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Järnvägen mellan Lund och Malmö är av stor natio-
nell, regional och lokal betydelse och är samtidigt en 
av Sveriges hårdast trafi kerade järnvägssträckor. Idag 
uppgår trafi ken till cirka 460 tåg per dygn. Sträckan 
har under lång tid varit en fl askhals för tågtrafi ken 
då den maximala kapaciteten på banan i princip har 
uppnåtts. Detta har inneburit att trafi ken under rus-
ningstid är extremt störningskänslig. Trafi ken förvän-
tas att öka till cirka 650 tåg per dygn till år 2030.

I syfte att öka kapaciteten planerar Trafi kverket 
därför en utbyggnad av Södra stambanan på sträckan 
Flackarp – Arlöv, från två till fyra spår. I samband 
med utbyggnaden kommer stationerna i Hjärup, 
Åkarp och Arlöv att förnyas. För Hjärup innebär 
järnvägsutbyggnaden en breddning och nedsänkning 
av järnvägen med cirka 4 meter, ombyggnad av sta-
tionen samt ändring av korsande förbindelser. 

Utbyggnaden av Södra stambanan är av sådan art att 
tillåtligheten ska prövas av regeringen enligt miljö-
balken. Banverket lämnade in en första begäran om 
tillåtlighet 2006. I juni 2009 skrev Banverket (nu-
varande Trafi kverket), Staff anstorps kommun och 
Region Skåne under ett avtal om hur utbyggnaden 
genom Hjärup ska utformas. I mars 2010 skickade 
Banverket in en ny begäran om tillåtlighet till miljö-
departementet för utbyggnaden mellan Flackarp och 
Arlöv. Ansökan hade reviderats utifrån de avtal som 
skrivits med kommunerna om nedsänkta lägen genom 
Åkarp och Hjärup. I november 2011 träff ades ett till-
läggsavtal mellan parterna kring utformningen av den 
nu aktuella utbyggnaden. 

Den planerade järnvägsutbyggnaden kommer att 

påverka ett fl ertal detaljplaner i Hjärup. Då en 
järnvägsutbyggnad inte får ske i strid mot gällande 
detaljplaner så förutsätts en ändring av planerna. Då 
utbyggnaden är av större betydelse och omfattning 
har kommunen beslutat upprätta ett program för 
kommande detaljplaner. 

Det fi nns inte något absolut krav på att upprätta 
program för detaljplaner utan det är kommunen själv 
som avgör om det behövs. Syftet med ett program är 
att i ett tidigt skede ge berörda parter möjlighet till 
insyn och påverkan. Programområdets avgränsning 
redovisas i fi gur 1.1.

1. Bakgrund och syfte

Figur 1.1 Avgränsning av programområdet.

Utbyggnaden blir av stor betydelse för Hjärup. Ut-
vecklingen skapar nya möjligheter för förtätningar av 
bebyggelsen och utbyggnad av handels- och service-
funktioner i anslutning till stationsområdet. Utveck-
lingen av nya gång- och cykelstråk och en ökad kom-
fort i resandet ska bidra till en hållbar utveckling av 
samhället. Planeringen ska också bidra till att mini-
mera järnvägens barriäreff ekt med målsättningen att 
Hjärup ska upplevas som ett sammanhållet samhälle.

Detaljplaneprogrammets syfte är att ge en översiktlig 
helhetsbild av förändringarna inom Hjärup samt att 
bestämma detaljplanernas inriktning och omfattning.
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Järnvägarna började att byggas ut i Sverige under 
senare hälften av 1800-talet. De första järnvägarna 
som öppnades för trafi k 1856 var Malmö – Lund och 
Göteborg – Jonsered. 

Järnvägen fi ck ofta, liksom i Hjärup, en sträckning i 
utkanten av samhället. Som framgår av Häradseko-
nomiska kartan från 1910-1915, var området kring 
Uppåkra station fortfarande obebyggt ännu vid denna 
tid. Stationen och stinshuset hade tillkommit 1910 
och vid järnvägskorsningarna vid Lommavägen och 
Vragerupsvägen fanns banvaktsstugor. I början av 
1950-talet fanns endast ett 30-tal hus i Hjärup. Först 
under 1970- och 80-talet tillkom en mer omfattande 
bebyggelse kring stationen öster om järnvägen. 

2. Kort historik

Figur 2.1 Utsnitt ur Häradsekonomiska kartan från 1910-1915.
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Figur 1.2 Översikt, järnvägsutbyggnad Flackarp - Arlöv.



6

Hjärup
Bebyggelsen i Hjärup har idag sin tyngdpunkt öster 
om järnvägen och här fi nns även fl ertalet service-
funktioner. Bebyggelsen inom östra Hjärup består 
huvudsakligen av en relativt gles småhusbebyggelse 
från 1960- och 1970-talet med senare tillskott under 
1990- och 2000-talet. Området är till stora delar 
trafi kseparerat och separata gång- och cykelstråk 
förbinder bostadsbebyggelsen med stationen. Lom-
mavägen, Banvallsvägen och Väståkravägen leder 
biltrafi ken öster ut mot Gamla Lundavägen respektive 
västerut  mot Lomma.

Västra och östra Hjärup sammanbinds vid stationen 
genom en gång- och cykelvägstunnel under järnvä-
gen. Genom tillkomsten av Jakriborg under början 
av 2000-talet påbörjades bostadsutbyggnaden inom 
västra Hjärup. Bebyggelsen i Jakriborg, som är tät 
och stadsmässig, består huvudsakligen av fl erbostads-
hus. Huvudgatan inom Jakriborgsområdet, Köpman-
nagatan,  löper centralt genom området och mynnar 
ut mot den nuvarande stationen. Flera av husen längs 
Köpmannagatan har butikslokaler i bottenvåningen. 
Bostadsbebyggelsen i Jakriborg trafi kmatas huvud-
sakligen västerut mot Ynglingavägen som i söder 
ansluter till Lommavägen. 

Söder om Jakriborg fi nns äldre industribebyggelse.

Idag bor cirka 3 500 invånare inom östra och cirka 
800 inom västra Hjärup.

Angränsande område väster om järnvägen
I väster gränsar järnvägen till Jakriborgsområdet. 
Södra Murvägen löper parallellt med järnvägen från 
Jakriborg mot norr där den ansluter till Vragerups-
vägen. Söder om Jakriborg fi nns äldre industribebyg-
gelse samt ett antal äldre bostadshus nära järnvägen. 

Angränsande område öster om järnvägen
Banvallsvägen löper parallellt med järnvägen längs 
hela den aktuella sträckan. Mellan järnvägen och 
Banvallsvägen, ligger en mindre jourbutik, en pend-
larparkering samt norr därom tre bostadshus  (bl a 
den fd stationen och stinsbostaden). Öster om Ban-
vallsvägen fi nns större sammanhängande områden 
med småhusbebyggelse.

Järnvägsområdet - korsande förbindelser
Järnvägen är idag utbyggd med dubbelspår i mark-
planet. Plattformarna vid stationen nås via gång- och 
cykeltunneln som förbinder västra och östra Hjärup. 
Bostadsbebyggelsen öster om järnvägen bullerskyd-
das inom ett begränsat avsnitt av en 2-4 meter hög 
jordvall. På den västra sidan bullerskyddas Jakriborg 
av en hög ”stadsmur” nära bebyggelsen. 

Söder och norr om Hjärup korsas järnvägsområdet 
av Lommavägen (väg 896) och Vragerupsvägen (väg 
882) vilka passerar i vägportar under järnvägen. 
Vägporten vid Vragerupsvägen är idag smal och 
möjliggör inte utbyggnad av en separata gång- och 
cykelväg. En separat gång- och cykelväg följer längs 
norra sidan av Lommavägen och ansluter i öster till 
Stallvägen. Staten är väghållare för Lommavägen 
medan kommunen är väghållare för den berörda 
delen av Vragerupsvägen. 

3. Området – Nulägesbeskrivning

3.1 Vy längs Södra stambanan från söder.

Västra Hjärup

Östra Hjärup
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Södra stambanan är av staten utpekad som ett riksin-
tresse för kommunikation. I miljöbalken (MB 3 kap. 
8§) anges grunderna för riksintresset enligt följande: 
”Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga 
för anläggningar för industriell produktion, energi-
produktion, energidistribution, kommunikationer, 
vattenförsörjning eller avfallshantering skall så långt 
som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtag-
ligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandegraden av 
anläggningarna. Områden som är av riksintresse för 
anläggningar som avses i första stycket skall skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten 
och utnyttjandet av anläggningarna.”

4. Järnvägen, ett riksintresse

Jakriborg
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4.1 Området kring järnvägen, avgränsning av programområdet.
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I planeringsprocessen för järnvägsutbyggnaden fi nns 
det ett behov av samverkan mellan järnvägs- väg- och 
markanvändningsplanering. Trafi kverket ansvarar för 
planeringen av järnväg och allmänna vägar medan 
kommunen ansvarar för planeringen av markanvänd-
ningen. Planeringsprocessen för järnvägar regleras i 
Lagen om byggande av järnväg (SFS 1995:1649) och 
planeringen av allmänna vägar regleras i Väglagen 
(1971:948). Planeringsprocessens olika skeden redo-
visas i fi gur 5.1. Syftet med processen är att ansluta 
övrig samhällsplanering och miljölagstiftning till 
projektet. För att eff ektivisera planeringen fi nns det 
möjlighet att samordna samrådsmöten m.m. mellan 
de olika planeringsprocesserna.

Planeringsprocessen för detaljplaner regleras i Plan- 
och bygglagen (PBL). Kommunen ansvarar för plane-
ringen. Vid planläggning kan man använda antingen 
normalt eller enkelt planförfarande. PBL anger två 
olika typer av enkelt planförfarande, dels detaljpla-
ner av mindre vikt, dels detaljplaner för utbyggnader 
som tillståndsprövas enligt miljöbalken (MB) genom 
järnvägsplan eller arbetsplan. Vid normalt planför-
farande är de skeden som ingår i planprocessen mer 
omfattande än vid enkelt. Vid valet utgår kommunen 
från de förutsättningar som fi nns angivna i plan- och 
bygglagens femte kapitel. 

5. Planeringsprocessen
Vid den senaste ändring av PBL (PBL 5 kap 7§ 2-3) 
infördes möjligheter till ett förenklat och samordnat 
förfarande när detaljplanen enbart gäller en verksam-
het som har eller ska bli föremål för en tillståndspröv-
ning enligt miljöbalken eller när detaljplanen enbart 
gäller åtgärder som har eller ska prövas genom en 
järnvägsplan eller en arbetsplan. Detta innebär ett 
förenklat samrådsförfarande, ett förenklat kungö-
rande av förslag till detaljplan och andra krav på 
innehållet i granskningsutlåtandet. Tillämpningen av 
enkelt planförfarande förutsätter att utbyggnaden är 
förenlig med kommunens översiktsplan och länssty-
relsens granskningsyttrande. Syftet med lagändringen 
är att samordna och eff ektivisera prövningarna enligt 
olika lagar. 

Figur 5.1 Samverkan mellan järnvägs- väg- och markanvändningsplanering. Figur 5.2 Processchema för utarbetande av detaljplan, normalt respektive enkelt planförfarande.
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Regionala strukturer
Region Skåne påbörjade år 2005 projektet Strukturbild 
Skåne och har sedan dess i ett fl ertal rapporter redovisat 
olika strategier för den regionala planeringen. Målet är 
att tillsammans med kommunerna skapa gemensamma 
strategier för Skåne med koppling till den fysiska struk-
turen. God tillgänglighet i regionen är en förutsättning 
för att Skåne ska bli en sammanhållen arbetsmarknads-
region. Målsättningen är att i samverkan planera för och 
utveckla energieff ektiva och hållbara fysiska strukturer. 
Att bygga längs redan etablerade stråk och att förtäta är 
en viktig del av den regionala utbyggnadsstrategin.

Storstadsregionen Malmö Lund är en av tre tillväxt-
motorer i länet som bedöms kunna driva utvecklingen 
framåt. Malmö och Lund har tillsammans med grann-
kommunerna, Burlöv, Staff anstorp och Lomma under 
2012 påbörjat ett gemensamt strukturbildsarbete där 
syftet är att stärka den regionala kärnan. 

