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1 Planen i korthet 
Detaljplanen	upprättas	i	enlighet	med	bestämmelserna	i	Plan‐	och	bygglagen	(2010:900)	och	
upprättas	med	utökat	förfarande,	utifrån	järnvägsplanen	för	Dubbelspår	Ängelholm‐
Helsingborg,	Romares	väg,	vilken	upprättas	parallellt	med	detaljplanen.	En	ändring	av	gällande	
stadsplan	genom	upphävande	av	en	mindre	del,	ingår	i	detaljplanen.	

1.1 Syfte 
Syftet	med	detaljplanen	är	att	inom	planområdet	möjliggöra	för	en	utbyggnad	av	Västkustbanan	
till	dubbelspår	samt	att	möjliggöra	för	nya	planskilda	korsningar	mellan	järnvägstrafik	och	öv‐
riga	trafikslag.	Syftet	inkluderar	förändring	av	plattformarnas	läge	och	utsträckning,	buller‐
skydd	och	anläggningar	i	anslutning	till	järnvägen.	Gällande	stadsplan	(1283K‐11418)	ändras	
genom	att	område	för	allmänt	ändamål	i	anslutning	till	järnvägen	upphävs.	

1.2 Sammanfattning 
Detaljplanen	möjliggör	för	en	utbyggnad	av	järnvägen	till	dubbelspår	genom	Ödåkra,	med	plan‐
skilda	korsningar	i	nya	lägen.	Detaljplanen	är	en	direkt	följd	av	upprättandet	av	järnvägsplan	för	
Västkustbanan	mellan	Ängelholm	och	Romares	väg	i	Helsingborg.	Dubbelspåret	ger	möjlighet	
att	köra	fler	tåg	än	idag	och	med	kortare	restider	på	Västkustbanan.	Den	lokala	pendlingen	på	
Västkustbanan	i	framtiden	kan	stärkas,	vilket	även	stärker	möjligheterna	till	en	utveckling	av	
Ödåkra	som	stationsort.		

 
1.1	Illustration	av	en	möjlig	utformning	av	den	nya	stationen	och	centrumkopplingen	under	järn‐
vägen	(Wingårdhs).	
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Förslag 

Detaljplanen	är	en	direkt	följd	av	utbyggnaden	av	Västkustbanan	mellan	Ängelholm	och	Roma‐
res	väg	i	Helsingborg.	Detaljplanen	möjliggör:	
 utbyggnad	av	dubbelspår	genom	hela	Ödåkra,	
 breddning	av	område	för	befintligt	mötesspår	i	nuvarande	stationsläge,	
 flytt	och	förlängning	av	plattformarna	samt	utveckling	av	stationsmiljön,	
 tre	nya	planskilda	korsningar	varav	två	för	både	biltrafik	och	gång‐	och	cykeltrafik	och	en	

endast	för	gång‐	och	cykeltrafik,	
 förlängning	av	befintlig	gångtunnel	vid	Björkavägen,	
 bullerskydd	längs	järnvägen	genom	samhället,		
 ändring	av	gällande	stadsplan	genom	upphävande	av	ett	område	för	allmänt	ändamål	vid	

före	detta	Norrlyckeskolan.	

Konsekvenser 

Stadsbyggnadsförvaltningen	bedömer	att	planens	genomförande	kan	antas	medföra	en	sådan	
betydande	miljöpåverkan	som	avses	i	4	kap	34	§	plan‐	och	bygglagen	respektive	6	kap	11	§	mil‐
jöbalken,	varför	en	miljöbedömning	med	tillhörande	miljökonsekvensbeskrivning	(MKB)	behö‐
ver	genomföras.	MKB	för	detaljplanen	inkluderas	i	denna	planbeskrivning,	och	bygger	på	den	
MKB	som	upprättats	för	järnvägsplanen,	vilken	godkändes	av	länsstyrelsen	den	30	juni	2017.		

Ett	flertal	fastigheter	i	Ödåkra	berörs	direkt	av	järnvägens	utbyggnad.	Delar	av	eller	hela	fastig‐
heter	behöver	tas	i	anspråk	för	järnvägen	eller	för	planskildheter,	gator	behöver	stängas	och	
bullerskydd	måste	uppföras	till	följd	av	utbyggnaden.		

Ödåkra	tätort	påverkas	genom	att	trafikflöden	och	rörelsemönster	förändras	då	järnvägspassa‐
gerna	flyttas	till	nya	lägen,	men	också	genom	att	stationsområdet	utvecklas	vid	centrum.	Stads‐
bilden	och	kulturmiljön	påverkas	då	ett	flertal	större	träd	längs	järnvägen	behöver	fällas	och	då	
höga	bullerskärmar	tillkommer	längs	järnvägens	båda	sidor.	Bullersituationen	förbättras	för	de	
boende	närmast	järnvägen	när	bullerskydd	uppförs,	jämfört	med	dagens	situation,	samtidigt	
berörs	fler	fastigheter	så	att	gällande	riktvärden	överskrids.		

Planeringsförutsättningar 

Planområdet	sträcker	sig	genom	Ödåkra	tätort,	och	utgörs	till	stor	del	av	järnvägsområde.	Inom	
planområdet	finns	också	allmän	platsmark	för	gata	och	park	samt	kvartersmark	för	bland	annat	
allmänt	ändamål,	centrum‐	och	bostadsändamål.	Redan	idag	överskrids	riktvärden	för	trafikbul‐
ler	för	de	boende	längs	järnvägen.	Ödåkra	som	samhälle	har	till	stor	del	vuxit	fram	som	en	följd	
av	järnvägen,	varför	många	av	tätortens	kulturhistoriskt	intressanta	byggnader	ligger	nära	
spårområdet.		

	

	

Planstatistik 
Planområdets	area:	 12,4	ha,	varav	3,8	ha	upphävd	stadsplan		
Parkmark:	 	 0,4	ha	
Åkermark	som	tas	i	anspråk:	 1,7	ha	
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2 Planförslag 

2.1 Områdets disposition och gestaltning 
Detaljplanen	omfattar	en	delsträcka	av	Västkustbanan,	som	ska	byggas	ut	till	dubbelspår	mellan	
Ängelholm	och	Romares	väg	i	Helsingborg.	Planområdet	rymmer	järnvägsområde	för	Västkust‐
banan,	inklusive	bullerskydd,	och	planskilda	korsningar	för	biltrafik	respektive	gång‐	och	cykel‐
trafik,	som	ersätter	befintliga	plankorsningar	över	järnvägen.	I	anslutning	till	stationen	plan‐
läggs	för	torg	för	angöring,	där	handikappanpassade	plattformsförbindelser	ska	ordnas.	En	del	
av	stadsplanen	för	Ödåkra	samhälle,	norra	delen,	ändras	så	att	området	för	den	före	detta	
Norrlyckeskolan	upphävs.	

		

2.1	Översikt	över	hela	sträckan	som	ska	byggas	ut	till	dubbelspår.	Exempel	på	åtgärder	som	ska	
genomföras	inom	respektive	del	framgår	i	rutorna	(Trafikverket).	

   



 

6 (31) 

Antagandehandling	
Dnr:387/2015	

Upprättad	8	september	2017	
Redaktionellt	ändrad	20	november	2017	
Redaktionellt	ändrad	"DAG	månad	ÅR"		

2.2 Järnvägen 

	

Detaljplanen	möjliggör	dubbelspår	genom	hela	Ödåkra.	Vid	stationen	ryms	dubbelspåret	inom	
nuvarande	järnvägsfastighet.	Både	norr	och	söder	om	stationen	kräver	det	nya	spåret	att	järn‐
vägsfastigheten	breddas	på	mark	som	idag	är	planlagd	för	bland	annat	bostadsändamål	eller	
allmän	plats.	Söder	om	Ödåkra	planläggs	en	smal	remsa	för	järnvägsändamål,	vilken	idag	är	
teknisk	anläggning.	Det	nya	spåret	placeras	öster	om	befintligt	spår	genom	Ödåkra,	vilket	mini‐
merar	intrånget	i	tätorten.	Dubbelspåret	innebär	att	befintliga	plankorsningar	över	järnvägen	
måste	stängas,	varför	planskilda	korsningar	medges	i	fyra	lägen	genom	tätorten.	Inom	järnvägs‐
ändamålet	avses	ett	teknikhus	placeras	mellan	järnvägen	och	Smidesgatan.	Utformningen	av	
teknikhuset	avses	anpassas	till	omgivande	bebyggelse.	

Ödåkra station 

Ödåkra	station	förlängs	och	förskjuts	norrut	fram	till	den	nya	planskilda	centrumkopplingen,	i	
Fleningevägens	förlängning.	Stationen	utformas	med	två	sidoplattformar	med	en	längd	på	260	
meter,	som	möjliggör	att	trippelkopplade	Pågatåg	kan	stanna	vid	plattformarna.	Plattformarna	
är	sedan	möjliga	att	förlänga	söderut	till	340	meter	när	längre	tåg	börjar	köras	på	linjen.	Den	
västra	plattformen	kan	behållas	till	viss	del.	Plattformarnas	bredd	blir	sex	meter	och	de	förses	
med	väderskydd,	biljettautomater	och	resenärsinformation.	Avståndet	mellan	spåren	vid	
Ödåkra	station	föreslås	till	6,1	meter	för	att	få	plats	med	spärrstaket	mellan	plattformarna.	

Plattformarna	placeras	längre	norrut	än	idag	för	att	ansluta	till	den	nya	centrumkopplingen	i	
plattformarnas	norra	ände.	Ramper	och	trappor	ansluter	från	plattformarna	till	centrumkopp‐
lingen	som	därmed	fungerar	som	en	förbindelse	mellan	de	båda	plattformarna.	Plattformarna	
kan	även	angöras	via	trappor	och	ramper	i	höjd	med	Björkavägen.	Den	befintliga	gångtunneln	
under	järnvägen	vid	Björkavägen	förlängs	för	att	anpassas	till	dubbelspåret.	Avsikten	är	att	
gångtunneln	ska	förberedas	för	möjligheten	att	i	framtiden	installera	hissar.		

	
2.2	Stationen	har	två	spår	med	sidoliggande	plattformar	som	omges	av	bullerskärmar	(Win‐
gårdhs).	

Planbestämmelser som reglerar järnvägen PBL 4 kap 
T1	 Järnväg.	 5 § 

T2	 Järnvägsområde,	bullerskydd.	 5 § 

t1	 Markreservat	för	tunnel	för	allmännyttig	trafik,	kvartersmark.	 6 §  

t2	
Markreservat	för	tunnel	för	allmännyttig	gång‐	och	cykeltrafik,	
kvartersmark.	

6 § 
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2.3	Ödåkra	station	får	entréer	till	plattformarna	vid	centrum	i	norra	änden	och	vid	Björkavägen	
ungefär	mitt	på.	Streckad	linje	anger	bullerskärmar.	En	handikappanpassad	plattformsförbindelse	
ska	anordnas	på	allmän	plats	i	anslutning	till	centrumkopplingen	(Wingårdhs).	

Bullerskyddsåtgärder 

Planförslaget	medger	uppförande	av	bullerskydd	längs	järnvägen	genom	hela	Ödåkra.	Längs	
huvuddelen	av	järnvägen	ryms	bullerskärmar	inom	mark	för	järnvägsändamål,	T1,	medan	i	den	
norra	delen	regleras	separata	ytor	för	bullerskydd	inom	järnvägsområde,	T2,	där	bullervallar	
avses	anläggas	på	ömse	sidor	av	järnvägen.	Utformningen	av	bullerskydden	är	av	stor	vikt	för	
stadsbilden	och	kulturmiljön.		
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2.4	Bullerskärmar	genom	ett	utsnitt	av	Ödåkra.	Principskiss	från	Gestaltningsprogrammet	till	
järnvägsplanen	(Trafikverket).	

Bullerskyddsskärmarna	blir	generellt	tre	meter	höga	från	rälsens	överkant.	Skärmarnas	ut‐
formning	vid	stationen	anpassas	till	den	omgivande	bebyggelsen	och	uppförs	i	trä,	betong	eller	
metall.	Vid	plattformsanslutningarna	vid	centrumkopplingen	och	Björkavägen	avses	genomsikt‐
liga	partier	i	skärmarna	ge	sikt	till	och	från	plattformarna.	I	övriga	Ödåkra	används	exempelvis	
växtbeklädda	eller	färgade	skärmar.	Låsbara	dörröppningar	i	skärmarna	placeras	vid	ett	flertal	
platser	för	att	säkerställa	räddningstjänstens	åtkomst	till	spårområdet.	

	
2.5	Exempel	på	ljudsluss	vid	entré	till	stationen.	Bullerskärmarna	överlappar	varandra	för	att	
uppnå	bullerdämpande	effekt	(Wingårdhs).	
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2.3 Grönstruktur och allmänna platser 

	

Parker 

I	den	södra	delen	av	planområdet,	vid	Södra	Rälsgatan,	föreslås	parkremsor	på	ömse	sidor	om	
järnvägen.	De	gröna	ytorna	ska	rymma	ramperna	till	en	gång‐	och	cykelförbindelse	under	järn‐
vägen.	På	den	östra	sidan	finns	en	trädrad	som	behöver	tas	bort	för	att	bullerskärmen	ska	få	
plats.	Denna	kommer	att	ersättas	med	en	ny	trädrad	något	öster	om	den	gamla,	se	figur	2.4.		

Ett	mindre	område	mellan	Ängavångsgatans	förlängning	söderut	och	fastigheten	Poeten	1	regle‐
ras	som	parkmark.	Vegetation	avses	inte	placeras	i	sådan	närhet	till	järnväg	att	det	av	driftskäl	
uppstår	ytterligare	krav	på	personalens	säkerhetsutbildning.		

Torg 

I	anslutning	till	stationen	planeras	torgytor	på	båda	sidor	om	järnvägen.	På	den	västra	sidan	
avses	angöring	och	parkering	för	bilar	och	cyklar	finnas.	Den	östra	sidan	kommer	att	ta	upp	
höjdskillnaden	mellan	plattformarna	och	den	planskilda	centrumkopplingen,	och	bland	annat	
rymma	ramper	för	handikappanpassning,	se	även	figur	2.3.	Torgen	avses	fungera	som	entré	till	
Ödåkra	station	och	bland	annat	innehålla	funktioner	knutna	till	stationen.	Tillgängligheten	till	
och	mellan	plattformarna	är	av	särskild	vikt	vid	gestaltning	av	torgen.	Avsikten	är	att	stations‐
området	ska	få	en	grön	karaktär.	Lokalt	omhändertagande	av	dagvatten	från	torgytorna	kan	
med	fördel	integreras	i	torgens	gestaltning.		

	
2.6	Föreslagen	utformning	av	entrétorg	till	stationen	på	den	västra	sidan	(Wingårdhs).	

Planbestämmelser som reglerar grönstrukturen PBL 4 kap 
PARK	 Park.	 5 §  

TORG	 Torg.	 5 §  

GATA	 Gata.	 5 §  

VÄG	 Väg.	 5 §  

GCVÄG	 Gång‐	och	cykelväg.	 5 §  

gc‐väg	 Inom	området	ska	gång‐	och	cykelväg	finnas.	 5 §  

plantering	 Inom	området	ska	plantering	finnas.	 5 §  
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Utformning av gator 

Den	nya	planskilda	gatan	i	norr,	centrumkopplingen,	avses	utformas	för	hastigheten	40	km/h.	
Inom	gatumarken	ska	gatuplantering	finnas,	med	i	huvudsak	träd.	Den	tillkommande	planskilda	
vägen	i	södra	delen	av	Ödåkra	avses	utformas	för	hastigheten	60	km/h,	och	mer	ha	karaktären	
av	en	mindre	landsväg,	medan	förlängningen	av	Ängavångsgatan	söderut	avses	ha	samma	gatu‐
karaktär	som	den	norra	delen	av	gatan.	

2.4 Trafik 

	

Befintliga	plankorsningar	över	järnvägen	kommer	att	stängas	och	ersättas	med	planskilda	kors‐
ningar	i	nya	lägen.	Även	befintlig	gång‐	och	cykeltunnel	i	anslutning	till	den	före	detta	Norrlyck‐
eskolan,	strax	söder	om	Bäckarpsgatan	stängs.	Detaljplanen	säkerställer	att	det	finns	goda	kopp‐
lingar	mellan	Ödåkras	östra	och	västra	sidor,	och	att	god	tillgänglighet	till	plattformslägena	
uppnås.	

2.7	Översikt	över	stängda	plankorsningar	och	nya	planskilda	förbindelser	under	järnvägen.		

Planbestämmelser som reglerar trafikfrågor PBL 4 kap 
GATA	 Lokaltrafik.	 5 §  

VÄG	 Genomfartstrafik.	 5 §  

GCVÄG	 Gång‐	och	cykeltrafik.	 5 §  

T1	 Järnväg.	 5 §  

T2	 Järnvägsområde,	bullerskydd.	 5 §  

t1	 Markreservat	för	tunnel	för	allmännyttig	trafik,	kvartersmark.	 6 §  

t2	
Markreservat	för	tunnel	för	allmännyttig	gång‐	och	cykeltrafik,	
kvartersmark.	

6 § 

gc‐väg	 Inom	området	ska	gång‐	och	cykelväg	finnas.	 5 §  

plantering	 Inom	området	ska	plantering	finnas.	 5 §  

skärm	1,8	
Bullerskärm	med	en	högsta	höjd	av	1,8	meter	över	anslutande	
marknivå.	

12 §  
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Biltrafik 

En	ny	planskild	gata,	centrumkopplingen,	kommer	att	anläggas	i	direkt	anslutning	till	stationens	
norra	del.	Centrumkopplingen	förbinder	Centralgatan	och	Fleningevägen	öster	om	järnvägen	
med	Horsarydsvägen	och	Allerumsvägen	väster	om.		En	cirkulationsplats	anläggs	i	korsningen	
mellan	Centralgatan	och	Fleningevägen,	i	syfte	att	genomfartstrafiken	i	första	hand	ska	gå	via	
Centralgatan	till	Björkavägen	genom	tätorten	österut.	Horsarydsvägen	leds	om	från	korsningen	
med	Allerumsvägen	för	att	kunna	anslutas	till	den	nya	planskildheten.	Centrumkopplingen	blir	
den	huvudsakliga	förbindelsen	mellan	Ödåkras	östra	och	västra	delar,	och	ersätter	i	första	hand	
dagens	plankorsning	vid	Björkavägen.		

	
2.8	Sektion	genom	centrumkopplingen,	vy	från	väster.	Dubbelriktade	gång‐	och	cykelbanor	ligger	
på	ömse	sidor,	på	en	högre	nivå	än	körbanan	(Trafikverket/SBF).	

I	den	södra	delen	av	Ödåkra,	mellan	Bokgatan	i	väster	och	Ängavångsgatans	förlängning	i	öster,	
kommer	en	planskild	korsning	att	anläggas.	Planskildheten	säkerställer	möjligheten	att	nå	fas‐
tigheterna	vid	Häggatan,	Ekgatan,	Bokgatan	och	Cedergatan.	Bebyggelsen	längs	den	södra	delen	
av	Cedergatan	får	en	ny	anslutning	direkt	till	vägkopplingen,	då	Cedergatan	blir	avskuren	av	
planskildheten.	I	en	framtid	kan	vägen	också	förlängas	mot	Allerumsvägen	i	nordväst	och	mot	
Kanongatan	i	sydost,	och	försörja	framtida	utbyggnadsområden	både	väster	och	öster	om	järn‐
vägen.	Planskildheten	i	söder	ersätter	Häggatans	plankorsning	med	järnvägen,	medan	boende	
längs	Fabriksgatan	hänvisas	till	centrumkopplingen	i	norr.		

2.9	Sektion	genom	den	södra	kopplingen,	vy	från	väster.	En	dubbelriktad	gång‐	och	cykelbana	
ligger	på	den	norra	sidan,	på	en	högre	nivå	än	körbanan	(Trafikverket/SBF).	



 

12 (31) 

Antagandehandling	
Dnr:387/2015	

Upprättad	8	september	2017	
Redaktionellt	ändrad	20	november	2017	
Redaktionellt	ändrad	"DAG	månad	ÅR"		

En	del	av	Södra	Rälsgatan	längs	östra	sidan	av	järnvägen,	mellan	Toftagatan	och	Lövskogsgatan,	
flyttas	cirka	20	meter	österut	in	på	befintliga	bostadsfastigheter	inom	kvarteren	Lärkfalken	och	
Morkullan.	Den	nuvarande	Södra	Rälsgatan	övergår	till	järnvägsändamål,	för	att	det	tillkom‐
mande	spåret	ska	rymmas.	De	fyra	bostadsfastigheter	som	idag	ligger	närmast	järnvägen	över‐
går	till	parkmark	med	gång‐	och	cykelväg,	och	gatumark.	Byggnaderna	inom	fastigheterna	rivs.	
Den	nya	gatan	knyter	ihop	bostadsgatorna	i	området	och	möjliggör	bland	annat	för	sophämt‐
ning	på	samma	sätt	som	idag.	

2.10	Sektion	vid	Södra	Rälsgatan	på	delen	mellan	Toftagatan	och	Lövskogsgatan.	Fyra	bostadsfas‐
tigheter	på	den	östra	sidan	av	järnvägen	löses	in	för	att	planläggas	som	allmän	plats	med	gata	och	
gång‐	och	cykelväg	(Trafikverket/SBF).	

Gång- och cykeltrafik 

Den	nya	planskilda	centrumkopplingen	kommer	att	ha	dubbelriktade	gång‐	och	cykelbanor	på	
ömse	sidor	om	körbanan,	se	figur	2.8.	Gång‐	och	cykelbanorna	placeras	på	en	högre	nivå	än	
körbanan,	vilket	ger	en	flackare	lutning	och	bättre	komfort	för	gående	och	cyklister.	De	plan‐
skilda	gång‐	och	cykelbanorna	kopplar	samman	befintliga	gång‐	och	cykelvägnät	i	östra	och	
västra	delarna	av	Ödåkra,	och	ansluter	till	Ödåkra	centrum.	Gång‐	och	cykelbanan	på	den	södra	
sidan	blir	också	den	primära	och	tillgänglighetsanpassade	kopplingen	mellan	plattformarna	på	
Ödåkra	station.	Denna	avses	ligga	i	samma	nivå	som	torgets	lägsta	delar	och	bli	en	del	av	torgy‐
tan.	Stor	vikt	behöver	läggas	vid	utformningen	för	att	säkerställa	en	trygg	och	attraktiv	passage	
under	järnvägen.	Centrumkopplingen	ersätter	dagens	plankorsning	vid	Björkavägen,	men	också	
den	befintliga	gång‐	och	cykeltunneln	söder	om	Bäckarpsgatan.	

Gångtunneln	vid	Björkavägen	bibehålls	i	sitt	nuvarande	läge	och	förlängs	för	att	anpassas	till	de	
nya	plattformarna.	Främst	är	det	trapporna	på	östra	sidan	(mot	Väla)	som	behöver	flyttas	ut	och	
ersättas.	Avsikten	är	att	gångtunneln	ska	förberedas	för	möjligheten	att	i	framtiden	installera	
hissar.		
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2.11	Den	befintliga	gångtunneln	vid	Björkavägen	kommer	att	förlängas	och	anpassas	till	de	nya	
spårens	läge	och	de	nya	plattformarna	(Wingårdhs).		

Vid	Södra	Rälsgatan	kommer	en	ny	planskild	gång‐	och	cykelväg	att	anläggas.	Gång‐	och	cykel‐
vägen	ska	utföras	tillgänglighetsanpassad	och	kommer	att	ha	ramper	i	grönytorna	längs	Södra	
Rälsgatan	respektive	Fabriksgatan,	se	figur	2.10.	Gång‐	och	cykelförbindelsen	ger	god	tillgäng‐
lighet	mellan	de	olika	delarna	av	Ödåkra.	En	möjlig	framtida	koppling	mellan	Fabriksgatan	och	
Häggatan	genom	naturområdet	skulle	ytterligare	förbättra	tillgängligheten	för	gående	och	cy‐
klister	inom	området.	

Den	nya	södra	planskilda	kopplingen	kommer	att	ha	en	dubbelriktad	gång‐	och	cykelbana	norr	
om	körbanan.	Gång‐	och	cykelbanan	placeras	på	en	högre	nivå	än	körbanan,	vilket	ger	en	flack‐
are	lutning	och	bättre	komfort	för	gående	och	cyklister.	Den	nya	gång‐	och	cykelbanan	ansluter	
till	den	befintliga	längs	Ängavångsgatan	och	till	det	övriga	gång‐	och	cykelvägnätet	i	östra	
Ödåkra.		

Den	befintliga	gång‐	och	cykelvägen	längs	järnvägen	söderut,	kommer	att	förskjutas	österut	så	
att	det	tillkommande	spåret	ryms.	Gång‐	och	cykelvägen	avses	anslutas	till	den	nya	södra	plan‐
skildheten	och	till	gång‐	och	cykelbanan	längs	Ängavångsgatan	och	regleras	som	allmän	plats‐
mark.		

Kollektivtrafik 

Busshållplats	för	stadsbuss	och	tågersättandebuss	placeras	på	Centralgatan	strax	utanför	plan‐
området.	Centrumkopplingen	förbereds	för	en	hållplats	väster	om	spåret	med	god	närhet	till	
stationen	om	det	skulle	bli	aktuellt	med	en	busslinje	under	järnvägen	vid	en	fortsatt	utveckling	
av	Ödåkra	väster	om	järnvägen.	

