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Redogörelse efter programsamråd

planprogram för fyrspårsutbyggnad genom Hjärup
Hjärup, Staff anstorps kommun

I redogörelsen sammanfa  as och kommenteras framförda synpunkter under 
samrådet. Förslag  ll ändringar av programmet  ll detaljplan redovisas under egen 
rubrik sist i redogörelsen.

Kungörelse och dialogmöte:

Planprogrammet har varit föremål för samråd under  den 2012-10-11 – 2012-11-16. 
Handlingarna har funnits  llgängliga på Rådhuset i Staff anstorp, på biblioteken i Staf-
fanstorp och Hjärup samt på kommunens hemsida – www.staff anstorp.se/planer.
Handlingarna har enligt sändlista sänts på remiss  ll Länsstyrelsen, berörda nämnder, 
statliga och kommunala organ, sakägare och andra som kan ha e   väsentligt intresse 
av förslaget. Kungörelse har varit införd i Staff anstorps aktuellt 2012-10-09 samt på 
kommunens hemsida 2012-10-11. 

Staff anstorps kommun har  llsammans med Trafi kverket kallat  ll dialogmöte i Hjärup-
slundsskolans matsal den 15 oktober. Samrådet omfa  ade såväl planprogrammet som  
järnvägsplanen.  Cirka 120 personer deltog vid samrådsmötet. Framförda synpunkter 
vid mötet redovisas i minnesanteckningar, Staff anstorps kommun 2012-10-16, Tra-
fi kverket 2012-10-16, se bilaga 1 och 2.
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Inkomna yttranden utan erinran

 Malmö Airport

 E.ON Värme Sverige AB

 E.ON Elnät Sverige AB

 Svenska Kra  nät

 Sydva  en

 Lantmäteriet

 Tekniska nämnden, Staff anstorps kommun

 Kommunstyrelsens arbetsutsko  , Lomma kommun

Inkomna yttranden med synpunkter

1. Länsstyrelsen

2. Malmö stad, Stadsbyggnadskontoret

3. Lunds kommun, Stadsbyggnadskontoret

4. Burlövs kommun

5. Skånetrafi ken

6. E.ON Gas Sverige AB

7. TeliaSonera Skanova Access

8. Erik Lindqvist, Hjärup 4:278

9. Jan Wabréus, Pers väg 4

10. Inga och Östen Blomqvist, Malenas väg 4

11. Patric Hejdeman, 
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Redovisning av yttranden med synpunkter
Inkomna y  randen från berörda myndigheter/organisa  oner:

1. Länsstyrelsen

Länsstyrelsens bedömning av planprogrammets stöd i översiktsplanen

Planprogrammet avser ett avgränsat planområde men berör också frågor 
och områden som ligger utanför planområdet. Den planerade bebyggelsen 
i anslutning till järnvägen, kompletterande centrumbebyggelse norr om Lars 
väg samt norr och längs Pågavägen på fastigheten Hjärup 4:26 har inte stöd 
i översiktsplanen. Flytten av Lommavägen har inte stöd i översiktsplanen. 
Lommavägen ligger utanför planområdet som planprogrammet behandlar. 
I kommunens översiktsplan redovisas en omfattande utbyggnad av väg 
mellan väg E6 och väg E22. Den utbyggnaden av väg har Länsstyrelsen i sitt 
granskningsyttrande av kommunens översiktsplan ställt sig tveksam till med 
anledning av att Sveriges bästa jordbruksmark tas i anspråk. Behovet av en 
väg mellan väg E6 och väg E22 i det läget är inte beskrivet i översiktsplanen.
De handlingar som kommer att tas fram av Trafi kverket om Lommavägen 
kommer att ligga till grund för Länsstyrelsens bedömning av det projektet.