6.  Tidigare ställningstaganden - Pågående planering

Fördjupad översiktsplan, Hjärup -06
En fördjupning av översiktsplanen för Hjärup har 
antagits av kommunfullmäktige 2007-06-18. 

Totalt redovisar planen en utbyggnad av Hjärup med 
cirka 2 600 nya bostäder. Planen redovisar även förslag 
till utbyggnad av en ny väg mellan Vragerupsvägen och 
väg 108.

En utbyggnad av Södra stambanan till fyra spår förut-
sätts i översiktsplanen. Järnvägen är av staten utpekad 
som riksintresse för kommunikation enligt MB 3 kap. 8 
§. Kommunen har genom översiktsplanen accepterat 
utbyggnaden av Södra stambanan med fyra spår under 
förutsättning att järnvägen byggs i tunnel alternativt i 
nedsänkt läge och att tre planskilda korsningar anord-
nas i Hjärup. Länsstyrelsen har i granskningsyttrande 
2006-12-19 för Föp Hjärup förklarat att översiktsplanen 
är förenlig med riksintresset för kommunikation.

Översiktsplan, Framtidens kommun
Kommunens översiktsplan ”Framtidens kommun 
– perspektiv 2038”, är antagen av kommunfullmäk-
tige 2009-11-30. Fördjupningen av översiktsplanen 
för Hjärup har inarbetats i den nya översiktsplanen, 
Framtidens kommun. Översiktsplanen har aktuali-
tetsförklarats av kommunfullmäktige 2011-10-24.

Framtidens kommun - perspektiv 2038, är ett visionsdo-
kument som till stor del handlat om att bygga identitet 
som grundat sig på fem identitetsbärare - hembygd, 
livsoas, tidskvalitet, stadsliv och inspiration. Visionen re-
dovisas närmare i avsnitt 7, Mål och Vision. Utvecklingen 
av de spårbundna kommunikationerna  är utgångs-

punkten för kommunens planering. Många människor 
som verkar i Malmö, Lund eller Köpenhamn söker sig 
en livsoas nära arbetet, men ändå utanför storstaden. 
Nya bostads- arbetsplats- och verksamhetsområden ska 
därför placeras i kollektivtrafi knära lägen. 

För Hjärup redovisar översiktsplanen en tätare blandad 
centrummiljö nära stationen och en mer varierad bo-
endemiljö / villamiljö på större avstånd. Totalt redovisar 
översiktsplanen en utbyggnad av Hjärup med cirka 3 
000 nya bostäder och 1 200 nya arbetstillfällen under 
perioden fram till år 2038. Huvuddelen av bostads-
utbyggnaden planeras ske väster om järnvägen. Nya 
verksamhetsområden föreslås söder om Hjärup.

Västra och östra Hjärup ska vid utbyggnaden sam-
manbindas genom en bred bro / ”humanpassage” 
över järnvägen. Kontakterna med det omgivande väg-
nätet ska förbättras. Översiktsplanen föreslår därför 
ett antal nya vägförbindelser.

• En ny vägförbindelse föreslås mot Lund längs 
norra sidan av järnvägen med anslutning till väg 
108 genom planerad ny trafi kplats.

• En ny vägförbindelse föreslås norrut som ansluter 
till planerad trafi kplats vid väg 103.

• Ny vägförbindelse föreslås söder om Hjärup från ny 
trafi kplats vid E22 till framtida trafi kplats vid väg E6/
E20 (ersätter Lommavägen).

Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande ifrågasatt 
behovet av den nya anslutningen mellan E6 och E22 bl.a 
med hänsyn till att stora områden värdefull jordbruks-
mark tas i anspråk. 

Figur 6.1  Scenario 2 med fl erkärnig ryggrad (Arbetsmaterial dec. 
2012, pågående arbete, MalmöLund Vision 2030 och strategi).
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Reservat för framtida yttre godstågsspår redovisas 
söder om Hjärup. Bostadsutbyggnaden inom västra 
Hjärup förutsätter en omläggning av nuvarande 400 
kV-ledning. Översiktsplanen redovisar nytt läge väster 
om bebyggelsen. I avsnittet, Utblick efter 2038, redovi-
sas en skisserad spårvägslinje som korsar järnvägen vid 
stationsområdet.

Tillväxt 2011-2020
En prognos för kommunens tillväxt redovisas i Projekt-
katalog, Tillväxt 2011 - 2020, antagen av kommunsty-
relsen 2011-10-03. Under perioden beräknas Hjärup få 
en tillväxt med cirka 1400 bostäder. Tillväxten planeras 
huvudsakligen ske väster om järnvägen.

Figur 6.2  Översiktsplan, planerad markanvändning.

Framtida markanvändning

Blandad centrummiljö, 35-50 bostäder/hektar

Varierad boendemiljö, 15-30 bostäder/hektar

Villamiljö, färre än 15 bostäder/hektar

Karaktärsområde

Fördjupning för Hjärup

Fornlämningsområde Uppåkra

Verksamhet
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Detaljplaner
Järnvägsutbyggnaden berör ett fl ertal detaljplaner 
inom Hjärup. En översikt av gällande detaljplaner redo-
visas i fi gur 6.3.

Figur 6.4 Princip för grönstrukturuppbyggnad (Grönplan 2010). Figur 6.5 Principskiss till framtida väg- o gc-nät (Trafi kplan 2007).Figur 6.3 Översikt, gällande detaljplaner.

Trafi kplan 
I samband med fördjupningen av översiktsplanen 
för Hjärup upprättades en trafi kplan 2007 (Trafi k-
plan för Hjärup. WSP 2007-11-30, rev 2008-03-12). 
Syftet med trafi kplanen var att principiellt föreslå hur 
gatu- och vägnätet samt gång- och cykeltrafi knätet 
inom samhället kan förbättras och byggas ut på såväl 
kortare som längre sikt. Det redovisade förslaget 
har legat till grund för redovisningen i kommunens 
översiktsplan. I trafi kplanen förutsattes dock att järn-
vägen låg kvar i markplanet och att tvärförbindelser 
anordnas via portar under järnvägen.

Grönplan
Grönplan för Staff anstorp och Hjärup har upprättats 
2010. Grönplanen syftar till att ge en helhetsbild över 
grönstrukturen där befi ntliga värden säkras och nya 
skapas. För Hjärup föreslås ett centralt sammanbin-
dande parkstråk genom västra och östra delarna av 
samhället med förgreningar i mindre stråk mot norr 
och söder. Längs parkstråket fi nns Hjärups viktiga 
målpunkter och aktivitetsskapande verksamheter som 
ska göra stråket tryggt att röra sig längs. Tekniska 
nämnden beslöt den 7 december 2010 att godkänna 
Grönplan för Staff anstorp och Hjärup som ett vägle-
dande dokument för grönstrukturutvecklingen.
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Figur 6.6 Förslag till utformning av Hjärups station, anslutning mot Jakriborgsområdet (Metro Arkitekter).

NY PORT 
I STADSMUREN

Järnvägs- och vägplanering
Utbyggnaden av järnvägen mellan Flackarp – Ar-
löv fi nns med i den nationella planen för Sveriges 
transportsystem 2010-2021. Planen är fastställd av 
regeringen 2010-03-29, över projekt som ska slutfö-
ras. En järnvägsutredning för sträckan Håstad - Arlöv 
har genomförts 2004. För närvarande pågår arbetet 
med järnvägsplanen för fyrspårsutbyggnaden. Enligt 
Trafi kverkets bedömning ska järnvägsplanen vara 
fastställd under 2013. Utbyggnaden är tänkt att på-
börjas 2014.

Järnvägen genom Hjärup planeras i ett nedsänkt läge, 
från en punkt strax norr om Vragerupsvägen och 
vidare söderut mot Åkarp. En bred broförbindelse, 
Stationsbron, planeras i ett läge strax söder om nuva-
rande plattformar. Vid stationen ligger järnvägen ned-
sänkt cirka 4 meter samtidigt som omgivande vägar 
höjs. Fyrspårsutbyggnaden förutsätter en ombyggnad 
av Lommavägen, Vragerupsvägen och Banvallsvägen.

Omläggningen av Lommavägen, som utgör allmän 
väg, kommer att prövas enligt väglagen genom upp-

rättande av arbetsplan. Den nya förbindelsen planeras 
som en bro över järnvägen. Dialogmöte angående 
järnvägsplanen och ombyggnaden av Lommavägen 
har genomförts samordnat med detaljplaneprogram-
met den 15 oktober 2012.

Trafi kverket har tidigare påbörjat en förstudie av 
Vragerupsvägens omläggning. I förstudien (utkast 
2012-01-10)  utreddes utbyggnaden av en ersättnings-
bro över järnvägen i ett läge söder om den nuvarande 
vägporten och att förbindelsen kompletterades med 
en gång- och cykelväg. Samråd har ägt rum med 
Länsstyrelsen 2011-11-22 och med allmänheten 
2011-12-01. 

Trafi kverket har i samråd med kommunen beslutat 
att förstudien inte ska drivas vidare utan att Vrage-
rupsvägens utbyggnad ska prövas genom upprättande 
av detaljplan.

Hjärups station
Trafi kverket har 2011 tillsammans med Staff anstorps 
kommun genomfört parallella uppdrag kring utform-
ningen av Hjärups station. Fyra alternativa förslag till 
utformning av stationsområdet redovisades. Metro 
Arkitekter har därefter fått uppdrag att ta fram det 
nu aktuella gestaltningsförslaget för Stationsbron. De 
redovisade skissförslagen kommer senare att komplet-
teras med förslag på bullerskyddsåtgärder.
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Figur 6.7 Föreslagna ytor för angöring och parkering (Tyréns 2012).

Trafi k-PM, Hjärups station
I samband med planeringen av fyrspårsutbyggnaden 
har Trafi kverket i samarbete med kommunen tagit 
fram ett Trafi k-PM för Hjärups station (Trafi k-PM 
Hjärups station baserat på det aktuella utformnings-
förslaget, sid 12. Tyréns, version 2012-05-07). Utred-
ningen syftar till att säkerställa att området kring den 
nya Stationsbron blir lättillgängligt, attraktivt och 
trafi ksäkert för pendlare, gång- och cykeltrafi kanter 
och för bilister. Målet ska vara att alla resenärer som 
bor i Hjärup ska gå eller cykla till stationen. En hög 
tillgänglighet förutsätts därför inom stationsområdet. 
Lutningar på maximalt 5 % bör eftersträvas.

Stationsbron ska utformas så att den ska vara möj-
ligt att trafi kera med biltrafi k och busstrafi k (ej för 
eventuell framtida spårvägstrafi k). Biltrafi ken ska 
dock ske på de oskyddade trafi kanternas villkor. 
Västra Hjärup ska huvudsakligen kopplas till det 
övergripande vägnätet via Ynglingavägen, se fi g 6.8. 
Utredningen beskriver för- och nackdelar med att 
även öppna upp Södra Murvägen och koppla den till 
Stationsbron. Utgångspunkten för Hjärups station 
bör vara att hålla ner antalet bilplatser för att istället 
främja gång- och cykel. Antalet cykelplatser vid sta-
tionen bör enligt utredningen vara minst 300, medan 
antalet bilplatser bör hållas under 50 platser (prognos 
2030). Cykelparkeringar på bron bör utformas med 
hög komfort vad gäller väderskydd.  Vid de tillfällen 
då det är störningar i tågtrafi ken kommer resenärerna 
att hänvisas till ersättningsbussar. Angöringsplats för 
tre ersättningsbussar föreslås längs Banvallsvägens 
östra sida. Lokalisering av bilplatser, angöring m.m. 
redovisas i fi gur 6.7.

Bilparkering

Cykelparkering
under tak

Bilparkering

Bilparkering

Cykelparkering

Ev. reservyta bilparkering

Cykelparkering

Cykelparkering Plats för ersättningsbussar
utmed Banvallsvägen

Behov av cykelparkering
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Trafi kprognos Hjärup 2030
Prognosen i Hjärups trafi kplan 2007 har uppdaterats.

Trafi kverket har gemensamt med kommunen tagit 
fram en ny trafi kprognos utifrån nu aktuella uppräk-
ningstal för trafi kutvecklingen. 

Trafi kfl ödet år 2030 har prognostiserats utifrån en 
utbyggnad av Hjärup med cirka 2800 lägenheter.