Parkering 

Angöring,	pendelparkering	och	korttidsparkering	samt	handikappanpassad	parkering	avses	
främst	rymmas	inom	torgytor	inom	stationsområdet.			
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Bullerskyddsåtgärder 

Bullerskärm	behövs	längs	centrumkopplingen	för	att	klara	maximal	bullernivå	vid	uteplats	för	
fastigheterna	Fjällugglan	1,	Fjällugglan	2,	Fjällvråken	1	samt	Arbogaån	1.	Bullerskärmar	med	en	
högsta	höjd	av	1,80	meter	medges	på	gatumark	i	anslutning	till	fastighetsgräns.	

2.5 Fastighetsindelning och administrativa bestämmelser 

	

Fastighetsindelning 

Ett	genomförande	av	detaljplanen	förutsätter	fastighetsreglering	så	att	delar	av	andra	fastighet‐
er,	såväl	privata	som	kommunägda,	läggs	till	järnvägsfastigheten	Ödåkra	1:80.	Allmän	platsmark	
avses	regleras	till	en	större	kommunal	fastighet.	

Under	järnvägen	ska	markreservat	för	tunnel	för	allmännyttig	trafik	finnas	i	två	lägen,	och	mark‐
reservat	för	tunnel	för	allmännyttig	gång‐	och	cykeltrafik	ska	finnas	i	två	lägen.	För	båda	områ‐
dena	reglerade	med	t1	respektive	t2	ska	detaljplanen	följas	upp	med	bildande	av	servitut.	

Ändring av detaljplan 

I	detaljplanen	ingår	en	ändring	av	gällande	stadsplan	för	norra	delen	av	Ödåkra	samhälle	
(1283K‐11418),	genom	upphävande	av	ett	område	för	allmänt	ändamål,	fastigheten	Blåmesen	1.	
Inom	fastigheten	låg	tidigare	Norrlyckeskolan,	vilken	till	stor	del	är	riven.	Syftet	med	upphävan‐
det	är	att	underlätta	för	anläggandet	av	en	provisorisk	tillfartsväg	till	bostadsområdet	kring	Ost‐,	
Väst‐	och	Norrlyckegatorna.	Avsikten	är	att	i	kommande	detaljplan	reglera	vad	marken	ska	an‐
vändas	till	och	hur	den	permanenta	tillfartsvägen	till	befintligt	bostadsområde	ska	utformas.	
Delar	av	den	tidigare	skolfastigheten	kommer	att	planläggas	för	bostadsbebyggelse,	och	gestalt‐
ningen	av	området	kommer	att	påverka	gatunätets	utformning.	

Genomförandetid 

Genomförandetiden	är	10	år	från	den	dag	detaljplanen	vinner	laga	kraft.		

Huvudmannaskap 

Helsingborgs	stad	är	huvudman	för	allmän	platsmark.		

	

Administrativa planbestämmelser PBL 4 kap 
T1	 Järnväg.	 5 §  

T2	 Järnvägsområde,	bullerskydd.	 5 §  

t1	 Markreservat	för	tunnel	för	allmännyttig	trafik,	kvartersmark.	 6 §  

t2	
Markreservat	för	tunnel	för	allmännyttig	gång‐	och	cykeltrafik,	
kvartersmark.	

6 § 

	 Del	av	detaljplan	nr	1283K‐11418	upphör	att	gälla.	  

	
Generella	bestämmelser	som	gäller	inom	hela	planområdet:	

Genomförandetiden	är	10	år	från	den	dag	planen	vinner	laga	kraft.	 21 § 
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3 Miljökonsekvensbeskrivning 

3.1 Bedömning av miljöpåverkan 
Stadsbyggnadsförvaltningen	bedömer,	med	vägledning	av	förordningen	om	miljökonsekvensbe‐
skrivningar,	att	planens	genomförande	kan	antas	medföra	en	sådan	betydande	miljöpåverkan	
som	avses	i	4	kap	34	§	plan‐	och	bygglagen	respektive	6	kap	11	§	miljöbalken.	En	miljöbedöm‐
ning	med	tillhörande	miljökonsekvensbeskrivning	behöver	därmed	genomföras.		

Detaljplanen	upprättas	med	utökat	förfarande,	parallellt	med	att	Trafikverket	upprättar	järn‐
vägsplan	för	Dubbelspår	Ängelholm‐Helsingborg,	Romares	väg.	Miljökonsekvensbeskrivning	för	
detaljplanen	inkluderas	i	denna	planbeskrivning	och	bygger	i	huvudsak	på	den	miljökonse‐
kvensbeskrivning	som	upprättats	för	järnvägsplanen.	Miljökonsekvensbeskrivningen	(MKB)	för	
järnvägsplanen	godkändes	av	länsstyrelsen	den	30	juni	2017.	För	en	mer	ingående	beskrivning	
av	dubbelspårsutbyggnadens	konsekvenser	hänvisas	till	järnvägsplanen	och	till	miljökonse‐
kvensbeskrivningen	till	denna.	Under	varje	rubrik	finns	en	sidhänvisning	till	MKBn	för	järn‐
vägsplanen.	

3.2 Sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivning 
Utbyggnaden	av	Västkustbanan	mellan	Ängelholm	och	Helsingborg	omfattar	järnvägsutbygg‐
nadsåtgärder	längs	hela	sträckan	samt	ombyggnad	av	stationer	och	följdförändringar	av	vägnä‐
tet.	I	Ödåkra	innebär	järnvägsutbyggnaden	att	järnvägsområdet	breddas	på	den	östra	sidan,	att	
befintliga	plankorsningar	stängs	och	tre	planskildheter	anläggs,	vilket	medför	förändrade	rörel‐
semönster	men	också	säkrare	järnvägspassager.	Ombyggnad	av	stationen	och	utbyggnad	av	
centrumkopplingen	innebär	stor	påverkan	på	centrum,	och	uppförande	av	bullerskärmar	med‐
för	en	visuell	påverkan	genom	hela	samhället.	Längs	Södra	Rälsgatan	tas	fyra	bostadsfastigheter	
i	anspråk	för	en	ny	gång‐	och	cykeltunnel	och	en	ny	sträckning	av	gatan,	en	äldre	trädrad	tas	
också	bort.	Planskildheterna	kan	medföra	påverkan	på	grundvatten,	och	i	den	södra	delen	på‐
verkas	värdefulla	grönområden	av	den	nya	kopplingen.			

Trafikverket	ansvarar	för	utbyggnaden	och	för	att	nödvändiga	skyddsåtgärder	vidtas	för	att	
minimera	påverkan	i	anslutning	till	järnvägsutbyggnaden.	Trafikverket	ansvarar	också	för	an‐
sökningar	om	erforderliga	tillstånd	och	att	kontrollprogram	upprättas.	

Projektet	bidrar	positivt	till	ett	långsiktigt	hållbart	samhälle	med	minskad	klimatpåverkan	ge‐
nom	att	det	förstärker	den	spårbundna	kollektivtrafiken.		

3.3 Påverkan på riksintressen 
	(sidan	39‐40	i	MKB	för	järnvägsplanen)	

Detaljplanen	berör	riksintressena	för	järnvägar	och	för	järnvägsstationer.		

Detaljplanen	innebär	ingen	skada	på	riksintresset	för	Västkustbanan.	Följden	av	detaljplanen	är	
att	järnvägen	kan	byggas	ut	till	dubbelspår	genom	Ödåkra	med	planskilda	korsningar	vilket	ger	
en	positiv	effekt	på	riksintresset.		

Detaljplanen	innebär	ingen	skada	på	riksintresset	för	Ödåkra	station.	Planen	möjliggör	för	ytter‐
ligare	utveckling	av	stationen	i	Ödåkra	vilket	innebär	att	riksintresset	för	Ödåkra	station	kan	
stärkas.			
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3.4 Miljö, hälsa och säkerhet 

Luftkvalitet 

Planförslaget	bedöms	inte	påverka	miljökvalitetsnormen	för	luft	negativt.	Utbyggnaden	av	Väst‐
kustbanan	förbättrar	förutsättningarna	för	goda	kollektivtrafikförbindelser	till	och	från	Ödåkra.	
En	möjlig	följd	är	att	fler	väljer	att	resa	kollektivt.	I	det	stora	hela	förväntas	utbyggnaden	av	
järnvägen	till	dubbelspår	bidra	positivt	till	uppfyllandet	av	miljömålet	Frisk	luft.		

Föroreningssituation i mark och vatten 

(sidan	114‐117	i	MKB	för	järnvägsplanen)	

Vid	fältarbete	har	inga	observationer	som	föranleder	misstanke	om	markföroreningar	gjorts.	
Uppmätta	halter	av	kadmium	vid	Södra	Rälsgatan	och	Björkavägen	överskrider/tangerar	med	
små	marginaler	nivåer	för	mindre	än	ringa	risk.	Halterna	har	inte	bedömts	vara	höga	jämfört	
med	skånska	bakgrundshalter.	Det	bedöms	inte	föreligga	någon	begränsning	för	användning	av	
massorna	inom	kommunen	och	närområdet.			

Vid	analys	av	grundvatten	från	installerade	grundvattenrör	norr	om	Ödåkra	station	har	förhöjda	
halter	av	arsenik,	bly,	kobolt	och	nickel	påträffats	vid	en	provpunkt	samt	spår	av	oljekolväten.	
De	förhöjda	halterna	av	bly	och	oljekolväten	bedöms	komma	från	en	tidigare	drivmedelsanlägg‐
ning.	

Järnvägsutbyggnaden	kan	innebära	temporära	och	permanenta	grundvattenavsänkningar	som	
medför	risk	för	spridning	av	vattenburna	föroreningar	i	yt‐	och	djupled.	Trafikverket	ansvarar	
för	att	ta	erforderliga	kompletterande	prover,	ansöka	om	de	tillstånd	som	krävs	och	föra	dialog	
med	berörda	tillsynsmyndigheter.		

Yt- och grundvatten 

(sidan	96‐97	och	103‐105	i	MKB	för	järnvägsplanen)	

Breddningen	och	anpassningen	av	den	befintliga	gångtunneln	vid	Björkavägen	och	den	nya	
planskilda	gång‐	och	cykelporten	mellan	Södra	Rälsgatan	och	Fabriksgatan	kräver	grundvatten‐
sänkning	i	såväl	drift‐	som	byggskede.	Även	för	centrumkopplingen	och	den	södra	planskildhet‐
en	kan	grundvattennivån	påverkas	i	både	drift‐	och	byggskede.	Skyddsåtgärder	för	att	skydda	
större	träd	och	uppvuxen	vegetation	kring	dammen	och	i	trädgårdar	är	aktuella.	Under	byggti‐
den	kan	en	temporär	tätspont	minska	påverkan,	liksom	bevattning,	medan	olika	vattentäta	kon‐
struktioner	kan	fungera	som	permanenta	lösningar.	För	att	genomföra	grundvattensänkande	
åtgärder	krävs	tillstånd	för	vattenverksamhet.	

Ödåkra	vattenförening	har	en	bergborrad	vattentäkt	inom	fastigheten	Bergån	10,	som	försörjer	
cirka	50	hushåll	med	dricksvatten.	Inga	genomförda	mätningar	indikerar	något	hydrauliskt	
samband	mellan	väg‐	och	järnvägsbyggnadsåtgärder	och	föreningens	vattentäkt.		

Trafikverket	ansvarar	för	utbyggnaden	och	för	att	nödvändiga	skyddsåtgärder	vidtas	för	att	
minimera	påverkan	på	grundvattnet	i	anslutning	till	järnvägsutbyggnaden,	liksom	för	ansök‐
ningar	om	erforderliga	tillstånd	och	att	kontrollprogram	upprättas.	

Utanför	järnvägsplanens	område	(och	MKB)	finns	bland	annat	torgytor	vid	Ödåkra	station.	
Dessa	ytor	är	avsedda	att	få	en	grön	gestaltning.	De	bedöms	inte	få	en	betydande	påverkan	på	
miljökvalitetsnorm	för	vatten	utöver	den	påverkan	järnvägsplanens	genomförande	bidrar	till.		
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Klimatanpassning och översvämningsrisk 

Pumpkapacitet	kommer	att	behövas	för	att	säkerställa	framkomligheten	vid	järnvägspassagerna	
i	samband	med	exempelvis	kraftiga	regn.	Vattnet	fördröjs	i	dagvattenmagasin	som	anläggs	utan‐
för	planområdet	innan	det	leds	vidare	till	recipienten.		

Vid	en	extremsituation	kan	tunnlarna	under	järnvägen	komma	att	översvämmas	om	pumparna	
av	någon	anledning	inte	fungerar	eller	har	för	liten	kapacitet.	Dubbla	pumpsystem	kan	vara	en	
lösning	för	att	reducera	risken	för	att	en	sådan	situation	uppstår.	Alternativa	vägar	för	att	ta	sig	
till	och	från	samhället	finns	på	båda	sidor	av	järnvägen	om	en	sådan	situation	skulle	uppstå.		

Någon	betydande	risk	för	översvämning	av	intilliggande	torgytor	bedöms	inte	finnas	på	grund	
av	de	volymer	som	vid	ett	sådant	scenario	behöver	fylla	upp	centrumkopplingen	först.	En	möjlig	
metod	att	hindra	vatten	från	att	rinna	direkt	ner	från	torgen	till	centrumkopplingen	är	att	inte‐
grera	fördröjning	av	dagvatten	i	torgens	gestaltning.	

Trafikflöden på järnväg och väg 

(sidan	117‐120	i	MKB	för	järnvägsplanen)	

Genom	Ödåkra	trafikeras	Västkustbanan	av	Pågatåg,	Öresundståg	och	Snabbtåg.	För	befintlig	
trafikering	används	2015	som	beräkningsår.	Trafikverket	har	tagit	fram	prognoser	för	trafikut‐
vecklingen	av	järnvägstrafiken	år	2040,	dels	utifrån	det	planerade	utbyggnadsalternativet,	dels	
utifrån	ett	nollalternativ.	Största	tillåtna	hastigheter	för	de	olika	tågtyperna	är	desamma	för	alla	
tre	scenarier.	Tågtrafikdatan	i	tabell	3.1	utgör	underlag	för	bullerberäkningar,	där	hänsyn	också	
tagits	till	vilken	hastighet	banan	faktiskt	medger	per	bandel	i	de	olika	scenarierna.	Prognoserna	
inkluderar	inte	dubbelspår	mellan	Romares	väg	och	Helsingborg	C.	Genom	Ödåkra	går	inga	
godståg.		

Typ av tåg Antal passa-
ger per dygn 
2015/2040 (0) 

Medellängd 
(meter) 

2015/2040 

Maximal längd 
(meter) 

2015/2040 

Största tillåtna 
hastighet 

(km/h) 
Pågatåg	 57/52	(65)	 90/100	 150/150	 160	
Öresundståg	 35/68	(35)	 140/160	 240/240	 180	
Snabbtåg	 14/24	(22)	 120/170	 165/330	 200	
Summa	tåg	 106/144	(122)	 	 	 	
	
3.1	Tågtrafik	längs	sträckan	Ängelholm‐Helsingborg.	Redovisning	av	nutid	2015	respektive	pro‐
gnos	2040.	Prognosen	för	antalet	passager	i	nollalternativet	2040	framgår	inom	parentes.	Vad	
gäller	tåglängder	följer	nollalternativet	prognosen	för	2040.	Största	tillåtna	hastigheter	för	de	
olika	tågtyperna	är	desamma	för	alla	tre	scenarier.	

	
Planförslaget	innebär	en	förändring	av	trafikflödena	i	Ödåkra	då	befintliga	plankorsningar	mel‐
lan	järnvägen	och	övriga	trafikslag	ersätts	med	planskilda	korsningar	i	nya	lägen.	Den	största	
påverkan	har	stängningen	av	Björkavägens	plankorsning,	vilken	ersätts	av	en	planskildhet,	
centrumkopplingen,	mellan	Fleningevägen	och	Horsarydsvägen.	Förändringen	bedöms	medföra	
en	ökning	av	trafiken	på	Centralgatan.	
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Vägparti 

 

Års-
medel-
dygns-
trafik 

2015 

Tung 
trafik 
(%) 

 

Hastig-
het 

(km/h) 

 

Års-
medel-
dygns-
trafik 

2040 

Tung 
trafik 
(%) 

 

Hastig-
het 

(km/h) 

Björkavägen/		
centrumkopplingen	

2020	 5,0	 40	 2643	 4,2	 40	

Horsarydsvägen	 500	 5,0	 40	 500	 5,0	 40	
Södra	Rälsgatan	 500	 5,0	 40	 500	 5,0	 40	
	
3.2	Trafikmängder	på	berörda	gator	i	Ödåkra.	Redovisning	av	nutid	2015	respektive	prognos	2040.	
Prognosen	för	2040	antas	vara	densamma	för	utbyggnadsalternativet	som	för	nollalternativet.	

	
3.3	Översikt	över	nya	planskilda	förbindelser	under	järnvägen.	Trafikflödena	avser	uppmätta	flö‐
den	per	vardagsmedeldygn	år	2016.	

Buller från järnväg och väg 

(sidan	120‐129	i	MKB	för	järnvägsplanen)	

Trafikverket	ansvarar	för	att	gällande	riktvärden	för	väsentlig	ombyggnad	av	trafikinfrastruktur	
ska	innehållas.	I	detaljplanen	ryms	bullerskärmar	inom	mark	för	järnvägsändamål,	T1,	respek‐
tive	inom	järnvägsområde	för	bullerskydd,	T2.		

Trafikverket	tillämpar	sedan	januari	2016	en	riktlinje	för	buller	och	vibrationer	från	trafik	på	
väg	och	järnväg	(TDOK	2014:1021).	Enligt	riktlinjen	ska	de	riktvärden	som	beskrivs	i	tabellen	
3.4	nedan	normalt	uppnås	när	ett	investeringsprojekt	klassats	som	nybyggnad	eller	väsentlig	
ombyggnad	av	infrastruktur.	Den	aktuella	dubbelspårsutbyggnaden	Ängelholm‐Helsingborg	
innebär	väsentlig	ombyggnad.		
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Riksdagen	har	i	samband	med	antagandet	av	proposition	1996/97:53	fastställt	riktvärden	för	
trafikbuller	som	normalt	inte	bör	överskridas	vid	nybyggnation	eller	väsentlig	ombyggnad	av	
trafikinfrastruktur.	Riktvärdena	anger	även	en	långsiktig	ambitionsnivå	för	åtgärder	mot	trafik‐
buller.	Nedanstående	värden	är	en	konkretisering	av	vad	Trafikverket	anser	vara	en	god	eller	i	
vissa	fall	godtagbar	miljö.	Värdena	ska	utgöra	ett	stöd	vid	Trafikverkets	bedömningar	om	behov	
av	utredningar	och	genomförande	av	skyddsåtgärder	mot	höga	buller‐	och	vibrationsnivåer.	

	

	
3.4	Trafikverkets	riktvärden	för	buller	och	vibrationer	från	väg‐	och	spårtrafik	(TDOK	2014:1021).	

Utifrån	Trafikverkets	riktlinje	prövas	i	första	hand	spårnära	vall/skärm	för	att	klara	riktvärden	
inom‐	och	utomhus,	i	andra	hand	eftersträvas	att	riktvärden	klaras	inomhus	och	vid	uteplatser	
med	fastighetsnära	åtgärder,	och	i	tredje	hand	kan	avsteg	från	bullerriktvärden	eller	förvärv	bli	
aktuellt.	Spårnära	åtgärder	kan	också	behöva	kombineras	med	fastighetsnära	åtgärder	för	att	
klara	riktvärdena.	Vid	bullerberäkningar	har	ljudabsorberande	skärmar	förutsatts.			

För	järnvägen	genom	Ödåkra	tätort	föreslås	genomgående	nya	bullerskärmar	med	en	höjd	på	
tre	meter	över	rälsöverkant	på	båda	sidor	av	järnvägen.		Utemiljön	behöver	skyddas	för	att	klara	
ekvivalentnivån	60	dBA	vid	fasad	för	åtminstone	hus	i	första	raden	närmast	järnvägen.	Skär‐
marna	gör	nytta	på	flera	husrader	och	förbättrar	utemiljön	i	stort.		
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Antalet	bullerpåverkade	bostäder	över	riktvärden	ökar	med	utbyggnadsalternativet	jämfört	
med	nuläget	och	nollalternativet	på	grund	av	ökad	trafikering	och	högre	hastigheter.	Med	spår‐
nära	skärmar	reduceras	antalet	bostäder	med	överskridna	riktvärden	jämfört	med	utbygg‐
nadsalternativet	och	beträffande	maxnivå	inomhus	även	jämfört	med	nollalternativet.	I	järn‐
vägsplanen	föreslås	kompletterande	fastighetsnära	åtgärder	med	målet	att	klara	samtliga	rikt‐
värden	inomhus	och	vid	uteplats	baserat	på	den	enskilda	fastighetens	behov.	Fastigheter	med	
kvarstående	höga	värden	har	inventerats	avseende	uteplatsens	läge	och	fasadens	dämpning.	
Behovet	redovisas	i	bilaga	11	C	till	järnvägsplanens	miljökonsekvensbeskrivning.	Trafikverket	
ansvarar	för	att	tillräckliga	åtgärder	vidtas	för	att	rimliga	ljudmiljöer	inomhus	och	vid	uteplatser	
ska	uppnås	vid	berörda	fastigheter.	

Vibrationer 

(sidan	130‐131	i	MKB	för	järnvägsplanen)	

Vibrationer	uppstår	i	spår	och	banvall	när	ett	tåg	passerar,	och	varierar	i	storlek	beroende	på	
tågtyp	och	tågets	hastighet.	Vibrationerna	sprids	bäst	i	lösa	leror	eller	organisk	jord,	vilket	inte	
förekommer	inom	detaljplanens	planområde.	Vibrationerna	förstärks	ofta	vid	broar	och	växlar	
jämfört	med	vanliga	spår.	Dubbelspårutbyggnaden	innebär	att	befintliga	spår	rustas	upp	och	att	
banunderbyggnaden	till	viss	del	blir	ny	vilket	minskar	vibrationsnivåerna.		

I	tabellen	3.4	framgår	de	riktvärden	som	Trafikverket	tillämpar	för	vibrationer,	med	avseende	
på	uppmätta	komfortvärden	i	bostaden.	Hittills	genomförda	komfortmätningar	visar	att	ett	fåtal	
fastigheter	har	vibrationsnivåer	över	riktvärdet	0,4	mm/s.	Risken	för	vibrationsproblem	be‐
döms	vara	störst	norr	om	Ödåkra,	utanför	planområdet.	Trafikverket	ansvarar	för	att	göra	vib‐
rationsmätningar	och	eventuella	åtgärder	eller	förvärv	i	tillräcklig	omfattning	för	att	säkerställa	
att	järnvägsutbyggnaden	inte	medför	att	skador	på	byggnader	uppstår	eller	att	människors	
hälsa	påverkas	negativt.		

Risk 

(sidan	132‐134	i	MKB	för	järnvägsplanen)	

Järnvägen	är	ett	mycket	säkert	transportsystem.	De	vanligaste	olyckorna	med	personskada	är	
påkörning	av	människor	eller	fordon	som	befinner	sig	på	spåret,	till	exempel	vid	plankorsning‐
ar.	Andra	situationer	där	människor	kan	skadas	är	urspårning,	sammanstötning,	brand	och	yttre	
påverkan	från	vägtrafiken,	som	när	en	pelare	till	en	järnvägsbro	blir	påkörd.				

Genom	Ödåkra	går	inga	godståg	eller	transporter	med	farligt	gods.	Utbyggnaden	av	järnvägen	
innebär	att	enkelspårsbana	byggs	ut	till	dubbelspår,	vilket	minskar	risken	för	tågkollisioner.	
Stationen	och	banan	utformas	enligt	modern	standard	vilket	bidrar	till	ökad	säkerhet.	Samtliga	
korsningar	i	plan	stängs	och	ersätts	med	planskilda	korsningar,	och	bullerskydd	och	mittstaket	
reducerar	risken	för	att	obehöriga	tar	sig	ut	på	spåren.	Faktorer	som	ökar	sannolikheten	för	
personolyckor	är	ökat	antal	tåg,	passerande	tåg	i	högre	hastigheter	samt	att	fler	personer	uppe‐
håller	sig	vid	plattformarna.		

En	fördjupad	riskanalys	avseende	urspårning	vid	Södra	Rälsgatan	visar	inte	på	något	behov	av	
särskilda	åtgärder,	då	risken	för	urspårning	på	sträckan	är	låg.	Resultatet	bedöms	kunna	tilläm‐
pas	på	de	andra	delarna	av	sträckan	som	har	bostadsbebyggelse	invid	järnvägen.		

Sammantaget	kommer	utbyggnaden	av	järnvägen	till	dubbelspår	leda	till	betydligt	lägre	risk	för	
olyckor	med	allvarlig	eller	dödlig	utgång	jämfört	med	både	nuläget	och	nollalternativet.	Risken	
minskar	ytterligare	vid	Södra	Rälsgatan	på	grund	av	inlösen	av	fyra	hus	närmast	järnvägen.		
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Elektromagnetiska fält 

(sidan	134‐135	i	MKB	för	järnvägsplanen)	

Värden	upp	till	0,2	µT	i	årsmedelvärde	anses	utgöra	normala	magnetfältsnivåer	i	bostäder,	vär‐
den	däröver	är	förhöjda.	Utifrån	studier	rekommenderar	Socialstyrelsen	att	ett	medelvärde	på	
0,4	µT	inte	bör	överstigas	för	allmänheten	under	länger	perioder.		

