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Sammanfattning 

 

Detaljplaner 
En järnvägsplan måste stämma överens med kommunens detaljplaner och marken runt 
järnvägen behöver byggas om. Fyra nya detaljplaner har därför antagits av kommunen. 
Detaljplanerna vann laga kraft i maj 2016. 
 
Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl – SPÅROMRÅDET 
Detaljplan för del av Hjärup 4:2 m fl – STATIONSBRON  
Detaljplan för del av Hjärup 4:2 m fl BANVALLSVÄGEN 
Detaljplan för del av Hjärup 4:2 m fl – VRAGERUPSVÄGEN 
 
 
Medfinansieringsavtal 
Kommunen, Region Skåne och Trafikverket har tecknat ett medfinansieringsavtal som 
godkändes av Kommunfullmäktige den 21 mars 2016. Kommunens del av 
medfinansieringen omfattar bl a nedsänkningen av järnvägen med tillhörande broar 
och högre standard på stationsområdet. Avtalet reglerar även utbygganden av 
kommunens allmänna plats i anslutning till järnvägen, bl a en gång- och cykelväg längs 
Banvallsvägen. 
 
 
Gestaltningsprogram och förprojektering 
I samband med utbyggnaden av järnvägen till 4 spår kommer kommunens allmänna 
platsmark längs främst Banvallsvägen och stationen att förändras och rustas upp. Detta 
kommer att utföras inom Trafikverkets totalentreprenad. Kommunen har tagit fram ett 
gestaltningsprogram och en förprojektering för området och är ett underlag för 
totalentreprenaden. 
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Detaljplaner 
 
Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl – SPÅROMRÅDET.  
Planläggning av järnvägmarken inom järnvägsplanen och stationsbron. Berör i 
huvudsak Trafikverkets mark. 
 
www.staffanstorp.se/bo-och-bygga/samhallsplanering/pagaende-
planer/fyrsparsutbyggnaden-sparomradet/ 
 
 
 
 
 
 
Detaljplan för del av Hjärup 4:2 m fl – STATIONSBRON  
Planlägger den allmänna platsmarken med anslutningar till den nya stationen och 
stationsbron inklusive bil- och cykelparkeringar. Lars väg kommer att få en ny 
anslutning till Banvallsvägen. 
 
www.staffanstorp.se/bo-och-bygga/samhallsplanering/pagaende-
planer/fyrsparsutbyggnaden-stationsbron/ 
 

Illustrationsplan - Detaljplan för del av Hjärup 4:2 m fl – STATIONSBRON 
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Detaljplan för del av Hjärup 4:2 m fl BANVALLSVÄGEN 
Planlägger den allmänna platsmarken längs södra delen av Banvallsvägen. 
Banvallsvägen kommer att få ett nytt läge efter fyrspårsutbyggnaden. Detaljplanen 
möjliggör en gång- och cykelväg längs Banvallsvägen, två dagvattenfördröjningar, en 
återvinningsstation och en hundrastplats. 
 
www.staffanstorp.se/bo-och-bygga/samhallsplanering/pagaende-planer/detaljplan-for-
banvallsvagenlommavagen/ 
 

Illustrationsplan - Detaljplan för del av Hjärup 4:2 m fl BANVALLSVÄGEN 
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Detaljplan för del av Hjärup 4:2 m fl – VRAGERUPSVÄGEN 
Planlägger den allmänna platsmarken längs norra delen av Banvallsvägen, Väståkra-
vägen samt Vragerupsvägen. Banvallsvägen och Vragerupsvägen kommer att få ett nytt 
läge efter fyrspårsutbyggnaden. Vragerupsvägen kommer att gå på en bro över 
järnvägen. Detaljplanen möjliggör en gång- och cykelväg på bron, längs Banvallsvägen, 
Väståkravägen och Vragerupsvägen samt en dagvattenfördröjning och en återvinnings-
station. 
 
www.staffanstorp.se/bo-och-bygga/samhallsplanering/pagaende-planer/33558-2/ 
 

Illustrationsplan - Detaljplan för del av Hjärup 4:2 m fl – VRAGERUPSVÄGEN 
  

http://www.staffanstorp.se/bo-och-bygga/samhallsplanering/pagaende-planer/33558-2/
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Gestaltningsprogram och förprojektering  
I samband med utbyggnaden av järnvägen till 4 spår kommer kommunens allmänna 
platsmark längs främst Banvallsvägen och stationen att förändras och rustas upp. Detta 
kommer att utföras inom Trafikverkets totalentreprenad. Kommunen har tagit fram ett 
gestaltningsprogram och en förprojektering för området som bygger på detaljplanerna 
och som fungerar som ett underlag för totalentreprenaden. 
 
Gestaltningsprogrammet finns på kommunens hemsida: http://www.staffanstorp.se/bo-
och-bygga/samhallsplanering/oversiktsplan-framtidens-kommun/fyra-spar-genom-
hjarup/ 

Utdrag från gestaltningsprogrammet – stationsområdet 

 

Perrongmiljö 

http://www.staffanstorp.se/bo-och-bygga/samhallsplanering/oversiktsplan-framtidens-kommun/fyra-spar-genom-hjarup/
http://www.staffanstorp.se/bo-och-bygga/samhallsplanering/oversiktsplan-framtidens-kommun/fyra-spar-genom-hjarup/
http://www.staffanstorp.se/bo-och-bygga/samhallsplanering/oversiktsplan-framtidens-kommun/fyra-spar-genom-hjarup/
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Område 1 
På den nordöstra sidan av stationen planeras parkering för cyklar och bilar, 
planteringar och en bred ramp ned till perrongen. Banvallsvägen höjs upp för att möta 
stationsbron. En gång- och cykelväg planeras längs den östra sidan av Banvallsvägen 
och en trottoar på den västra. 
 

Utdrag från gestaltningsprogrammet – stationsområdet. Område 1 

 

 

Stationsbron 
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Område 2 
Mot Stationsstigen planeras en gång- och cykelväg samt en bred trappa upp till 
stationsbron. En gång- och cykelväg planeras längs den östra sidan av Banvallsvägen 
och en trottoar på den västra sidan. Banvallsvägen höjs upp för att möta stationsbron. 
Lars väg får en ny anslutning till Banvallsvägen eftersom vägen höjs upp. Två ramper 
till perrongerna planeras från den södra sidan av stationen och en cykelparkering i 
början av den sydöstra rampen. På stationsbron planeras cykelparkeringar, sittplatser, 
väderskydd, gång- och cykelvägar och planteringar. Hissar planeras från stationsbrons 
södra sida till perrongerna. 
 

 

 

 

Utdrag från gestaltningsprogrammet – stationsområdet. Område 2 
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Område 3 
På den västra sidan av stationen planeras parkering för cyklar och några bilar, 
planteringar och en ramp till perrongen. En gång- och cykelväg planeras byggas mellan 
Jakriborg och stationsbron och en trappa mellan Pågavägen och stationsbron. En 
vändplats planeras i slutet av Pågavägen och en nätstation i anslutning till denna. 
 

 

 

Utdrag från gestaltningsprogrammet – stationsområdet. Område 3 
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