Trafi kprognosen tar hänsyn till framtida koppling 
mot väg 108, men omfattar inte de övriga kopplingar 
till omgivande vägnät som föreslås i kommunens 
översiktsplan.  T ex kan en framtida koppling av 
Lommavägen till E22 och E6 innebära en ökning av 
trafi kfl ödet. 

Figur 6.8  Biltrafi k i Hjärup, prognos år 2030.

NY FIGUR KOMMER
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Figur 6.9 Alternativa sträckningar för Supercykelvägen. Figur 6.10  Framtida Supercykelväg, passage vid Burlöv Center (idéskiss Sweco Architects).

Supercykelvägen
I samband med projektet Flackarp-Arlöv, fyra spår, 
har frågan väckts om utbyggnad av en ”supercy-
kelväg” längs järnvägen. Cykelvägen skulle kunna 
dra nytta av järnvägens genhet och prioritet, vilket 
skulle innebära en högklassig cykelväg med minimala 
korsnings- och konfl iktpunkter – en supercykelväg. 
Möjligheter att utnyttja servicevägar, temporära spår 
och eventuellt befi ntlig gång- och cykelväg till denna 
utbyggnad kan innebära att en högkvalitativ cykelväg 
kommer till stånd till en betydligt lägre kostnad än 
om Flackarp-Arlöv projektet inte hade genomförts. 

En förstudie har utförts av Trafi kverket 2012-01-
04 (remisshandling). Det huvudsakliga syftet är att 
ge underlag för ställningstagande om projektet ska 
drivas vidare eller inte samt defi niera utredningsom-
rådet för kommande skede. Förstudieområdet täcker 
in Malmö, Burlöv, Staff anstorp, Lomma och Lunds 
kommun. Förstudien har studerat problem, klargjort 
förutsättningar samt översiktligt redovisat eff ekter 
och konsekvenser av de tänkbara alternativen. 

Förstudien har utrett följande alternativ:
1. Nollalternativet
2. Nollplusalternativet – upprustning av befi ntlig 

cykelväg

3. Järnvägsalternativ öster – anlägga en supercykel-
väg öster om järnvägen 

4. Järnvägsalternativ väster – anlägga en supercykel-
väg väster om järnvägen

Cykelvägen förväntas enligt förstudien ha en bredd 
mellan 3-5 meter. Samråd med allmänheten i Hjärup 
har ägt rum 2011-11-22. 

Inga formella ställningstaganden har ännu gjorts 
kring förstudien och utbyggnaden av supercykelvägen 
inom Staff anstorp kommun. Kommunens styrgrupp 
för projektet förordrar en upprustning av befi ntlig 
cykelväg, d v s alternativ 2. 
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Figur 6.11 Planerad utbyggnad norr om Jakriborg. Illustrationskarta och sektion.

Planerad utbyggnad norr om Jakriborg 
För området norr om Jakriborg fi nns en antagen 
detaljplan. Inom området fi nns möjlighet att uppföra 
en blandad bebyggelse med bostäder, hotell, kontor 
och butiker om tillsammans cirka 80 000 kvm (brut-
toarea). 

Planen medger utbyggnad av bostäder i tre våningar 
längs en sträcka av cirka 100 meter av järnvägen. I 
detaljplanen förutsätts utbyggnad av bullerskydd mot 
järnvägen längs en sträcka av cirka 300 meter.

Detaljplanen har en genomförandetid fram till 2011-
01-02. Genomförandetiden har gått ut och utbyggna-
den har ännu inte påbörjats. Det fi nns därför möjlig-
het att ändra detaljplanen i anslutning till järnvägen 
om så är önskvärt.
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Område söder om Jakriborg
Inom området söder om Jakriborg fi nns det idag äldre 
industribebyggelse. Området är enligt detaljplanen 
från 1994 avsett för industri- och kontorsändamål. 

Skanska, som är ägare till industriområdet, har för 
avsikt att lägga ner industriverksamheten och att 
utnyttja området för bostadsutbyggnad. 

Kommunens översiktsplan utgår från att området i 
framtiden ska kunna nyttjas för bostadsutbyggnad. 
Närmast stationsläget föreslås en blandad centrum-
miljö med 35-50 bostäder/hektar. Utanför denna be-
byggelse föreslås en varrierad boendemiljö med något 
lägre exploateringsgrad, 15-30 bostäder / hektar. På 
ännu längre avstånd från stationen föreslås villamil-
jöer med färre än 15 bostäder / hektar, se fi gur 6.2, 
sidan 10).

Skanska har tagit fram en övergripande plan för 
områdets utbyggnad och bebyggelsens koppling mot 
Hjärups station. Kommunen har dock ännu inte fat-
tat några beslut angående förslaget. 

Den skisserade bebyggelsen gränsar till järnvägen 
på sträckan mellan Jakriborg och Lommavägen. 
Förslaget omfattar totalt 365 bostäder samt centrum-
bebyggelse. Utbyggnaden är tänkt att ske etappvis 
under perioden 2014-2024. Huvuddelen utgörs av 
småhusbebyggelse i 1-2 våningar. Närmast stationen 
föreslås centrumbebyggelse med fl erbostadshus i 2-4 
våningar. Inom centrumområdet, i ett från järnvägen 
indraget läge, föreslås ett punkthus i 6-8 våningar. 
Vid stationsplatsen föreslås en centrumbyggnad för 
dagligvaruhandel, eventuellt integrerat med kontor 
och gym. En kombinerad pendlar- och centrumpar-
kering (ca 60 pl) föreslås utmed järnvägen söder om 
stationsplatsen.

Figur 6.12 Skisserad utbyggnad söder om Jakriborg, utsnitt från illustrationsplan (Gehl Architects).

JAKRIBORG

FÖRESLAGEN
UTBYGGNAD

STATIONSBRON
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Framtidens kommun
Identitet
Framtidens kommun - perspektiv 2038, är ett visions-
dokument, som också utgör kommunens översikts-
plan. Arbetet med översiktsplanen har till stor del 
handlat om att bygga en identitet och grundar sig på 
fem identitetsbärare - hembygd, livsoas, tidskvalitet, 
stadsliv och inspiration. En ansvarsfull och hållbar 
tillväxt är medlet för att nå målen. Markanvänd-
ningen styrs framförallt av närheten till spårburen 
kollektivtrafi k och att stationsnärheten ska utnyttjas 
eff ektivt. De befi ntliga tätorterna utvecklas kraftigt. 
Framtidens kommun - perspektiv 2038, anger att 
huvuddelen av planområdet ska utvecklas till en 
varierad boendemiljö. 

Attraktivitet
Det goda kommunikationsläget är en viktig attrak-
tivitetsfaktor för Hjärup som bostadsort. Järnvägen 
utgör ryggraden för kollektivtrafi ken och ger möjlig-
het för boende i Hjärup att på kort tid nå stora delar 
av Öresundsregionen. Stationen blir på nytt ett viktigt 
nav i samhället och en viktig utgångspunkt för den 
nya bebyggelsestruktur som växer fram inom västra 
Hjärup. Ett ökat kollektivresande ger även möjlighet 
till utbyggnad av nya servicefunktioner i stationens 
närhet. Den tidigare koncentrationen av service er-
sätts av en spridd servicestruktur längs huvudstråken 
mot stationen. Utvecklingen av servicestrukturen ska 
göra det lätt att ta sig till och från jobbet, lätt att 
handla mat och annat som behövs och lätt att kunna 
lämna och hämta barnen. Resan med tåg ska inte 
bara vara en förfl yttning utan även skapa mervärde 
för resenären genom bästa möjliga utnyttjande av 
restiden. 

Tillgänglighet
Med bättre kommunikationer till storstadsområdena 
ökar betydelsen av närhet till stationer och hållplat-
ser. De blir viktiga delar i människors vardagsliv och 
kommer att vara drivkrafter i utvecklingen av bo-
stadsområden. För Hjärup planeras en tätare blandad 
centrummiljö nära stationen och en mer varierad 
boendemiljö /villamiljö på större avstånd. En hög 
tillgänglighet för gående och cyklande prioriteras. 
Sammanhängande huvudstråk knyts samman genom 
mer fi nmaskiga nät med bostadsbebyggelsen. Den nya 
bebyggelsen planeras inom ett attraktivt avstånd till 
Hjärups station.

Liv och rörelse – plats för möten
Centrummiljön kan bestå av en blandning av bostä-
der och verksamheter med målpunkter som butiker, 
arbetsplatser och off entlig service. Centrummiljön 
skapar liv, rörelse och trygghet och stärker därige-
nom resandet. Utvecklingen kring stationsområdet 
möjliggör platser, torg och stadsliv. Stationsområdet 
ska kännas tryggt och inspirerande och ge plats för 
möten.

Ett Hjärup
Hjärup ska uppfattas som ett Hjärup, detta trots 
att en utbyggnad sker på båda sidor om järnvägen. 
Förbindelserna tvärs järnvägen ska utformas så att de 
västra och östra delarna av Hjärup upplevs som en 
sammanhängande tätort. 

7. Mål och Vision

Figur 7.1 Identitetsbärare i Framtidens kommun.

Långsiktigt hållbart
Den planerade järnvägsutbyggnaden kommer under 
lång tid att bli styrande för Hjärups framtida utveck-
ling. Stationsmiljön ska tåla att åldras. De skydds-
åtgärder som planeras mot bostadsbebyggelsen ska 
dimensioneras för att klara kraven för en god boen-
demiljö med framtida trafi kökningar. Den planerade 
järnvägsutbyggnaden ställer därför stora krav på 
långsiktig hållbarhet vid utformningen av järnvägsan-
läggningen och dess närområde.
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Generella kvalitetskriterier för bytespunkter

Tillgänglighet
En god tillgänglighet är ett grundläggande krav på en bytespunkt. 
För att den ska fungera eff ektivt måste alla olika användargrup-
per kunna ha en enkel tillgång till både bytespunkten och själva 
färdmedlet. Dessutom behöver vägen till och från slutdestinationen 
vara så kort som möjligt och erbjuda en bra miljö för både cyklis-
ter och fotgängare, eftersom detta är de två vanligaste sätten att ta 
sig till och från kollektivtrafi ken.

Trygghet
Trygghet är ett annat basalt krav på en bytespunkt. Om den inte 
är trygg så spelar det ingen roll hur attraktiv den är i övrigt. Både 
fysiska och sociala aspekter på trygghet behöver tillgodoses för att 
bytespunkten ska vara ett alternativ för alla.

Attraktivitet
För att upplevelsen av kollektivtrafi ken ska vara positiv, behöver 
bytespunkterna erbjuda en behaglig och attraktiv miljö som gör att 
väntetiderna känns kortare och skapar en positiv bild av resandet. 
En omsorg om designen, behagliga och taktila material, en väl 
underhållen miljö, en mänsklig skala på rum och byggnader och ett 
gott mikroklimat bidrar till en positiv upplevelse.

Liv
En bytespunkt är en potential mötesplats för många människor. 
Med en miljö som uppmanar till att stanna kvar skapas också en 
mer levande plats. Med allt fl er människor som pendlar fi nns också 
ett behov av att utföra vardagsärenden i anslutning till sitt resande 
och med sådana funktioner kopplade till bytespunkten blir varda-
gen enklare för många människor.

Identitet 
Bytespunkten behöver ha en tydlig och läsbar identitet som kollek-
tivtrafi kplats, för att underlätta orientering för tillfälliga besökare 
och ovana resenärer. Det ska vara tydligt att det är en bytespunkt 
även för den som besöker platsen för första gången. Men bytes-
punkten behöver också ha en särart som ligger i platsens unika 
förutsättningar och den lokala karaktär som fi nns på orten.

Gestaltningsaspekter
Gestaltningen av fyrspårsutbyggnaden genom Hjä-
rup är av central betydelse. Den nya stationsbron, 
planerade nya vägbroar, stödmurar och slänter för 
den sänkta spårprofi len, ställer höga krav på en god 
arkitektonisk gestaltning. Andra element som påver-
kar upplevelsen av järnvägsanläggningen kan t.ex 
vara, belysning, bullerskärmar, kontaktledningsstol-
par, signaler, skyltar, stängsel, räcken, teknikhus och 
dagvattenmagasin. I järnvägens närområde får  bl a 
gestaltningen av angränsande gator, utvecklingen av 
ny grönstruktur, stor betydelse för helhetsupplevelsen.
Lagen om byggande av järnväg (SFS 1995:1649) 
säger att vid planläggning av järnväg ska eftersträvas 
en estetisk utformning av projektet. Banverket (nu-
varande Trafi kverket) har utarbetat en policy för hur 
järnvägsmiljö allmänt bör utformas med hänsyn till 
detta (Banverkets Arkitekturpolicy (BVPO 6 2002-
01-01). 