Järnvägens	tillskott	till	magnetfältet	vid	den	aktuella	sträckan	understiger	vid	beräkningar	i	
samtliga	fall	0,2	µT	som	årsmedelvärde	12	meter	från	spårmitt.	Med	normalt	bakgrundvärde	
innebär	det	att	värdet	0,4	µT	klaras	för	de	allra	flesta	bostäderna	längs	järnvägen.	Några	få	bo‐
städer	finns	så	nära	spårmitt	att	0,4	µT	kan	överstigas	med	någon	enstaka	hundradels	µT.		

Genom	att	samförlägga	förbiledning	och	återledning	i	kabelränna	minskar	magnetfältets	styrka	i	
utbyggnadsalternativet	jämfört	med	nuläge	och	nollalternativet.	Därmed	blir	utbyggnadsalter‐
nativets	konsekvenser	positiva	med	avseende	på	magnetfältsnivåerna.			

Elsäkerhet 

(sidan	135‐136	i	MKB	för	järnvägsplanen)	

Trafikverket	ska	vid	utformningen	av	järnvägsanläggningen	följa	Elsäkerhetsverkets	föreskrif‐
ter	för	att	skydda	tredje	man	från	elolyckor.		Avståndet	mellan	bullerskärm,	stängsel,	staket	och	
spänningsförande	delar	vara	minst	2,75	meter.	Plankets	krön	ska	ha	en	form	som	förhindrar	att	
man	kan	stå	eller	gå	på	plankrönet,	annars	behövs	särskild	skyddsjordning.		

3.5 Natur- och kulturmiljö 

Naturmiljö 

(sidan	78‐80	och	87‐95	i	MKB	för	järnvägsplanen)	

I	den	norra	delen	av	planområdet	tas	ett	odlingsröse	och	en	märgelgrav	med	vattenspegel	i	an‐
språk	av	järnvägsområde,	vilket	innebär	att	hela	biotoperna	försvinner.	Vid	Horsarydsvägen	i	
anslutning	till	centrumkopplingen	behöver	enstaka	träd	tas	bort,	vilket	medför	att	den	gröna	
karaktären	förändras.		

Utmed	Södra	Rälsgatan	finns	en	äldre	trädrad	med	16	lindar	som	behöver	tas	bort,	vilket	mins‐
kar	den	biologiska	mångfalden	något	i	tätorten.	Träden	ingår	i	ett	väl	sammanhängande	grönt	
stråk	söderut	mot	Väla	skog.	Träden	har	ingen	betydelse	som	livsmiljö	för	fladdermöss,	och	
dispens	enligt	artskyddförordningen	behöver	inte	sökas.	Den	tillkommande	gång‐	och	cykelpor‐
ten	mellan	Södra	Rälsgatan	och	Fabriksgatan	innebär	inget	intrång	i	Duvestubbes	naturreservat.	
Inte	heller	grundvattensänkningen	i	anlutning	till	planskildheten	bedöms	medföra	negativa	
konsekvenser	för	naturreservatets	naturvärden	då	dessa	i	huvudsak	utgörs	av	icke	grundvat‐
tenberoende	biotoper.		

Den	södra	planskildheten	medför	ett	större	intrång	i	ett	skogsparti	väster	om	järnvägen,	som	
ligger	i	anslutning	till	Duvestubbe	naturreservat.	Det	finns	en	risk	att	schakten	för	vägporten	
kan	leda	till	grundvattensänkning	vilket	skulle	kunna	få	negativa	konsekvenser	för	närbelägna	
naturvärden.		Öster	om	järnvägen	berör	förlängningen	av	Ängavångsgatan	en	vegetationsstruk‐
tur	med	småvatten/våtmark,	som	har	en	rik	flora	och	fauna,	och	stenmur	samt	en	trädrad	som	
är	del	av	den	betydelsefulla	strukturen	för	fladdermöss	i	området	mellan	naturreservaten	Väla	
skog,	Småryd	och	Duvestubbe.	Vegetationsstrukturen	utgör	eventuellt	en	skyddad	biotop.	Träd‐
raden	som	har	pekats	ut	som	en	viktig	flygkorridor	för	fladdermössen	ligger	utanför	detaljpla‐
nens	planområde.		
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Trafikverket	ansvarar	för	utbyggnaden	och	för	att	nödvändiga	skyddsåtgärder	vidtas	för	att	
minimera	påverkan	på	naturmiljöer	i	anslutning	till	järnvägsutbyggnaden.	Trafikverket	ansva‐
rar	också	för	att	i	samråd	med	Helsingborgs	stad	ersätta	och	balansera	de	biotoper	som	går	
förlorade	på	grund	av	järnvägsutbyggnaden,	exempelvis	genom	plantering	av	nya	alléträd	och	
annan	vegetation,	utplacering	av	död	ved	från	fällda	träd,	flytt	av	stenar	från	odlingsröset	i	norra	
delen	och	att	tillskapa	dagvattendammar	längs	järnvägen.	Trafikverket	ansvarar	också	för	an‐
sökningar	om	erforderliga	tillstånd	och	att	kontrollprogram	upprättas.	

Hushållning med naturresurser 

(sidan	136‐139	i	MKB	för	järnvägsplanen)	

Inom	detaljplanens	planområde	berör	järnvägens	utbyggnad	jordbruksmark	i	liten	utsträckning.	
Järnvägsområdena	i	norra	delen,	Ängavångsgatans	förlängning	och	den	tillkommande	gång‐	och	
cykelvägen	söderut	längs	järnvägen	tar	delvis	jordbruksmark	i	anspråk.	

Material	som	schaktas	upp	har	generellt	en	dålig	kvalitet,	men	kan	användas	till	utfyllnad	och	
banvallar.	Massöverskott	från	schakter	vid	passager	under	järnvägen	bör	så	långt	möjligt	åter‐
användas	inom	projektet	som	utfyllnad	i	banvallar	och	liknande.		

Markanspråken	bör	så	långt	möjligt	minimeras.	I	järnvägsplanen	föreslås	ett	spåravstånd	på	sex	
meter,	vilket	underlättar	anläggandet	av	det	tillkommande	spåret,	men	också	drift	och	underhåll	
av	banan.	Ett	mindre	spåravstånd	skulle	förlänga	byggtiden	och	medföra	begränsningar	på	tåg‐
trafiken	vid	anläggandet	av	det	nya	spåret	i	form	av	avstängningar	och	hastighetsnedsättningar	
samt	försvåra	drift	och	underhåll	då	hastigheten	på	intilliggande	spår	behöver	sänkas	vid	arbete	
i	spårområdet.	

Kulturmiljö 

(sidan	62‐66	i	MKB	för	järnvägsplanen)	

Ödåkra	kommer	på	grund	av	järnvägsutbyggnaden	att	förändras	avseende	gatustruktur	och	
rörelsemönster	samt	grönstruktur	och	bebyggelsestruktur,	med	negativa	konsekvenser	för	
kulturmiljöns	avläsbarhet.		

Den	nya	centrumkopplingen	motsvarar	den	tidigare	landsvägen	Allerumsvägen‐Fleningevägens	
genomgående	funktion,	fast	i	planskilt	läge.	En	del	av	upplevelsen	av	det	äldre	stationssamhället	
förloras	då	plankorsningen	vid	Björkavägen	försvinner,	vilket	påverkar	avläsbarheten	av	sam‐
hällets	historiska	framväxt.	Ett	flertal	större	träd	på	stadens	mark	vid	Horsarydsvägen	kommer	
att	behöva	tas	bort	till	följd	av	den	nya	centrumkopplingen.	Den	nya	stationsmiljön	och	de	bul‐
lerdämpande	åtgärderna	genom	tätorten	ska	planeras	med	omsorg	och	utformas	med	hög	arki‐
tektonisk	kvalitet,	för	att	minska	konsekvenserna	för	kulturmiljön.	Särskild	hänsyn	bör	under	
byggtiden	tas	till	kulturmiljön	kring	fastigheten	Fjällvråken	1,	i	form	av	lämpliga	avgränsningar	
av	byggarbetsplatsen.	

Centrumkopplingen	påverkar	fornlämningen	Fleninge	75:1.	En	arkeologisk	utredning	av	forn‐
lämningsytan	krävs	för	att	klargöra	utbredning	av	och	åtgärdsbehov	för	bevarandegrad	och	art.	
Trafikverket	ansvarar	för	ansökan	om	tillstånd	enligt	kulturmiljölagen	och	att	nödvändiga	ut‐
redningar	tas	fram.			

Fyra	villor	längs	Södra	Rälsgatan	kommer	att	rivas.	Byggnaderna	har	lågt	kulturhistoriskt	värde,	
men	rivningen	har	en	negativ	påverkan	på	kulturmiljöns	avläsbarhet.	Den	befintliga	trädraden	
med	stora	lindar	präglar	miljön	längs	Södra	Rälsgatan.	Kulturmiljön	kring	två	sekelskiftesvillor	
längs	Södra	Rälsgatan	påverkas	negativt	när	träden	tas	bort.	
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Befintlig	kulturhistoriskt	intressant	bebyggelse	framför	allt	på	den	östra	sidan	av	järnvägen	
påverkas	negativt	genom	att	järnvägen	kommer	närmare	och	i	flera	fall	tar	mark	som	idag	är	
privata	tomter	i	anspråk.		

Stads- och landskapskaraktär 

(sidan	48‐49	i	MKB	för	järnvägsplanen)	

Järnvägsutbyggnaden	bedöms	medföra	stor	påverkan	på	stadsbilden	i	Ödåkra,	då	bullerskärmar	
anläggs	på	båda	sidor	av	järnvägen	utmed	större	delen	av	sträckan.	Bullerskärmarna	förstärker	
järnvägens	intryck	i	tätorten	och	bryter	den	visuella	kontakten	över	spåren.	Genomsiktliga	eller	
delvis	genomsiktliga	bullerskydd	kan	minska	den	visuella	störningen	och	i	viss	mån	bibehålla	
den	visuella	kontakten	över	spåren.	En	anpassning	av	utformningen	av	byggnader	och	buller‐
skydd	till	omgivningen	stärker	möjligheten	att	uppfatta	strukturen	i	orten.	

Den	befintliga	trädraden	med	stora	lindar	präglar	miljön	längs	Södra	Rälsgatan.	Stadsbilden	i	
området	påverkas	negativt	när	träden	tas	bort.	Stadsbilden	förändras	också	av	att	fyra	villor	
längs	gatan	rivs	och	ersätts	med	en	Södra	Rälsgatan	i	ny	sträckning.		

Den	nya	centrumkopplingen	kommer	att	ha	stor	inverkan	på	karaktären	kring	centrum,	då	den	
innebär	en	stor	skärning	i	centrala	delen	av	Ödåkra.	Även	karaktären	vid	Björkavägen	förändras	
då	plankorsningen	stängs.		

Trafikverket	ansvarar	för	att	anpassa	utformningen	av	bullerskydden	för	att	minimera	påverkan	
på	stadsbilden	i	Ödåkra.	Trafikverket	ansvarar	också	för	att	i	samråd	med	Helsingborgs	stad	
ersätta	minst	så	många	träd	som	tas	bort	på	grund	av	järnvägsutbyggnaden,	med	alléträd	i	
lämpliga	lägen.		

Barriäreffekter 

(sidan	114	i	MKB	för	järnvägsplanen)	

Järnvägen	utgör	en	barriär	som	hindrar	människors	och	djurs	fria	rörlighet.	Barriäreffekten	
beror	på	antalet	tillgängliga	passagemöjligheter	med	järnvägen	och	passagebehovets	omfatt‐
ning.	Utbyggnaden	till	dubbelspår	innebär	att	samtliga	plankorsningar	med	järnvägen	stängs	
och	ersätts	med	motsvarande	antal	planskilda	korsningar.		

Den	södra	planskildheten	är	placerad	så	att	kopplingen	mellan	bebyggelsen	kring	Häggatan,	
Ekgatan,	Bokgatan	och	Cedergatan	och	övriga	delar	av	Ödåkra	tätort	finns	kvar.	I	en	framtid	kan	
vägen	också	förlängas	mot	Allerumsvägen	i	nordväst	och	mot	Kanongatan	i	sydost,	och	försörja	
framtida	utbyggnadsområden	både	väster	och	öster	om	järnvägen.	

Barriäreffekten	för	människors	rörlighet	bedöms	inte	öka,	men	vissa	stråk	kan	bli	mindre	gena.	
Nya	passager	kommer	dock	att	vara	säkrare	än	dagens.	Barriäreffekten	för	djurlivet	kommer	
däremot	att	förstärkas	genom	ökade	hastigheter,	ett	nytt	spår	och	på	delsträckor	av	stängsel	för	
att	förebygga	obehörigt	spårbeträdande	eller	bullerskärmar.	Förlängningen	av	Ängavångsgatan	
till	den	södra	planskildheten	medför	att	naturområdet	öster	om	järnvägen	blir	avskuret	från	
den	vegetationsstruktur	som	ingår	i	Väla	norra	–	Björkastaden.	Trafikverket	ansvarar	för	att	en	
eller	flera	rörbroar	byggs	under	gatan,	för	att	underlätta	passage	för	mindre	djur.	Den	tillkom‐
mande	barriäreffekten	för	djurlivet	bedöms	vara	begränsad	inom	Ödåkra	tätort.			
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3.6 Sociala förhållanden 

Konsekvenser för barn 

Förutsättningarna	för	barn	att	på	ett	säkert	sätt	korsa	järnvägen	förbättras	i	och	med	järnvägs‐
utbyggnaden,	då	plankorsningar	ersätts	med	planskilda	och	trafikseparerade	korsningar.	Övriga	
konsekvenser	för	samhället	kan	generellt	betraktas	som	särskilt	påtagliga	för	barn.		

Tillgänglighet 

Allmänna	platser	inom	planområdet	ska	utformas	så	att	området	ska	vara	tillgängligt	för	alla.	Av	
särskilt	stor	vikt	är	att	torgen	vid	centrumkopplingen	utformas	på	ett	sätt	som	ger	goda	möjlig‐
heter	att	ta	sig	till,	från	och	mellan	perrongerna	och	busshållplatser.		

Rekreation och friluftsliv 

(sidan	106,	110‐112	i	MKB	för	järnvägsplanen)	

Naturreservatet	Duvestubbe	är	en	viktig	målpunkt	för	det	rörliga	friluftslivet	och	innehåller	
stora	naturvärden.	Tillgängligheten	till	Duvestubbe	påverkas	inte	långsiktigt	av	utbyggnaden	till	
dubbelspår	och	järnvägens	barriärverkan	för	det	rörliga	friluftslivet	förändras	inte	nämnvärt	
från	idag.		

Bullerbelastningen	i	Duvestubbe	blir	något	högre	än	vad	den	är	idag	och	jämfört	med	nollalter‐
nativet	på	grund	av	den	ökade	trafikeringen,	dock	inte	så	att	det	påverkar	det	rörliga	friluftslivet	
i	någon	större	utsträckning.		

3.7 Miljökonsekvenser under byggtiden 
(sidan	140‐144	i	MKB	för	järnvägsplanen)	

Trafikverket	ansvarar	för	utbyggnaden	och	för	att	nödvändiga	skyddsåtgärder	vidtas	för	att	
minimera	påverkan	i	anslutning	till	järnvägsutbyggnaden.	Trafikverket	ansvarar	också	för	an‐
sökningar	om	erforderliga	tillstånd	och	att	kontrollprogram	upprättas.	

Horsarydsvägen	leds	om	från	korsningen	med	Allerumsvägen	för	att	kunna	anslutas	till	cent‐
rumkopplingen.	Under	byggtiden	kommer	Horsarydsvägen	att	stängas	och	Trafikverket	ansva‐
rar	för	att	en	provisorisk	tillfartsväg	till	bostadsområdet	kring	Ost‐,	Väst‐	och	Norrlyckegatorna	
anläggs.	Etappindelningen	för	utbyggnad	av	gång‐	och	cykeltunnel	vid	Södra	Rälsgatan,	cent‐
rumkopplingen	och	den	södra	planskildheten	i	Ängavångsgatans	förlängning,	liksom	rivning	av	
plankorsningarna	på	Häggatan	och	Fabriksgatan	avses	planeras	så	att	påverkan	på	trafikanter‐
nas	framkomlighet	minimeras.	

Arbeten	med	att	bygga	spår	och	vägar	kräver	att	mark	intill	spår‐	och	vägområden	tas	i	anspråk	
tillfälligt.	Ytorna	används	för	att	ge	utrymme	för	arbetena	och	åtkomst	till	spår‐	och	vägområdet,	
men	även	tillfälligt	för	upplag	av	schaktmassor	och	byggnadsmaterial,	uppställning	av	bodar	och	
maskiner,	omledningsvägar	med	mera.	Ytorna	definieras	närmare	i	järnvägsplanen.	Byggarbe‐
tena	sker	främst	under	dagtid,	mellan	klockan	06‐22.	

3.8 Planens genomförande 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Detaljplanen	innebär	påverkan	på	ett	flertal	fastigheter	främst	längs	järnvägens	östra	sida	men	
även	på	den	västra	sidan	i	anslutning	till	de	tillkommande	planskildheterna.	Nedan	redovisas	
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detaljplanens	påverkan	på	de	fastigheter	som	ingår	i	detaljplanen.	Hur	fastigheter	i	övrigt	på‐
verkas	av	järnvägsplanen	redovisas	i	MKB	för	järnvägsplanen.		

Delar	av	fastigheterna	Arbogaån	4	och	5,	Björka	16:2	och	16:4,	samfälligheten	Björka	s:2,	Lapp‐
ugglan	1,	3,	4,	5	och	6,	Ljungan	8,	10,	11	och	12	samt	Ödåkra	1:6,	1:31,	1:113,	4:4	och	16:1	plan‐
läggs	för	trafikändamål	(T1	respektive	T2)	och	kommer	genom	fastighetsreglering	överföras	till	
järnvägsfastigheten	Ödåkra	1:80,	vilken	ägs	av	Trafikverket.	Fastigheterna	Arbogaån	4	och	5	
samt	Lappugglan	3	och	5	är	sedan	tidigare	förvärvade	av	Trafikverket.	

	
3.5	Fastighetsrättsliga	konsekvenser	i	den	norra	delen	av	Ödåkra.	Röd	färg	markerar	fastigheter	
som	helt	eller	delvis	kommer	att	överföras	till	kommunägd	fastighet	för	allmän	plats.	Lila	färg	
markerar	del	av	fastighet	som	helt	eller	delvis	kommer	att	överföras	till	Trafikverkets	järnvägsfas‐
tighet	Ödåkra	1:80.	

	

Delar	av	fastigheterna	Almån	1,	Aspån	1,	2	och	3,	Baggån	1,	Björka	2:4,	Björka	16:1,	Blåmesen	1,	
Lärkfalken	3	och	14,	Morkullan	1	och	9,	Väla	1:4	samt	Ödåkra	1:31,	Ödåkra	1:76,	Ödåkra	1:113,	
Ödåkra	9:1	och	samfälligheten	Ödåkra	s:6	planläggs	som	allmän	platsmark	(park	eller	gata)	och	
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kommer	genom	fastighetsreglering	överföras	till	kommunägd	fastighet	för	allmän	plats,	för‐
slagsvis	Ödåkra	16:1	eller	Björka	16:4.	Berörande	Lärkfalken	3	och	14	samt	Morkullan	1	och	9	
innebär	detaljplanen	att	så	stor	del	av	dessa	fastigheter	planläggs	som	allmän	plats	(park,	gata	
eller	gång‐	och	cykelväg)	att	fastigheterna	i	sin	helhet	kommer	att	förvärvas/inlösas	av	kommu‐
nen.		

	
3.6	Fastighetsrättsliga	konsekvenser	i	den	södra	delen	av	Ödåkra.	Röd	färg	markerar	fastigheter	
som	helt	eller	delvis	kommer	att	överföras	till	kommunägd	fastighet	för	allmän	plats.	Lila	färg	
markerar	del	av	fastighet	som	helt	eller	delvis	kommer	att	överföras	till	Trafikverkets	järnvägsfas‐
tighet	Ödåkra	1:80.	

I	de	fall	överenskommelse	om	ersättning	för	marköverlåtelser	inte	kan	träffas	mellan	berörda	
fastighetsägare	och	Trafikverket/staden	ska	ersättning	enligt	expropriationslagen	utbetalas.		
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Vid	i	planen	utlagda	markreservat	för	tunnel	för	allmännyttig	trafik	samt	allmännyttig	gång‐	och	
cykeltrafik	kommer	servitut	eller	liknande	rättighet	att	upprättas	mellan	fastigheter	ägda	av	
Trafikverket	och	kommunen.	

I	järnvägsplanen	finns	utlagda	markområden	för	servitut	inom	områden	som	i	angränsande	
befintlig	detaljplan	utgör	allmän	plats.	Servituten	avser	dels	trädsäkring	längs	banvallen,	dels	
servicevägar	till	järnvägsanläggningen.	Borttagande	av	för	järnvägsanläggningen	farliga	träd	
samt	tillgängligheten	för	servicefordon	för	drift	och	underhåll	bedöms	inte	strida	mot	syftet	att	
marken	är	utlagd	som	allmän	plats	i	gällande	detaljplaner.	Dessa	servitutsområden	har	inte	
reglerats	i	denna	detaljplan.	I	den	mån	officialrättigheter	hos	Lantmäteriet	inte	kan	bildas	för	
dessa	ändamål	kan	särskilt	avtal	eller	tillstånd	som	reglerar	rättighet	för	detta	tecknas	mellan	
Trafikverket	och	kommunen. 

Avtal 

Övergripande	avtal	rörande	järnvägens	utbyggnad	har	upprättats	mellan	Helsingborgs	stad	och	
Trafikverket.	Inför	antagande	av	detaljplanen	ska	även	avtal,	som	reglerar	marköverlåtelser,	
servitut	och	kostnader	för	detta	med	mera	upprättas	mellan	kommunen	och	Trafikverket.	Vi‐
dare	behöver	avtal	kring	ansvarsförhållandena	för	drift	och	underhåll	av	stationsområdet	och	
bullerskärmar	som	är	en	följd	av	järnvägsutbyggnaden	upprättas.	

Dispenser och tillstånd 

Trafikverket	ansvarar	för	ansökningar	om	tillstånd	för	vattenverksamhet	för	påverkan	på	
grundvattnet	i	anslutning	till	planskildheterna	inom	Ödåkra	samt	eventuella	andra	nödvändiga	
tillstånd.	Det	kan	krävas	dispens	från	artskyddsförordningen	samt	dispens	från	biotopsskyddet	
för	utbyggnaden	av	Ängavångsgatans	förlängning.	Trafikverket	ansvarar	också	för	att	kontroll‐
program	för	uppföljning	av	påverkan	på	omgivningen	upprättas.	

Ekonomi 

En	utbyggnad	i	enlighet	med	detaljplanen	förutsätter	ett	genomförande	av	järnvägsplanen	för	
Dubbelspår	Ängelholm‐Helsingborg,	Romares	väg.	Genomförandet	av	järnvägsplanen	och	de‐
taljplanen	kräver	statliga	och	kommunala	investeringar	för	järnvägsutbyggnad	med	tillhörande	
infrastruktur	i	form	av	vägar	och	planskilda	korsningar,	bullerskyddsåtgärder,	stationslägen,	
torgytor	främst	i	anslutning	till	Ödåkra	station,	flytt	av	befintliga	ledningar,	ersättning	av	vege‐
tation,	utbyggnad	av	gång‐	och	cykelväg	med	mera.	Medfinansieringsavtal	har	tecknats	mellan	
Trafikverket	och	Helsingborgs	stad.	

Tekniska utredningar 

Inga	tekniska	utredningar	har	genomförts	inom	ramen	för	detaljplanen.	För	information	om	
tekniska	utredningar	inom	ramen	för	järnvägsutbyggnaden	hänvisas	till	järnvägsplanen.		

Övriga upplysningar 

Om	fornlämningar	påträffas	vid	markarbeten	ska	entreprenören	omedelbart	avbryta	arbetet	
och	meddela	länsstyrelsen,	i	enlighet	med	2	kap	10	§	kulturmiljölagen.	

 

 



 

28 (31) 

Antagandehandling	
Dnr:387/2015	

Upprättad	8	september	2017	
Redaktionellt	ändrad	20	november	2017	
Redaktionellt	ändrad	"DAG	månad	ÅR"		

4 Planeringsförutsättningar 

4.1 Bakgrund och organisation 

Bakgrund till planändringen 

Ansökan	om	planändring	inkom	från	Trafikverket	20	februari	2015.	Trafikverket	avser	att	
bygga	ut	Västkustbanan	till	dubbelspår	mellan	Helsingborg	och	Ängelholm.	Sträckan	är	en	av	de	
sista	etapperna	av	Västkustbanan	som	fortfarande	utgörs	av	enkelspår	vilket	begränsar	sträck‐
ans	kapacitet.	

Beslut i ärendet 

Beslut	om	planuppdrag	togs	i	stadsbyggnadsnämnden	23	april	2015.		

4.2 Planområdet 
Planområdet	ligger	i	Ödåkra	och	följer	järnvägens	sträckning	genom	samhället	och	söderut,	
uppdelat	i	två	delområden.	Totalt	omfattar	planområdet	12,4	ha,	varav	3,8	ha	utgör	upphävd	
stadsplan.	

