malmö-Kävlinge i högtrafik och entimmestrafik 
resterande tid.
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Fler Pågatåg när Lommabanan är utbyggd
Det finns ett stort behov av utbyggd kollektivtrafik i 
hela södra Skåne. Då utgör Lommabanan en viktig 
länk. Tillsammans med ett utbyggt busstråk utmed 
den sydskånska västkusten kan fler välja att resa 
kollektivt och biltrafiken kan minska. Idag väljer 
många som bor i kustorterna bilen. Det är ännu 
så länge det enda realistiska alternativet när de 
pendlar till sin arbetsplats.

Det är många skåningar som arbetar i Malmö. 
Varje dag reser 60 000 pendlare dit. Var sjätte 
pendlare kommer från Lund och lika många kommer 
från de tre kommunerna Lomma, Burlöv och Kävlinge. 
Den stora skillnaden för dessa pendlare är till-
gången till kollektiva alternativ. I Lund finns både 
bussar och tåg, vilket medför att mer än hälften 
av lundaborna väljer att resa kollektivt. I Lomma 
– som saknar persontågtrafik – väljer 72% bilen 
och i Kävlinge är andelen bilresenärer ännu 
högre. Här pendlar hela 83% med bil till Malmö.

Förutom Pågatågstrafik på Lommabanan planerar 
Skånetrafiken för Pågatåg på Trelleborgsbanan, 
Söderåsbanan och Simrishamnsbanan. Det skapar 
ytterligare möjligheter för alla som bor och verkar 
i Skåne.

När Lommabanan får Pågatågstrafik räknar man 
med cirka 1,3 miljoner resor per år. Det är dubbelt 
så många som idag åker buss utmed detta stråk.
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Lommabanan börjar i Kävlinge och slutar i Arlöv. Banan är 19 kilometer lång 
och öppnades för trafik år 1886. Persontrafiken lades dock ned år 1983 och 
i dagsläget finns ingen persontrafik på Lommabanan. Nya Pågatågsstationer 
planeras i Furulund, Flädie, Lomma, Alnarp och Arlöv. Befintlig station i Kävlinge 
kommer att användas. I söder kopplas banan ihop med Södra stambanan mot 
Malmö och i norr med Söderåsbanan mot Svalöv och Åstorp. 



Högklassig kollektivtrafik minskar trängseln
Lommabanan medför förbättringar på många sätt. 
Pendlarna får ett snabbare och billigare alternativ 
till bilen och trängseln på Malmös gator kan minska. 
Med persontrafik på Lommabanan kan dessutom 
antalet bussar till Malmö minska, vilket också minskar 
trängsel och utsläpp. 
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Det är en gammal sanning att de samhällen som 
har en central tågstation växer. Med möjlighet att 
enkelt och snabbt resa, väljer många att bosätta 
sig i de mindre orterna nära stationerna. Med 
Lommabanans utbyggnad beräknas befolkningen 
runt stationerna växa med mer än 3 500 invånare 
de närmaste tio åren. Tio år fram i tiden beräknas 
befolkningen utmed järnvägen att öka med  
ytterligare dryga 2 000 invånare. Dessa prognoser 
är en viktig grund för kommunernas planer idag.

Med en utbyggd Lommabana får Burlöv en andra 
tågstation i Arlöv och stationerna i Alnarp, Lomma, 
Flädie och Furulund rustas upp. Kring det nya stations-
läget i Arlöv planeras på sikt stora utbyggnader med 
bostäder och verksamheter. 

Burlöv ligger nära Malmö och satsar på miljö-
vänliga transporter. Det ska vara enkelt att pendla 
till sin arbetsplats. Gång- och cykelstråk är därför 
tillsammans med Pågatågstrafiken viktiga pussel-
bitar.

I Alnarp ligger SLU. Det är Lomma kommuns största 
arbetsplats med 350 anställda och Lantbruks-

universitetet har nära tusen studenter. Där planeras 
nu för studentbostäder. Ett femtiotal lägenheter ska 
byggas under den närmaste tioårsperioden.

Lommas centrala delar har förtätats under de  
senaste åren och en central tågstation kommer att 
ge ytterligare attraktionskraft. I Lomma planerar 
man nu för ett resecentrum dit inte bara pendlarna 
kan söka sig. Resecentrat ska även vara en plats 
för andra ärenden.

Flädie är en liten by på den skånska slätten, som 
har goda förutsättningar för att växa. Idag är byn 
en plats att bo på för unga och gamla. Med ett 
smidigt och miljövänligt alternativ till bilen kan 
byn locka ännu fler. Trafikverket planerar att förlägga 
stationen i södra delen av byn, i nära anslutning till 
väg 913. Det medför också att boende i Bjärred har 
en Pågatågsstation inom räckhåll.

I Furulund finns stora planer för utbyggnad, så 
snart Lommabanan byggs ut. I Kävlinge kommuns 
vision för 2025 är Furulund sammanbyggt med 
centralorten Kävlinge, och 1 400 nya lägenheter 
har byggts i nära anslutning till stationen. 

Kommunerna planerar för växande samhällen när tågtrafiken kommer» 



Närmare till utbildning, jobb och rekreation
Att bo i Flädie, arbeta i Malmö, ta ett dopp i Lomma-
bukten eller en promenad i Alnarpsparken blir 
enklare med Pågatågstrafik. Det blir också enklare 
att nå nöjen och shopping såväl i Malmö som i 
Köpenhamn, en knapp timme bort. 

För dem som studerar eller forskar vid Lantbruks-
universitetet i Alnarp ökar även möjligheterna att 
nå sin studieplats via det kollektiva nätet, oavsett 
om de valt att bo någon annanstans. När det blir 
enklare att resa lockas också fler såväl till attraktiva 
men svåråtkomliga arbetsplatser, som till naturupp- 
levelser eller nöjen.  

Med bättre pendling ökar också möjligheterna att 
etablera nya verksamheter på de mindre orterna. 
Det ger näring åt ökad expansion. 
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Lommabanan är en del av Skånes godsstråk
Ju mer vi transporterar på järnväg – såväl människor 
som gods – desto bättre mår vår miljö. Men ökade 
godstransporter medför också problem på de järn-
vägar som finns idag. Det blir trångt på spåren. 
Lommabanan är därför en mycket viktig del av 
det strategiska godsnätet. Lommabanan är också 
en viktig länk i det internationella godstransport-
nätet och har som uppgift att vara länken mellan 
Trelleborg och Ängelholm – som i sin tur är en del 
av godsstråket från Kontinenten till Göteborg och 
Oslo. 

När Hallandsåstunneln står färdig kommer gods-
trafiken att öka på Lommabanan, och det finns en 
stark vilja att godstrafiken ska få ett eget spår utan-
för samhällena. I väntan på detta yttre godsspår 
är det viktigt att Lommabanan också får person-
tågstrafik. De fördelar som persontågtrafiken ger 
kan väga upp de nackdelar som den ökade gods-
trafiken för med sig.
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Fyra kommuner arbetar gemensamt
Kommunerna utmed Lommabanan står enade. 
Tillsammans är vi beredda att arbeta för den  
utbyggnad som krävs för att jämna vägen för bättre 
kollektivtrafik. 

» 
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