Gestaltningsprogram
Trafi kverket arbetar för närvarande med ett gestalt-
ningsprogram för järnvägsutbyggnaden. Programmet 
som bedrivs parallellt med järnvägsplanen förväntas 
vara klart under våren 2013. 

Gestaltningsprogrammet syftar till att säkerställa 
vissa mål kring utformningen av järnvägen och att 
vara ett stöd för att uppnå en god arkitektonisk 
kvalitet. Trafi kverkets målsättning är att infrastruk-
tursatsningarna ska kopplas ihop med kommunens 
utvecklingsplaner och att programmet ska bli ett stöd 
för framtida genomförandeavtal. 

Programmet omfattar gestaltningsfrågor inom järn-
vägsplanens område. Där det krävs för att väva sam-
man gestaltningen med omgivningen ges även förslag 
på lösningar utanför järnvägsplanens område.

Gestaltningsprogrammet tar bl a upp den stora för-
ändring det innebär för tågresenären att färdas långa 
sträckor utan att ha möjlighet till utblickar över land-
skapet. Det bedöms därför viktigt att i gestaltningen 
ta fasta på, och så långt som möjligt, hålla kvar de 
kvarvarande fria stråken öppna. En god infrastruktur 
kring stationen ska bidra till att det är lätt att hitta 
stationen och gestaltningen av stationsområdet ska 
bidra till en ökad känsla av trygghet.

Programmet redovisar gestaltningsprinciper för 
bullerdämpande åtgärder, dagvattenmagasin, plante-
ringar, teknikhus, utrustning och konstnärlig ut-
smyckning samt gestaltningsförslag för utformning av 
stationerna.

I Region Skånes rapport ”Bytespunkten som mötesplats i Skåne”, redovisas generella kvalitetskriterier för bytespunkter.
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Utbyggnaden i sin helhet

Fyrspårsutbyggnaden
Utbyggnaden av järnvägen genom Hjärup omfattar: 

• utbyggnad av järnvägen till fyra spår i nedsänkt 
läge, 

• utbyggnad av en ny Stationsbro i upphöjt läge, 
• ombyggnad av Banvallsvägen från Tågvägen ner 

till Lommavägen, 
• ombyggnad av Lommavägen med bro över järn-

vägen samt 
• ombyggnad av Vragerupsvägen med bro över 

järnvägen.

Under utbyggnadstiden kommer provisoriska järn-
vägspår att behövas längs östra sidan av järnvägen.

Nedsänkningen av järnvägen sker på sträckan genom  
Hjärup. Utökningen för de permanenta spåren kom-
mer att ske västerut från de befi ntliga spåren. Vid 
stationsområdet ligger järnvägen nedsänkt cirka 4 
meter samtidigt som de angränsande vägarna höjs. 
För att minimera markbehovet inom trånga sektorer 
utnyttjas betongstödmurar och branta släntlutningar 
för att ta upp höjdskillnaderna.  
 
Lommavägen byggs om med bro över järnvägen.   I 
nuläget prövas möjligheten att bygga om Lomma-
vägen i befi ntligt läge. Det slutliga valet av broläge 
kommer att bestämmas  genom fortsatta studier av 
Trafi kverket.
                         
Stationsbron byggs ut i Stationstigens / Pågavägens 
förlängning. Bron som har en bredd av 28 meter, har 

8. Programförslag

plats för fotgängare, cyklister och bilister i en gemen-
sam yta i mitten. Stationsstigen, Köpmannagatan 
och framtida utbyggnadsområde söder om Jakriborg 
ansluts  mot Stationsbron och bildar tillsammans det 
huvudstråk som förbinder västra och östra Hjärup.   

Stationsbron utformas som en gångfartsgata enligt 
principen att de olika trafi kantgrupperna ska vistas 
på gatan på samma villkor. 

Banvallsvägen byggs om i ny sträckning från Tågvä-
gen till Lommavägen. En separat gång- och cykelväg 
byggs ut längs vägen.  Vid Stationsbron kommer 
Banvallsvägen att vara upphöjd 3,5 till 4 meter över 
omgivande mark. 

Vragerupsvägen byggs ut i delvis ny sträckning med 
bro över järnvägen norr om nuvarande vägport.   Vä-
gen byggs ut med med separat gång- och cykelväg.   

Gång- och cykelvägsnätet byggs ut för att uppnå 
gena och trygga förbindelser mot stationen. Separata 
gc-förbindelser över järnvägen kommer att fi nnas vid 
Stationsbron, Lommavägen och Vragerupsvägen. 

Vid Lommavägen och Vragerupsvägen skapas möjlig-
het för gående och cyklande att kunna passera under 
bron i anslutning till brofästet.

Järnvägstrafi kens behov av service- och utrycknings-
vägar tillgodoses inom tätorten genom det planerade 
gatunätet. Norr om Vragerupsvägen kommer en 
serviceväg att anläggas väster om järnvägen.

Bullerskyddsåtgärder
Järnvägen passerar genom samhället i ett nedsänkt 
läge vilket begränsar behovet av bullerskyddsåtgärder. 
Inom stationsområdet kommer stödmurarna att förses 
med bullerabsorbenter som vid behov kompletteras 
med bullerskyddsplank. Där genomsikt är önskvärt görs 
bullerskyddsplanken transparenta. Längs övriga delar 
av banan, eftersträvas planterade bullerskyddsvallar, 
där utrymmet så medger. Trafi kverket kommer i det 
fortsatta arbetet att genomföra en bullerutredning där 
behovet av skyddsåtgärder redovisas. De sammantagna 
eff ekterna av trafi kbuller från järnväg och väg ska beak-
tas i utredningen.

Tekniska anläggningar, ledningar
Järnvägsutbyggnaden medför inget ökat behov av 
teknisk försörjning men innebär att befi ntliga ledning-
ar för t ex vatten, spillvatten, dagvatten, fj ärrvärme, 
el, tele och bredband kan komma att påverkas. Nya 
ledningar dras i möjligaste mån inom allmän plats i 
detaljplanen eller i intilliggande gällande detaljplaner. 
Innan detaljplanen för Spårutbyggnaden antas bör av-
tal avseende omläggningar av ledningar tecknas mel-
lan respektive ledningsägare och Trafi kverket för att 
säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande 
samt ansökan om ledningsrätt.

En 400 kV högspänningsledning korsar järnvägen 
söder om Hjärup. En omläggning av ledningen kan 
aktualiseras i samband med Lommavägens utbygg-
nad.

Dagvatten
Trafi kverket kommer i det fortsatta arbetet att redovisa 
behovet av fördröjningsdammar för dagvatten. 
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Figur 8.1 Förändringar av trafi ksystemet i anslutning till fyrspårsutbyggnaden.
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Planerad bebyggelse i anslutning till järnvägen
En omfattande utbyggnad planeras väster om järnvä-
gen. Översiktsplanen redovisar en utbyggnad av cirka 
3 000 nya bostäder och 1 200 nya arbetstillfällen 
under perioden fram till år 2038, där huvuddelen av 
bostadsutbyggnaden sker väster om järnvägen. Planen 
redovisar en blandad centrummiljö med verksamhe-
ter, butiker, service och bostäder, närmast stationen. 
Huvudstråket förgrenar sig på den västra sidan, dels 
mot Köpmannagatan i Jakriborg, dels mot framtida 
utbyggnadsområde söder om Jakriborg. 

I anslutning till Stationsbron planeras en mer stadsmäs-
sig bebyggelse i skalan 2 till 4 våningar. Bebyggelsen 
planeras rymma såväl bostäder, verksamheter och 
service. De fondbyggnader som skisseras i direkt anslut-
ning till bron får stor betydelse ut stadsbildssynpunkt 
och för sammankopplingen av västra och östra Hjärup. 
Längs övriga delar av järnvägssträckningen planeras 
mer renodlade bostadsområden, huvudsakligen 1-2 
våningar. 

För att uppnå en god boendemiljö bör en grön frizon 
fi nnas längs järnvägen. Erfarenhetsmässigt är det trots 
möjliga åtgärder svårt att lösa buller och vibrations-
problem inom ett område på cirka 30 meter från 
banan. Järnvägen är en prioriterad transportled för 
farligt gods. Utpekandet av banan som riksintresse 
kan ha betydelse för vilka skyddsavstånd som vid 
framtida detaljplanering kommer att hävdas. Rikt-
linjerna för riskhänsyn i samhällsplaneringen, RIKT-
SAM, redovisar riskhanteringsavstånd för olika typer 
av bebyggelse längs transportleder. Zonindelningen 
har inga fasta gränser utan riskbilden i det aktuella 
fallet är avgörande för vilket avstånd som bör tilläm-

pas för olika typer av markanvändning. Generellt gäl-
ler att fl era typer av verksamheter som t ex industri 
och kontor kan förläggas närmare riskkällan än t ex 
bostäder, skola, vård och större handelsanläggningar. 

Figur 8.2 Sammanhängande huvudstråk med mötesplatser.Vy över det nuvarande stationsområdet.
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Figur 8.3 Planerad markanvändning och grönstruktur i anslutning till järnvägen.
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Figur 8.4 Vy över Stationsbron från öster, bebyggelseutveckling etapp 2 (Metro Arkitekter).

Hjärups station 
Trafi kverket har i samverkan med kommunen tagit 
fram det förslag till utformning av Hjärups station, 
som nu utgör förutsättning för den fortsatta plane-
ringen.

Stationsbron blir en 28 meter bred bro i Stations-
stigens förlängning. Bron har plats för fotgängare, 
cyklister och bilister i en gemensam yta i mitten. På 
brons södra sida skapas cykelparkeringar under tak, 
och på brons norra del fi nns ytor för stationsinfor-
mation och biljettautomater samt nedgångarna till 
plattformarna. Denna ”stationsdel” av bron utformas 
som en stor ”grön klammer”. Bron kantas av höga 
”belysningsträd” som ska bidra till att ge bron en 
egen karaktär.

På ömse sidor av Stationsbron planeras publika 
lokaler. Väster om Stationsbron planeras utbyggnad 
av centrumbebyggelse, livsmedelshall och gym samt 
öster om bron, dagis, kontor mm. En utgångspunkt 
för gestaltningskonceptet är att bebyggelsen ska 
kunna ligga nära bron och bidra till rumsligheten 
kring ”stationstorget”. Bebyggelsen blir belägen cirka 
30 meter från närmaste spårmitt.

Bron kommer att ligga ungefär 3,5-4 meter över om-
givningarna, vilket innebär att de anslutande gatorna 
höjs upp mot bron. Såsom utformningen nu ser ut 
kommer fyra bostäder, tre på västra sidan samt en på 
östra sidan (närbutiken), att behöva rivas. Några hus 
längs den upphöjda delen av Banvallsvägen kommer 
att påverkas genom att det blir stödmurar i tomtgrän-
sen.
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Figur 8.5 Förslag till utformning av närområdet kring Stationsbron, bebyggelseutveckling etapp 2 (Metro Arkitekter).

Järnvägsstationen utformas med sidoplattformar 
(längd 330 meter). Utformningen innebär att de 
yttre spåren kommer att trafi keras med Pågatåg och 
regionaltåg medan mittspåren normalt trafi keras med 
snabbtåg och godståg. Huvuddelen av plattformarna 
kommer att ligga norr om Stationsbron. Plattformar-
na kommer att kunna nås direkt från västra respek-
tive östra sidan via trappor och tillgänglighetsanpas-
sade rampanslutningar och dels från Stationsbron via 
trappor och hissar. 

På den södra sidan av Stationsbron anordnas cykel-
parkering under tak (cirka 100 platser). På den östra 
sidan av järnvägen, i höjd med Tågvägen, anordnas 
bilparkering (cirka 25 platser) och cykelparkering 
(cirka 150 platser). På den västra sidan anordnas 
bilparkering (cirka 30 platser) längs den södra tillfart-
vägen till Stationsbron. Banvallsvägen är breddad för 
att möjliggöra angöring med ersättningsbussar söder 
om Stationsbron. 