Området	omfattar	del	av	fastigheterna	Almån	1,	Arbogaån	3‐5,	Aspån	1‐3,	Baggån	1,	Björka	2:4,	
16:1,	16:2,	16:3	och	16:4,	Blåmesen	1,	Lappugglan	1	och	3‐6,	Ljungan	8	och	10‐12,	Lärkfalken	3	
och	14,	Morkullan	1	och	9,	Väla	7:4,	Ödåkra	1:113,	Ödåkra	1:31,	1:6,	1:76,	1:80,	1:82,	4:4,	9:1,	12:1,	
15:1	och	16:1.		

Markägoförhållanden 

Fastigheterna	Arbågaån	4	och	5,	Björka	16:3,	Lappugglan	3	och	5,	Ödåkra	1:76,	1:80	och	1:82	
ägs	av	Trafikverket.	Fastigheten	Almån	1	ägs	av	Öresundskraft	AB.		Fastigheterna	Aspån	1‐3,	
Baggån	1,	Björka	16:4,	Blåmesen	1,	Ödåkra	1:6,	4:4,	9:1,	12:1,	15:1	och	16:1	ägs	av	Helsingborgs	
stad.	Övriga	fastigheter	inom	planområdet	är	i	privat	ägo.			

Markanvändning 

Området	används	idag	för	järnväg,	gator,	jordbruks‐	och	naturmark	samt	för	bostadsändamål.		

Yt- och grundvatten  

Ödåkra	ligger	inom	Vege	ås	avrinningsområde	och	grundvattenförekomsten	Ängelholm‐
Ljungbyhed.	Grundvattenförekomsten	har	god	kemisk	och	kvantitativ	status.	Skavebäcken	som	
passerar	genom	Ödåkra	påverkas	inte	av	detaljplanen	på	grund	av	avståndet	mellan	bäcken	och	
planområdet.	Ödåkra	vattenförening	har	en	bergborrad	vattentäkt	som	försörjer	cirka	50	hus‐
håll	med	dricksvatten.		

Historik  

Ödåkra	kan	härledas	tillbaka	till	åtminstone	yngre	järnåldern	där	ursprunget	för	ortsnamnet	
finns.	Byn	bestod	fram	till	1700‐talet	av	fyra	gårdar	och	vid	enskiftet	1827‐1828	var	gårdarna	
elva	till	antalet.		

Ödåkras	utveckling	är	knuten	till	järnvägen	som	invigdes	1885	och	till	industrialiseringen.	Järn‐
vägen	och	stationen	utgör	tillsammans	med	huvudvägnätet	viktiga	strukturer	i	orten.	Genom	
Ödåkra	fanns	tidigare	en	genomgående	landsväg,	Allerumsvägen‐Fleningevägen,	vilken	i	senare	
tid	har	stängts	och	ersatts	av	en	plankorsning	vid	Björkavägen.	Tillväxten	tilltog	när	Helsing‐
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borgs	Spritförädlings	AB	etablerade	sig	på	orten	1898,	och	många	av	de	äldre	husen	längs	järn‐
vägen	har	anknytning	till	fabrikens	etablering.	Samhället	fortsatte	att	växa	i	flera	omgångar	
därefter,	och	var	särskilt	expansivt	under	1960‐	och	1980‐talen.		

En	byggnadsinventering	och	kulturhistorisk	värdering	har	tagits	fram	inom	ramen	för	järnvägs‐
planen	(Wallin	kulturlandskap	och	arkeologi,	2006).	Enligt	inventeringen	finns	fyra	samman‐
hållna	kulturmiljöer	i	anslutning	till	järnvägen	genom	Ödåkra.	Två	villor	från	förra	sekelskiftet	
vid	Södra	Rälsgatan	har	bedömts	vara	av	högsta	kulturhistoriska	värde	och	utgör	tillsammans	
med	en	rad	lindar	en	sammanhållen	miljö	med	kulturhistoriskt	värde	(miljö	A).	Längs	Norra	
Rälsgatan	ligger	en	sammanhållen	miljö	med	blandad	bebyggelse	men	med	homogen	karaktär	
(miljö	B).	Byggnader	inom	den	tidigare	spritfabriken	(miljö	C),	varav	huvudbyggnaden	har	be‐
dömts	ha	stort	kulturhistoriskt	värde,	och	fyra	äldre	villor	längs	Vintapparegatan	(miljö	D)	har	
också	bedömts	vara	sammanhållna	miljöer	med	kulturhistoriskt	värde.	

	

4.1	Miljöer	med	betydelsebärande	byggnader	(Wallin	kulturlandskap	och	arkeologi).	Den	röda	
rektangeln	visar	läget	för	de	fyra	fastigheter	längs	Södra	Rälsgatan	som	berörs	av	inlösen.		

Bebyggelse  

Inom	planområdet	finns	fyra	bostadshus	längs	med	Södra	Rälsgatan,	som	enligt	en	bebyggelsein‐
ventering	har	lågt	kulturhistorisk	värde	samt	två	bostadshus	av	senare	datum	vid	Smidesgatan.		

Naturmiljö och grönområden 

I	den	norra	delen	av	planområdet	finns	ett	odlingsröse	och	en	märgelgrav	med	vattenspegel	i	
direkt	anslutning	till	järnvägen.	Vid	Horsarydsvägen	finns	idag	ett	flertal	uppvuxna	träd	i	en	
parkliknande	miljö.	Fastigheten	Blåmesen	1,	där	Norrlyckeskolan	tidigare	låg,	genomkorsas	av	
Skavebäcken	och	har	delvis	mycket	grön	karaktär	med	uppvuxen	vegetation.	

Längs	Södra	Rälsgatan	finns	en	rad	med	stora	lindar.	En	särskild	studie	har	visat	att	träden	inte	
har	någon	betydelse	som	livsmiljö	för	fladdermöss.	Enstaka	träd	förekommer	också	på	de	pri‐
vata	fastigheterna	längs	Södra	Rälsgatan.			

På	järnvägens	östra	sida	ligger	Väla	norra	–	Björkastaden	som	ingår	i	Naturvårdsplanen	från	
1992,	där	det	finns	värdefulla	småbiotoper	med	sällsynt	flora	i	banvallskanten,	stengärdena	och	
märgelgravarna,	vilka	hyser	förhållandevis	stora	biologiska	värden.	Området	omfattar	också	två	
trädbevuxna	gränser,	en	mindre	betesmark	och	två	lövdungar.	På	östra	sidan	av	järnvägen	finns	
en	damm	i	ett	skogsliknande	område.	Dammen	är	en	sannolik	lekplats	för	grodor	och	vattenöd‐
lor	men	har	inget	generellt	biotopskydd.		
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En	fladdermusinventering	i	området	mellan	Ödåkra	och	Väla	från	2015	visar	att	fem	av	19	i	
Sverige	förekommande	fladdermusarter,	även	fridlysta,	finns.	Betydelsefulla	strukturer	för	flad‐
dermössen	är	förutom	naturreservaten	Väla	skog,	Småryd	och	de	södra	delarna	av	Duvestubbe	
de	trädridåer	som	ansluter	mot	järnvägen	österifrån,	bland	annat	den	trädrad	som	ligger	på	
Björka	16:4.	Duvestubbe	naturreservat,	väster	om	järnvägen	bildades	2009	med	syfte	att	bevara	
skogens	naturvärden	och	göra	området	tillgängligt	för	rekreation.		På	västra	sidan	av	järnvägen	
finns	en	yngre	trädplantering	på	fastigheten	Björka	2:4	i	anslutning	till	naturreservatet.	

Gång‐	och	cykelvägen	mellan	Väla	skog	och	Ödåkra	på	östra	sidan	av	järnvägen	ingår	i	ett	grönt	
stråk	som	Grönstrukturprogrammet	pekar	ut	och	är	en	viktig	förbindelse	mellan	naturreservaten.		

Trafik 

Järnvägen	går	idag	med	enkelspår	genom	Ödåkra	med	undantag	för	stationsläget	som	har	två	
spår.	I	tre	lägen	längs	järnvägen	finns	plankorsningar	för	biltrafik,	vid	Björkavägen	strax	norr	
om	befintliga	perronger,	vid	Fabriksgatan	och	vid	Häggatan,	vilken	idag	utgör	den	enda	tillfarten	
till	fastigheterna	kring	Cedergatan,	Ekgatan,	Bokgatan	och	Häggatan.		

Norr	om	före	detta	Norrlyckeskolan	finns	en	gång‐	och	cykeltunnel	under	järnvägen	och	i	höjd	
med	Björkavägen	ligger	en	gångtunnel.		

Teknisk försörjning 

Inom	planområdet	finns	ledningar	för	dagvatten,	spillvatten,	vatten,	el,	fjärrvärme	och	optorör	
för	fiberoptik.	Den	största	koncentrationen	av	ledningar	finns	vid	fjärrvärmestationen	på	fastig‐
heten	Almån	1.	Däribland	huvudledning	för	fjärrvärme,	en	stor	koncentration	av	el‐ledningar	
och	huvudledning	för	fiberoptik.		

Planområdet	ingår	i	verksamhetsområdet	för	vatten	och	avlopp	inklusive	dagvatten.		

Arkeologi 

Detaljplanen	berör	den	nordvästra	delen	av	RAÄ	Fleninge	75:1.	Lämningen	är	en	bytomt	och	
bevakningsobjekt.			

4.3 Service 

Offentlig service 

Bibliotek	finns	idag	på	fastigheten	Aspån	1	och	Ödåkra	15:1	vid	Ödåkra	centrum	där	även	folk‐
tandvården	har	sina	lokaler	idag.		

Skola och förskola 

Norrlyckeskolans	kvarvarande	lokaler	finns	inom	planområdet.	Här	finns	idag	hemkunskapsun‐
dervisning	och	idrottshall.		

Handel och kommersiell service 

I	Ödåkra	centrum	finns	matbutik	och	restaurang.	Ett	gatukök	ligger	strax	utanför	planområdet.		

4.4 Riksintressen och förordningar 
Inom	och	i	anslutning	till	planområdet	finns	områden	eller	funktioner	med	ett	värde	som	är	
intressant	ur	ett	nationellt	perspektiv.	Dessa	utgör	riksintressen	och	bevakas	av	Länsstyrelsen.	
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Riksintresse för järnvägar 

Området	berörs	av	riksintresse	för	järnväg,	Västkustbanan	och	järnvägsstationer,	Ödåkra	station.		

4.5 Tidigare kommunala ställningstaganden 

Översiktsplan 

I	Helsingborgs	översiktsplan	ÖP2010,	antagen	av	kommunfullmäktige	den	18	maj	2010	och	
aktualitetsförklarad	den	26	februari	2014,	redovisas	planområdet	som	område	för	utbyggnad	
till	dubbelspår	och	utveckling	av	befintliga	stationssamhällen.	

Detaljplaner 

För	en	mindre	del	av	planområdet	gäller	detaljplan	för	del	av	Ödåkra	4:4	m	fl	(1283K‐17466),	
vilken	redovisar	natur	med	störningsskydd,	med	en	genomförandetid	till	den	17	december	
2020.	För	delar	av	planområdet	gäller	stadsplan	för	norra	delen	av	Ödåkra	samhälle	(1283K‐
11418),	vilken	i	huvudsak	redovisar	område	för	järnvägstrafik,	park	eller	plantering,	gata	eller	
torg	och	allmänt	ändamål,	ändring	av	byggnadsplan	för	södra	delen	av	Ödåkra	samhälle	(1283K‐
9670),	vilken	omfattar	område	för	järnvägsändamål,	stadsplan	för	södra	delen	av	Ödåkra	sam‐
hälle	(1283K‐10810),	vilken	redovisar	område	för	bostadsändamål,	gata	och	park.	För	en	liten	
del	av	planområdet,	befintlig	plankorsning	vid	Fabriksgatan,	gäller	ändring	och	utvidgning	av	
byggnadsplanen	för	västra	delen	av	Ödåkra	samhälle	(1283K‐9667),	vilken	redovisar	järnvägs‐
ändamål	med	allmän	gatutrafik.	Genomförandetiden	för	de	äldre	detaljplanerna	har	gått	ut.	

Övrigt 

I	PM	Klimatanpassning,	antagen	av	kommunfullmäktige	25	april	2012,	pekas	Ödåkra	ut	som	ett	
område	där	översvämningsrisken	behöver	åtgärdas.		

I	Grönstrukturprogrammet	för	Helsingborg,	antaget	av	kommunfullmäktige	26	mars	2014,	re‐
dovisas	trädraden	längs	Södra	Rälsgatan	som	ett	grönstråk	som	bör	utvecklas	till	ett	minst	20	
meter	brett	stråk.		Lövskogsgatans	grönområde	strax	söder	därom	har	stora	biologiska	värden	
och	ingår	i	ett	grönstråk	med	biologisk	mångfald	som	behöver	förstärkas.	I	anslutning	till	cent‐
rum	redovisas	Almåns	respektive	Aspåns	grönområden	som	gröningar	mindre	än	0,2	hektar.		

	

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN	

	 	
Björn	Bensdorp‐Redestam	 John	Hellman	 Karin	Kasimir	
planchef	 planarkitekt	 planarkitekt	
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Detaljplan för del av fastigheten 

Ödåkra 1:80 med flera, Västkustbanan, 
samt ändring av stadsplan (1283K-11418), Ödåkra,  
Helsingborgs stad 

Samrådsredogörelse 
 

Detaljplanens syfte 
Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra för en utbyggnad av Västkustbanan 
till dubbelspår samt att möjliggöra för nya planskilda korsningar mellan järnvägstrafik och öv-
riga trafikslag. Syftet inkluderar förändring av plattformarnas läge och utsträckning, buller-
skydd och anläggningar i anslutning till järnvägen. Gällande stadsplan (1283K-11418) ändras 
genom att område för allmänt ändamål i anslutning till järnvägen upphävs. 

Samråd 
Detaljplanen har varit på samråd under tiden 30 november 2015 till 17 januari 2016 samt re-
mitterats till berörda myndigheter, kommunala nämnder med flera. Kända sakägare och hyres-
gästorganisationen har fått inbjudan till samrådet. Samrådet annonserades även i Helsingborgs 
dagblad den 28 november 2015.  

Länsstyrelsen och lantmäteriet har under samrådet yttrat sig över detaljplanen. Utöver dessa 
har nio remissinstanser samt två föreningar/organisationer yttrat sig och 26 skrivelser har 
kommit från allmänheten. Yttranden och skrivelser sammanfattas i den här samrådsredogörel-
sen, originalskrivelserna finns att läsa hos stadsbyggnadsförvaltningen. 

Samrådsmöte 
Den 3 december 2015 hölls ett samråd i form av öppet hus på biblioteket i Ödåkra tillsammans 
med Trafikverket. Från staden medverkade representanter för stadsbyggnadsförvaltningen, 
stadsledningsförvaltningen och det kommunala bolaget NSR. Under mötet diskuterades en 
bredd av frågor, alltifrån påverkan på den egna fastigheten till effekterna på samhället i stort 
relaterade till detaljplanen och järnvägsplanen. 

Därefter har ytterligare samråd genomförts på initiativ av Trafikverket samt i några fall av be-
rörda, såsom bokningsbara möten för samtal med enskilda fastighetsägare 13 och 14 februari 
2017 där representanter från stadsbyggnadsförvaltningen och stadsledningsförvaltningen deltog. 

Yttranden 

Utan synpunkter på samrådsförslaget 
Följande har inget att invända mot planförslaget: 

• Lantmäterimyndigheten Helsingborgs kommun, 25 januari 2016. 
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Myndigheter och statliga verk  

Länsstyrelsen, 15 januari 2016 

Länsstyrelsen framför under samrådet följande: 

I planhandlingarna redovisas att detaljplanen är i direkt följd av upprättandet av järnvägsplan 
för Västkustbanan mellan Ängelholm och Romares väg i Helsingborg. Länsstyrelsen delar kom-
munens och Trafikverkets bedömning att planens genomförande kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan som avses i 4 kap 34 § Plan- och bygglagen respektive 6 kap 11 § miljöbalken. En 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inom ramarna för järnvägsplanen kommer därmed att upp-
rättas under våren 2016. Under samrådet av detaljplanen finns en tidig version av MKB tillgäng-
lig. Den kan komma att förändras inför samråd och godkännande av MKB:n.  

Länsstyrelsen anser att det är bristfälligt att MKB:n inte är färdigställd eftersom den ska ligga till 
grund för planering av järnvägen. Då handlingarna redovisar endast den tidiga versionen av 
MKB:n kan länsstyrelsen komma att ha ytterligare synpunkter på förslaget i granskningsskedet. 

Enligt planhandlingen har den trädallé som behöver fällas vid Södra Rälsgatan bedömts inne-
hålla höga naturvärden. Länsstyrelsen är tveksam till om allén omfattas av det generella biotop-
skyddet, men vill påminna om att äldre träd kan hysa skyddade arter, t ex fladdermöss. Allén 
bör därför beskrivas närmare i MKB:n.  

För vidare läsning om påverkan på naturmiljö hänvisar planhandlingen till järnvägsplanens 
miljökonsekvensbeskrivning. Länsstyrelsen förutsätter att MKB:n kommer att ta upp påverkan 
på det skogsparti i syd där en väg planeras. Vägen planeras även att dras genom en långsträckt 
struktur som skulle kunna vara en skyddad biotop, t ex en stenmur eller ett odlingsröse. Ska 
ingrepp göras i en skyddad biotop krävs dispens. Finns vägen med i järnvägsplanen hanteras 
biotopskyddet där.  

Det kommunala naturreservatet Duvestubbe ligger nära planområdet. Länsstyrelsen rekom-
menderar att eventuell påverkan på reservatet hanteras i MKB:n.  

Den nya centrumkopplingen påverkar en fornlämning vilket kräver tillstånd till ingrepp i forn-
lämning enligt 2 kapitlet Kulturmiljölagen. Tillståndet kan villkoras med någon form av arkeolo-
gisk åtgärd. Tillståndet söks i god tid innan ett genomförande hos Kulturmiljöenheten på Läns-
styrelsen.  

Under rubriken Arkeologi står det att detaljplanen berör nordvästra delen av RAÄ Fleningen 
75:2. Enligt våra uppgifter berörs inte RAÄ Fleningen 75:2 utan södra delen av RAÄ 75:1. Här 
krävs ett förtydligande.  

Kommentar: Detaljplanen upprättas med utökat förfarande, parallellt med att Trafikverket upp-
rättar järnvägsplan för Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg. Miljökonsekvensbe-
skrivning för detaljplanen inkluderas i planhandlingarna och bygger i huvudsak på den miljökon-
sekvensbeskrivning som upprättats för järnvägsplanen. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för 
järnvägsplanen godkändes av länsstyrelsen den 30 juni 2017.  

Trafikverket ansvarar för utbyggnaden och för att nödvändiga skyddsåtgärder vidtas för att mi-
nimera påverkan på naturmiljöer i anslutning till järnvägsutbyggnaden. Trafikverket ansvarar 
också för ansökningar om erforderliga tillstånd och att kontrollprogram upprättas. 
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Detaljplanen har efter samrådet justerats utifrån förändringar vad gäller utbredning och innehåll. 
Planhandlingarna har kompletterats med skrivningar om fladdermöss, biotopskydd och Duve-
stubbe naturreservat samt förtydligats avseende fornlämningar.  

Region Skåne, 15 januari 2016 

Region Skåne ser positivt på planförslaget då det ligger i linje med strategier för Det flerkärniga 
Skåne. Särskilt ställningstaganden som handlar om att stärka den regionala och den lokala till-
gängligheten samt att minska andelen resor med bil och öka andelen resor med kollektivtrafik, 
gång och cykel. 

Planen ger goda förutsättningar såväl för gång- och cykeltrafik som för pendelparkeringar. Detta 
ger boende i ett större omland en bättre koppling till kollektivtrafiken och därmed en ökad möj-
lighet att kunna resa på ett hållbart sätt.  

Det som Region Skåne saknar i planen och ser som önskvärt är möjlighet till en anslutning med 
buss till den västra sidan av stationen, för att i framtiden kunna ansluta med Stadsbusslinje 2 
där. Denna angöringsmöjlighet behöver förutom utrymme för hållplats också innefatta plats för 
effektiv vändning och tidsreglering.  

Kommentar: Detaljplanen möjliggör för buss att ansluta till den västra sidan av stationen och 
använda delar av torgytan i planförslaget för hållplats, vändning och tidsreglering.  

Trafikverket, 19 januari 2016 

Trafikverket framför att planering av bebyggelse ska utgå ifrån spårläget efter dubbelspårsut-
byggnaden, och menar att ny bebyggelse generellt inte bör tillåtas inom 30 meter från spårmitt 
på närmsta spår och i vissa fall kan det krävas större avstånd.  

Trafikverket anser inte att någon utökad byggrätt kan tillåtas för Gulsparven 1:23 och att mar-
ken bör prickas hela vägen upp till fasad på grund av närheten till järnvägen. Om komplement-
byggnader ska kunna tillåtas närmre än 30 meter från järnvägen behöver det göras en riskbe-
dömning i samråd med räddningstjänsten med ett ställningstagande om lämpligt skyddsav-
stånd. Placering och utformning av bebyggelse i järnvägens närhet måste uppfylla även andra 
krav och riktlinjer som Trafikverket har.  

Trafikverket anser att kommunen måste specificera var inom områden försedda med T, GATA 
och TORG man tänker placera parkering. Trafikverket anser att parkeringsplatser ska anläggas 
minst 15 meter från järnvägen och att ett längre avstånd eller någon form av skydd kan behövas 
vid högtrafikerade banor och om tågen bromsar in vid den aktuella platsen. Körytan kan anläg-
gas 10 meter från spårmitt. För uppförande av parkeringshus och parkeringsdäck gäller gene-
rellt avstånd minst 30 meter.  

Trafikverket anser att användningen T ska delas upp för att det ska framgå vad som tillhör järn-
vägen och vad som är annat. Ett T-område kan exempelvis omfatta Trafikverkets fastighet, efter 
dubbelspårsutbyggnaden, för att särskilja det från andra T-områden.  

För avstånd mellan järnväg och väg samt mellan järnväg och gång- och cykelväg ska TDOK 
2014:0555 – BVS 1586.20 Banöverbyggnad – Infrastrukturprofiler ”Krav på fritt utrymme ut-
med banan” följas. Placering och utformning av bebyggelse och annat i järnvägens närhet måste 
uppfylla de krav och riktlinjer som Trafikverket har.  

Planbestämmelser t1 och t2 saknas vid en av de planskilda passager som avses finnas i järnvägs-
planen. Trafikverket anser att de behöver finnas vid samtliga planskilda passager. Kommunen 
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har framfört önskemål om att behålla och utveckla befintlig gångtunnel vid Björkavägen. Det 
ryms inte inom projektet för dubbelspårsutbyggnad och utredning om lämplighet och eventuellt 
genomförande ska bekostas av kommunen. Plankartan kan eventuellt behöva uppdateras med 
hänsyn till passagen vid Björkavägen. 

Det borde framgå tydligare av plankartan att områdena med bostadsändamål avsett för sophan-
tering är avsedda endast för sophantering. Om komplementbyggnad ska tillåtas närmre än 30 
meter från järnvägen behövs åtminstone en riskbedömning med ställningstagande om lämpligt 
skyddsavstånd.  

Vidare har Trafikverket synpunkter på att planhandlingarna behöver stämmas av mot järnvägs-
planen, så att plandokumenten överensstämmer.  

Trafikverket vill påtala att bullerutredningen ännu inte är klar och att åtgärder så som buller-
skydd kan komma att ändras/kompletteras och att placering och utformning inte är fastlagt. 
Trafikverket vill förtydliga att de bullerskyddsåtgärder som behövs för tillkommande bebyg-
gelse ska bekostas av kommunen och vidtas inom ramen för framtida detaljplaner. 

Trafikverket vill förtydliga att banan dimensioneras för 250 km/h men att tågen kommer kunna 
passera plattformarna i högst 240 km/h. I dagsläget går inga tåg på sträckan i högre hastigheter 
än 200 km/h.  

Kommentar: Detaljplanen har justerats så att den endast innehåller trafikområde för järnvägsän-
damål och allmän platsmark för gata, väg, gång- och cykelväg och park. All övrig kvartersmark 
har tagits bort ur planen.  

Angöring och parkering avses främst rymmas inom torgytor inom stationsområdet. Exakt place-
ring får bestämmas med hänsyn till Trafikverkets krav på avstånd till järnvägsspåren. Vid fram-
tida nyplanering av bostäder i Ödåkra kommer hänsyn att tas till järnvägen avseende såväl risker 
som störningar.   

Bullerskyddsåtgärder i direkt anslutning till järnvägen ryms inom järnvägsändamålet och ingår i 
Trafikverkets ansvar för järnvägsutbyggnaden. I den norra delen finns en särskild reglering av 
bullerskydd inom järnvägsområde. Vad gäller bullerskydd för vägtrafikbuller har detaljplanen 
kompletterats med en reglering av bullerskärm i anslutning till fyra närliggande fastigheter. 

Planområdet har utökats söderut, så att en gång- och cykelväg längs järnvägen ingår i detaljpla-
nen. Plankartan har reviderats så att planskildheter regleras med t1 eller t2. Planhandlingarna har 
också kompletterats med uppgifter om största tillåtna hastigheter för de olika tågtyper som enligt 
Trafikverkets prognos för 2040 kommer att trafikera järnvägen. 

