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Ny järnväg i Östra Skåne gör Skåne ”rundare” ! 

Vid en workshop i Ystad Hamn idag presenterades ett förslag till en ny järnväg i 

nordsydlig sträckning i Östra Skåne. Förslaget har utarbetats av Senior Partners 

Management AB med Sweco Civil AB som underkonsult. Projektledare har varit 

civilingenjör Erling Alm, Senior Partners, samt regionchef Stefan Gustafsson, 

Sweco. Förslaget har utarbetats på uppdrag av VD Björn Boström, Ystad Hamn 

Logistik AB. Under workshopen hölls anföranden av utvecklingsdirektör Mikael 

Stamming, Region Skåne, civilingenjörerna Stefan Gustafsson och Henrik 

Andersson, Sweco, civilingenjör Erling Alm, Senior Partners Management samt 

VD Björn Boström, Ystad Hamn och Logistik. I work shopen deltog även 

politiker och tjänstemän från kommunerna i södra och östra Skåne. 

Under senare tid har åtskilliga förslag till järnvägsutbyggnader presenterats, 

inte minst i Skåne. Flera av dem bygger på att man vill lösa ett problem, 

återupprätta en gammal nedlagd järnvägssträcka, förstärka en befintlig sträcka 

eller har förslagen nostalgiska förtecken. Ofta har alla kostnader inte tagits med 

i kalkylerna.  

Detta nya förslag innebär, att en enkelspårig elektrifierad järnväg med 

mötesplatser anläggs mellan Hässleholm och Ystad. Befintlig järnväg mellan 

Ystad och Tomelilla samt mellan Hässleholm och Kristianstad / Åhus nyttjas. 

Förslaget möjliggör, 

att mera gods kan transporteras på järnväg,  

att delar av den kapacitet, som frigörs på stambanan då  

     höghastighetsjärnvägen kommer, kan nyttjas för godstrafik,  

att persontrafiken kan få en ringjärnväg i Skåne,  

att de östra delarna av länet / regionen får chansen att utvecklas på ett helt   

     annat sätt än genom äldre förslag,  

att tyngdpunkten i Skåne ligger kvar i väster men övriga delar av landskapet  

     ges en möjlighet till utveckling medförande ökad handel, ökad  

     sysselsättning och förbättrad miljö.  

Samhällsnyttan förväntas bli stor, då detta projekt på ett mycket positivt sätt 

påverkar en rad samhällsfunktioner, och vi får ett landskap med bättre balans 

mellan dess olika geografiska delar.   
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Ytterligare information kan fås genom  

     Erling Alm, tfn. +46706746175 eller E-post almax@telia.com  

     Björn Boström, tfn. +46709477650 eller E-post bjorn.bostrom@ystad.se  
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