Under etapp 1 av utbyggnaden kommer bil- och cy-
kelparkering att anordnas inom utbyggnadsområdet 
väster om spåren och norr om Stationsbron (bilpar-
kering, 28 platser och cykelparkering, 40 platser). 
Därutöver redovisas i Trafi k-PM, sid 13, en tänkbar 
reservyta för bilparkering på den östra sidan, söder 
om Stationsbron.

Separata gång- och cykelbanor föreslås längs de nya 
tillfartsvägarna upp mot Stationsbron. På den västra 
sidan ansluts gång- och cykeltrafi k från Pågavägen via 
trappor och ramper upp mot bron. Köpmannavägen 
inom Jakriområdet förbinds med Stationsbron genom 
en körbar ramp. På den östra sidan ansluts Stationsti-
gen via ramp upp mot Stationsbron.
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Södra delen av Banvallsvägen
Banvallsvägen kommer inom den södra delen att fl yt-
tas  närmare bebyggelsen, för att ge plats för buller-
skydd närmast järnvägen.  Den nya sträckningen av 
Banvallsvägen bör ligga så nära spåren som möjligt. 
Under utbyggnaden av järnvägen kommer provisoris-
ka spår och en temporär hållplats att anläggas öster 
om Banvallsvägen.

Figur 8.6 Planerad omläggning av Banvallsvägens södra del.
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Lommavägen
Kommunens översiktsplan redovisar en mer om-
fattande ombyggnad av Lommavägen i en helt ny 
sträckning samt planerad utbyggnad av verksam-
hetsområden i anslutning till den nya vägen. Den 
nya vägen är tänkt att ansluta till den planerade 
trafi kplatsen, Lomma södra, vid väg E6/E20 och till 
ny trafi kplats vid väg E22. Vägförbindelsen är tänkt 
att ersätta Lommavägens nuvarande funktion som 
västöstlig förbindelseväg. Den i översiktsplanen före-
slagna vägutbyggnaden kommer dock att genomföras 
först på längre sikt. 

Trafi kverkets förstudie för Lommavägen syftar till 
att utreda förutsättningarna för den vägombyggnad 
som planeras i samband med fyrspårsutbyggnaden. 
Det sänkta profi lläget för järnvägen innebär att den 
nuvarande vägporten ersätts av en ny bro över järn-
vägen i vägportens nuvarande läge eller söder därom. 
Brons exakta läge och vägens sträckning kommer att 
fastläggas först i samband med Trafi kverkets kom-
mande utredningar.

Den befi ntliga högspänningsledningen (400 kV) kan, 
beroende av läget för den nya bron, bli nödvändig att 
fl ytta. 

Behovet av bullerskydd mot bostadsbebyggelsen i 
Hjärup kommer att redovisas i Trafi kverkets kommande 
utredningar.

Figur 8.7 Ombyggnad av Lommavägen med ny bro över järnvägen.
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Vragerupsvägen
Förbindelsen vid Vragerupsvägen är av avgörande 
betydelse för utvecklingen av västra Hjärup. Den har 
därför ingått som en viktig förutsättning för kommu-
nens godkännande av fyrspårsutbyggnaden i över-
siktsplanen. 

Kopplingen mellan västra och östra Hjärup är av stor 
betydelse för att: 
• minska barriäreff ekten och verka för ett socialt 

hållbart Hjärup,
• minska biltrafi ken lokalt,
• undvika en mer omfattande biltrafi k via Stations-

bron,
• förbättra situationen för oskyddade trafi kanter 

samt att
• skapa möjlighet för framtida kollektivtrafi k. 

Vragerupsvägen kommer enligt kommunens över-
siktsplan och trafi kplan att få funktion som infart/
genomfart. Vägen, kommer enligt översiktsplanen 
att omges av bostadsbebyggelse och bör därför ges 
karaktär av stadsgata.

En uppfyllnad av avgränsande markområden bör 
övervägas för att undvika stora nivåskillnader mellan 
gatan och den omgivande bebyggelsen. 

Sänkningen av järnvägen innebär att den nuvarande 
vägporten ersätts med bro över järnvägen.  En separat 
gång- och cykelväg föreslås längs södra sidan av vägen. 

Vägens sträckning och den nya brons läge kommer att 

Figur 8.8 Planerad omläggning av Vragerupsvägen.

studeras i samband med kommande förprojektering. 
Att anpassa broläget till vägens ursprungliga sträckning 
norr om den nuvarande vägporten, se fi gur 8.8, är ett 
alternativ som bör prövas. 

På den västra sidan av järnvägen planeras nya anslut-
ningar till Vragerupsvägen i enlighet med kommunens 
översiktsplan. Dels en ny väg mot norr med anslut-
ning till väg 108 och dels en ny gata mot söder som 
en förlängning av Köpmannagatan i Jakriborg. Kors-
ningspunkten är tänkt att utformas som en rondell i 
ett läge där vägen ansluter till nuvarande marknivå.

På den östra sidan kommer Vragerupsvägen att 
ansluta till Väståkravägen i höjd med Prästkragevä-
gen. Fyrvägskorsningen är tänkt att utformas som en 
rondell. 

Vägen kommer i framtiden att omges av bebyggelse. 
Det kommer därför fi nnas ett behov av att som gående 
eller cyklande kunna passera under bron i anslutning till 
brofästet. 

Prästkragevägen

Köpmannagatan Vragerupsvägen
Mot väg 108

Väståkravägen

N
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Grönstruktur och bullerskydd i anslutning 
till järnvägen
Fyrspårsutbyggnaden i ett nedsänkt läge genom 
Hjärup blir ett dominant inslag i stadsbilden. En lång-
siktigt hållbar utformning av järnvägsanläggningen 
och dess närområde är ett uttalat mål i kommunens 
planering. En samordnad gestaltning av järnväg, bul-
lerskydd och grönstruktur förutsätts. 

Järnvägssträckningen omges av befi ntlig och planerad 
bostadsbebyggelse. Enligt den genomförda bullerut-
redningen förutsätts bulleravskärmningen ligga 7-8 
meter över rälsens överkant. Den nedsänkta järn-
vägen bör enligt kommunens uppfattning få en så 
smal sektion som möjligt. Låga stödmurar, brantare 

slänter är exempel på åtgärder som bör prövas för att 
minimera markbehovet. Även ur bullersynpunkt är 
det en fördel att släntkrönet kommer så nära spåren 
som möjligt. 

Järnvägsplanen kommer att endast redovisa behovet 
av bullerskydd mot befi ntlig bebyggelse. För den om-
fattande bostadsutbyggnad som planeras i anslutning 
till järnvägen kommer behovet och utformning av 
bullerskydd att prövas först i samband med upprät-
tandet av detaljplan. Ett etappvis genomförande av 
bullerskyddsåtgärder försämrar möjligheterna att 
uppnå en långsiktigt bra helhetslösning. Planpro-
grammet redovisar därför en önskad principlösning, 
se sektion 8.9, möjlig att genomföra genom avtal mel-

lan parterna, (trafi kverket, kommunen och exploatö-
rerna).
Inom stationsområdet eftersträvas en god visuell 
kontakt med perronger och bebyggelseområden på 
den motsatta sidan. Här förutsätts att bulleravskärm-
ningen samordnas med gestaltning av stationsanlägg-
ningen i sin helhet. Längs övriga delar eftersträvas en 
sammanhängande grönstruktur som visuellt avskär-
mar bebyggelsen från järnvägen. Massöverskottet 
från nedsänkningen föreslås nyttjas för att höja den 
befi ntliga marknivån närmast banan. Uppfyllnaden 
bör utformas med relativt branta lutningar mot 
järnvägen och med fl acka lutningar mot omgivande 
mark, se sektion 8.9. Planteringszonens bredd kan va-
riera mellan 5 och 15 meter beroende på tillgängligt 

planteringszon bredd 5-15 m

ca 7-8 m

bef. marknivåbef. marknivå

Figur 8.9 Principsektion, där massöverskottet utnyttjas för att skapa en långsiktigt hållbar helhetslösning. Figur 8.10 Gestaltningsförslaget för Stationsbron ska kompletteras 
med bullerdämpande åtgärder. 
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Figur 8.11 Planerad grönstruktur i anslutning till järnvägen.

utrymme. En varierad topografi  kan skapa struktur i 
höjdled och bidra till en starkare naturkänsla. En fl er-
skiktad vegetation närmast järnvägen kan medverka 
till att uppfylla planteringens huvudsyfte. 

Parallellt med och på ömse sidor av järnvägen före-
slås gång- och cykelstråk. En god belysning av strå-
ken kan bidra till en ökad säkerhet. Översiktsplanen 
för Hjärup föreslår ett väst- östligt huvudgrönstråk 
genom Hjärup från vilket mindre stråk förgrenar sig 
ut i samhället. Vid utformningen av stationsbron och 
dess anslutningar är det därför viktigt att grönstråket 
kommer till uttryck.

Slänter, bullerskärmar eller murar kan i exponerade lägen med 
fördel bäddas in med klätter- eller klängväxter för att mildra synin-
trycket och undvika klotter.

I programmet redovisas släntlutningar 1:1,5. Alternativa lösningar 
för att skapa brantare slänter kan behöva prövas (Byggros A/S).

N
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bef. marknivå

Figur 8.12 Principsektion, bro över järnvägen med passagemöjlighet för cykelväg.

Referensexempel där bullerskydden integrerats i en smal planteringszon.
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Figur 8.14 Principsektion efter utbyggnad, Banvallsvägen – Södra stambanan, i höjd med Botildas väg. 

Figur 8.13 Nuvarande tvärsektion, Banvallsvägen – Södra stambanan, i höjd med Botlidas väg. 
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Figur 8.15 Vy över södra delen av Banvallsvägen i höjd med Botildas väg.

Södra delen av Banvallsvägen
Vid Banvallsvägen kommer det nuvarande grön-
området att påverkas av att vägen fl yttas närmare 
bebyggelsen. Området kommer även att beröras av 
provisoriska spår och ett tillfälligt hållplatsläge under 
utbyggnadstiden. Husens trädgårdar och uteplatser 
vetter mot järnvägen varför den framtida utformning-
en av grönområde och bullerskydd får stor betydelse. 
Principskisser för dispositionen av området före och 
efter ombyggnad redovisas i sektioner, se fi gur 8.13 
samt 8.14. Det är angeläget med fördjupade studier 
för att i tidigt skede studera såväl områdets slutliga 
utformning som utformningen under utbyggnadsti-
den. 
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Behov av nya detaljplaner
En ändring av gällande detaljplaner behövs för att möj-
liggöra järnvägsutbyggnaden. Av praktiska skäl kom-
mer planläggningen att delas upp och redovisas i fl era 
detaljplaner. 

Följande avgränsningar av detaljplaneområden föreslås:
• Detaljplan för Spårområdet
• Detaljplan för Stationsbron
• Detaljplan för Banvallsvägen
• Detaljplan för Vragerupsvägen
Avgränsningen av aktuella detaljplaneområden redovi-
sas i fi gur 8.16.

Detaljplan för Spårområdet
I järnvägsplanen redovisas den mark eller det utrymme 
och de särskilda rättigheter som behöver tas i anspråk 
för utbyggnaden av järnvägen. För att kunna tillämpa 
enkelt planförfarande enligt PBL 5 kap förutsätts att de-
taljplanen för Spårområdet endast omfattar de delar om 
ombyggnaden som prövas inom ramen för järnvägs-
planen. Samtliga för järnvägsutbyggnaden nödvändiga 
anläggningar, t ex perronger inom stationsområdet, 
bullerskydd, ska rymmas inom detaljplaneområdet. 
Detaljplanen bör omfatta spårområdet enligt fi g 8.16 
och ange läget för Lommavägens och Vragerupsvägens 
korsningar av järnvägen.

Figur 8.16 Preliminär avgränsning av aktuella detaljplaner.

Detaljplan för Stationsbron
Detaljplanen ska omfatta Stationsbron samt dess 
anslutningar till befi ntligt trafi knät på ömse sidor av 
järnvägen. Planen ska även omfatta parkeringsområ-
den för bil och cykel på ömse sidor av järnvägen. Det 
av Trafi kverket och kommunen framtagna förslaget till 
stationsbro kommer under arbetets gång att preciseras 
och bilda underlag för detaljplanen. 