Förvaltningar och kommunala bolag 

Kulturförvaltningen, 19 januari 2016 

Kulturförvaltningen framför att det är mycket positivt med skydd för boställshuset i anslutning 
till spåren. Byggnaden har ett stort kulturvärde som länk till den historiskt viktiga stationsmil-
jön. Det bör dock tydligare framgå om byggnaden omfattas av utökad bygglovplikt för underhåll.  

I övrigt har kulturförvaltningen ingen erinran men vill framföra att det är oerhört viktigt att 
gestaltningen av så väl stationen som spårområdet görs med hänsyn till platsens kulturvärden. 
Ödåkra samhälle har vuxit fram tack vare järnvägen och den industrialisering av landsbygden 
som järnvägen förde med sig. Det finns många värdefulla kulturbyggnader längs spåret som 



 

5 (21) 

Samrådsredogörelse 
Dnr:387/2015 

Upprättad 8 september 2017 

behöver tas hänsyn till. Dessutom är det viktigt att i möjligaste mån försöka behålla kopplingen 
mellan bebyggelsen på var sida spåren, så att inte utbyggnaden delar samhället med en hög och 
sluten mur av bullerskydd.  

Kommentar: Detaljplanen har justerats så att den endast innehåller trafikområde för järnvägsän-
damål och allmän platsmark för gata, väg, gång- och cykelväg och park. All övrig kvartersmark, 
inklusive varsamhetsregleringar, har tagits bort ur planen. Vad gäller bullerskydden är avsikten att 
den nya stationsmiljön och de bullerdämpande åtgärderna genom tätorten ska planeras med omsorg 
och utformas med hög arkitektonisk kvalitet, för att minska konsekvenserna för kulturmiljön. 

Miljöförvaltningen, 15 januari 2016, kompletterat 19 januari 2016 

Miljöförvaltningen framför att de är positiva till den föreslagna dubbelspårsutbyggnaden då den 
höjer kapaciteten och underlättar för hållbara transporter. Man instämmer även i att utbyggna-
den kommer innebära både förbättringar och försämringar av trafikbullerexponering till om-
givningen och att man kommer behöva göra ingrepp i värdefulla naturmiljöer. Miljöförvaltning-
en vill att intrången och den negativa påverkan av utbyggnaden minimeras genom skyddande 
och kompenserande åtgärder.  

Miljöförvaltningen efterfrågar en utredning och bedömning av markvibrationer från järnvägen i 
förhållande till närliggande bostäder och hänvisar till mätningar av markvibrationer i samband 
med järnvägsutredningen för sträckan Ängelholm-Maria 2006. Miljöförvaltningen förespråkar 
att projektet bör eftersträva vibrationshastigheter under känseltröskeln (0,3 mm/s), vilket är 
lägre än riktvärdet 0,4 mm/s för vibrationshastighet vid väsentlig ombyggnad av bana vid be-
byggelse. Vidare önskar miljöförvaltningen en bedömning avseende risken för vibrationer över 
känseltröskeln och över riktvärdet, och förordar en reglering i detaljplanen om att vibrationer i 
närliggande bostäder inte får överstiga 0,4 mm/s och att det bör eftersträvas att de inte översti-
ger 0,3 mm/s.  

Miljöförvaltningen efterfrågar en beskrivning av trafikbullerförhållanden och om det finns be-
hov av bullerreducerande åtgärder vid närliggande bostäder till följd av ändrade trafikförhål-
landen. 

Miljöförvaltningen efterfrågar en mer detaljerad beskrivning av hur bostäder i Ödåkra kommer 
att påverkas av buller från järnvägen och understryker vikten av att hitta lösningar som minskar 
bullret vid källan. Miljöförvaltningen menar att information om förändrade förhållanden vid 
bostäderna kan ligga till grund för en skälighetsavvägning avseende åtgärder vid källan ställt 
emot fastighetsnära åtgärder. 

Vidare menar miljöförvaltningen att ingen ska utsättas för långvarig exponering av elektromag-
netiska fält över 0,4 µT på platser där människor vistas varaktigt och att handlingarna bör kom-
pletteras med bedömning avseende elektromagnetiska fält vid närliggande bostäder. 

Miljöförvaltningen noterar att det inte lämnats någon underrättelse om påträffade föroreningar 
till förvaltningen, och vill därför påminna om att den som äger eller brukar en fastighet genast 
ska underrätta miljönämnden om föroreningar påträffas som kan medföra skada eller olägenhet 
för människors hälsa och miljön.  

Befintlig vattentäkt på fastigheten Bergån 10 kan, enligt miljöförvaltningen, påverkas av åtgär-
der inom planområdet som påverkar grundvattnet. Miljöförvaltningen menar att risken för på-
verkan av vattentäkten måste beaktas inför anläggningarbeten som kan påverka grundvattnet, 
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varför samråd med sakkunnig i geohydrologi förordas, innan åtgärder genomförs som kan på-
verka grundvattnets kvalitet eller flöde och att detta säkerställs i planen. 

Kommentar: Trafikverket ansvarar för utbyggnaden och för att nödvändiga skyddsåtgärder vidtas 
för att minimera påverkan i anslutning till järnvägsutbyggnaden. Trafikverket ansvarar också för 
ansökningar om erforderliga tillstånd och att kontrollprogram upprättas. 

Trafikverket ansvarar för att göra vibrationsmätningar och eventuella åtgärder eller förvärv i 
tillräcklig omfattning för att säkerställa att järnvägsutbyggnaden inte medför att skador på bygg-
nader uppstår eller att människors hälsa påverkas negativt. I detaljplanens miljökonsekvensbe-
skrivning finns en översiktlig redovisning av vibrationer.  

I detaljplanens miljökonsekvensbeskrivning finns också en översiktlig beskrivning om förändrade 
trafikflöden till följd av att plankorsningarna ersätts med planskilda korsningar i nya lägen. De-
taljplanen har kompletterats med reglering av bullerskärmar i anslutning till centrumkopplingen, 
för att maximal bullernivå vid uteplats ska klaras vid de närliggande bostadsfastigheterna. 

I detaljplanens miljökonsekvensbeskrivning finns vidare en kort beskrivning av elektromagnetiska 
fält samt en skrivning om att skyddsåtgärder kommer att behövas vid grundvattensänkning i sam-
band med utbyggnad av planskildheterna. Vad gäller vattentäkten inom fastigheten Bergån 10, 
indikerar genomförda mätningar att det inte finns något hydrauliskt samband mellan väg- och 
järnvägsbyggnadsåtgärder och vattentäkten. Trafikverket ansvarar för att nödvändiga skyddsåt-
gärder vidtas i anslutning till järnvägsutbyggnaden. Synpunkter om inrapportering av funna för-
oreningar har förmedlats till Trafikverket.  

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), 15 februari 2016 

NSR är positiva till att ha fått delta i planprocessen och menar att deras synpunkter i huvudsak 
har beaktats i samrådshandlingen. NSR kommenterar dock att de två uppsamlingsplatserna för 
avfallskärl är angivna som kvartersmark för bostäder. 

Kommentar: Uppsamlingsplatserna som fanns under samrådet har strukits ut planen. Renhåll-
ningsfordon kan trafikera området på samma sätt som idag, på den nya Södra Rälsgatan.  

Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV), 8 december 2015  

Räddningstjänsten framför under samrådet att bullerskyddet genom hela Ödåkra försenar och 
försvårar räddningstjänstens insats vid en händelse på järnvägssträckan. Räddningstjänsten 
framhåller vikten av att det finns öppningar i bullerskydden för att underlätta för en räddnings-
insats på spåret samt att underlätta utrymning, och önskar att planförslaget kompletteras med 
att öppningar ska finnas.  

Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats med beskrivning av behovet att kunna nå spår-
området genom bullerskärmarna. Trafikverket har tagit till sig synpunkten i järnvägsplanen.  

Ledningsägare  

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA), 15 januari 2016 

NSVA framför under samrådet att det behövs en dagvattenutredning för planområdet och att 
NSVA tillsammans med Trafikverkets konsult kommer att studera möjliga alternativ för dagvat-
tenfördröjning. NSVA kan i dagsläget inte att garantera att ledningssystemet kommer att klara 
framtida flöden av dagvatten, varför det kan behövas större ytor för fördröjning än vad som 
ingår i planområdet. NSVAs system klarar inte av att ta hand om dag- och dräneringsvatten från 
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pumpning vid de planskilda korsningar som planeras. Särskilt svårt kan det bli att klara situat-
ionen vid vägtunneln i centrala Ödåkra. NSVAs grundläggande krav för fördröjningsvolym i 
Ödåkra är 600 m3 per hektar oreducerad area.  

Kommentar: Trafikverket ansvarar för att säkerställa att dagvatten och dräneringsvatten från de 
anläggningar som är en direkt konsekvens av järnvägen kan tas om hand. Ett dagvattenmagasin 
kommer att anläggas utanför detaljplaneområdet norr om Ödåkra för att hantera vatten från 
exempelvis centrumkopplingen i Ödåkra.   

TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova), 15 januari 2016 

Skanova framför under samrådet att de har kabelanläggningar inom planområdet som kommer 
att beröras av planens genomförande. Längs hela den östra sidan av järnvägsspåret finns en 
transportnätskabel. Utöver det finns ledningar både på östra och västra sidan om järnvägen. 
Skanova förutsätter att det genomförs en ledningsutsättning och att de får delta i processen så 
att hänsyn tas till deras ledningar.  

Kommentar: Trafikverket ansvarar för att ha fortlöpande dialog med ledningsägare som berörs av 
järnvägsutbyggnaden. 

Öresundskraft AB, 14 januari 2016 

Öresundskraft framför under samrådet att de har ledningar inom planområdet som måste tas 
hänsyn till. Eventuell flytt av befintliga ledningar eller andra skyddsåtgärder som planen kan 
föranleda utförs efter skriftlig beställning och debiteras beställaren. 

Kommentar: Trafikverket ansvarar för att ha fortlöpande dialog med ledningsägare som berörs av 
järnvägsutbyggnaden.  

Organisationer och föreningar  

Ödåkra Byaförening (före detta Föreningen Ödåkraregionens Framtid), 15 januari 2016 

Byaföreningen efterfrågar i en omfattande skrivelse en vidare analys av hur järnvägsutbyggna-
den kommer att påverka Ödåkra och Ödåkraborna såväl inför och under byggtiden som efter att 
projektet har genomförts. Föreningen menar att det är svårt att ta ställning till projektet då flera 
underlag och utredningar inte är klara eller saknas. Föreningen har synpunkter på hur staden ska 
erbjuda ersättning till fastighetsägare för skada såsom värdeförsämringar eller merkostnader till 
följd av järnvägsutbyggnaden. Vidare anser de att alla Ödåkrabor ska betraktas som sakägare i 
projektet och påpekar vikten av att Ödåkraborna får inflytande i hur bullerskydden utformas. 

Byaföreningen menar att en stängning av Södra Rälsgatan på det sätt som presenterades i sam-
rådsförslaget får för stora konsekvenser för de boende i området. Vidare efterfrågas en redovis-
ning av ändrade trafikflöden som en följd av att plankorsningar stängs. Byaföreningen ifrågasät-
ter att spåravståndet ökats till sex meter och efterlyser säkerhetsåtgärder för att skydda närlig-
gande bebyggelse vid urspårning. 

Byaföreningen är angelägen om att gångtunneln vid Björkavägen finns kvar som en koppling 
mellan plattformarna och menar att gång- och cykelporten vid Drivhusgatan bör tillgänglighets-
anpassas. Möjligheten att anlägga en gång- och cykelkoppling mellan Häggatan och Fabriksgatan 
bör enligt byaföreningen undersökas. Vidare ser byaföreningen med oro på att bullerskärmarna 
genom Ödåkra kommer att begränsa den visuella kontakten mellan naturområdena i södra de-
len och att djurlivet i lindallén längs Södra Rälsgatan kan påverkas negativt. 
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Kommentar: Detaljplanen har efter samrådet justerats utifrån förändringar vad gäller utbredning 
och innehåll. All kvartersmark, utöver järnvägsområde, har tagits bort ur planen. Detaljplanepro-
cessen har också bytts till ett utökat planförfarande, där miljökonsekvensbeskrivning för detaljpla-
nen inkluderas i planhandlingarna men i huvudsak bygger på den miljökonsekvensbeskrivning som 
upprättats för järnvägsplanen. Sakägarkretsen för detaljplanen följer fastighetsförteckningen, där 
de som bor i direkt anslutning till eller inom planområdet ingår. 

Trafikverket ansvarar för utbyggnaden och för att nödvändiga skyddsåtgärder vidtas för att mi-
nimera påverkan i anslutning till järnvägsutbyggnaden. Det är därför också Trafikverkets stan-
dard och riktlinjer avseende exempelvis behov av bullerskydd, tillgänglighetskrav, säkerhetsåtgär-
der och ekonomisk kompensation som är styrande i projektet. Vad gäller utformningen av buller-
skydden lägger staden stor vikt vid att de både ger god bullerdämpning och får en tilltalande ge-
staltning, varför Helsingborgs stad har genomfört parallella uppdrag för utformningen av Ödåkra 
station. Det förslag som kommer att ligga till grund för gestaltningen av stationsområdet och dess 
bullerskydd är ritat av Wingårdhs Arkitekter.  

Vad gäller gångtunneln vid Björkavägen bibehålls den i sitt nuvarande läge och förlängs för att 
anpassas till de nya plattformarna. Avsikten är också att gångtunneln ska förberedas för möjlig-
heten att i framtiden installera hissar. Beträffande gång- och cykelporten som i samrådsförslaget 
låg i Drivhusgatans förlängning, har den placerats i ett nytt läge mellan Södra Rälsgatan och Fa-
briksgatan. Planbeskrivningen har också kompletterats med en skrivning om en möjlig framtida 
koppling mellan Fabriksgatan och Häggatan. 

Planförslaget har justerats så att en del av Södra Rälsgatan, mellan Toftagatan och Lövskogsga-
tan, flyttas cirka 20 meter österut in på befintliga bostadsfastigheter, som övergår till parkmark 
med gång- och cykelväg, och gatumark. Det innebär att fyra villor längs den nuvarande gatan rivs 
och att gatunätet byggs ut så att det kan fungera på samma sätt som idag. Stängningen av Björka-
vägen och utbyggnaden av centrumkopplingen kommer bland annat att medföra en ökning av 
trafiken på Centralgatan. 

Vad gäller spåravstånd bör markanspråken så långt möjligt minimeras. Ett mindre spåravstånd än 
sex meter skulle förlänga byggtiden och medföra begränsningar på tågtrafiken vid anläggandet av 
det nya spåret i form av avstängningar och hastighetsnedsättningar samt försvåra drift och un-
derhåll då hastigheten på intilliggande spår behöver sänkas vid arbete i spårområdet. 

Naturskyddsföreningen, 15 januari 20116 

Naturskyddsföreningen ställer sig i huvudsak positiv till detaljplanen men önskar att den plan-
skilda korsningen vid Häggatan istället utformas som en viadukt över järnvägen, då de menar 
att en tunnel sänker grundvattennivån i närliggande våtmark på spårets östra sida söder om 
passagen. Det är en av få någorlunda naturliga våtmarker som finns kvar i kommunen. Natur-
skyddsföreningen anser även att en utbyggnad av järnvägen på dess östra sida riskerar att få 
mycket negativa konsekvenser på naturreservatet Väla skog då brynzonen som tas i anspråk 
hyser ett flertal för kommunen ovanliga arter.  

Kommentar: Den södra planskildheten ligger längre söderut längs Cedergatan, varför natur-
skyddsföreningen troligen syftar på den vattensamling som ligger norr om passagen under järnvä-
gen. Trafikverket ansvarar för att nödvändiga skyddsåtgärder vidtas för att minimera påverkan 
på naturvärden i anslutning till järnvägsutbyggnaden. Påverkan på Väla skog hanteras inte i de-
taljplanen, utan inom ramen för järnvägsplanen.  
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Sakägare, boende med flera 

Fastigheten Berganden 4, 11 januari 2016 

Fastighetsägarna menar i skrivelse att många frågor inte är ordentligt utredda och framför öns-
kemål om ersättning för eventuella kostnader som kan uppstå på grund av det. Fastighetsägarna 
ingår i Ödåkra Vattenförening och får sitt dricksvatten från ett borrhål på andra sidan järnvägen, 
varför de är mycket angelägna om att vattenförsörjningen inte äventyras. Vidare framför de en 
oro över att bullret från järnvägen kan komma att öka, och önskar att ett vackert och ändamåls-
enligt bullerskydd uppförs i tidigt skede för att även minska störningarna under byggtiden. Fas-
tighetsägarna har också synpunkter på hur tillgängligheten vid stationen ska kunna lösas och 
efterfrågar hiss. 

Kommentar: Trafikverket ansvarar för utbyggnaden och för att nödvändiga skyddsåtgärder för 
exempelvis vattentäkten vidtas för att minimera påverkan i anslutning till järnvägsutbyggnaden. 
Inga genomförda mätningar indikerar dock något hydrauliskt samband mellan väg- och järnvägs-
byggnadsåtgärder och föreningens vattentäkt. Trafikverkets standard och riktlinjer avseende 
exempelvis behov av bullerskydd, tillgänglighetskrav och ekonomisk kompensation är styrande i 
projektet. Utformningen av stationsmiljön regleras inte i detaljplanen, men kommer att följa de 
riktlinjer som finns avseende tillgänglighet. Avsikten är att den befintliga gångtunneln vid Björka-
vägen ska förberedas för möjligheten att i framtiden installera hissar. 

Trafikverket har efter samrådet genomfört och kompletterat utredningar, vilka ligger till grund 
för justeringar av planförslaget. Vad gäller bullerskydd lägger staden stor vikt vid att de både ger 
god bullerdämpning och får en tilltalande gestaltning. Dialog förs mellan staden och Trafikverket 
kring bullerskyddens utformning. 

Fastigheten Berglärkan 10, 15 januari 2016 

Fastighetsägaren har i skrivelse rubricerad ”Överklagande av samrådshandling” adresserad till 
länsstyrelsen framfört att beslutet inte tar hänsyn till konsekvenserna för hela Ödåkra samhälle 
och att sociala och ekonomiska konsekvenser för medborgarna inte berörs. Fastighetsägaren 
saknar beskrivning av konsekvenserna av att samhället delas i två delar utan visuell kontakt, av 
trafiklösningar och trafikflöden genom samhället och hur tillgänglighet för alla medborgare till 
stationsområdet och mellan samhällets olika delar. Vidare menar fastighetsägaren att förslaget 
endast tar hänsyn till Trafikverkets behov och inte till medborgarnas och att det därför behöver 
omarbetas.  

Kommentar: Samrådsförslaget till detaljplan går inte att överklaga och skrivelsen har därför han-
terats som synpunkter på planförslaget. Överklagan kan göras först efter att detaljplanen har 
antagits, och sänds då till kommunen som vidarebefordrar överklagan till överklagandeinstansen. 

I granskningsförslaget finns tre nya planskilda korsningar varav två för både biltrafik och gång- 
och cykeltrafik och en endast för gång- och cykeltrafik. Den befintliga gångtunneln vid Björkavä-
gen finns också med i granskningshandlingarna. Vad gäller utformningen av bullerskydden lägger 
staden stor vikt vid att de både ger god bullerdämpning och får en tilltalande gestaltning. Dialog 
förs mellan staden och Trafikverket kring bullerskyddens utformning. Planhandlingarna har kom-
pletterats med skrivningar kring bland annat trafik. 

Fastigheterna Bergån 1 och Bergån 2, 18 januari 2016 

Fastighetsägarna till Bergån 1 och 2 framför var för sig snarlika synpunkter på detaljplaneför-
slaget, varför de sammanfattas och kommenteras gemensamt. De framför att det innebär ökad 
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trafik på Centralgatan där det bor många barnfamiljer, där barn rör sig i gatumiljön och korsar 
vägen bland annat för att ta sig till skolan och biblioteket. Enligt fastighetsägarna har de boende 
redan idag problem med mycket trafik och att hastighetsbegränsningarna inte följs, och menar 
att hastigheten på gatan borde sänkas till 30 km/h. Vidare föreslår fastighetsägarna en ny väg 
mellan Fleningevägen och Björkavägen, parallellt med Frostgatan, vilket de menar skulle leda 
genomfartstrafiken utanför byn och minska trafiken på Centralgatan.  

Kommentar: När Björkavägens plankorsning stängs och ersätts av en planskildhet, centrumkopp-
lingen, mellan Fleningevägen och Horsarydsvägen, kommer det att medföra en ökning av trafiken 
på Centralgatan. Förändringen bedöms innebära negativa konsekvenser för de boende längs ga-
tan, men kan också ha positiva följder för verksamheterna i centrum jämfört med ett alternativ 
där trafiken flyttas utanför byn. En ny väg längs Frostgatan skulle förutom stora kostnader också 
innebära längre körvägar och negativa konsekvenser för miljön.  

Fastigheten Bergån 6, 18 januari 2016 

Fastighetsägarna framför i skrivelse att de är oroliga för att trafiken genom Ödåkra ökar när 
bommarna försvinner och undrar de hur trafikflödet ska styras genom Ödåkra. Fastighetsägarna 
menar att fastigheternas värde riskerar att minska längs den väg där trafikflödet leds och und-
rar därför om möjligheterna att begära kompensation för ägarna till de berörda fastigheterna. 
Vidare upplever fastighetsägarna att många inte håller angivna hastighetsbegränsningar i sam-
hället, varför fysiska farthinder önskas för att reducera hastigheterna. Fastighetsägarna menar 
att det borde göras åtgärder för att minska genomfartstrafiken genom Ödåkra och framför att 
den sedan tidigare utlovade sammankopplingen av Marknadsvägen med antingen väg 111 eller 
Allerumsvägen vore önskvärd. Avslutningsvis efterfrågar fastighetsägarna en alternativ väg för 
gående och cyklister mot Väla skog, när Södra Rälsgatan stängs.  

Kommentar: Planförslaget innebär en förändring av trafikflödena i Ödåkra då befintliga plankors-
ningar mellan järnvägen och övriga trafikslag ersätts med planskilda korsningar i nya lägen. Den 
största påverkan har stängningen av Björkavägens plankorsning, vilken ersätts av en planskildhet, 
centrumkopplingen, mellan Fleningevägen och Horsarydsvägen. Förändringen bedöms medföra en 
ökning av trafiken på Centralgatan. Synpunkterna avseende hastighetsreducerande åtgärder tas 
med in i arbetet med den övergripande trafiken i Ödåkra till följd av järnvägens ombyggnad.  

I järnvägsutbyggnaden ingår ingen väg i södra Ödåkra som avlastar de centrala delarna. I en 
framtid kan dock den södra planskildheten förlängas mot Allerumsvägen i nordväst och mot Ka-
nongatan i sydost. 

Detaljplanen har kompletterats med en gång- och cykelväg längs järnvägen söderut mot Väla 
skog. Förbi bostadsfastigheterna söder om Lövskogsgatan och norr om Toftagatan ryms det ingen 
gång- och cykelväg, utan där hänvisas gående till parallella bostadsgator. 

Fastigheten Björka 2:4, 19 januari 2016 

Fastighetsägarna invänder i en skrivelse mot den planerade vägen som korsar fastigheten. Den 
skogsplantering, bestående av ek, bok och al, som finns på platsen gjordes enligt fastighetsägar-
na för 50 år sedan för att skapa en trevlig och inspirerande miljö och planerades av Ulla Molin. 
Naturområdet har enligt fastighetsägaren en rik flora och fauna med ett flertal sippor, ett 50-tal 
fågelarter och bland annat fasan, rådjur, hare och rapphöns. Området ligger i direkt anslutning 
till Duvestubbe naturreservat och omfattar cirka 15 000 m2, som försvinner i och med förslaget 
till detaljplan.  
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Fastighetsägarna skulle föredra en anslutning från Marknadsvägen till Allerumsvägen, alternativ 
ett, i förstudien från 2001. Fastighetsägarna menar att det avleder trafik från Ödåkra centrum 
utan att påverka vare sig människor eller växt- och djurlivet i deras skog eller Duvestubbe skog, 
samtidigt som det skapar en alternativ väg mellan Väla marknadsplats och Allerumsvägen.  

Kommentar: Yttrandet har inkommit för sent i samförstånd mellan fastighetsägaren och stads-
byggnadsförvaltningen. Utifrån Lantmäteriets flygfotoarkiv kan konstateras att planteringen av 
skogspartiet gjordes någon gång mellan 1991 och 1996, varför stadsbyggnadsförvaltningen be-
dömer att skogspartiet snarare är 25 år gammalt. På ortofotot från 2016 framgår att en tredjedel 
av skogspartiet har avverkats. 

Då befintliga plankorsningar i södra Ödåkra tas bort i och med järnvägsutbyggnaden är det viktigt 
att bostadsbebyggelsen väster om järnvägen knyts till tätorten. En placering i Marknadsvägens 
förlängning hade distanserat bebyggelsen i området från Ödåkra och istället knutit den mot Väla 
vilket bedöms vara negativt för de boende i området. I en framtid kan den nu föreslagna vägen 
också förlängas mot Allerumsvägen i nordväst och mot Kanongatan i sydost, och försörja framtida 
utbyggnadsområden både väster och öster om järnvägen.  