Förslaget

Utbyggnaden av fyra spår genom Hjärup kommer Trafi kverket att hantera 
genom bland annat en järnvägsplan. Länsstyrelsen bedömer att Trafi kverkets 
utredningar kommer att ha avgörande betydelse som underlag för fortsatt 
planarbete. Länsstyrelsen ser därför inte anledning att kommentera detaljer 
i planprogrammet, utan återkommer med bedömningar och synpunkter 
i kommande plansamråd. Utbyggnaden av Vragerupsvägen och dess 
koppling till väg 108 och vidare mot Lund är dock en mellankommunal 
fråga där länsstyrelsen har synpunkter av mer övergripande karaktär. Det 
är inte bara trafi ksituationen i Staffanstorps kommun som berörs utan 
också trafi ksituationen i grannkommunerna. Behovet av utbyggnaden 
av Vragerupsvägen och kopplingen mot Lund är inte tillräckligt 
redovisat i planprogrammet eller i samband med översiktsplaneringen. 
Alternativa åtgärder till att bygga ut Vragerupsvägen bör redovisas enligt 
fyrstegsprincipen. Länsstyrelsen ifrågasätter att kommunen planerar för ökad 

biltrafi k, enligt trafi kprognosen på sidan 14 i planprogrammet, i ett läge med 
så pass bra kollektivtrafi k.

Behovsbedömning

Länsstyrelsen har med föreliggande underlag inget att invända mot 
kommunens bedömning att planerna för områdena som benämns 
Banvallsvägen och Stationsbron inte medför betydande miljöpåverkan enligt 4 
kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900). Vragerupsvägen och Spårområdet 
bedöms medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap. 34 § plan- och 
bygglagen (2010:900).

Miljöbedömning

I järnvägsplanen för utbyggnaden av fyra spår genom Hjärup kommer en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt Lag (1995:1649) om byggande 
av järnväg. Den miljökonsekvensbeskrivningen är avgörande för hur 
Länsstyrelsen ställer sig till de detaljplaner som nämns i planprogrammet. 
Frågor som rör vatten, buller, hushållning med värdefull jordbruksmark, 
biologisk mångfald, grönstruktur, miljökvalitetsnormer, risk, kulturmiljö och 
genomförandefrågor kommer att behandlas då.

Kommentar:

De övergripande förutsättningarna för fyrspårsutbyggnaden redovisas i kommunens 
översiktsplan, Fram  dens kommun.  Översiktsplanen är det avtal mellan stat och 
kommun som gäller för den fortsa  a detaljplaneringen. De tvärgående förbindelser 
som sy  ar  ll a   binda samman västra och östra Hjärup, är en grundläggande 
förutsä  ning för kommunens behandling av fyrspårsutbyggnaden som riksintresse.

E   reservat för Lommavägens fram  da utbyggnad och sträckning redovisas i 
översiktsplanen. Korsningen av Södra stambanan kommer a   ingå i Trafi kverkets 
pågående planering. I nuläget är tanken a   Lommavägen byggs om i befi ntligt 
läge, vilket också överensstämmer med översiktsplanens redovisning. Beroende på 
järnvägsplanens fram  da avgränsning kan detaljplanen för Banvallsvägen behöva 
utökas a   även omfa  a del av Lommavägen.
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Sta  onsbron är den centrala kopplingspunkten mellan västra och östra Hjärup. 
Den skisserade bebyggelsen i anslutning  ll bron har avgörande betydelse för a   
överbrygga järnvägens barriäreff ekt. Markanvändningen i anslutning  ll sta  ons-
området redovisas endast schema  skt i översiktsplanen och det går därför inte a   
säga a   komple  eringsbebyggelsen saknar stöd i översiktsplanen. Enligt planens 
inten  oner ska den övertäckta järnvägen möjliggöra platser, torg och kommersiella 
verksamheter i anslutning  ll sta  onsområdet. De  a har varit utgångspunkten för 
de gestaltningsförslag som senare utarbetats för sta  onsområdet. För a   säkerställa 
genomförandet av den sta  onsnära bebyggelsen måste eventuella säkerhetsaspek-
ter mm beaktas vid upprä  andet av järnvägsplanen. Markanvändningen inom de en-
skilda fas  gheterna inom området kommer närmare a   konkre  seras i detaljplanen 
för Sta  onsbron.