Detaljplan för Banvallsvägen
Detaljplanen ska omfatta Banvallsvägens nya sträck-
ning från Tågvägen i norr, till anslutningen till Lom-
mavägen i söder. Banvallsvägen förutsätts fl yttad mot 
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öster för att ge plats för bullerskydd närmast järnvä-
gen. Under utbyggnaden av järnvägen kommer pro-
visoriska spår och en temporär hållplats att anläggas 
öster om Banvallsvägen. De provisoriska lösningarna 
under utbyggnadstiden kommer att utredas vidare av 
Trafi kverket och redovisas i järnvägsplanen. Längs 
Banvallvägens östra sida föreslås en separat gång- och 
cykelväg som i norr ansluts mot Stationsbron och i 
söder till den nya bron vid Lommavägen. Parkområ-
det närmast bostadsbebyggelsen kommer att ges en 
ny utformning i samband med järnvägsutbyggnaden.
Vägens sträckning och utformningen av angränsande 
grönområden kommer att preciseras i det kommande 
detaljplanearbetet. I nuläget planeras för en ombygg-
nad av Lommavägen i befi ntlig sträckning vilket innebär  
att bron och avsnittet öster om järnvägen bör ingå i 
detaljplanen för Banvallsvägen.

Detaljplan för Vragerupsvägen
Den nuvarande vägporten kommer att ersättas av en 
bro över järnvägen. Anslutningar till Väståkravägen, 
och Jakriborg ska ingå i detaljplanen liksom möjlig-
heter till anslutning av framtida väg mellan Hjärup 
och väg 108. Grönområdet öster om järnvägen (med 
eventuell bullervall), samt den befi ntliga bebyggelsen 
mellan Banvallsvägen och järnvägen, föreslås ingå i 
detaljplanen. Bebyggelsen mellan vägen och järnvägen 
på den östra sidan är för närvarande inte aktuell att 
genomföra och kommer därför inte att omfattas av 
detaljplanen. 
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9. Konsekvenser och behov av miljöbedömning
Konsekvenser
Planprogrammet syftar till att ge en helhetsbild av de 
förändringar inom Hjärup som krävs för att möj-
liggöra kapacitetshöjningen på stambanan. Det är 
konsekvenserna av denna helhetsbild som behöver 
belysas i planprogram och efterföljande detaljplaner. 
Planprogrammet redovisar i illustrationerna hur en 
framtida bebyggelsestruktur kan komma att se ut, 
även utanför planprogrammets område. Konsekven-
serna för denna framtida bebyggelse redovisas dock 
inte i planprogrammets konsekvensbeskrivning, utan 
kommer att hanteras då bebyggelsen ska planläggas.
 
Planprogrammet anger främst övergripande struktu-
rer och kopplingar som behöver studeras vidare i den 
fortsatta detaljplaneläggningen. Därför väcker också 
konsekvensbeskrivningen främst frågor som behö-
ver diskuteras vid fortsatt planläggning för att ge en 
så bra helhetslösning som möjligt och undvika eller 
minimera negativa konsekvenser. Såväl miljömässiga 
som sociala och ekonomiska konsekvenser beskrivs 
nedan.

Konsekvenser för miljön
Riksintressen
Södra Stambanan är utpekad som riksintresse för 
kommunikationer. Planprogrammet berör inga andra 
riksintresseområden.

Planprogrammet är ett led i att förbättra kommunika-
tionerna. Därmed säkerställs också riksintresset för 
kommunikationer. Genom utbyggnaden av Flackarp 
- Arlöv kommer man att:

• stärka kollektivtrafi kens konkurrenskraft 
• minska restiden 
• öka kapaciteten på banan 
• förbättra trafi ksäkerheten

Kulturmiljö och stadsbild
Planprogrammet  innebär att järnvägsstråket, som är 
kulturhistoriskt intresssant, kan vidareutvecklas till 
fyra spår. Stationsbyggnaden från 1910, som är ritad 
av Folke Zettervall, ligger öster om nuvarande spår 
och kommer inte att påverkas av utbyggnaden, då 
de nya spåren hamnar på västra sidan om de befi nt-
liga spåren.  Visst intrång kommer dock att göras i 
fastigheten, genom spårdragning och uppförande av 
bullerskydd. Planprogrammet bedöms därigenom 
påverka kulturmiljövärdena i viss utsträckning. 

Stadsbilden i centrala Hjärup kommer att förändras 
genom nedsänkning och utbyggnad av stambanan, 
stationsbron över spåren samt de vägramper som 
kommer att krävas.  Den visuella barriären kan 
komma att öka för bebyggelsen på båda sidor om 
järnvägen till följd av  vägramper, stationsbro och 
medföljande bullerskydd. Samtidigt innebär den sk 
stadsmuren vid Jakriborg redan idag en avskärmning 
mellan ortsdelarna. För att motverka barriärverkan 
blir det viktigt att säkerställa fungerande kopplingar 
mellan östra och västra Hjärup. Utformningen av 
hela stationsmiljön blir avgörande för att järnvägen 
inte ska bli en alltför stark barriär som delar samhäl-
let i två delar. Kommunen och Trafi kverket har med 
hjälp av Metro arkitekter tagit fram ett förslag för 
hur stationsbron kan utformas, se sid 24. Det blir 
viktigt att studera vidare hur  bullerskydd och övriga 
slänter eller stödmurar till till exempel vägarna utfor-

mas.  Omsorg om detaljer, stadsmässighet, stations-
områdets attrativitet och identitet bör studeras i det 
fortsatta detaljplanearbetet.

Planprogrammet lyfter även behovet av att begränsa 
trafi kmängderna på  stationsbron genom att bevara 
Vragerupvägens koppling över stambanan genom en 
bro istället för nuvarande tunnel. En detaljplan kom-
mer att utarbetas, där vägens nya dragning utreds. 
Vägen kommer att påverka landskapsbilden genom 
upphöjningen över stambanan, men framförallt 
genom hur den styr bebyggelsestrukturen och möjlig 
markanvändning i framtida utbyggnad av nordöstra 
Hjärup. 

Banvallsvägens omdragning söder om befi ntlig station 
och ny utformning av bullerskydd från järnvägen 
innebär att området mellan stambanan och bostads-
bebyggelsen kommer att förändras.  Karaktären kom-
mer att vara ungefär som idag med en grön buff ert-
zon närmast bebyggelsen. Buff ertzonen kommer dock 
att vara smalare.

Lommavägen bedöms i nuläget byggas om i nuvarande 
sträckning. Den nya vägen kommer att få konsekvenser 
för landskapsbilden genom den upphöjda bron över 
järnvägen. Förläggs den längre söderut kommer den 
även att innebära en fragmentering av jordbruksland-
skapet. Vid valet mellan olika alternativa dragningar 
behöver belysas vad de mellanzoner som uppstår kan 
användas till och vilken konsekvens detta har för land-
skapsbilden och Hjärups tätortsrand.
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Biologisk mångfald och grönstruktur
Kommunens grönplan redovisar för Hjärup vikten 
av att skapa en grön länk mellan västra och östra 
Hjärup och att utveckla en attraktiv torgmiljö vid 
Hjärups station. Kopplingarna över järnvägen behö-
ver beaktas för att minska barriärverkan. Nu aktuellt 
planprogram och förslag till utformning av stations-
bron visar på ambitioner om att ge Hjärups station 
och området utmed järnvägen en grön inramning. 

Lämplig vegetation kan användas för att tillsammans 
med de byggda elementen skapa en tydlig identitet 
för Hjärups station som utgör entrén till samhället. 
Stationstorget kan också förtydliga den gröna länken 
mellan östra och västra Hjärup. Det behöver tas ett 
helhetsgrepp om den gröna miljön utmed järnvägen 
och det är viktigt att kommande detaljplaner säker-
ställer dessa kvaliteter. Exempel kan vara växtbekläd-
da stödmurar på perrongerna och en grön karaktär 
på stationstorget. 

De vägändringar som spårutbyggnaden kräver vad 
gäller Lommavägen och Vragerupsvägen kan komma 
att innebära en fragmentering av jordbrukslandska-
pet. Vragerupsvägen och Lommavägen kommer dock 
på längre sikt att omges av bebyggelse enligt kom-
munens översiktsplan och innebär då inte en frag-
mentering. De negativa konsekvenserna av eventuell 
fragmentering bör minskas genom att de ytor som 
tas i anspråk får en form och utbredning som möjlig-
gör en rationell markanvändning. En idé kan vara att 
kompensera genom att förbättra förutsättningarna 
för den biologiska mångfalden. 

Grönområdet vid Banvallsvägen kommer att minska 
något i omfattning då bullervall mot järnvägen och 
vägen läggs om. I samband med återställning efter 
den provisoriska stationsbyggnaden och vägen kan 
med fördel insatser göras för att höja grönområdets 
biologiska värden. Till exempel genom att koppla den 
samman med en planterad zon längs järnvägen.

Buller
Det dimensionerande bullret för området kring 
Hjärups station och järnvägen genom Hjärup be-
döms vara buller från just järnvägen. Ombyggna-
den av Lommavägen med en bro över stambanan 
kan medföra en annan bullerspridning än idag. En 
bullerutredning för de sammanlagda eff ekterna av 
spårdragning, Banvallsvägen, Lommavägen samt Vra-
gerupsvägen kommer att tas fram inom arbetet med 
järnvägsplanen.  

Trafi kverket har låtit genomföra en första beräkning av 
bullerspridningen kring den ombyggda järnvägen. En 
samlad bedömning av bullersituationen och vilka bul-
lerdämpande åtgärder som kommer att krävas saknas i 
nuläget. Så fort denna fi nns framtagen kommer den att 
integreras i kommunens planering. De första slutsat-
serna från bullerutredningen visar dock att ljudbilden 
huvudsakligen kommer att bli bättre än i dagsläget till 
följd av nedsänkningen av spåren. Samtidigt innebär 
ombyggnationen av järnvägen att hårdare krav kommer 
att ställas vad gäller bullerriktvärden. Ombyggnationen 
bedöms sannolikt kräva bullerskydd med en höjd på 7-8 
m över de nedsänkta järnvägsspåren för att klara de nya 
riktvärdena. Detta kan dock lösas på många olika sätt 
och eventuellt med en komplettering av fastighetsan-
passade åtgärder. Bullersituationen kring stationshuset 

mfl  har utretts mer detaljerat och inomhusriktvärdena 
för dessa fastigheter kan klaras med hjälp av åtgärder i 
fastigheterna. Utomhusriktvärdena kan dock bli svåra 
att uppnå för dessa tre fastigheter.  Fastighetsägarna 
är informerade och diskussioner om lämpliga åtgärder 
pågår. 

Miljökvalitetsnormer för luft
I luftkvalitetsförordningen (2010:477) anges gräns-
värden för utomhusluft för, bly, kväveoxid, kvä-
vedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid ozon, bensen, 
partiklar (PM10 och PM2,5) och bly. För ämnena 
bens(a)pyren, arsenik, kadmium, och nickel kommer 
gränsvärde att införas från och med 2013.

Det utförs idag inga mätningar av luftkvaliteten inom 
kommunen, då det inte bedöms fi nnas problem med 
luftkvaliteten. Planprogrammet innebär en förbättring 
av kollektivtrafi ken och bedöms inte leda till risk för 
överskridande av miljökvalitetsnormerna i Hjärups 
samhälle. Tvärtom bedöms planprogrammet snarare 
ha en positiv inverkan på luftkvaliteten i närliggande 
Malmö- och Lund, då en förbättrad kollektivtrafi k 
kan minska biltrafi ken till och från Malmö-Lund.  

Miljökvalitetsnormer för vatten
Programområdet ligger huvudsakligen inom Höje å 
avrinningsområde, men berör även delvis ett avrin-
ningsområde som avvattnas genom Alnarps ån och 
Sege å och rinner ut i Lommabukten vid Alnarps Fä-
lad. De nämnda vattendragen är idag hårt belastade 
och övergödda och bedöms kunna uppnå god ekolo-
gisk status först år 2027. Däremot bedöms kustvatt-
net, som också är belastat med höga halter av nä-
ringsämnen, kunna nå god ekologisk status redan år 
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2021.  Vad gäller grundvattnet så berör planområdet 
både grundvattenförekomsten SV Skånes kalkstenar 
och Alnarpssänkan. Dessa bedöms idag ha god såväl 
kemisk som kvantitativ status och kan upprätthålla 
dessa till år 2015. 

