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1. Bakgrund och motiv till ändringar i planen
Järnvägsplanen Flackarp-Arlöv, fyra spår ställdes ut för granskning 201503-23 - 2015-04-26. Fastställelsehandlingen är upprättad 2015-08-31 och
därefter har en ansökan om fastställelse av planen överlämnats till Juridik och
Planprövning, Traﬁkverket.
Under prövningen att fastställa planen har behov av att ändra den i vissa
delar uppmärksammats i kompletteringsbegäran 2016-02-22, bilaga 1.
Planbeskrivningen är i enlighet med kompletteringsbegäran dessutom
uppdaterad utifrån PM Ändringar efter granskning av planen 2015-06-17.
Nedan är samtliga ändringar sammanställda.
Beträffande markåtkomst för att klara omgrävning av Alnarpsån söder om väg
E6/E20 kommer denna fråga att hanteras i ärende avseende vattenverksamhet
enligt miljöbalken.
Beträffande indragning av vägområde vid Traﬁkplats Alnarp har en översyn av
omfattningen gjorts.
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2. Beskrivning av ändringar
1. Del av Alnarpsvägen, en sträcka om cirka 100 meter väster om nuvarande
plankorsning, tillkommer i järnvägsplanen. Delen är allmän kommunal väg som byggs
om med anledning av den nya passagen över järnvägen. Planbeskrivningen (s. 25 och
38), plankartorna JP 00-110-010 och JP 00-110-024 samt illustrationsritningarna JP 00310-010, JP 00-310-024, JP 00-310-110 och JP 00-310-124 är reviderade med anledning
av den tillkommande vägsträckan. Fastighetsförteckningen är reviderad avseende
ändrade markanspråk. Röd text i fastighetsförteckningen anger ändrade delar.
2. Vid väg E6 har yta med tillfällig nyttjanderätt (T2) minskat på grund av att en
utökad del av befintlig vägrätt behålls för slänter till väg E6. Plankartorna JP 00110-011 och JP 00-110-024 samt illustrationsritningarna JP 00-310-011, JP 00310-024, JP 00-310-111 och JP 00-310-124 är ändrade avseende markanspråk på
fastigheten Åkarp 8:1. Fastighetsförteckningen är reviderad avseende det minskade
markanspråket för fastigheten (det minskade området är cirka 1000 kvm). Röd text i
fastighetsförteckningen anger ändrade delar.
3. Under rubriken ”Grundvattenförhållanden” i planbeskrivningen (s. 27) har
tillkommit ett förtydligande om att det underliggande kalkberget avser Sydvästra
Skånes kalkstenar.
4. I planbeskrivningen (s. 34) är en specificering tillkommen avseende
järnvägsanläggningen i fråga om passage till och från plattformar (trappor, ramper,
hissar et c).
5. Text om vägbroar för väg E6/E20 i planbeskrivningen (s. 34, 38 och 40) är förtydligat
så att det framgår att det rör sig om flera olika broar.
6. I planbeskrivningen (s. 40) har förtydligande tillkommit om vägbredder för väg
E6/E20 och dess ramper vid Trafikplats Alnarp. Förtydligande är också gjort om
brobredder för vägbroarna på E6/E20 (s. 40), för Lommavägens vägbro i Hjärup (s. 37)
och för Stationsbron i Hjärup (s. 34).
7. I planbeskrivningen (s. 57) har tillkommit hänvisning även till plankartor i fråga om
undantag från samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken.
8. I planbeskrivningen (s. 60) har uppgifter om markanspråk justerats.
9. I planbeskrivningen (s. 65) är det förtydligat att riktvärden för buller avseende
fritidshus och rekreationsområde i tätort inte är aktuella. Text och tabell (s. 63, 65 och
67) har uppdaterats med anledning av att bullerskyddsåtgärder för en förskola i Hjärup
har tillkommit.
10. Till planbeskrivningen (s. 77) är kompletterat en uppgift om att detaljplan för
omformarstationen vid väg 108 berörs av en byggväg.
11. Plankartorna JP 00-110-005 och JP 00-110-022 samt illustrationsritningarna JP
00-310-005, JP 00-310-022, JP 00-310-105 och JP 00-310-122 är ändrade avseende
markanspråk på fastigheten Hjärup 21:36. Yta med tillfällig nyttjanderätt (T2) har
tillkommit på del av Banvallsvägen. Fastighetsförteckningen är reviderad avseende det
utökade markanspråket för fastigheten (det utökade området är cirka 1946 kvm). Röd
text i fastighetsförteckningen anger ändrade delar.
12. Planbeskrivningen är uppdaterad enligt PM Ändringar efter granskning av planen
2015-06-17:
- Bild 3.8 som avser placering av dammar
- Bild 4.2 som avser tillfällig väg vid Dalslundsskolan
- Uppgifter på s. 58-59 om förändringar av markanspråk
- Tabell avseende fastighetsnära åtgärder i Hjärup (s. 67)
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3. Sammanfattande bedömning
Nytt kungörelse- och granskningsförfarande bedöms inte vara nödvändigt.
Förslaget ändras inte väsentligt eller på annat sätt som är av betydelse för
allmänheten. Mot denna bakgrund är det rimligt att den fortsatta hanteringen
av ändringarna görs via separata underrättelser med de som är direkt berörda.
Alla berörda sakägare får således besked om ändringen genom underrättelse
och ges utrymme att lämna synpunkter på densamma. Sakägarna ombeds även
att bekräfta att de har tagit del av ändringen. Eventuella synpunkter kommer
att behandlas i ett särskilt utlåtande.
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Trafikverket Region Syd
Lennart Andersson