Vragerupsvägens koppling  ll väg 108 är som påpekas en mellankommunal fråga. 
Staff anstorps och Lunds kommuner har i sina respek  ve översiktsplaner redovisat 
överensstämmande reservat för utbyggnad av en ny vägförbindelse väster om järn-
vägen med anslutning  ll väg 108. Staff anstorps kommun har tagit ini  a  v  ll en 
fördjupad studie av vägförbindelsen (Åtgärdsvalsstudie. Kopplingen mellan Jakriborg 
och väg 108). I studien, som bedöms vara klar under första kvartalet 2013, ingår en 
analys av alterna  va åtgärder enligt Fyrstegsprincipen. 

Kommunens planering är helt inriktad på a   stödja e   ökat resandet med kollek-
 vtrafi k. Trots de  a ökar biltrafi ken enligt kommunens och Trafi kverkets gemensam-

ma prognos. Bedömningarna av trafi kutvecklingen utgår från de trafi kuppräkning-
stal (Trafi kverkets publika  on Modellanpassade indata- och omvärldsförutsä  ningar 
2012) som staten har tagit fram. Den föreslagna vägen in mot södra delen av Lund 
ger förutom ökad  llgänglighet med bil och ökad trygghet för cyklister, även möj-
lighet för fram  da busslinjetrafi k. A   skapa fl era anslutningar  ll det överordnade 
trafi ksystemet kan bidra  ll e   minskat trafi karbete mot målpunkter som inte är  ll-
gängliga via persontågstrafi ken. 

Som framhålls i planprogrammet är Vragerupsvägen utbyggnad av stor betydelse 
för utvecklingen av västra Hjärup. Vägens sträckning bör anpassas  ll den fram  da 
bostadsutbyggnad som enligt översiktsplanen föreslås på ömse sidor av järnvägen. 
I planprogrammet föreslås en återgång  ll vägens gamla sträckning (  llkom under 

ski  esreformen av jordbruket under början av 1800-talet). Den föreslagna vägsträck-
ningen bedöms ge goda förutsättningar för ett effektivt utny  jande av marken i an-
slutning  ll järnvägen. Enligt kommunens uppfa  ning bör vägens fram  da korsning 
av järnvägen läggas fast och ingå i järnvägsplanen. Som planprogrammet anger 
kommer den nya vägsträckningen också a   detaljplaneläggas.

Utbyggnaden av Vragerupsvägen ingår som en vik  g del av Hjärups tätortsutveck-
ling. Sta  onsbrons planerade u  ormning förutsä  er a   trafi kavlastning kan ske 
såväl via Vragerupsvägen som Lommavägen. Länsstyrelsen gör bedömningen a   
planen för Vragerupsvägen kan medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 
§ plan- och bygglagen. Kommunen har planprogrammets behovsbedömning inte 
anse   a   den skisserade omläggningen av vägens nuvarande sträckning innebär 
någon betydande miljöpåverkan. A   dagens vägport ersä  s av en ny bro över järn-
vägen, är en direkt följd av järnvägsutbyggnaden och bör därför ingå i miljökon-
sekvensbeskrivningen av järnvägsplanen/dpl för Spårområdet. Då några nya mo  v 
för a   planen ska antas få betydande miljöpåverkan inte framförts, vidhåller kom-
munen sin  digare bedömning.