Nedsänkningen av järnvägsspåren innebär en utma-
ning vad gäller vattenhanteringen då vattenfl öden 
mellan östra och västra Hjärup skärs av från var-
andra. Järnvägsplanen kommer att redovisa denna 
påverkan. Den kommer även att redovisa andra 
åtgärder som krävs för att bibehålla en god vat-
tenkvalitet, t.ex. behovet av fördröjningsmagasin. 
Planprogrammet bedöms inte medföra några större 
förändringar vad gäller påverkan på vattenkvaliteten 
i yt- och grundvattenförekomsterna. Vid arbetsplanen 
för Lommavägen och detaljplanen för Vragerupsvä-
gen bör eventuell påverkan på vattenförekomsterna 
beskrivas. 

Markföroreningar
Enligt den miljötekniska markundersökning som WSP 
utfört åt Trafi kverket inför projektet Flackarp-Arlöv, 
förekommer det längs bansträckningen i Staff anstorps 
kommun inga markföroreningar i halter som över-
stiger riktvärden för Mindre Känslig markanvänd-
ning (MKM). Risken att påträff a någon betydande 
förorening i anslutning till spårområdet har bedömts 
som liten av WSP.  För mer information hänvisas till 
Trafi kverkets Tekniska PM om miljöteknik, se littera-
turlistan sist i detta program.

Risker
Det transporteras farligt gods på Södra stambanan 
och kommer fortsätta att göra så även efter om-

byggnaden.  Risken för farligt gods-transporterna är 
inte att betrakta som hög, konstaterar Trafi kverket 
enligt genomförda riskberäkningar. Den planerade 
nedsänkningen innebär huvudsakligen minskade 
risker till exempel vad gäller urspårning, men de 
minskar inte i samma utsträckning vad gäller farligt 
gods-olyckor med t.ex. brand. Samtidigt ökar ned-
sänkningen risken för avbrott i trafi ken till följd av 
snödrev.  Räddningstjänstens tillträde till spårområdet 
är förhållandevis god. Tillgänglighet försvåras delvis 
genom nedsänkningen, men utrymningsmöjligheterna 
bedöms vara goda.  
Kring alla elledningar och elektriska apparater fi nns 
elektromagnetiska fält. Magnetfältet från järnvägars 
kontaktledningar är svagt då inget tåg är i närheten, 
men ökar när tåget passerar. Detta magnetfält får en 
varaktighet på några minuter och är starkast vid järn-
vägen och avtar med avståndet från banan.  Enligt 
Trafi kverkets rekommendation skall man inte stadig-
varande vistas i magnetfält större än 0,4μT. 

Trafi kverket har låtit utföra en beräkning av elek-
tromagnetiska fält i Hjärup. Beräkningen visar att 
riktvärdet inte överskrids för befi ntliga bostäder men 
att mindre delar av tomtmarken för den närmast 
järnvägen liggande bebyggelsen berörs. 

Klimatanpassning
Pågående klimatförändringar förväntas påverka södra 
Sverige framförallt genom ökande nederbördsmäng-
der och perioder med hetta/torka eller extremvindar. 
Dagvattenmängderna kommer att öka och lokalkli-
matet ha mer extrema variationer.  Inom planområdet 
behöver hänsyn tas till detta genom t.ex. dimensione-
ring av dagvattensystemet. 

Miljökvalitetsmål
I Framtidens kommun, kommunens översiktsplan, 
redovisas de nationella miljökvalitetsmålen. Nedan 
görs en kort sammanfattande bedömning av hur nu 
aktuellt planprogram efterlever miljökvalitetsmålen.

Planens syfte är att underlätta och öka kollektiv-
trafi kanvändningen i samhället genom att förbättra 
kapaciteten på stambanan mellan Malmö-Lund. Ge-
nom att i framtiden även samlokalisera busstrafi ken 
till samma station kommer kollektivtrafi ken att göras 
ytterligare attraktiv i Hjärup. En attraktiv stations-
plats ska skapas. Därmed ges förutsättningar för att 
minska biltrafi ken och därigenom såväl förbättra 
luftkvaliteten som att begränsa klimatpåverkan. 

Planförslaget innebär en god hushållning med mark 
då utbyggnaden sker i direkt anslutning till befi ntlig 
järnväg. Det är främst omdragningarna av Lommavä-
gen och Vragerupsvägen som kan komma att inne-
bära ianspråktagande av värdefull åkermark. Ingen 
naturmark tas i anspråk och planprogrammet inne-
bär inte heller att bevarandet av biologisk mångfald 
försvåras. Eventuell förekomst av markföroreningar 
ska vid behov tas om hand på lämpligt sätt och yt-
terligare gifter inte spridas vidare till mark och vatten. 
Planprogrammet bedöms totalt sett leda till en god 
bebyggd miljö och ett mer hållbart samhälle.

Sociala konsekvenser
Genom omvandlingen av miljön kring Hjärups sta-
tion ges möjligheter till att skapa en levande stations-
miljö och binda ihop östra och västra Hjärup på ett 
bättre sätt än idag.  Stationsmiljön ska utformas för 
att erbjuda enkla byten mellan olika trafi kslag som 
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tåg, cykel, bil och i framtiden buss eller på ännu 
längre sikt spårvagn. Stationsbron utformas för att 
fungera som både ett funktionellt stråk och som en 
mötesplats på väg till och från Hjärup. Genom de 
mer övergripande visionerna för Hjärup med ett 
starkare servicestråk genom östra och västra Hjärup 
kopplas stationen och centrumfunktionerna tydligare 
samman. Detta underlättar i vardagen för pendlaren 
som kan handla i anslutning till stationen på väg 
hem. En väl utvecklad kollektivtrafi k med direkt 
koppling till kommersiell och off entlig service som 
dagis och livsmedelsbutik kan vardagen för såväl män 
som kvinnor underlättas. Genom att t.ex. erbjuda 
parkering för lådcyklar kan vardagen underlättas 
ytterligare för pendlande föräldrar att lämna barnen 
på dagis. 

Den nya stationsmiljön bör utformas med en hög 
ambition vad gäller trygghet och tillgänglighet. Alla, 
oavsett ålder och funktionell förmåga, ska enkelt 
kunna nyttja stationen. Utformningen bör därför 
utgå från kvaliteter som hög orienterbarhet, tydlighet, 
överskådlighet, god belysning etc. Genom att erbjuda 
plats för vila kan stationsmiljön underlätta för äldre 
att resa kollektivt och vara mera rörliga. För barn och 
ungdomar kan det istället handla om trygga och säk-
ra gång- och cykelvägar som kopplar samman skolan, 
lekplatser, station och andra viktiga målpunkter.  

För att stationsmiljön ska uppfattas som trygg är 
även insatser efter byggnationen viktig med tillräck-
ligt underhåll. En nedgången och sliten miljö ökar 
känslan av otrygghet. 

Planprogrammet kan även förbättra förutsättningar 

för människor att vara fysiskt aktiva i sin vardag 
genom att välja cykeln framför bilen. Kommande 
detaljplan bör bereda plats för funktionella cykel-
parkeringar i direkt anslutning till stationsområdet. 
Det bör vara mer attraktivt att cykla än att ta bilen 
till stationen. Ett fi nmaskigt cykelnät i övriga Hjärup 
utvecklas och kopplas samman med gång- och cykel-
stråken inom planprogrammet, för att ytterligare höja 
attraktiviteten för cykeln framför bilen. 

Ekonomiska konsekvenser
Genom nedsänkningen av järnvägen skapas möjlig-
heter till att skapa en attraktiv centrummiljö i anslut-
ning till stationen då bullernivåer och risker minskar. 
Därigenom kan Hjärups stationssamhälle utökas och 
en attraktivare boendemiljö skapas, vilket lockar nya 
kommuninvånare och ett utökat näringsliv. 

Ombyggnaden kräver dock samtidigt stora inves-
teringar i såväl spårområdet som omkringliggande 
infrastruktur. Denna kostnad ligger delvis på staten 
och regionen, delvis på kommunen.

Sammantaget bedöms planprogrammet positivt för 
samhällsekonomin genom förbättrad kollektivtrafi k 
och därigenom minskad belastning på miljön, samti-
digt som ortens attraktionskraft för boende och nä-
ringsliv ökar, vilket i sin tur ger ökade skatteintäkter.  

Planprogrammets miljöfrågor
Planprogrammet stärker funktionen i riksintresset för 
järnvägen genom att ta fram riktlinjer för en attraktiv 
stationsmiljö och fungerande kopplingar till övriga 
Hjärup. 

Planprogrammet och efterföljande detaljplaner 
bedöms med undantag av detaljplanen för själva 
spårområdet, acceptabel för människors hälsa och  
för miljön och innebär inte  att miljökvalitetsnormer 
överskrids. Byggandet av stationsbron medför att tre 
utsatta bostäder just i anslutning till dagens spårom-
råde kommer att behöva rivas. Trafi kverket för en 
dialog med fastighetsägarna. När det gäller bullerpå-
verkan på stationshus och  de intilliggande två husen, 
kommer Trafi kverket att fortsätta utredningarna om 
behovet av bullerskyddsåtgärder.   

Planprogrammet bidrar till en attraktivare kollek-
tivtrafi k, vilket kan begränsa biltrafi ken och därmed 
minska belastningen på luftkvalitet och klimat. 
Planprogrammet ligger även i linje med miljökvali-
tetsmålen. 
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Behov av miljöbedömning
Om en plans eller ett programs genomförande kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan, ska 
en miljöbedömning göras enligt 6 kap miljöbalken 
(MB). Det innebär att en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) tas fram parallellt med planarbetet. Syftet 
med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter 
i planen eller programmet så att en hållbar utveck-
ling främjas. Om en plan inte befaras medföra en 
betydande miljöpåverkan kommer miljöfrågorna att 
behandlas i det ordinarie planarbetet och redovisas i 
planhandlingarna. 

Behovsbedömningen nedan, dvs bedömningen av om 
planprogrammet och efterföljande detaljplaner kan 
leda till betydande miljöpåverkan eller inte, har gjorts 
utifrån krav i 6 kap 11 § miljöbalken och 5 kap 18 § 
PBL samt kriterier i bilaga 2 och 4 till MKB-förord-
ningen. 

Detaljplan Spårområdet
Länsstyrelsen har i enlighet med 6 kap 4§ miljöbalken 
fattat beslut att utbyggnaden av järnvägen kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Beslut fattades 
1999-11-26 för delen Flackarp-Arlöv. Enligt Plan- 
och bygglagen 5 kap och Miljöbalken 6 kap ska kom-
muner för alla detaljplaner göra en behovsbedömning 
för att avgöra om planens genomförande kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan eller ej. Om en 
verksamhet enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken kräver 
tillstånd eller om planen förutsätter verksamhet enligt 
förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskriv-
ningar bilaga 1 eller 3 antas planen alltid medföra 
betydande miljöpåverkan.

Då Trafi kverket kommer att upprätta MKB för järn-
vägsplanen avser kommunen inte att upprätta någon 
separat MKB för detaljplanen. Det förutsätter dock 
att kommunen kan vara delaktig och kan påverka 
innehållet i MKB:n fortlöpande under arbetets gång.  
Arbetet med järnvägsplanen och MKB:n har inte 
kommit så långt att det i nuläget kunnat överblickas 
eller inarbetas i detaljplaneprogrammet. 

Preliminärt bedömer kommunen att följande frågor 
bör behandlas i kommande MKB:
Buller 
• Den samlade eff ekten av järnvägs- och vägtrafi k-

buller bör belysas. 
Risker 
• Den planerade bebyggelsen på ömse sidor av 

järnvägen är avgörande för gestaltningskonceptet 
för Stationsbron. Bebyggelsen kommer inte att 
omfattas av de aktuella detaljplanerna. 

Barriäreff ekter 
• Såväl fysiska som visuella barriäreff ekter bör 

belysas.
Stadsbild / Landskapsbild 
• Breddningen av spårområdet, bullerskyddsskär-

mar, kontaktledningsstolparnas bryggor och nya 
planskilda korsningar över och under järnvägen 
påverkar också stads- och landskapsbilden påtag-
ligt. 

• Konsekvenser av Stationsbron, broarna över 
Lommavägen och Vragerupsvägen, bullerskärmar 
/ vallar, kontaktledningsstolpar etc bör belysas.

Grundvatten 
• Risken för tillfälliga eller permanenta grundvat-

tensänkningar i anslutning till den nedsänkta 

järnvägen. Behovet av åtgärder för att rädda 
befi ntliga träd i anslutning till järnvägen bör 
belysas.