Förstudien, som genomfördes 2001, gjordes med det huvudsakliga syftet att reducera den tunga 
transporttrafiken genom Ödåkra till och från Iborns blommor på fastigheten Björka 2:4. Sedan 
förstudien gjordes har förutsättningarna förändrats genom att Iborns blommor har flyttat från 
området, plankorsningarna i Ödåkra kommer att stängas i och med utbyggnaden av järnvägen 
och att utbyggnad av Ödåkra pågår mot söder. Den föreslagna sträckningen bedöms, trots att 
både ekologiska och rekreativa kvaliteter påverkas negativt, vara mest fördelaktig ur ett samhäll-
sperspektiv.  

Fastigheten Björka 16:2, 18 januari 2016 

Fastighetsägaren motsätter sig i skrivelse att järnvägen tar mer plats på bredden förbi fastighet-
en Björka 16:2 och att därmed större yta av fastigheten tas i anspråk. Vidare framför fastighets-
ägaren att infarten från Södra Rälsgatan, inklusive lyktstolpar, grindstolpar med mera, behöver 
flyttas, lämpligen till ett läge vid fastighetens nordöstra hörn från Ängavångsgatan. Den nya 
uppfarten behöver leda fram till samma sida av huset som den befintliga för att kunna nå hus, 
parkeringsytor och garage. Fastigheten har idag ett staket mot dagens framsida längs Södra 
Rälsgatan i väster. Fastighetsägaren vill att staketet ersätts eller flyttas till den östra fastighets-
gränsen som blir ny framsida. Fastighetsägaren förordar en smal vall som bullerskydd mot järn-
vägen, då en vall kan smälta in i naturen och bidra till den biologiska mångfalden på ett bättre 
sätt än ett plank. Vidare undrar fastighetsägaren om riktlinjerna för ersättning för plantering av 
nya träd, som kompensation för äldre träd som behöver fällas vid flytt av infarten. 

Den mark som ligger mellan fastigheten och Ängavångsgatan där den nya utfarten hamnar ägs 
idag av Skanska. Fastighetsägaren förutsätter att den nya tillfarten till fastigheten kommer att  
köpas loss, så att fastigheten får direkt anslutning från den allmänna vägen. Fastighetsägaren 
konstaterar att förlängningen av Ängavångsgatan söderut ser ut att påverka fastighetens syd-
östra hörn som är en anlagd del av trädgården. 

Kommentar: Detaljplanen, och järnvägsplanen, har efter samrådet justerats utifrån förändringar 
vad gäller utbredning och innehåll. Intrånget på fastigheten Björka 16:2 begränsas i nu liggande 
förslag till en mycket liten del i fastighetens sydvästra hörn. Intrånget på fastighetens sydöstra 
hörn inte längre finns kvar. Trafikverket ansvarar för utbyggnaden och för att nödvändiga skydds-
åtgärder vidtas för att minimera påverkan i anslutning till järnvägsutbyggnaden. Det är därför 
också Trafikverkets standard och riktlinjer avseende exempelvis behov av bullerskydd och ekono-
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misk kompensation för åtgärder som är en konsekvens av järnvägsutbyggnaden, som är styrande i 
projektet. Vad gäller utformningen av bullerskydden lägger staden stor vikt vid att de både ger god 
bullerdämpning och får en tilltalande gestaltning.  

Delar av fastigheten Björka 16:1, som vid tiden för samrådet ägdes av Skanska, har köpts av 
Helsingborgs stad. Det inkluderar marken där den nya utfarten kommer att ligga.  

Fastigheten Fjällugglan 1, 18 januari 2016 

Fastighetsägarna menar i en omfattande skrivelse att en vägkoppling mellan Allerumsvägen och 
Marknadsvägen väster om Duvestubbe skog behövs för att avlasta Ödåkra från genomfartstra-
fik. Vidare anser fastighetsägarna att Björkavägen bör göras planskild och ersätta den före-
slagna centrumkopplingen, som anses innebära negativa konsekvenser för fastigheten Fjällugg-
lan 1 i form av betydande ökning av trafikflödena utanför fastigheten, med buller, utsläpp, ökat 
ljusinsläpp, försämrad utemiljö i trädgården och ökad risk för vid utfarten som följd. Därutöver 
menar fastighetsägarna att fastigheten påverkas negativt av att befintligt grönområde med upp-
vuxna träd försvinner. Centrumkopplingen bör, enligt fastighetsägarna, förläggas till Vintappa-
regatan eller så långt från fastigheten som möjligt i Horsarydsvägens nuvarande sträckning.  

Fastighetsägarna framför att deras häck under inga omständigheter får påverkas eller avverkas 
till följd av anläggning av vägen och gång- och cykelvägen. De påpekar också att gångtunneln vid 
Björkavägen är en viktig länk mellan samhällets östra och västra sida och att den ger möjlighet 
till snabb förflyttning mellan plattformarna.  

Fastighetsägarna framför att vägtrafik inte har tagits i beaktande i den bullerutredning, tillhö-
rande miljökonsekvensbeskrivningen, som fanns tillgänglig under samrådet, varför fastighetsä-
garna önskar att bullermätningar ska utföras på fastigheten på grund av den ökade vägtrafiken.  

Fastighetsägarna framställer anspråk på ersättning enligt Regeringsformen, Miljöbalken och 
Plan- och bygglagen. De framför också att bullerskyddande åtgärder, exempelvis i form av 
fönsterbyten på fastighetens samtliga plan och andra bullerskyddande åtgärder, reparationer av 
skador till följd av exempelvis vibrationer från ökad trafik/anläggningsarbeten, ska bekostas av 
Helsingborgs stad. Vidare måste, enligt fastighetsägarna, också byggnadens kulturhistoriska 
värden beaktas.  

Fastighetsägarna föreslår att vägbeläggningen ska utgöras av ”tyst asfalt” och att tung trafik inte 
ska tillåtas via centrumkopplingen, alternativt endast på begränsade tider under vardagar. De 
föreslår också en sänkning av hastigheten från 40 km/h till 30km/h och anläggning av farthin-
der (dynamiska för bättre trafikflöden och färre inbromsningar/accelerationer) vid centrum-
kopplingen av säkerhets- och miljöskäl, elektroniska skyltar som visar fordonets hastighet, för-
bud mot mopedkörning på gång- och cykelväg, plantering av allé längs hela centrumkopplingen 
som kan utgöra en grön kuliss och minska påverkan från ökade utsläpp samt en fysisk avgräns-
ning mellan planerad gång- och cykelväg och körbanan, särskilt i tunneln, för att öka säkerheten 
för oskyddade trafikanter.  

Fastighetsägarna framför att de anser att de framförda åtgärderna är rimliga, för att minimera 
skadan på deras enskilda intressen och att det allmänna intresset endast kan ges företräde om 
åtminstone dessa åtgärder genomförs. Fastighetsägarna framför också att de även vid genomfö-
rande av dessa åtgärder anser sig ha rätt till skadestånd för minskat marknadsvärde.  

Vidare anser fastighetsägarna att informationen kring torgets utformning är mycket knapphän-
dig. De anser inte att det finns ett behov av torg på spårets båda sidor och att den negativa på-
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verkan kan minskas betydligt om centrumkopplingen istället omges av grönytor. Fastighetsä-
garna anser att behovet för stadsbussarna att passera under järnvägen och vända på Vintappa-
regatan är mycket litet och att ändhållplats på spårets östra sida på Centralgatan är tillräckligt. 
På så vis, menar de, att också bullernivåerna kan reduceras på järnvägens västra sida. Om torget 
ändå blir av borde det i största möjliga utsträckning utgöras av grönytor, park och planteringar. 
De menar att även parkeringsytan norr om fastigheten bör planläggas som park.  

Avslutningsvis menar fastighetsägarna att det är viktigt att det vid utformning av torgen beaktas 
att torgen inte kommer att utgöra en naturlig uppehållsplats. De framför också att Helsingborgs 
stad måste verka för meningsfulla aktiviteter för barn och unga och att uppförande av en fritids-
gård i Ödåkra bör stå högt på agendan. 

Kommentar: Utbyggnaden av järnvägen, som är av riksintresse, till dubbelspår är ett allmänt in-
tresse som ställt mot enskilda intressen väger mycket tungt.  

En placering av den planskilda korsningen i nuvarande läge vid Björkavägen är inte möjlig på 
grund av den sträcka och de ytor som krävs för att nå tillräckligt djupt med gatan under järnvä-
gen. Kopplingen hade inneburit en betydande direkt påverkan på ett dussin fastigheter på järnvä-
gens båda sidor och en indirekt påverkan på ännu fler, däribland Fjällugglan 1, till följd av de åt-
gärder som hade krävts för att möjliggöra tillfart till vägen. En lokalisering i Vintapparegatan 
eller genom att följa Horsarydsvägens nuvarande dragning är inte heller möjlig till följd av de ytor 
och avstånd som krävs för att komma tillräckligt djupt med gatan under järnvägen. Vägen har 
placerats på längsta möjliga avstånd från fastigheten utifrån bland annat väggeometrin. Detalj-
planen har justerats så att gångtunneln vid Björkavägen kan anpassas till järnvägens ombyggnad 
och vara kvar i samma läge. Avsikten är att ombyggnaden ska genomföras i samband med utbygg-
naden av järnvägen.   

I tunneln till centrumkopplingen kommer gång- och cykeltrafiken att vara separerad från biltrafi-
ken med höjdskillnad och räcke. Detta regleras dock inte i detaljplanen utan hanteras i projekte-
ring och genomförande. Planbeskrivningen har kompletterats med en beskrivning av detta. Frågor 
om vägbeläggning, hastighetsbegränsningar, farthinder, begränsningar för vissa fordonstyper och 
andra trafikfrågor hanteras inte heller inom ramen för detaljplaneprocessen. 

Bullerutredningen har uppdaterats till att även inkludera vägtrafikbuller från centrumkopplingen. 
Planhandlingarna har också kompletterats med en reglering av bullerskärm till en högsta höjd av 
1,8 meter på gatumark vid fastighetsgräns till bland andra Lappugglan 1.  

Trafikverket ansvarar för utbyggnaden och för att nödvändiga skyddsåtgärder, exempelvis på 
uppvuxen vegetation och häckar, vidtas för att minimera påverkan i anslutning till järnvägsut-
byggnaden. Trafikverket ansvarar för att göra vibrationsmätningar och eventuella åtgärder i 
tillräcklig omfattning för att säkerställa att järnvägsutbyggnaden och de vägutbyggnader som 
följer av den inte medför att skador på byggnader uppstår eller att människors hälsa påverkas 
negativt. I detaljplanens miljökonsekvensbeskrivning finns en översiktlig redovisning av vibrationer.  

Det är också Trafikverkets standard och riktlinjer avseende exempelvis behov av bullerskydd och 
ekonomisk kompensation som är styrande i projektet. Vad gäller utformningen av bullerskydden 
lägger staden stor vikt vid att de både ger god bullerdämpning och får en tilltalande gestaltning, 
och Helsingborgs stad har genomfört parallella uppdrag för utformningen av bland annat Ödåkra 
stationsområde med torg och gator. Det förslag som kommer att ligga till grund för gestaltningen 
av stationsområdet är ritat av Wingårdhs Arkitekter. Avsikten är att stationsområdet och torget 
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på den västra sidan ska få en grön karaktär, vilket har förtydligats i granskningshandlingarna. 
Inom gatumarken regleras också att plantering ska finnas. 

Bussläget vid Vintapparegatan har utgått som förutsättning för förslaget till förmån för stopp på 
Centralgatan. I framtiden kan det trots det komma att bli aktuellt med ett stopp väster om järnvä-
gen i anslutning till eller på torgytan, då Ödåkra förväntas växa, bland annat mot väster.  

En vägkoppling mellan Allerumsvägen och Marknadsvägen, med planskildhet i Marknadsvägens 
förlängning, skulle medföra att bebyggelsen i sydvästra delen av Ödåkra inte knyts till samhället, 
utan istället mot Väla, vilket bedöms skulle vara negativt för de boende i området. Trafikflödena 
från väster genom Ödåkra är idag relativt små och en ”genväg” till Väla kan förväntas leda till en 
ökad belastning på Allerumsvägen, vilket på grund av vägens status i nuläget inte är önskvärt.  

Önskan om en fritidsgård i Ödåkra är inte en fråga som hanteras i detaljplanen. Önskemålet har 
förmedlats vidare i samtal med berörda förvaltningar inom Helsingborgs stad.  

Fastigheten Järnsparven 4, 3 december 2015 

Fastighetsägaren framför i skrivelse en oro över att de som bor runt Häggatan, Cedergatan, Ek-
gatan och Bokgatan blir isolerade från byn och centrum. Fastighetsägaren framför att de upp-
skattar Duvestubbe skog och naturen som finns där, men anser ändå att en koppling mellan 
Fabriksgatan och Häggatan, via en väg i Duvestubbe skogs östra kant, på bästa sätt knyter de 
boende vid Häggatan, Cedergatan, Ekgatan och Bokgatan till centrum i Ödåkra. 

Kommentar: Den södra planskildheten är placerad så att kopplingen mellan bebyggelsen kring 
Häggatan, Ekgatan, Bokgatan och Cedergatan och övriga delar av Ödåkra tätort finns kvar. Plan-
beskrivningen har dock kompletterats med en skrivning om att en gång- och cykelkoppling mellan 
Fabriksgatan och Häggatan genom naturområdet ytterligare skulle förbättra tillgängligheten för 
gående och cyklister inom området. 

Fastigheten Lappsparven 5, 7 januari 2016 

Fastighetsägarna framför i skrivelse önskemål om att garageportarna på deras befintliga garage 
flyttas och att en ny hårdgjord infart anläggs från N P Mathiassons gata. Vidare önskas häcken i 
fastighetens västra gräns ersättas med staket eller mur, då häcken inte kommer att kunna un-
derhållas. 

Kommentar: Detaljplanen har efter samrådet justerats så att planskildheten har flyttats till nytt 
läge. Påverkan på fastigheten kvarstår därför inte och infart kommer att kunna ske som tidigare.  

Fastigheten Lappugglan 1, 7 januari 2016 

Fastighetsägarna uppmanar i sin skrivelse till dialog för att hitta en lösning som är godtagbar 
både avseende riksintresset för järnväg och för de boende som påverkas. Fastighetsägarna me-
nar att dialogen har försämrats under projektets gång och känner en oro för konsekvenserna. 

Enligt fastighetsägarna är deras viktigaste synpunkt att de kulturhistoriska värdena beaktas så 
att intrånget på fastigheten minimeras, och att spåravståndet därför sätts till 4,5 meter och inte 
det föreslagna 6,0 meter. Vidare efterfrågas dialog kring utformningen av bullerskyddet. Vidare 
efterfrågas möjligheten att ge synpunkter på entreprenadgränser, och beskrivningar av planerade 
insatser för att säkra mot sättningar och sprickbildningar liksom för att lösa säkerheten vid spåret. 
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Vidare motsätter sig fastighetsägarna en placering av gång- och cykelvägporten vid Drivhusga-
tan, då den skapar problem avseende tillgängligheten till fastigheten, och påpekar att gång- och 
cykelvägen inte är tillgänglighetsanpassad.  

Fastighetsägarna har synpunkter på hur staden ska bistå berörda fastighetsägare och erbjuda 
inlösen eller ersättning för skada såsom värdeförsämringar eller merkostnader till följd av järn-
vägsutbyggnaden. Fastighetsägarna förespråkar inlösen av fastigheterna närmast spåret för att 
möjliggöra för rundkörning för bland annat renhållningsfordon. Vidare yrkar fastighetsägarna 
på inlösen till tidigare marknadspris, i det fall deras synpunkter inte hörsammas. 

Fastighetsägarna framför att de, om de föreslagna insatserna inte går att lösa, är öppna för att 
diskutera inlösen av fastigheten. De gör även anspråk på ersättning för ingrepp på fastigheten, 
inlösen av delar av fastigheten och värdeminskning för fastigheten och menar att fastighetsvär-
dering ska utföras utifrån nuvarande förhållanden och inte planerad utformning. Vidare föreslås 
att en inlösen av samtliga fastigheter närmast spåret kan vara ett alternativ som skulle under-
lätta för planerad byggnation. 

Kommentar: I denna samrådsredogörelse ingår endast en sammanfattning av inkomna skrivelser.  
Ytterligare dialog med fastighetsägarna har skett både på de boendes och på Trafikverkets ini-
tiativ efter samrådet. Skrivelsen finns i sin helhet hos stadsbyggnadsförvaltningen. 

Trafikverket ansvarar för utbyggnaden och för att nödvändiga skyddsåtgärder vidtas för att mi-
nimera påverkan i anslutning till järnvägsutbyggnaden. Det är därför också Trafikverkets stan-
dard och riktlinjer avseende exempelvis behov av bullerskydd, säkerhetsåtgärder och ekonomisk 
kompensation som är styrande i projektet. Vad gäller utformningen av bullerskydden lägger sta-
den stor vikt vid att de både ger god bullerdämpning och får en tilltalande gestaltning.  

Vad gäller spåravstånd bör markanspråken så långt möjligt minimeras. Ett mindre spåravstånd än 
sex meter skulle dock förlänga byggtiden och medföra begränsningar på tågtrafiken vid anläg-
gandet av det nya spåret i form av avstängningar och hastighetsnedsättningar samt försvåra drift 
och underhåll då hastigheten på intilliggande spår behöver sänkas vid arbete i spårområdet.  

Gång- och cykeltunneln som i samrådsförslaget var lokaliserad i Drivhusgatans förlängning har i 
granskningsförslaget flyttats till nytt läge söderut mellan Södra Rälsgatan och Fabriksgatan. För 
fastigheten Lappugglan 1 har därmed intrånget minskats och blir till ytan sett marginellt. Den 
flyttade tunneln innebär även att sophantering och utfart från fastigheten bör kunna fortsätta 
relativt oförändrat mot dagens förhållanden.  

Fastigheten Lappugglan 4, 13 januari 2016 

Fastighetsägaren framför i skrivelse att samrådsmötet bör göras om då det var begränsat med 
tid för varje berörd person. Fastighetsägaren saknar information om hur fastighetsägarna ska 
kompenseras för mark som tas i anspråk för järnvägen och undrar om hela fastigheter kommer 
att lösas in eller om kompensation sker för värdeminskning. Vidare undrar fastighetsägaren om 
det är tillåtet att ha högspänningsledningar så nära bostäder och om det finns mätning-
ar/beräkningar på vibrationer. Fastighetsägaren upplever att vibrationerna i bostaden har ökat 
sedan bytet från träslipers till betongslipers, och befarar att vibrationerna kommer att öka yt-
terligare när spåret kommer närmre. 

Kommentar: Ett ytterligare möte arrangerades av de boende längs Södra Rälsgatan på de boendes 
begäran. Vid detta möte deltog representanter från Trafikverket och från Helsingborgs stad. Där-
efter har Trafikverket bjudit in till ytterligare ett dialogtillfälle där fastighetsägaren kunnat boka 
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tid och representanter från Helsingborgs stad deltog. Det är Trafikverkets standard och riktlinjer 
avseende exempelvis behov av bullerskydd, säkerhetsåtgärder och ekonomisk kompensation som 
är styrande i projektet. Trafikverket ansvarar för att göra vibrationsmätningar och eventuella 
åtgärder eller förvärv i tillräcklig omfattning för att säkerställa att järnvägsutbyggnaden inte 
medför att skador på byggnader uppstår eller att människors hälsa påverkas negativt. I detaljpla-
nens miljökonsekvensbeskrivning finns en översiktlig redovisning av vibrationer.  

Fastigheterna Lappugglan 5 och Lappugglan 6, 18 januari respektive 8 januari 2016 

Fastighetsägarna till Lappugglan 5 och 6 framför var för sig snarlika synpunkter på detaljplane-
förslaget, varför de sammanfattas och kommenteras gemensamt. Fastighetsägarna framför att 
de kulturhistoriska värdena på fastigheterna Lappugglan 5 och Lappugglan 6 och i intilliggande 
kvarter bör beaktas och att intrånget minimeras vilket skulle medföra att uppvuxna träd kan 
behållas. Vidare anser de att det bör säkerställas att Trafikverket bygger järnvägen med 4,5 
meter spåravstånd istället för föreslagna 6,0 meter, enligt tidigare presenterat alternativ. De 
efterfrågar också att planen kompletteras med trafikflödesmätningar. 

Fastighetsägarna påpekar att det måste säkerställas att ombyggnaden av järnvägen, på samtliga 
områden, uppfyller gällande regler och gränsvärden för buller i samband med spårtrafik. Vidare 
menar fastighetsägarna att handlingarna behöver förtydligas så att konsekvenserna av föresla-
gen plan framgår. 

Avslutningsvis önskar fastighetsägarna att Helsingborgs stad aktivt ställer sig bakom ett krav på 
inlösen av fastigheterna närmast järnvägen, om ovanstående inte kan uppfyllas. Fastighetsägar-
na efterfrågar också ett möte där situationen kan diskuteras och en lämplig lösning hittas.   

Kommentar: Ytterligare dialog har hållits mellan fastighetsägarna och Trafikverket där även 
Helsingborgs stad har deltagit. Byggnaderna inom fastigheterna Lappugglan 5 och 6 har bedömts 
vara av högsta kulturhistoriska värde och utgör tillsammans med en rad lindar en sammanhållen 
miljö med kulturhistoriskt värde, vilket framgår av planhandlingarna. Vad gäller spåravstånd bör 
markanspråken så långt möjligt minimeras. Ett mindre spåravstånd än sex meter skulle dock för-
länga byggtiden och medföra begränsningar på tågtrafiken vid anläggandet av det nya spåret i 
form av avstängningar och hastighetsnedsättningar samt försvåra drift och underhåll då hastig-
heten på intilliggande spår behöver sänkas vid arbete i spårområdet, varför fördelarna med det 
större avståndet bedöms överväga nackdelarna. 

Trafikverket ansvarar för utbyggnaden och för att nödvändiga skyddsåtgärder vidtas för att mi-
nimera påverkan i anslutning till järnvägsutbyggnaden och följa gällande regler och gränsvärden. 
Det är också Trafikverkets standard och riktlinjer avseende exempelvis behov av bullerskydd, sä-
kerhetsåtgärder och ekonomisk kompensation som är styrande i projektet.  

Planbeskrivningen har kompletterats med information om dagens trafikflöden och hur trafiken är 
tänkt att gå i Ödåkra efter utbyggnaden av järnvägen.  

Fastigheten Ljungan 10, 18 januari 2016 

Fastighetsägaren framför i skrivelse att järnvägsutbyggnaden innebär betydande olägenhet 
både privat och för verksamheten, och önskar svar på frågor kring ytor för verksamheten, mar-
kersättning på annan plats och vilka ersättningsregler som gäller.  

Kommentar: Under arbetet med granskningshandlingarna har fastigheten Ljungan 10 förvärvats 
av Trafikverket, varför den tidigare fastighetsägarens synpunkter inte längre är relevanta. 
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Fastigheterna Lärkfalken 3, 14 och Morkullan 1, 15 januari 2016 

Fastighetsägarna framför i ett omfattande gemensamt yttrande en rad synpunkter på hur 
vändmöjligheter, parkering, sophantering med mera är löst i samrådshandlingen, då Södra 
Rälsgatan stängs. Vidare ifrågasätter fastighetsägarna om riktvärden för buller kan följas, de 
menar att bullerskydden både innebär intrång på fastigheterna och påverkar solförhållandena, 
samtidigt kommer den idag relativt gröna utsikten från fastigheterna att försvinna när lindarna 
tas bort. Fastighetsägarna känner en oro för risker och elektromagnetiska fält från järnvägen, 
liksom för ökade vibrationer och att förändringar på grundvattnet till följd av järnvägsbyggna-
den kan påverka fastigheterna negativt. 

Mer övergripande framför fastighetsägarna att bland annat bullerskydden kommer utgöra en 
barriär mellan östra och västra Ödåkra, att höga naturvärden med en rik fauna försvinner med 
lindarna. Fastighetsägarna hänvisar också till skrivelsen från Ödåkra byaförening. 

Fastighetsägarna anser att detaljplanen medför avsevärd skada på fastigheternas värde, och 
menar att det är svårt att bedöma om skadan kommer att vara avhjälpt när järnvägen är klar. 
Fastighetsägarna påpekar att större investeringar i fastigheterna Lärkfalken 3 och 14 har gjorts 
de senaste åren utifrån en positiv tro på de tidigare framlagda planerna.  

Avslutningsvis framför fastighetsägarna att de ser två rimliga alternativ. Antingen att fastighet-
erna Lärkfalken 3 och 14 samt Morkullan 1 och 9 blir inlösta, eller att spåret skjuts västerut med 
ett spåravstånd på 4,5 meter och att tidigare föreslagen cykelväg genomförs, då det skulle ha en 
stor betydelse för de boende öster om järnvägen.  

Kommentar: Förslaget har, bland annat till följd av inkomna synpunkter under samrådet, justerats 
så att Södra Rälsgatan flyttas öster ut genom att fastigheterna Lärkfalken 3 och 14 samt Morkul-
lan 1 och 9 löses in. Staden och Trafikverket samverkar kring hantering av inlösen av fastigheter-
na. Dialog har genomförts mellan fastighetsägarna, Trafikverket och staden kring dessa frågor. 
Flytten av Södra Rälsgatan innebär att det inte längre är aktuellt med vändplatser, att rundkör-
ning blir möjlig och att sophämtning kan fortsätta fungera som idag. 