2. Malmö stad, Stadsbyggnadskontor

Malmö stadsbyggnadskontor välkomnar ambi  onen a   i samband med järnvägsom-
byggnaden skapa möjligheter för ny bebyggelse och utbyggnad av handels- och ser-
vicefunk  oner i anslutning  ll sta  onsområdet. Det är också välgörande a   planer-
ingen bidrar  ll a   dämpa järnvägens barriärverkan och nega  va miljöeff ekter så a   
Hjärup upplevs som mer sammanhållet. Stadsbyggnadskontoret menar a   Hjärup på 
de  a sä   ges förutsä  ningar a   utvecklas  ll a   bli e   mer komple   samhälle, vilket 
i sin tur stödjer regionens polycentriska struktur. Hjärup har dessutom e   mycket 
centralt och  llgängligt läge i regionen, vilket ly  s fram i det påbörjade arbetet 
”Strukturbild Malmö Lund”. I linje med de  a skulle en utveckling som leder  ll fl er 
arbets  llfällen i sta  onens närområde välkomnas. Stadsbyggnadskontoret har inget 
övrigt a    llföra.                                                                                           

Kommentar:

Kommunens instämmer i målsä  ningen om fl er arbets  llfällen och a   blandstads-
konceptet ska vara vägledande för bebyggelseutvecklingen kring sta  onsområdet.
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3. Lunds kommun, Byggnadsnämnden

Hjärup har e   mycket centralt läge i regionen. Förslaget innefa  ar en omfa  ande 
ombyggnad av sta  onsområdet i Hjärup som, när projektet är genomfört, troligtvis 
kommer a   innebära många posi  va konsekvenser för både de boende och verksam-
ma i Hjärup samt för kollek  vtrafi kresenärerna på sträckan mellan Malmö och 
Lund. Förändringarna ger Hjärup goda möjligheter a   stärkas som ort med en större 
blandning av bostäder och arbetsplatser. A   stärka den fl erkärniga ortsstrukturen 
och utny  ja en utbyggd infrastruktur är vik  ga delar för regionens utveckling och at-
trak  onskra  . För a   få ut den bästa eff ekten bör Staff anstorp, Lund och andra kom-
muner i sydvästra Skåne arbeta med dessa frågor  llsammans. Strukturbild Malmö 
– Lund och arbetet i Malmö- Lundregionen är två exempel på samarbetsforum.

Nämnden anser a   det är mycket vik  gt a   handlingsplaner och resurser fi nns a   ta 
hand om de störningar en ombyggna  on av Hjärups sta  onsområde kommer a   in-
nebära under bygg  den.

Enligt handlingarna har Staff anstorps kommun inte tagit något formellt 
ställningstagande till vilket alternativ av supercykelväg kommunen förordar. 
Styrgruppen förordar dock en upprustning av befintlig sträckning varpå ingen 
supercykelvägsdragning intill järnvägen finns med i detta förslag. Lunds kommun 
anser a   det är angeläget a   inte förhindra möjligheterna a   anlägga en super-
cykelväg in  ll järnvägen mellan Malmö och Lund i enlighet med järnvägsalterna  v 
väster respek  ve öster i Trafi kverkets förstudie, remisshandling 2012-01-04. För a   
ge handlingsfrihet i fram  dens planering bör förslaget således visa a   det är möjligt 
a   förlägga en sträckning såväl väster som öster om järnvägen.

Kommentar:

Det pågående samarbetet inom “Strukturbild Malmö - Lund” är värdefullt för a   
sä  a in Hjärups utveckling i e   större sammanhang. Planprogrammet komple  eras 
med en kort beskrivning av det pågående arbetet.

Broar och andra trånga passager bör enligt kommunens uppfa  ning u  ormas för 
att möjliggöra fram  da gång- och cykelförbindelser samt ledningsdragningar längs 
ömse sidor av järnvägen, se fi gur 8.1 i planprogrammet.