Utbyggnadsskedet 
• Konsekvenser av provisoriska spår, placering av 

tillfällig station och masstransporter bör bely-
sas. En masshanteringsplan med redovisning av 
körvägar, tänkbara platser för uppläggning av 
massor etc bör redovisas.

Detaljplan Vragerupsvägen
Bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Kon-
sekvensbeskrivningen bör behandla:
• påverkan på landskapsbilden
• ianspråktagande av värdefull jordbruksmark och     

fragmentering av landskapet
• koppling mellan östra och västra Hjärup
• barriäreff ekten av utbyggnaden
• åtgärdens eff ekter på biltrafi ken
• eff ektivt markutnyttjande och möjlighet till en 

attraktiv utveckling av Hjärups tätort 
• möjligheten att stärka grönstrukturen
• möjligheten till fysiskt aktivt liv
• påverkan på vattenförekomster

Detaljplan Stationsbron
Bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Kon-
sekvensbeskrivningen bör behandla:
• påverkan på stadsbilden av stationsbron, buller-

skydd etc
• fungerande koppling mellan östra och västra 

Hjärup
• barriäreff ekten av utbyggnaden, fysiskt och 

visuellt
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Kommunens ställningstagande:
Detaljplanen för spårområdet bedöms medföra 
risk för betydande miljöpåverkan och kommer 
att miljöbedömas i samband med upprättande av 
järnvägsplanen. 

Ett genomförande av övriga efterföljande detalj-
planer bedöms dock inte innebära betydande 
miljöpåverkan, varför någon miljöbedömning inte 
avses genomföras för dessa detaljplaner. 
 
Samrådet om planprogrammet utgör även samråd 
med länsstyrelsen om behovsbedömning.

• eff ekter i form av ökad biltrafi k
• möjligheten att stärka grönstrukturen
• stationsmiljön som identitetsskapare
• tillgängligt för alla
• trygghet och säkerhet
• ett fysiskt aktivt liv
• barnperspektiv
• mikroklimat
• Hjärups attraktionskraft

Detaljplan Banvallsvägen
Bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Kon-
sekvensbeskrivningen bör behandla:
• påverkan på landskapsbilden av ny vägdragning, 

bullerskydd etc
• barriäreff ekten av utbyggnaden 
• åtgärdens eff ekter på biltrafi ken
• möjligheten att stärka grönstrukturen
• eventuell störning på närmaste bebyggelsen
• möjligheten till fysiskt aktivt liv

Miljöfrågor som hanteras i andra planer och program
Förstudie och arbetsplan för Lommavägen.
• Ny sträckning av Lommavägen kommer hanteras 

i Trafi kverkets järnvägsplan. I denna hanteras, 
förutom landskapsbildspåverkan och ianspråkta-
gande av jordbruksmark, bland annat de buller-
störningar och behov av bulleråtgärder som kan 
uppstå till följd av vägens omläggning.
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10. Genomförande
Planerade förändringar under 
genomförandeskedet

I huvudsak kommer följande att ske i Hjärup:

• Nuvarande gångtunnel ersätts av en bro för bil-, 
gång- och cykel-trafi k. På västra sidan fi nns tre 
hus som berörs och som måste rivas. Två av 
dessa äger Trafi kverket.

• För att klara av att upprätthålla tågtrafi ken under 
byggtiden, kommer två provisoriska spår och två 
provisoriska plattformar att byggas. Dessa pla-
ceras på den östra sidan. Spåren kommer att gå 
mellan befi ntliga spår och tre hus i norra delen av 
Hjärup: stationshuset, stinsbostaden och en villa. 
Dessa hus kommer att stå kvar.

• Den lilla närbutiken kommer dock att rivas för de 
provisoriska spåren. Parkeringen i höjd med da-
gens plattformar kommer också att tas i anspråk 
för provisorierna.

• Den tillfälliga stationen kommer att ligga söder 
om dagens station.

• Stationen kommer att vara öppen för tågrese-
närer under hela byggtiden, undantaget korta 
inkopplingar av spår.

• Byggtiden kommer att förlängas gentemot ur-
sprungligt alternativ. Trafi kverket uppskattar att 
den totala byggtiden för Hjärups del kommer att 
bli cirka 3-4 år.

Provisoriska spår
I samband med järnvägsutbyggnaden kommer pro-
visoriska spår att byggas ut längs den östra sidan av 
järnvägen. Även de provisoriska spåren kommer att 

ligga i ett nedsänkt läge (cirka 2 meter) längs huvud-
delen av sträckan. Behovet av bullerskyddande åtgär-
der kommer att utredas av Trafi kverket. Hållplatsen 
kommer under utbyggnaden att fl yttas söderut till ett 
läge mellan Botildas väg och Lommavägen. I anslut-
ning till den tillfälliga stationen anordnas parkerings-
platser för bilar och cyklar.

De provisoriska spåren kommer att utnyttjas under 
cirka 2 år.

Masshantering
Utbyggnaden av järnvägen i nedsänkt läge kommer 
innebära att stora massöverskott kommer att behöva 
transporteras till annan plats under utbyggnadsske-
det. Trafi kverket kommer att i järnvägsplanen att 
redovisa behovet av masstransporter. En massför-
sörjningsplan med redovisning av körvägar, tänkbara 
platser för uppläggning av massor etc bör därvid 
redovisas.

Markinlösen 
En fastställd järnvägsplan ger Trafi kverket rätt samt 
skyldighet att lösa in mark som behövs permanent för 
järnvägsändamål. En fastställd arbetsplan för vägut-
byggnad ger Trafi kverket rätt att ianspråkta nöd-
vändiga områden med vägrätt. Inom detaljplanelagt 
område, där kommunen är huvudman för allmänna 
platser, löser kommunen in marken med äganderätt 
och upplåter den till staten,  när det är den som är 
väghållare. 

Enligt plan- och bygglagen har kommunen rätt och 
skyldighet att lösa in mark som ska användas till all-
män plats (till exempel gator och allmänna vägar). 

Avtalsfrågor
I juni 2009 skrev Banverket, Staff anstorps kommun 
och Region Skåne under ett avtal om hur utbyggna-
den genom Hjärup ska utformas och vissa åtgärder 
fi nansieras. Avtalet innebär bland annat att järnvä-
gen sänks på valda delar mellan Lommavägen och 
Vragerupsvägen. Nedsänkningen kompletteras med 
att spårområdet täcks över på lämpligt sätt på valda 
delar vid stationen. Söder om stationen kommer 
Trafi kverket att bygga en bred underfart för bil-, 
gång- och cykeltrafi k.  Parterna är överens om grund-
förutsättningarna och arbetar vidare för att fi nna en 
konkret utformning av hela stationsområdet.

I november 2011 träff ades ett tilläggsavtal mellan 
parterna som innebar att passagen för bil-, cykel- och 
gångtrafi k ska ske över istället för under järnvägen 
samt att övertäckningen då inte genomförs. Spåren 
sänks till cirka 2,5 meter under dagens räls på så lång 
sträcka som möjligt genom Hjärup. Den planerade 
järnvägsbron över Vragerupsvägen ersätts av en väg-
bro över järnvägen.

Enligt avtalet förutsätts ett särskilt genomförande-
avtal träff as mellan parterna innan järnvägsplanen 
fastställs. Avtal avseende omläggning av ledningar 
bör tecknas mellan ledningsägaren och Trafi kverket, 
innan detaljplanen antas av kommunen, för att säker-
ställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt 
ansökan om ledningsrätt.

Tidplan
Järnvägsplanen bedöms vara fastställd under 2013. 
Trafi kverket bedömer att utbyggnaden av järnvägen 
kommer att ta fem år och starta tidigast 2014 för att 
pågå till slutet av 2018. 
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Detaljplaner
Normalt planförfarande enligt PBL 5:7, kommer att 
tillämpas vid upprättandet av detaljplanerna för Sta-
tionsbron, Banvallsvägen och Vragerupsvägen. Enkelt 
planförfarande kommer att tillämpas vid upprättan-
det av detaljplanen för spårområdet.

Upprättandet av detaljplaner kommer att bedrivas 
parallellt med järnvägsplanen. En preliminär tidplan 
för de olika detaljplanerna redovisas i fi gur 11.1.

Behov av utredningar
Trafi kverket kommer att i samband med upprättandet 
av järnvägsplanen för fyrspårsutbyggnaden samt om-
byggnaden av Lommavägen att initiera nödvändiga 
utredningar. Bland annat Lommavägens sträckning 
kommer därvid att studeras.

Som underlag för kommande detaljplaner föreslås 
följande utredningar:

• Förprojektering av Stationsbron.
• Förprojektering av Banvallsvägens sträckning 

från Tågvägen till Lommavägen.
• Förprojektering av Vragerupsvägens sträckning 

från Väståkravägen till anslutningen till befi ntlig 
väg väster om järnvägen.

• Gestaltningsprogram / grönstrukturprogram för 
järnvägens närområden.

• Studie av dagvattenfrågor kopplad till planerad 
vägutbyggnad.

Möjligheterna att lokalt nyttja massöverskottet från 
järnvägen bör studeras inom ramen för de aktuella 
utredningarna. 

Kommunen har tagit initiativ till en fördjupad studie av 

11. Fortsatt planering

Figur 11.1 Preliminär tidplan för upprättande av detaljplaner

2012 2013 2014

Järnvägsplan

Program detaljplan

Dp Spårområdet

Dp Banvallsvägen

Dp Vragerupsvägen

Dp Stationsbron

Lommavägen, förstudie, vägutredning, arbetsplan, 

Förprojektering

Förprojektering

Förprojektering

vägförbindelsen mellan Vragerupsvägen och väg 108. 
I studien, som bedöms vara klar under första kvartalet 
2013, ingår en analys av alternativa åtgärder enligt den 
sk. Fyrstegsprincipen.

                                                                                                                                            
• Järnvägen och stationen är Hjärups ansikte utåt. 

En sammanhållen gestaltning av järnvägsområdet 
ska säkerställas i planeringen. Gestaltningen av 
broar och bullerskydd kring järnvägen är en viktig 
fråga för såväl den framtida bilden av Hjärup som 
för boendemiljön i anslutning till järnvägen. En 
långsiktigt hållbar gestaltning av närområdet ska 
säkerställas. Järnvägens utformning ska kännas 
tilltalande för såväl resenären som för boende i 
omgivningen. Den sammanhållna gestaltningen 
förutsätter samverkan mellan Trafi kverket, kom-
munen och markägarna inom framtida utbygg-
nadsområden. För det centrala avsnittet gäller 
den öppna stationslösningen med utformning 
av Stationsbron enligt de principer som anges i 
gestaltningsförslaget (Hjärups stationsbro 2012-
05-04). Inom övriga avsnitt gäller det ”gröna” 
gestaltningskonceptet, dvs planterade bullervallar 
och en förstärkt grönstruktur  inom järnvägens 
närområde. De redovisade gestaltningsprinciper-
na ska gälla som utgångspunkt för de nu aktuella 
detaljplanerna.

• Fyrspårsutbyggnaden innebär att en bred trafi k-
korridor skapas genom samhället. Inom tätorts-
avsnittet är målsättningen att den nedsänkta 
järnvägens bred i markplanet ska minimeras, dels 
för att spara värdefull mark för tätortsutbyggnad, 
dels för att ge bästa möjliga bullerskydd för om-
givande bebyggelse, men även för att minimera 
järnvägens dominerande inverkan på stadsbilden. 
Alternativ med branta slänter och marktäckande 
växtlighet bör prövas.

• Broarna vid Lommavägen och Vragerupsvägen 
ska utformas för att medge framtida gång- o 
cykelpassager längs järnvägen.

Riktlinjer för fortsatt planering:

• De tre korsningspunkterna, Lommavägen, Stationsbron 
och Vragerups-vägen, är nödvändiga förutsättningar för 
sammankopplingen av bebyggelsen inom västra och östra 
Hjärup och gäller som avtal mellan stat och kommun för 
säkerställande av järnvägen som riksintresse. Läget för de 
tre korsningspunkterna ska därför fastläggas i den fortsat-
ta planeringen. Planeringen ska även utgå från att en väg-
förbindelse i framtiden kan behövas mellan västra Hjärup 
och väg 108 i enlighet med översiktsplanens intentioner.
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