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§12 Antagande av detaljplan för del av Hjärup 4:159 m.fl., 

Spårområdet 
2016-KS-96 

Kommunfullmäktige beslutar 

a tt anta deta lj p lan fö r del av Hjärup 4:15 9 m. fl. , Spå rområdet. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och sa mhä llsbyggnadsnä mnden beslutad e den 2 december 20 15, § 
104 a tt godkänna Deta ljplan fö r del av Hjärup 4:1 59 m fl, Spårområdet 
samt a tt fö reslå ko mmunfu ll mä ktige bes luta at t anta deta ljplan för del av 
H jä rup 4:159 m.fl , Spå rom rå det. 

I syfte a tt öka kap ac iteten p å järnvägsnä tet p lanera r T rafikverke t en 
utbyggna d av Södra stambanan på sträckan Flacka rp- Arlöv, från två t ill 
fy ra spå r. I samband med utbyggnaden kommer stat ionerna i Hjä rup, 
Akarp och Arlöv a tt fö rnyas. För H jä rup innebär jä rnvägsutbyggnaden en 
breddning och nedsänkn ing av jä rnvägen med cirka 4 meter, ombyggnad av 
sta tio nen samt ändring av ko rsande fö rbinde lser. 

Deta lj p lanen reglera r järnvägsområdet med de 4 spå ren, p la ttformar m.m. 
från Vragerupsbron i no rr ned ti ll Lo mma bron i söder. 

Yrkanden 

O rdföranden Yvonne N ilsso n (C) yrka r att kornmun fu ll mä ktige ska bes luta 
a tt anta deta lj pla n fö r del av Hjä rup 4:1 59 m .fl, Spå rområdet. 

Beslutsgång 

Ordfö randen konstaterar att det endast föreligge r ett förs lag till beslu t och 
finner a tt ko mmunfu llmäktige ha r besluta t i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens bes lut § 48 , 2016 
M iljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 104, 2016 
Deta ljplan fö r del av H jä rup 4:159 m.fl. Spå rområdet 

Ordförandens signatu r Justerandes signatur Utdragsbestyrkande u ?Al 