4. Burlövs kommun

Hjärup står i mångt och mycket inför en liknande situa  on som sta  onslägena i Bur-
lövs kommun i och med ombyggnaden av Södra stambanan. Här har båda kommu-
nerna möjlighet a   dra ny  a av varandras erfarenheter. Planutsko  et ställer sig posi-
 v  ll a  , som planprogrammet beskriver, förlägga ny bebyggelse i kollek  vtrafi knära 

lägen. Men utbyggnaden kan komma a   påverka Burlövs kommun både genom 
ökade dag- och spillva  enmängder samt ökad genomfartstrafi k. Planutsko  et anser 
därför a   konsekvensutredningar bör göras i dessa frågor för a   fram  da nega  v 
påverkan i Burlövs kommun ska kunna motverkas.

Det är vik  gt a   utbyggnaden av Södra stambanan inte försvårar en fram  da utbyg-
gnad av cykelväg längs spåren mellan Hjärups och Åkarps centrum och vidare  ll 
både Malmö och Lund.

Kommentar:

I samband med den planerade utbyggnaden av Hjärup och Åkarp uppstår e   antal 
frågor, bl a  kring trafi kutveckling och dagva  enhantering, som måste samord-
nas mellan kommunerna. Frågor som är direkt kopplade  ll fyrspårsutbyggnaden 
förutsä  s samordnade genom Trafi kverkets planering.

Broar och andra trånga passager bör enligt kommunens uppfa  ning u  ormas för 
a   möjliggöra fram  da gång- och cykelförbindelser samt ledningsdragningar längs 
ömse sidor av järnvägen.

5. Skånetrafi ken

Utbyggnaden  ll fyrspår mellan Malmö och Lund är en mycket angelägen satsning 
där det stora antalet tåg på sträckan gör a   kapaciteten är mycket ansträngd. Det är 
där  ll mycket posi  vt a   kommunen tar  llfället i akt a   förtäta i sta  onsområdets 
närhet med service och bostäder. Planen bidrar  ll a   stärka förutsä  ningarna för 
de hållbara resalterna  ven gång, cykel och kollek  vtrafi k.
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Inkomna y  randen från sakägare:

6. E.ON Gas Sverige AB

Längs med järnvägsområdet har E.ON Gas distribu  onsledningar för natur- och 
biogas. E.ON Gas förutsä  er a   ledningarna kan vara kvar i nuvarande lägen samt 
a   gällande föreskri  er och restrik  oner följs. De befi ntliga ledningarna förutsä  s 
komma a   skyddas genom e   5 meter bre   u-område i detaljplanen samt a   restrik-
 oner införs beträff ande trädplantering. E:ON Gas förutsä  er a   exploatören står för 

kostnaderna i de fall försik  ghetsåtgärder måste vidtas kring ledningarna vid planens 
genomförande.

Kommentar:

Trafi kverket kommer a   ansvara för omläggning av kablar och ledningar  ll följd av 
utbyggnaden. Avtal beträff ande omläggningar bör tecknas mellan ledningsägaren 
och Trafi kverket innan kommunen antar detaljplanen för a   säkerställa åtaganden 
vad gäller kostnader, u  örande samt ansökan om ledningsrä  . Kablar/ledningar 
som korsar järnvägen eller annan kvartersmark kommer i planen a   redovisas som 
ledningsområde (u-område). Även kablar/ledningar som korsar järnvägen under 
broförbindelser bör säkerställas genom särskild planbestämmelse.

7. TeliaSonera Skanova Access

Skanova har kablar inom berört område. I områdets nordöstra del fi nns korsande 
och längsgående kablar som kan behöva fl y  as. I höjd med Lars väg fi nns en vik  g 
kabel som korsar järnvägen. Skanova förutsä  er a   denna kabel kan ligga kvar.  I 
sydvästra delen av området fi nns y  erligare en kabel som korsar järnvägen som san-
nolikt behöver fl y  as.

Kommentar:

Se kommentar  ll skrivelse 6.