Fastigheten Lärkfalken 10, 15 januari 2016 

Fastighetsägaren ifrågasätter i skrivelse under samrådet att boende i området ska behöva dra 
sina sopor över 100 meter till en gemensam uppsamlingsplats och menar att renhållningsfordo-
nen utan problem kan backa. NSR har, enligt fastighetsägaren, planer på att förse sina fordon 
med fjärrkörningsutrustning så att de kan gå vid sidan av bilen och därmed backa med fri sikt.  

Kommentar: Förslaget har, bland annat till följd av inkomna synpunkter under samrådet, justerats 
så att Södra Rälsgatan flyttas öster ut genom att fastigheterna Lärkfalken 3 och 14 samt Morkul-
lan 1 och 9 löses in. Flytten av Södra Rälsgatan innebär att det inte längre är aktuellt med vänd-
platser, att rundkörning blir möjlig och att sophämtning kan fortsätta fungera som idag.  

Fastigheten Lärkfalken 11, 18 januari 2016 

Fastighetsägaren framför i skrivelse under samrådet att de inte anser det acceptabelt att behöva 
gå med sopor till en gemensam uppsamlingsplats. Vidare påpekar fastighetsägarna att Södra 
Rälsgatan är en populär cykel-, motions- och gångväg som de inte vill vara utan och att det be-
hövs ett alternativ om den ska stängas. De befarar också att föreslagen järnvägsplan medför 
värdesänkningar på fastigheterna.  
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Vidare framför fastighetsägaren frågor kring hur planen påverkar Duvestubbe skog och övrig 
vegetation, hur snöröjning och framkomlighet för räddningstjänst kommer att fungera, om av-
stånd mellan fastigheter och järnväg och om bullerskyddens utformning. 

Kommentar: Förslaget har, bland annat till följd av inkomna synpunkter under samrådet, justerats 
så att Södra Rälsgatan flyttas öster ut genom att fastigheterna Lärkfalken 3 och 14 samt Morkul-
lan 1 och 9 löses in. Flytten av Södra Rälsgatan innebär att det inte längre är aktuellt med vänd-
platser, att rundkörning blir möjlig och att sophämtning kan fortsätta fungera som idag.  

De befintliga plankorsningarna vid Häggatan och Södra Rälsgatan kommer att stängas och gå-
ende och cyklister kommer att hänvisas till nya planskilda gång- och cykelvägar vid Södra Rälsga-
tan och vid Ängavångsgatans förlängning för att ta sig över järnvägen. 

Trafikverket ansvarar för utbyggnaden och för att nödvändiga skyddsåtgärder vidtas för att mi-
nimera påverkan i anslutning till järnvägsutbyggnaden. Det är därför också Trafikverkets stan-
dard och riktlinjer avseende exempelvis behov av bullerskydd, säkerhetsåtgärder och ekonomisk 
kompensation som är styrande i projektet. Vad gäller utformningen av bullerskydden lägger sta-
den stor vikt vid att de både ger god bullerdämpning och får en tilltalande gestaltning.  

Fastigheten Lärkfalken 12, 8 januari 2016 

Fastighetsägarna menar i skrivelse under samrådet att tillgängligheten till Duvestubbe och 
andra natur- och bostadsområden väster om järnvägen blir sämre när de planskilda korsning-
arna kommer längre från Tujagatan, även bullerskärmarna försämrar kopplingen mellan östra 
och västra delen av samhället. Vidare menar fastighetsägarna att gång- och cykelväg längs spå-
ret i Ödåkra verkar saknas, och påpekar att biologiska och estetiska värden går förlorade när 
äldre friska och vackra träd måste fällas. 

Vidare ifrågasätter fastighetsägarna hur avfallshantering, räddningstjänstens tillgänglighet och 
snöröjning ska fungera enligt samrådsförslaget. Fastighetsägarna undrar om vibrationer från 
järnvägen har analyserats och hur grundvattnet påverkas. 

Fastighetsägarna åberopar kompensation för fastighetens förlorade marknadsvärde till följd av 
detaljplanen. De framför att man inte anser att planen är tillräckligt genomtänkt och att risken 
för skadlig påverkan på människor, natur, miljö och viktiga samhällsfunktioner är för stor för att 
kunna godtas.  

Kommentar: Förslaget har, bland annat till följd av inkomna synpunkter under samrådet, justerats 
så att Södra Rälsgatan flyttas öster ut genom att fastigheterna Lärkfalken 3 och 14 samt Morkul-
lan 1 och 9 löses in. Flytten av Södra Rälsgatan innebär att det inte längre är aktuellt med vänd-
platser, att rundkörning blir möjlig och att sophämtning kan fortsätta fungera som idag.  

De befintliga plankorsningarna vid Häggatan och Södra Rälsgatan kommer att stängas och gå-
ende och cyklister kommer att hänvisas till nya planskilda gång- och cykelvägar vid Södra Rälsga-
tan och vid Ängavångsgatans förlängning för att ta sig över järnvägen. Den befintliga gångtunneln 
vid Björkavägen kommer också att finnas kvar. Detaljplanen har kompletterats med en gång- och 
cykelväg längs järnvägen söderut mot Väla skog. Förbi bostadsfastigheterna söder om Lövskogsga-
tan och norr om Toftagatan ryms det ingen gång- och cykelväg, utan där hänvisas gående till pa-
rallella bostadsgator. 

Trafikverket ansvarar för utbyggnaden och för att nödvändiga skyddsåtgärder vidtas för att mi-
nimera påverkan i anslutning till järnvägsutbyggnaden. Det är därför också Trafikverkets stan-
dard och riktlinjer avseende exempelvis behov av bullerskydd och ekonomisk kompensation som är 
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styrande i projektet. Vad gäller utformningen av bullerskydden lägger staden stor vikt vid att de 
både ger god bullerdämpning och får en tilltalande gestaltning.  

Fastigheten Lärkfalken 13, 11 januari 2016 

Fastighetsägarna framför i en omfattande skrivelse att de inte är emot projektet, men menar att 
materialet genomgående hänvisar till kommande planering och utredningar och att det är otill-
räckligt. Fastighetsägarena önskar en analys av hur järnvägsutbyggnaden kommer att påverka 
Ödåkraborna fram till, under och efter genomförandet. Fastighetsägarna menar att det redan nu 
måste finnas en tydlig plan för trafiken under genomförandet och efter. En beskrivning av till-
gängligheten i orten efterfrågas.  

Vidare påpekar fastighetsägarna att bullerkrav för nyproduktion måste uppfyllas, i annat fall får 
aktuella fastigheter lösas in. Samtidigt framförs en oro om att bullerskydden riskerar att dela 
Ödåkra.  

Fastighetsägarna har synpunkter på hur staden ska bistå berörda fastighetsägare och erbjuda 
inlösen eller ersättning för skada såsom värdeförsämringar eller merkostnader till följd av järn-
vägsutbyggnaden. Fastighetsägarna förespråkar inlösen av fastigheterna närmast spåret för att 
möjliggöra för rundkörning för bland annat renhållningsfordon. Vidare yrkar fastighetsägarna 
på inlösen till tidigare marknadspris, i det fall deras synpunkter inte hörsammas. 

Vidare efterfrågar fastighetsägarna en konkretisering av hur allén med uppvuxna träd ska ersät-
tas och önskar att plantering av vuxna träd sker centralt i orten, i minst lika stor omfattning som 
tas bort. Fastighetsägarna efterfrågar också vidare utredning och beskrivning av vatten, en 
damm i naturområdet söder om Lövskogsgatan, som utgör en orörd biotop och fladdermöss i 
området.  

Kommentar: Trafikverket har efter samrådet genomfört och kompletterat utredningar, vilka ligger 
till grund för justeringar av planförslaget. Trafikverket ansvarar för utbyggnaden och för att nöd-
vändiga skyddsåtgärder vidtas för att minimera påverkan i anslutning till järnvägsutbyggnaden. 
Det är därför också Trafikverkets standard och riktlinjer avseende exempelvis behov av buller-
skydd, tillgänglighetskrav, säkerhetsåtgärder och ekonomisk kompensation som är styrande i pro-
jektet. Vad gäller bullerskydd lägger staden stor vikt vid att de både ger god bullerdämpning och 
får en tilltalande gestaltning. Dialog förs mellan staden och Trafikverket kring bullerskyddens 
utformning. 

I detaljplanens miljökonsekvensbeskrivning finns också en översiktlig beskrivning om förändrade 
trafikflöden till följd av att plankorsningarna ersätts med planskilda korsningar i nya lägen. Där 
finns också en kort beskrivning av hur trafiken påverkas under byggtiden.  

Förslaget har, bland annat till följd av inkomna synpunkter under samrådet, justerats så att Södra 
Rälsgatan flyttas öster ut genom att fastigheterna Lärkfalken 3 och 14 samt Morkullan 1 och 9 
löses in. Flytten av Södra Rälsgatan innebär att det inte längre är aktuellt med vändplatser, att 
rundkörning blir möjlig och att sophämtning kan fortsätta fungera som idag.  

Trafikverket ansvarar för att i samråd med Helsingborgs stad ersätta och balansera de biotoper 
som går förlorade på grund av järnvägsutbyggnaden, exempelvis genom plantering av nya allé-
träd och annan vegetation och att tillskapa dagvattendammar längs järnvägen. Planhandlingarna 
har kompletterats med bland annat en beskrivning av påverkan på naturområdet med dammen 
söder om Lövskogsgatan och om fladdermöss i området. 
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Fastigheten Ormvråken 14, 18 januari 2016 

Fastighetsägaren är i en skrivelse positiv till förslaget i stort, men påpekar att det är svårt att se 
de övergripande konsekvenserna av exempelvis bullerskyddens utformning. Fastighetsägaren 
ställer sig positiv till att befintlig tunnel vid Björkavägen bevaras som en genväg mellan platt-
formarna och undrar om det är möjligt att istället för två plattformar, bygga en mittplacerad 
plattform för en smalare och säkrare utformning.  

Kommentar: Planhandlingarna har justerats och kompletterats med beskrivning av hur förslaget 
ser ut. Trafikverket ansvarar för utbyggnaden och för att nödvändiga skyddsåtgärder vidtas för att 
minimera påverkan i anslutning till järnvägsutbyggnaden. Vad gäller utformningen av bullerskyd-
den lägger staden stor vikt vid att de både ger god bullerdämpning och får en tilltalande gestaltning.  

På grund av påverkan på spårens geometri och tillgänglighet till plattformarna är en mittplacerad 
plattform inte möjlig.  

Namninsamling, 13 januari 2016 

I en gemensam skrivelse framför elva personer boende vid Lövskogsgatan och Södra Rälsgatan, 
av flera skäl invändningar mot att få en gemensam uppsamlingsplats för sophanteringen. De 
boende önskar få behålla avfallshanteringen vid fastighetsgräns.  

Kommentar: Planförslaget har justerats så att rundkörning med renhållningsfordon kommer att 
vara möjlig.  

Ändringar efter samrådet 
Följande ändringar har gjorts efter samrådet.  

• Planområdet har utökats norr om Ödåkra för att möjliggöra bullervallar. 
• Användningsbestämmelsen T1 har preciserats till järnväg. 
• Horsarydsvägens nya sträckning utgår. Vägens slutliga läge bestäms i framtida planar-

bete. 
• Vissa parkytor runt centrumkopplingen planläggs istället som gatumark. Intentionen är 

fortsatt att delar av dessa ytor ska utgöras av någon typ av gatuplanteringar. 
• Befintlig detaljplan för Norrlyckeskolan (1283K-11416) upphävs. 
• Ytan som planläggs för TORG väster om spåret har minskats men intentionen att hela 

ytan ska utgöras av torg kvarstår. 
• Teknisk anläggning för fjärrvärmecentralen utgår ur detaljplanen. Anläggningen berörs 

inte. 
• Gångtunneln vid Björkavägen har fastställts i planen.  
• Det befintliga stationsområdet inklusive ytor vid Fabriksgatan utgår ur detaljplanen och 

hänskjuts till framtida planläggning.  
• Fastigheten Gulsparven 1:23 utgår. Fastighetens förutsättningar förändras inte från nu-

läget. 
• Ytor för gemensam sophantering har utgått.  
• Drivhusgatans gång- och cykelväg har utgått. 
• Ny gång- och cykelväg har tillkommit vid Södra Rälsgatan – Fabriksgatan. 
• Södra Rälsgatan har fått en ny sträckning på mark som idag är bostäder.  
• Ett flertal justeringar har gjorts avseende gränser mellan olika användningar samt av 

planområdets gräns mot omkringliggande befintliga fastigheter.  
• Den nya vägen mellan Bokgatan och Ängavångsgatan har justerats något, bland annat för 

att undvika intrång i Björka 16:2. 
• Gång- och cykelväg söder ut från Ödåkra har adderats till detaljplanen. 
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• Planläggning av teknisk anläggning mellan Väla skog och Ödåkra utgår.  
• Bestämmelse om bullerskärm mot väg har tillkommit vid gränsen mellan centrumkopp-

lingen och kvarteren Fjällugglan och Arbogaån. 
• Planbeskrivningen har kompletterats med en miljökonsekvensbeskrivning. 
• Planbeskrivningen har kompletterats med skrivningar utifrån justeringar på plankartan 

och i planbestämmelserna. Därutöver har redaktionella justeringar gjorts. 

Kvarstående synpunkter 
Kvarstående invändningar från samrådet finns om följande; utformning av bullerskydd längs 
järnvägen, att bullerskydden blir en barriär som delar samhället, att spåravståndet är satt till 6,0 
meter, att hänsyn inte tas till vilka konsekvenser det innebär för hela samhället, att det innebär 
ökad trafik på Centralgatan, placering av ny väg, påverkan på enskilda fastigheters värde, kom-
pensation för intrång och påverkan på fastighetsvärde, förslag på annan vägkoppling, planskild-
heten vid Björkavägen, placeringen av centrumkopplingen, anspråk på ersättning, utformningen 
av stationsområdet med torg på båda sidor om spåret, ny koppling mellan Fabriksgatan och 
Häggatan i utkanten av Duvestubbe skog, önskan eller krav på inlösen och önskemål om en 
mittplacerad plattform istället för två sidoplacerade. 

Sakägare enligt fastighetsförteckningen med synpunkter som inte blivit tillgodosedda 

• ägaren till fastigheten Berganden 4 
• ägaren till fastigheten Berglärkan 10 
• ägaren till fastigheten Bergån 6 
• ägaren till fastigheten Björka 2:4 
• ägaren till fastigheten Björka 16:2 
• ägaren till fastigheten Fjällugglan 1 
• ägaren till fastigheten Järnsparven 4 
• ägaren till fastigheten Lappugglan 1 
• ägaren till fastigheten Lappugglan 5 
• ägaren till fastigheten Lappugglan 6 
• ägaren till fastigheten Lärkfalken 13 

Övriga med synpunkter som inte blivit tillgodosedda 

• Ödåkra Byaförening (före detta Föreningen Ödåkraregionens Framtid) 
• Ägaren till fastigheten Bergån 1 
• Ägaren till fastigheten Bergån 2 
• Ägaren till fastigheten Lärkfalken 11 
• Ägaren till fastigheten Lärkfalken 12 
• Ägaren till fastigheten Ormvråken 14 

 
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

   
Björn Bensdorp-Redestam John Hellman Karin Kasimir 
planchef planarkitekt planarkitekt 

  
 Malin Bergman 
 planarkitekt 
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Detaljplan för del av fastigheten 

Ödåkra 1:80 med flera, Västkustbanan 
Samt ändring av stadsplan (1283K-11418), Ödåkra, 

Helsingborgs stad 

Granskningsutlåtande 
 

Detaljplanens syfte 
Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra för en utbyggnad av Västkustbanan 
till dubbelspår samt att möjliggöra för nya planskilda korsningar mellan järnvägstrafik och öv-
riga trafikslag. Syftet inkluderar förändring av plattformarnas läge och utsträckning, buller-
skydd och anläggningar i anslutning till järnvägen. Gällande stadsplan (1283K-11418) ändras 
genom att område för allmänt ändamål i anslutning till järnvägen upphävs. 

Granskning 
Detaljplanen har varit utställd för att granskas under tiden 11 september 2017- 11 oktober 
2017 samt remitterats till berörda myndigheter, nämnder med flera. Stadsbyggnadsnämnden 
beslutade om att ge planchefen delegation att besluta om granskning den 24 augusti 2017. 

Länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten har under granskningen yttrat sig över detaljplanen. 

Kända sakägare och hyresgästorganisationen har fått brev om granskningen. Granskningen 
annonserades i Helsingborgs dagblad den 6 och 10 september 2017 och på stadens hemsida. 
Under granskningstiden har nio skrivelser kommit från allmänheten. 

Yttranden 

Utan synpunkter på förslaget 
Följande har inget att invända mot planförslaget: 

• Kommunstyrelsen, 5 oktober 2017 
• Naturskyddsföreningen, 11 oktober 2017 
• Regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne, 6 oktober 2017 
• Räddningstjänsten Skåne nordväst, 4 oktober 2017 
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Myndigheter och statliga verk  

Länsstyrelsen, 11 oktober 2017 

Länsstyrelsen framför följande. 

Planteknik 

Länsstyrelsen vill uppmärksamma att plankartan är svårläst och att planbestämmelserna t1 och 
t2 saknas på vissa ställen i plankartan. Inför antagandet behöver kartan kompletteras för ökad 
läsbarhet och säkerställa att detaljplan och järnvägsplan överensstämmer med varandra avse-
ende planskilda passager.  

Risk för översvämning 

Länsstyrelsen vill uppmärksamma att det saknas underlag för hantering av dagvatten och ex-
trem nederbörd för de ytor som ligger utanför järnvägsplanens område, såsom allmän plats-
mark för torg. Länsstyrelsen anser att planbeskrivningen bör kompletteras med en beskrivning 
av dagvatten- och översvämningshanteringen inom dessa ytor. Även dessa ytors påverkan på 
miljökvalitetsnormer för vatten bör beskrivas. Det bör även tydligt framgå om området ligger 
inom verksamhetsområde för dagvatten eller inte.  

Hälsa och säkerhet 

Länsstyrelsen anser att nödvändiga restriktioner, uppförande av skydd eller skyddsavstånd för 
parkeringsytor, parkplanteringar eller avstånd mellan järnväg och andra vägar bör säkerställas i 
plankartan.  

Länsstyrelsens bedömning 

Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information inte några 
synpunkter på planförslaget utifrån 11 kap. 10-11 §§ PBL.  

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen har uppmärksammat att t1 och t2 fallit bort på vissa 
ställen och korrigerat detta redan under samrådet.  

Planbeskrivningen har kompletterats med förtydligande om att Ödåkra ligger inom verksamhets-
område för dagvatten. En kort beskrivning om att lokal fördröjning på plats eftersträvas samt en 
bedömning av påverkan MKN vatten har lagts till.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har valt att inte reglera skyddsavstånd till järnvägen i detaljplanen 
då dessa berör allmän plats där kommunen har rådighet och därmed kan styra placering. Vid be-
fintlig bebyggelse hanteras frågan av järnvägsplanen. 

Lantmäteriet, 6 oktober 2017 

Lantmäteriet framför att de uppmärksammat att ledningarnas placering inte har klarlagts och 
att en dialog pågår med ledningsägarna och trafikverket inom järnvägsprojektet. I detaljplanen 
har inga u-områden lagts ut.  

I övrigt har lantmäterimyndigheten ingen erinran.  

Kommentar: Lantmäterimyndighetens konstaterande är korrekt och lokalisering av ledningsrät-
ter/säkerställande av ledningar kommer att behöva lösas på annat vis än genom u-område. I nu-
läget finns ingen information om vilka ledningar som behöver flyttas samt hur dessa ska flyttas och 



 

3 (13) 

Granskningsutlåtande 
Dnr:387/2015 

Upprättad 20 november 2017 

därför är det inte möjligt att lägga ut u-områden i detaljplanen. Trafikverket ansvarar för dialo-
gen med ledningsägarna eftersom den förs inom ramen för järnvägsprojektet. 

Trafikverket, 10 oktober 2017 

Trafikverket framför att planbestämmelserna t1 och t2 inte finns på alla ställen där de behövs 
och noterar även att stadsbyggnadsförvaltningen redan uppmärksammat detta. Trafikverket 
noterar även att gång- och cykelbanan i kartblad 5 behöver justeras i sin sträckning då den är i 
konflikt med ett teknikhus som planeras i järnvägsplanen.  

Trafikverket anser att parkering ska anläggas minst 15 meter från närmsta spårmitt och att ett 
längre avstånd eller någon form av skydd kan behövas vid högtrafikerade banor om tågen 
bromsar in vid den aktuella platsen. Körytan inom parkeringsområdet kan anläggas 10 meter 
från spårmitt. Eventuella parkeringshus och parkeringsdäck har ett generellt avstånd om minst 
30 meter från järnvägen. Trafikverket vill att planbeskrivningen ska kompletteras med att tra-
fikverkets riktlinjer måste följas vid anläggande i järnvägens närhet.  

För avstånd mellan järnväg och väg samt gång- och cykelväg hänvisar trafikverket till att TDOK 
2014:0555 – BVS 1586.20 ska följas. 

Trafikverket påtalar att gatuplanteringarna i kartblad 2 och parkytorna i kartblad 3 kan komma 
i konflikt med elsäkerheten om träd och buskar planteras på ett sätt så att de skymmer sikten 
eller riskerar att orsaka lövhalka. Växternas fulla potentiella storlek och utbredningen behöver 
alltid tas hänsyn till för att undvika framtida problem. Trafikverket hänvisar till principskiss i 
”Transportsystemet i samhällsplaneringen” och att denna ska efterlevas i planläggning och ut-
formning av området.  

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen har efter granskningen korrigerat de bestämmelser som 
hade fallit bort i granskningsförslaget och justerat sträckningen av gång- och cykelvägen.  

Parkeringarnas placering är i dagsläget inte fastställd. Stadsbyggnadsförvaltningen förutsätter att 
det kommer att ske i dialog med trafikverket i det fortsatta arbetet med stationsmiljön. Planbe-
skrivningen har inte kompletteras med att trafikverkets riktlinjer måste följas enligt yttrandet.  

Eftersom trafikverket inte framför att dokumentet inte efterlevs i någon del av detaljplanen förut-
sätter stadsbyggnadsförvaltningen att planförslaget inte är i konflikt med föreslagen järnvägsplan.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har lång erfarenhet av problematiken av vegetation alltför nära 
järnväg och kommer av driftsskäl eftersträva att denna typ av konflikter inte ska riskera att upp-
stå. Var vegetation inte får finnas är inte lämpligt att reglera i detaljplan då det i första hand är en 
fråga om drift av ytorna.  

Nämnder och kommunala bolag  

Kulturnämnden, 27 oktober 2017 

Kulturnämnden framför att de inte har någon erinran mot planen. De framför även att de anser 
att det är en försämring att detaljplanen inte längre omfattar varsamhetsbestämmelser för bo-
ställshuset som har ett stort kulturvärde. Dubbelspårsutbyggnaden kommer medföra negativa 
konsekvenser för kulturmiljön och det är därför viktigt att ta hänsyn till platsens kulturvärden 
både i gestaltning av stationsmiljön och spårområdet samt att i möjligaste mån bibehålla kopp-
lingarna mellan bebyggelsen på spårets båda sidor.   
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Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen instämmer i Kulturnämndens yttrande och beklagar att 
boställshuset behövde utgå ur detaljplanen av plantekniska skäl.  

Miljönämnden, 31 oktober 2017 

Miljönämnden framför att de stödjer syftet med planen och lämnar följande synpunkter: 

• Att det kan finnas fler bostäder som behöver bullerdämpande åtgärder än vad som re-
dovisats av trafikverket exempelvis på grund av att olika fasadtyper dämpar buller 
olika effektivt. Nämnden efterlyser en beskrivning från trafikverket om hur detta kom-
mer att hanteras samt beskrivning av uppföljande åtgärder samt uppmanar trafikverket 
att ha en generös inställning till bullerdämpande fasadåtgärder. 

• Åtgärder kan behövas för förskolan på Lappsparven 6 både för att klara bullervärden 
inne och på skolgården.  

• Miljönämnden efterfrågar planbestämmelse om att bullerskärmarna ska vara bullerab-
sorberande samt påtalar vikten av att vissa partier är genomsiktliga.  

• En närmare redovisning om hur förslaget kommer att påverka närliggande bostäder 
utmed Fleningevägen och Centralgatan ur bullersynpunkt efterfrågas. Bostäderna som 
redovisats i järnvägsplanens MKB når vid scenario 2040 maxnivåer på 76-80 dBA som 
är en betydande ökning från idag. Miljönämnden anser att bullerskyddsåtgärder för fas-
tigheter utanför planområdet som påverkas av högre trafikvolymer till följd av Cent-
rumkopplingen behöver hanteras inom planprocessen. 

• Miljönämnden vill att detaljplanen kompletteras med bestämmelse om att vibrationer i 
närliggande bostäder inte får överstiga 0,4 mm/s och att det bör eftersträvas att de inte 
överskrider 0,3 mm/s. Nämnden förordar att banan byggs upp på ett sätt som minime-
rar risken för vibrationer. 

• Miljönämnden påpekar att det inte framgår på hur många fastigheter magnetfältsvärdet 
0,4 mikrotesla riskerar att överskridas. Nämnden förordar att trafikverket så långt det 
är ekonomiskt skäligt gör åtgärder som sänker nivån under den nämnda och även över-
väger inlösen som alternativ.  

