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Välkommen 
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• Hässleholm blev stad 1914 

• Till landsytan störst i Skåne  

• Femte största kommunen i Skåne befolkningsmässigt 

• Cirka 12 000 personer arbetspendlar dagligen 

• Cirka 5 200 etablerade företag  

• Hässleholms kommun 

har drygt 4 000 tillsvidareanställda 

• 8 järnvägsstationer i kommunen 

Hässleholm i korthet 
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Uppdraget  

”Framtidens järnvägsnät för fler bostäder, bättre arbetsmarknad 

och för ett hållbart resande” 
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Sverigeförhandlingen – vårt 

arbetssätt 

• Arbeta för ett enat Skåne 
 

• Nära samarbete i arbetsgrupp och styrgrupp med 

Region Skåne och de regionala kärnorna i Skåne 
 

• Omfattande dialog och samverkan i tillväxtmotorn 

Kristianstad och Hässleholm 
 

• Kunskapsutbyte med olika intressenter 
 

• Förvaltningsövergripande arbete påbörjat 
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Målbild Hässleholm 

• En station och mötesplats längs den nya stambanan 

 

• Centralt stationsläge med regional och nationell trafik 

 

• Utvecklad kollektivtrafik med stort 

upptagningsområde 

 

• Stadsutveckling och landsbygdsutveckling i symbios 

 

• Hässleholm, Kristianstad och hela Skåne Nordost 

utvecklas vidare tillsammans 
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Sverigeförhandlingens val  
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Budets innehåll i stort 

 

• Hässleholms kommuns inlämnade nyttoanalys ligger till grund 

för Sverigeförhandlingens bedömning 

• Hässleholms kommun ska bidra i form av medfinansiering  

• Förskottering av projektmedel, 51 miljoner SEK 

• Åtagande om färdigställande av bostäder (x antal) 

• Hässleholms kommun bekostar fördyringar och 

tilläggslösningar om vi väljer att göra sådana 

• Vidtagande av cykelåtgärder 

• Hässleholms kommun ska träffa ramavtal, objektavtal och 

genomförandeavtal med inblandade parter 
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Objektet Hässleholm 

 

• Objekt Hässleholm består av en järnvägsstation som ligger 

utmed en bibana som ansluter från ett förbigångsspår 

 

• Stationen dimensioneras för trafik med såväl  

höghastighetståg som storregionala snabbtåg 
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Centralt stationsläge 
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Hässleholm Höghastighetsstation 

Nod för ny stambana 
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Influensområden 
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Demokratisk process 
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Arbetet framåt 

 

• Analys av mottaget bud 

• Egen utredning avseende dragning och 

miljöpåverkan startas upp 

• Dialogmöten med Sverigeförhandlarna har 

påbörjas 

• Referensgrupper sammankallas 

• Stationsgrupp Hässleholm sammankallas 

• Projektgrupp ”Sverigeförhandlingen” 

sammankallas 
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Projektorganisationen 
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 Näringslivet  

City Gross 

  Biltema 

 RP-frukt 

  Burger King 

 SIS  

Underhållsdepå 
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Underhållsdepå för tåg 



Kommunledningskontoret  



Kommunledningskontoret  

Förnyelse av centrum 
Stadsutvecklingsprojektet 
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Framtidens Hässleholm, hållbar stad och regional motor 

tillgänglighet     stationsnära         nod sjudande stadsliv 

integration stolthet mångfald  mötesplatser               musik 

 entreprenörskap                  kommunikation föreningsliv 

hållbarhet    omvärldskoll                      nytänkande                     förändringsbenägen 
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Hässleholm med höghastighetstågstation 

– urbant, stationsnära och uppkopplat 
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Stationsnära förtätning 
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En av flera etapper 
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Aktuella projekt, detaljplan 
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Sverigeförhandlingen 

– cykelåtgärder 



Kommunledningskontoret  

Tillgänglighet och service 

för cyklister 
I det fortsatta arbetet med att utveckla 

Järnvägsgatan och Hässleholms centrum: 
 

• Trafiksäkra cykelpassager till och från 

stationsområdet och Hässleholms centrum 

• Centrala uppställningsmöjligheter för cyklar 

• Tillgång till cykelservice samt möjlighet till  

hyr- eller lånecykel 

• Nya cykelvägar planeras 

• Skyltade cykelleder till stationsorter 
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Kontaktuppgifter 

Kommunchef    Bengt-Arne Persson  

Telefonnummer    0451-26 80 51 

E-postadress    bengt-arne.persson@hassleholm.se 

Webbadress    www.hassleholm.se 