8. Erik Lindqvist, Hjärup 4:278

Överlag mycket nöjda med planeringen av nya infarter, nedsänkningen av 
järnvägen, stationens utformning och att få bort betongfabriken. Är dock oroliga 

för den planerade livsmedelsaffären mitt emot vårt hus. Det hade varit bättre att 
järnvägsparken fortsatt ända till stationen som en grön allé. Önskar att det blir mer 
gröna områden och gärna en lekpark på Jakriborgssidan, då Hjärup ska vara en by för 
barnfamiljer.

Vad är tänkt på tomt 4:276? Finns möjlighet a   köpa tomten och vad skulle den 
kosta?

Kommentar:

Målsättningen är a   binda samman bebyggelsen väster och öster om järnvägen. 
A   förlägga bu  ker i sta  onens närområde är e   sä   a   understödja resandet med 
kollek  vtrafi k och a   underlä  a för resenärerna a   handla på väg  ll eller från 
arbete eller skola. Frågor om fas  ghetsförvärv får behandlas i annan ordning.

9. Jan Wabréus, Pers väg 4

Önskar en bättre samordning mellan Öresundstågs- och Pågatågstrafik så att 
tågförbindelserna till och från Hjärup förbättras. Ambitionsnivån för 2020-talet bör 
vara att under högtrafik uppnå tiominuterstrafik till Hjärup.

Kommentar:

Kommunens ambi  on är a   så många tåg som möjligt ska stanna i Hjärup men trafi -
keringen av banan är främst en fråga för Skånetrafi ken.

10. Inga och Östen Blomqvist, Malenas väg 4

När området byggdes på 1970-talet visade planritningarna a   Banvallsvägen skulle 
gå i direkt anslutning  ll fas  gheterna och a   en bullervall skulle fi nnas närmast 
järnvägen. Bakgrunden till dagens bullerproblem är a   fas  ghetsägarna utmed Ban-
vallsvägen sedan fi ck köpa  ll sina tomter och a   Banvallsvägens planerade sträck-
ning därvid ändrades  ll dagens sträckning. Ändringen fi ck  ll följd a   bullervallen 
därigenom inte kunde byggas ut. Förändringarna av vägsträckningen skede utan a   
övriga berörda blev informerade.
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En sammanhängande bullervall önskas mot järnvägen i enlighet med det förslag som 
skisseras i planprogrammet, fi gur 8:13 och 8:14. Specialskydd för uteplatser bör inte 
användas, om en bullervall kan lösa bullerproblemet. Planeringen av bullerskydd-
en bör även ta höjd för den osäkerhet som finns i prognoserna för den framtida 
trafikutvecklingen, bl a med hänsyn  ll förbindelsen över Femarn Bält. Hänsyn bör 
även tas till riskerna för a   ljudet studsar via den föreslagna vallen på motsa  a sidan 
av järnvägen.

Kommentar:

Som framhålls bör bulleravskärmningen ligga så nära källan som möjligt. Trafi kbul-
lerfrågorna kommer i första hand a   behandlas i samband med järnvägsplanen. 
Skrivelsen vidarebefordras  ll Trafi kverket.

11. Patric Hejdeman, 

Den ökade trafi ken på Lommavägen innebär en stor trafi kfara för boende längs 
vägen. Det gäller framförallt de som är boende söder om vägen som måste korsa 
den för a   nå bl a skolan. E   fl ertal in- och u  arter längs vägen bidrar  ll en dålig 
trafi ksäkerhet. Utbyggnaden av Lommavägen i ny   läge enligt översiktsplan 2038 
bör därför  digareläggas.

Kommentar:

Som påpekas fi nns det e   behov av a   på sikt bygga ut Lommavägen i ny 
sträckning. Utbyggnaden är dock e   separat fråga som inte omfa  as av dagens 
utbyggnadsplaner.