Kompletteringsbegäran; järnvägsprojektet Flackarp-Arlöv
Trafikverket Region Syd har överlämnat järnvägsplan för fyrspårsprojektet Flackarp-Arlöv till
Trafikverket, avdelning Planprövning, för beredning och fastställelseprövning.
Vid genomgång av planen och efter dialog med projektet har konstaterats att planen behöver
kompletteras i följande frågor:
x

x
x
x
x
x

TDOK 2010:26 Mall_Brev v.3 (Fastställd av Trafikverket)

x

Tydliggör avgränsningen mellan statlig och kommunal väg/väganordning, och i de fall
kommunal allmän väg berörs, inhämta mandat från berörd kommun att åtgärden får hanteras av den sökande i pågående planprocess
Se över och förtydliga markbehovet för föreslagen ombyggda Alnarpsvägen och avfartsramp
från väg E6.01 i tpl Alnarp, väster om spårområdet, utanför detaljplanelagt område
Tydliggör område med tillfällig nyttjanderätt vid Banvallsvägen, inom område för ny
detaljplan
Förtydliga underlaget vad avser bullerpåverkan och skyddsåtgärder vid förskolan i Hjärup
Redovisa på något sätt hur markåtkomsten kan klaras för omgrävning av Alnarpsån på
sträckan söder om väg E6/E20
Se över omfattningen av redovisad indragning av vägområde vid tpl Alnarp, mot järnvägsfastigheten
Tydliggör i underlaget vilken part som ska ha ansvar för hissar, trappor, eventuella
rulltrappor och ramper mellan plattform och anslutande kommunal gata.

Planprövnings bedömning är att inga hittills lämnade svar på underhandsfrågor eller ändringar
i övrigt föranleder en ny granskning av planen.
Tillkommande eller mer påverkande intrång hanteras enligt rutin för mindre ändring.
Övriga, redaktionella ändringar, kan ingå att beskriva i ändrings-PM.
Inför beslut om fastställelse emotses en uppdatering av fastighetsförteckningen enligt
information på sid 5 i rutinen TDOK 2015:0069 (Fastighetsförteckning till väg- och
järnvägsplan) och en avstämning av att sändlistan som digitalt exceldokument är anpassad till
förteckningen. (Frågor om det sistnämnda kan ske i dialog med biträdande planprövare Anna
Andersson eller med regionens plansamordnare).

Trafikverket
781 89 Borlänge

Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Peter Ribjer
Juridik och planprövning
Direkt: 010-123 63 66
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Plankartor uppdateras. Ändringar, även de som redovisats efter granskningen, inarbetas i en
uppdaterad planbeskrivning.
Vi emotser 2 omgångar planbeskrivning och plankartor samt övriga uppdaterade handlingar
senast den 31 mars 2016.
Handlingarna skickas till:
Trafikverket
Juridik och planprövning
781 89 Borlänge

Mats Dehlbom
Chef Planprövning
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