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Samråd Anläggning av ny stambana Hässleholm-Lund i Skåne 
län 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har den 2021-01-20 tagit emot ovanstående ärende för 
yttrande. Med anledning av detta vill SGU framföra följande. 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) genomförde under åren 2018–2019, med anledning av 
stambanans sträckning, i samverkan med Trafikverket en sammanställning, kvalitetssäkring och 
komplettering av SGUs information om berg, jord och grundvatten i området, 
se https://resource.sgu.se/dokument/publikation/sgurapport/sgurapport201903rapport/s1903-
rapport.pdf. För hjälp i arbetet med lokalisering av sträckning med handledning och tillgång till denna 
relevanta information om jordarter samt geologisk heterogenitet och naturvärden samt georisker, 
som t.ex. skred, ras, översvämning, föroreningsspridningar, erosion och förekomst av sura sulfatjordar 
hänvisar vi till vår checklista: https://www.sgu.se/samhallsplanering/planering-och-
markanvandning/infrastrukturprojekt/ , rapporten ”Handledning för jordartsgeologiska kartor och 
databaser över 
Sverige” https://resource.sgu.se/dokument/publikation/sgurapport/sgurapport202117rapport/s2117-
rapport.pdf samt vår hemsida: https://www.sgu.se/. 

I samråd 3 har man tagit bort områden som är kategoriserade som riksintressen för värdefulla ämnen 
och mineral. Området som har valts bort från en framtida plats för stambanan är en fyndighet av 
Hardebergasandsten som idag bryts för produktion av behövliga specialstensprodukter. SGU tycker att 
Trafikverket har genomfört lokaliseringsarbetet på ett riktigt sätt och valt bort en sådan förekomst i och 
med att förekomsten är att betrakta som ovanlig och efterfrågad av samhället samt att kunskapen om 
alternativa förekomster, andra underkambriska sandstenars materialegenskaper idag är starkt begränsad. 

Beslut i detta ärende har fattats av Enhetschef Samhällsplanering Berg, Mugdim Islamovic. I den 
slutliga handläggningen av ärendet har även statsgeologer Johan Nyberg och Mattias Göransson 
deltagit. Statsgeolog Paula Lindgren har varit föredragande 
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