Synpunkter från samrådsmöte
En sammanställning av framförda synpunkter redovisas i bilaga 1 och 2. Bland annat 
följande frågor kom upp i gruppdiskussionerna vid mötet:
• En del var nöjda med a   det blir bä  re.
• Önskemål om tunnel i Hjärup e  ersom Åkarp får en.
• U  orma slänter brantare eller helst ver  kala med stödmurar vilket sänker 

ljudnivåerna bä  re än slänter.
• Många synpunkter handlade om Lommavägens placering, läge, bullerskyddens 

höjd och u  ormning (genomsiktlighet önskas).
• Många frågor och synpunkter handlade om Banvallsvägen, och det provisoriska 

läget för vägen och för sta  onen. Man vill ha besked om hur u  ormningen blir i 
byggskedet och i slutläget, och om bullerskydden.

Ändringar/Justeringar efter samråd                                                                                                                                           
De framförda synpunkterna har inneburit följande justeringar av planprogrammet 
e  er samrådet:          
       
Planprogrammet har komple  eras med en kort beskrivning av det pågående arbetet 
med Strukturbild MalmöLund.                                                                                                                           

Detaljplanernas avgränsning har preciserats i programmet. Ändringen innebär 
a   detaljplanen för Spårområdet kommer a   ange läget för Lommavägens och 
Vragerupsvägens korsningar med järnvägen.  Lommavägens korsning med järnvägen 
och vägens sträckning öster om järnvägen kommer a   ingå i detaljplanen för 
Banvallsvägen. 

Avsni   11, har komple  erats med följande riktlinjer för den fortsa  a planeringen:
• De tre korsningspunkterna, Lommavägen, Sta  onsbron och Vragerups-vägen, är 

nödvändiga förutsä  ningar 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 fortsa  a planeringen. Planeringen ska även utgå från a   en 
vägförbindelse i fram  den kan behövas mellan västra Hjärup och väg 108 i 
enlighet med översiktsplanens inten  oner.
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• Järnvägen och sta  onen är Hjärups ansikte utåt. En sammanhållen gestaltning 
av järnvägsområdet ska säkerställas i planeringen. Gestaltningen av broar och 
bullerskydd kring järnvägen är en vik  g fråga för såväl den fram  da bilden av 
Hjärup som för boendemiljön i anslutning  ll järnvägen. En långsik  gt hållbar 
gestaltning av närområdet ska säkerställas. Järnvägens utformning ska 
kännas tilltalande för såväl resenären som för boende i omgivningen. 
Den sammanhållna gestaltningen förutsä  er samverkan mellan Trafi kverket, 
kommunen och markägarna inom fram  da utbyggnadsområden. För det centrala 
avsni  et gäller den öppna sta  onslösningen med u  ormning av Sta  onsbron 
enligt de principer som anges i gestaltningsförslaget (Hjärups sta  onsbro 
2012-05-04). Inom övriga avsni   gäller det ”gröna” gestaltningskonceptet, 
dvs planterade bullervallar och en förstärkt grönstruktur inom järnvägens 
närområde. De redovisade gestaltningsprinciperna ska gälla som utgångspunkt 
för de nu aktuella detaljplanerna.

• Fyrspårsutbyggnaden innebär a   en bred trafi kkorridor skapas genom 
samhället. Inom tätortsavsni  et är målsä  ningen a   den nedsänkta järnvägens 
bredd i markplanet ska minimeras, dels för a   spara värdefull mark för 
tätortsutbyggnad, dels för a   ge bästa möjliga bullerskydd för omgivande 
bebyggelse, men även för a   minimera järnvägens dominerande inverkan på 
stadsbilden. Alterna  v med branta slänter och marktäckande växtlighet bör 
prövas.

• Broarna vid Lommavägen och Vragerupsvägen ska u  ormas för a   medge 
fram  da gång- o cykelpassager längs järnvägen.

Staff anstorp 2013-01-08

Thomas Lexén                                                                                                                                   
Stadsarkitekt                                                                                                                     
Staff anstorps kommun
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