• Järnvägens utbyggnad påverkar omgivande naturmiljöer. Nämnden skriver att trafik-
verket ansvarar för balansering i samråd med Helsingborgs stad och att den vill under-
stryka vikten av att balanseringen av förlorade naturvärden sker enligt Helsingborgs 
metodik för balansering.  

• En av de föreslagna åtgärderna för att balansera biotoper är dagvattendammar. En så-
dan är lokaliserad intill Horsarydsvägen norr om Ödåkra. Det framgår inte i vilken mån 
marken är tillgänglig för ändamålet och eftersom det är en kompensation anser nämn-
den att det vore lämpligt att möjliggöra för dammen inom ramen för planprocessen. 
Nämnden ser stor samordningspotential i fråga om utformning av dagvattendammar 
och balansering av biotoper. 

• Föroreningssituationen behöver utredas innan schaktningsarbetena påbörjas och kart-
läggas oavsett om massorna ska användas inom fastigheten eller transporteras iväg. Om 
schaktmassor ska användas i bullervallar ska det anmälas till miljönämnden tillsam-
mans med bullerutredning som pekar på behovet av vallen och provtagningsprotokoll 
på de massor som ska användas. Avfall från rivning av järnväg måste hanteras korrekt.  
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• Miljönämnden understryker vikten av att ett kontrollprogram upprättas för övervak-
ning av eventuell påverkan på Ödåkravattenförenings vattentäkt och att det sker i sam-
råd med vattenföreningen.  

• Miljönämnden vill understryka vikten av att nya väderskyddade och säkra cykelparke-
ringar anläggs som ersättning för de som försvinner vid stationen. Nämnden är med-
veten om att utformning av ytor för cykelparkering inte regleras genom detaljplanen 
men vill uppmärksamma frågan.  

Kommentar: Nedan besvaras i punktvis ordning enligt ovan.  

• Frågan ägs av trafikverket.  

• Frågan ägs av trafikverket. 

• Stadsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att en sådan bestämmelse är olämplig då 
olika typer av lösningar kan behövas och behöver utformas i dialog med staden. Utform-
ningen av skärmarna hanteras bäst senare i processen och i dialog mellan trafikverket 
och staden.  

• Bullerberäkningar vid fysisk planering utgår i normalfallet från ekvivalenta värden. Bul-
lerberäkningarna visar på att de bostäder som beräknats klarar värdena för nybyggnat-
ion enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader med marginal 
även enligt beräknat scenario för 2040 med genomförda bullerskyddsåtgärder på järnvä-
gen. Då huvuddelen av trafiken passerar denna punkt är det en bra referenspunkt för 
både Centralgatan och Fleningevägen som vardera bör ha lägre volymer än den framtida 
korsningspunkten Centrumkopplingen – Fleningevägen – Centralgatan. Som helhet kan 
stadsbyggnadsförvaltningen konstatera att bullerskydden längs järnvägen innebär att 
fastigheterna som miljönämnden syftar på istället kommer att få sänkta ekvivalenta bul-
lervärden från väg- och spårtrafik år 2040 (enligt järnvägsplanens MKB) jämfört med 
stadens kartläggning med 2016 års ekvivalentvärden.  

• Vibrationer regleras i annan lagstiftning och har utretts i järnvägsplanen. De kan inte re-
gleras i detaljplan. Konstruktion av bankroppen hanteras av trafikverket i genomföran-
det.  

• Avseende magnetfältsvärden hänvisas till trafikverket.  

• Balansering hanteras inom arbetet med järnvägsplanen.  

• Dagvattendammen strax norr om Ödåkra ligger på mark som ägs av staden och kan an-
läggas utan planstöd. Stadsbyggnadsförvaltningen anser inte att det finns ett behov av att 
planlägga dammen. Anläggandet och utformningen av dagvattendammarna hanteras 
inte i detaljplanen utan i det fortsatta arbetet med järnvägsplanens genomförande.  

• Frågorna hanteras i genomförandet av järnvägsplanen.  

• Upprättande av eventuella kontrollprogram hanteras i genomförandet av järnvägsplanen.  

• Nya cykelparkeringar är en del i genomförandet av den nya stationen och finns med i 
både järnvägsplanens utredningar och i arbetet med gestaltning och genomförande av 
stationen.  
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Ledningsägare  

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA), 11 oktober 2017 

NSVA framför att det bör finnas u-områden i detaljplan för de ledningar de har inom områden 
som kommer att ägas av trafikverket.  

NSVA har ledningar som korsar planområdet. Åtgärder för att skydda eller ersätta befintliga 
ledningar ska följa NSVAs riktlinjer och förslag tas fram i samråd med och ska godkännas av 
NSVA. Även bullerskydd och förändrade marknivåer riskerar att påverka befintliga VA-
ledningar. 

Dagvatten ska enligt detaljplanen fördröjas i dagvattenmagasin utanför planområdet innan det 
leds vidare till recipienten. NSVA har tidigare efterfrågat en dagvattenutredning för området där 
det ska framgå hur avvattning av områdena planeras att ske. I dagsläget kan det inte garanteras 
att det kommunala ledningssystemet kommer att klara framtida flöden för dagvatten.  

För dagvatten, som avses avledas till kommunala dagvattenledningar, är grundkravet att för-
dröjning ska ske med en fördröjningsvolym på minst 600m3/ha (reducerad area). Fördröjnings-
krav bör stå i planbestämmelserna på plankartan. 

Kommentar: Det har inte varit möjligt för stadsbyggnadsförvaltningen att fastställa var u-
områdena behöver placeras eftersom den diskussionen inte har avslutats mellan trafikverket och 
ledningsägarna inom ramarna för järnvägsplanen. Ledningar får därmed säkerställas på annat 
sätt än med u-område i detaljplan.  

Åtgärder på eller ersättande av befintliga ledningar är en fråga för trafikverket.  

Dagvatten har utretts inom ramarna för järnvägsplanen och detaljplanen stödjer sig i dessa ut-
redningar.  

Fördröjningskrav kan inte regleras med planbestämmelse i plankartan enligt NSVAs önskemål 
eftersom lagstöd för sådan reglering saknas.  

Sakägare, boende med flera 

Fastigheten Bergån 6, 10 oktober 2017 

Fastighetsägarna framför i skrivelse att de på grund av den nya centrumkopplingen efterfrågar 
åtgärder för att hålla ner hastigheten i närheten av deras fastighet och om flödet leds via Fle-
ningevägen/Frostgatan eller via Centralgatan till Björkavägen. Om huvudflödet leds via Flening-
evägen/Frostgatan kommer det förenklas för tung trafik och planeras några åtgärder för att 
minska buller och utsläpp?  

Fastighetsägarna undrar hur säkerheten för boende, cyklister och gående åtgärdas längs huvud-
flödet.  

De framhåller även vikten av att genomfartstrafiken genom Ödåkra minskas genom att ansluta 
Marknadsvägen antingen till Allerumsvägen eller till väg 111 samt att det finns ett behov av att 
minska andelen tung trafik som genar genom Ödåkra.  

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen förespråkar i dagsläget att anslutningen av centrum-
kopplingen till Fleningevägen och Centralgatan sker med en rondell. Avsikten är att trafiken i 
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första hand leds via Centralgatan till Björkavägen som är dimensionerad för större trafikmängder 
än Fleningevägen/Frostgatan.  

Åtgärder för att säkerställa oskyddade trafikanters säkerhet kan komma att bli aktuella både 
inom och utanför planområdet på i första hand Centralgatan men sekundärt även på andra gator i 
samhället om behovet identifieras.  

Stadsbyggnadsförvaltningen anser att det i nuläget inte är lämpligt att ansluta Marknadsvägen till 
väg 111. Att genom en anslutning till Allerumsvägen leda trafiken utanför Ödåkra till Väla förvän-
tas öka trafikmängderna genom Allerum – Hjälmshult vilket stadsbyggnadsförvaltningen vill und-
vika. Frågan hanteras dock inte inom ramen för detaljplanen. Stadsbyggnadsförvaltningens avsikt 
är att den nya centrumkopplingen genom Ödåkra utformas och ansluts till befintligt gatunät på ett 
sådant sätt att det inte upplevs som en genväg. Andra åtgärder kan komma att bli aktuella vid ett 
senare tillfälle.  

Fastigheten Björka 2:4, 9 oktober 2017 

Fastighetsägarna skriver i yttrandet att de anser att föreslagen väg genom deras fastighet inne-
bär en betydande störning från ökad bil- och lastbilstrafik i omedelbar närhet till deras bostad 
och arbetsplats. De framför att de redan idag har en utsatt situation med järnvägsspåren mycket 
nära och att det kommer att förvärras med dubbelspår.  

Man framhåller att även övriga boende i närheten kommer att drabbas med föreslagen sträck-
ning och att byggtiden kommer att innebära stora störningar.  

Befintliga naturvärden kommer att förstöras och området vägen dras igenom har planterats 
med stor omsorg och fastighetsägarens planer är att utnyttja detta för naturtomter.  

Fastighetsägarna anser att intrånget innebär ett betydande ekonomiskt avbräck samt att det 
leder till ökad trafik genom Ödåkra.  

Fastighetsägarna förespråkar istället att vägen läggs i Marknadsvägens förlängning enligt alter-
nativ 1 i stadens utredning från 2001. Denna sträckning berör ingen befintlig bostadsbebyggelse 
och leder till minskad trafik genom Ödåkra eftersom den ansluter till Allerumsvägen.  

Fastighetsägarna har därutöver bilagt sitt yttrande från samrådet, en skiss på en tomtindelning 
på den aktuella fastigheten som även inkommit som planansökan, ett utdrag från samrådsredo-
görelsen till den fördjupade översiktsplanen för Ödåkra från 1997 samt en kartbild från en av 
stadens utredningar kring ny anslutning över/under järnvägen från 2001.  

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen vill avseende valet av sträckningen hänvisa till det svar 
som framfördes till fastighetsägaren i samrådsredogörelsen. I stora drag kan det sammanfattas 
med att sträckningen som valts bedöms som mer fördelaktig ur ett samhällsperspektiv. Utredning-
en 2001 gjordes med helt andra förutsättningar där befintliga plankorsningar i Ödåkra var kvar 
och fastighetsägarna till Björka 2:4 körde många tunga transporter genom samhället till sin dåva-
rande verksamhet på grannfastigheten. Utredningen förordade inget av de alternativ som då pre-
senterades.  

Fastighetsägarna kommer att ersättas för det ekonomiska avbräck som intrånget innebär enligt 
de lagar och regler som är tillämpbara i sammanhanget.  

Den skrivelse som fastighetsägarna hänvisar till från 1997 tillhör samrådsredogörelsen för den 
fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Ödåkra. FÖPen är inte aktualitetsförklarad och som sådan 
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inte längre ett underlag i stadens planering. De slutsatser som drogs då är i många fall inte längre 
aktuella eftersom förutsättningarna förändrats de senaste 20 åren. 

Fastigheten Lappugglan 4, 10 oktober 2017 

Fastighetsägaren skriver att de upplever besvärande vibrationer och skakningar när tågen pas-
serar sedan ca 2-3 år och misstänker fel på spåren. Hen undrar hur det kommer att upplevas när 
spåren kommer 6 meter närmre fastigheten. Fastighetsägaren förväntar sig att åtgärder på hu-
set och bullerskydd inte kommer att hjälpa mot vibrationerna.  

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen har vidareförmedlat yttrandet till trafikverket som an-
svarar för järnvägen och dess utbyggnad.  

Fastigheten Lärkfalken 13, 3 oktober 2017 

Fastighetsägarna citerar sitt samrådsyttrande och har i det strukit de synpunkter man anser 
vara tillgodosedda samt lagt till sina synpunkter på granskningsförslaget. Här återges de till-
kommande synpunkterna på förslaget.  

Fastighetsägarna förutsätter att det inte sker någon tillfart till byggområdet via Tujagatan på 
grund av gatubredden och att befintlig asfalt inte är dimensionerad för det. De framför även att 
de förutsätter att de ska kunna leva normalt under byggtiden med tillfart till fastigheten, sop-
hantering och annan service som fungerar normalt. Att obehag från exempelvis rivning av 
grannfastigheter minimeras och att det sker utanför sommarperioden då de vistas ute. Man vill 
att exempelvis damning och buller minimeras samt att det säkerställs att det inte uppstår 
sprickbildning och liknande på fastigheten under byggtiden.  

Fastighetsägarna är oroliga att en eventuell grundvattensänkning kan komma att påverka det 
100-åriga träd de har på fastigheten.  

Fastighetsägarna bestrider att de genom att de får en hörntomt ska behöva snöröja den sida 
som vetter mot den nya gatan. De vill även att kommunen anlägger ett insynsskydd mot den nya 
gatan och att det utformas i samråd med fastighetsägarna.  

Kommentar: Exakt hur och när genomförandet sker hanteras utan i den fortsatta projekteringen 
av framförallt järnvägsplanen. I järnvägsplanen återfinns diverse riktlinjer för hur genomförandet 
ska gå till. De tillfälliga störningar som utbyggnaden utgör regleras även enligt Naturvårdsverkets 
allmänna råd 2004:15. Skador på fastigheten och liknande hanteras enligt Jordabalken 3 kap. 3§.  

Det träd som finns på fastigheten ser onekligen ut att vara gammalt. Hur en grundvattensänkning 
påverkar enskilda träd är inte utrett utan klarläggs i det framtida arbetet med tillstånd för vat-
tenverksamhet.  

Ansvar för snöröjning kan inte hanteras i detaljplan. I praktiken förväntas inte gatukanten att gå 
hela vägen fram till fastighetsgräns utan att det blir någon typ av biyta exempelvis i form av en 
gräsyta mellan gata och Lärkfalken 13. Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att staden 
inte kommer uppföra ett insynsskydd. Bedömningen kan komma att förändras vid genomförandet 
av planen exempelvis beroende på utfallet av rivningen av Lärkfalken 14.  

Fastigheten Voxnan 4, 10 oktober 2017 

Fastighetsägaren skriver att hen motsätter sig en flytt av järnvägsöverfarten i Ödåkra och att 
flytten kommer att belasta Fleningevägen hårdare än idag och att det redan finns behov av sänkt 
hastighetsgräns och hinder på just Fleningevägen. Fastighetsägaren framför även att tunneln 



 

9 (13) 

Granskningsutlåtande 
Dnr:387/2015 

Upprättad 20 november 2017 

under järnvägen riskerar att översvämmas på grund av att det befintliga dagvattensystemet i 
Ödåkra inte är dimensionerat för detta vilket i sin tur kan medföra att bostadshus översvämmas. 

Kommentar: Järnvägspassagen kan inte vara kvar i nuvarande läge vid en utbyggnad till dubbel-
spår eftersom det inte är lämpligt med plankorsningar av säkerhetsskäl. Stadsbyggnadsförvalt-
ningens avsikt är att genom gestaltning och utformning av korsningspunkten mellan centrum-
kopplingen - Fleningevägen – Centralgatan leda tillbaka trafiken till Björkavägen. Vid en föränd-
ring av belastningen på Fleningevägen eventuellt kan det i framtiden bli aktuellt med ytterligare 
åtgärder. 

Vatten från passagen under järnvägen leds till ett nytt dagvattenmagasin norr om Ödåkra och ska 
inte belasta det befintliga Va-nätet på orten.  

Fastigheten Ödåkra 1:251, 12 oktober 2017 

Fastighetsägaren skriver att hen både bor och bedriver verksamhet på sin fastighet. De oroar sig 
för att byggprocessen kan innebära negativ påverkan på företagets omsättning och lönsamhet 
och därmed på deras egen ekonomi. Man vill därför förbehålla sig rätten till kompensation för 
eventuell ekonomisk skada som minskad tillgänglighet kan orsaka.  

De framför att en av gårdens ursprungliga grindstolpar finns kvar i närheten av kiosken och att 
den andra grindstolpen står på deras gårdsplan. Fastighetsägarna vill att stenen bevaras och om 
den behöver flyttas att de får ta hand om den. Kan stenen stå kvar vill de att den förses med 
någon typ av information exempelvis med en plakett som förklarar varför stenen står där den 
står.  

Fastighetsägaren framför att man vid tidigare byggprojekt i Ödåkra och på Väla sett konsekven-
ser på bäcken som rinner genom fastigheten. Flödena är tidvis höga och stenbankar och bron 
utsätts för erosion där genomloppen för 20 år sedan även klarade av högre flöden.  

Fastighetsägaren skriver att byggande brukar skapa högre flöden och att det därför kan behövas 
åtgärder för att undvika stopp i bäcken. Ansvar att rensa undan exempelvis skräp, byggmateriel, 
grenar och stockar får tas av staden och trafikverket. Fastigheten har tidigare översvämmats 
med nivåer ca 2 meter över normalnivå och bostadshuset som ligger högre har haft vatten i 
källaren på grund av trycket från bäcken.  

Kommentar: Frågan om kompensation hanteras av trafikverket i genomförandeskedet.  

Vi tror att grindstolpen kommer att kunna stå kvar på sin plats och stadsbyggnadsförvaltningen 
tycker att det är en god idé att förse grindstolpen med information om varför den står där den står. 
Behöver stolpen avlägsnas är vår ståndpunkt att grindstolpen bör överlämnas till ägarna av 
Ödåkra 1:251.   

Påverkan på bäcken till följd av byggarbetet har bedömts i järnvägsplanens miljökonsekvensbe-
skrivning. Faktisk påverkan hanteras vid genomförandet och ska förhålla sig till gällande bestäm-
melser och lagstiftning. Miljöförvaltningen utgör tillsynsmyndighet.  

Narvells AB, 12 oktober 2017 

Företaget framför att de bedriver verksamhet på Bäckarps gård (Ödåkra 1:251) och att de är 
rädda att deras verksamhet kommer att påverkas av begränsad tillgänglighet med negativ på-
verkan på antalet kundbesök. Företaget har även tunga transporter som behöver kunna ta sig 
fram till gården för lastning och lossning. Man vill därför förbehålla sig rätten till kompensation 
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för eventuell ekonomisk skada som minskad tillgänglighet kan orsaka inklusive extra kostnader 
för information och marknadsföring om att verksamheten finns kvar på platsen.  

Kommentar: Avseende påverkan på verksamheten under byggtiden hänvisas till trafikverket.  

Ödåkra byaförening, 11 oktober 2017 

Föreningen efterfrågar att Helsingborgs trend- och omvärldsanalys de kommande åren behöver 
innefatta hur dubbelspåret genom Ödåkra påverkar de som lever och bor i samhället.  

Föreningen anser att det är viktigt att de hänsynsåtgärder som föreslås i MKB genomförs för 
samhället och dess invånare.  

Man tycker att staden och trafikverket bör undersöka och presentera hur det ska fungera att 
leva i Ödåkra fram till, under och efter att projektet genomförts. Men även att staden och trafik-
verket behöver vara beredda att lösa in fastigheter utan dröjsmål så att ingen blir sittande med 
en för tillfället osäljbar fastighet. Man framför även att det behöver vara möjligt att få sin fastig-
het inlöst när planen innebär sådant obehag att man inte kan leva drägligt på platsen och att de 
fastigheter som på något sätt blir påverkade ska erhålla ersättning både för direkta värde-
minskningar, indirekta skador och merkostnader vid försäljning eller omlokalisering av verk-
samheter på grund av försämrad tillgänglighet.  

Föreningen efterfrågar en tillgänglighetsplan för hela Ödåkra. 

Byaföreningen efterfrågar inflytande för de boende genom exempelvis samrådsgrupper i den 
fortsatta processen vid exempelvis gestaltning, ny plantering med mera. Föreningen vill att sta-
den upprättar en portal för järnvägsutbyggnaden genom Ödåkra genom vilken man kan nå rätt 
person genom en enda kontakt inom stadens, trafikverkets och inblandade entreprenörers or-
ganisationer. De efterfrågar även någon typ av dialoggrupper där intresserade medborgare fort-
löpande kan involveras i arbetet.  Man efterfrågar även att staden tar ett övergripande ansvar 
för åtgärder som genomförts om entreprenören går i konkurs.  

Det efterfrågas att tillfälliga och permanenta bullerskydd förbereds och prioriteras tidsmässigt. 
Gestaltningsprogrammets intention om möjlighet till variation är bra men föreningen saknar 
genomsiktliga partier med jämna intervall. Byaföreningen påtalar att det är viktigt att buller-
skydden utformas utifrån Ödåkras kulturhistoriska värden och att de anser att Ödåkraborna ska 
ha inflytande över utformningen av bullerskydden. Föreningen framför att de ser allvarligt på 
att bullerskärmarna kommer att utgöra en visuell barriär mellan samhället och bland annat de 
båda naturreservaten Duvestubbe och Väla skog. Gestaltningsförslaget för stationen framhålls 
som lovande och som något som kan användas som exempel för utformningen genom övriga 
delar av samhället.  

En övergripande trafikflödesplan efterfrågas samt uppgifter om hur trafiken ska styras och vilka 
åtgärder som behöver genomföras. Föreningen efterfrågar även att de vilande planerna på att 
ansluta Marknadsvägen till Allerumsvägen återupptas.  

Byaföreningen efterfrågar att en gång- och cykelkoppling mellan Häggatan och Fabriksgatan tas 
med i detaljplanen. De efterfrågar även uppgångar till plattformarna i dessas södra ände.  

Översvämningssituationen i Ödåkra är välkänd och föreningen ser det som en överhängande 
risk att dubbla pumpar inte räcker för att säkerställa passagen under järnvägen vid centrum-
kopplingen. Byaföreningen föreslår övervakningskameror som garanteras funktion med av-
brottsfri el-försörjning.  
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Byaföreningen framför att de tycker att konsekvenserna för barn av bullerskärmarnas barriäref-
fekt blir extra påtaglig eftersom de ofta rör sig till fots och på cykel. Man önskar att dessa effek-
ter mildras där det är möjligt genom exempelvis den tidigare nämnda kopplingen mellan Hägga-
tan och Fabriksgatan.  

Kommentar: Stadens trend- och omvärldsanalys har inte syftet att analysera denna typ av fråge-
ställningar. Stadsbyggnadsförvaltningen jobbar däremot dagligen med frågor som rör Ödåkras 
utveckling och kommer även i fortsättningen att arbeta för att Ödåkra ska utvecklas som en at-
traktiv och hållbar stationsort. I det arbetet ser vi satsningen på en väl fungerande och högkvalita-
tiv station som en mycket viktig del.  

Förvärv, inlösen och ersättning är i huvudsak en fråga för trafikverket. I de fall fastigheten blir 
allmän platsmark kommer staden att hantera inlösen i relation till nuvarande fastighetsägare. 
Hanteringen kommer att ske enligt de lagar och regler som är tillämpbara i varje enskilt fall.  

Vår uppfattning är att tillgänglighetskraven är tillgodosedda i och med att samtliga nya passager 
under järnvägen är tillgänglighetsanpassade. Därutöver kommer befintlig gångtunnel vid Björka-
vägen att förberedas för hissar.  

Byaföreningens synpunkter kring kommunikation med mera i det fortsatta arbetet noteras. Staden 
genomför endast åtgärder på allmän platsmark och som huvudman för allmän plats kommer sta-
den att ta hand om dessa även om entreprenören som utfört arbetet går i konkurs.  

Vi ser bullerskärmarnas utformning som mycket viktig för Ödåkra som samhälle och staden har 
både i arbetsprocessen och i sitt samrådsyttrande på järnvägsplanen påtalat vikten av att vissa 
partier utformas genomsiktliga till stor del på grund av att det hade lindrat skärmarnas visuella 
barriärverkan. Skärmarna kommer att vara föremål för en bygglovsgranskning där bland annat 
dessas estetiska kvaliteter enligt plan- och bygglagen är en faktor i bedömningen. Ödåkrabornas 
inflytande på gestaltningen av bullerskärmarna hanteras inte inom ramarna för denna detaljplan.  

Stadsbyggnadsförvaltningens avsikt är att trafiken ska ledas via Centralgatan till Björkavägen 
genom att den nya korsningen mellan Centralgatan – Fleningevägen – Centrumkopplingen utfor-
mas för att främja det vägvalet. Det innebär att boende vid Centralgatan drabbas av ökade trafik-
volymer men det är även den väg som drabbar minst antal berörda.  

En koppling mellan Marknadsvägen och Allerumsvägen utreddes tidigt under 2000-tal. Förutsätt-
ningarna som gällde då är inte längre aktuella. Det finns inga planer på att skapa en sådan kopp-
ling i dag. Den södra planskildheten förbereds för att i framtiden ha möjligheten att ansluta hela 
vägen till Allerumsvägen. Stadsbyggnadsförvaltningen anser i dagsläget att en sådan koppling 
riskerar att öka genomfartstrafiken till Väla genom Allerum vilket med dagens förutsättningar 
inte är lämpligt. Förhoppningen är istället att genomfartstrafiken till Väla som helhet på sikt ska 
kunna minskas både genom Allerum och Ödåkra.   

Stadsbyggnadsförvaltningen har tankar på att försöka ordna en enklare gång- och cykelväg ge-
nom Duvestubbe naturreservat som ansluter Häggatan och Fabriksgatan. Om det är förenligt med 
naturreservatets syfte är en av de frågor som behöver utredas för att kunna få till en sådan kopp-
ling. Anslutningar till plattformarna från söder finns på den västra sidan av spåret och kan i fram-
tiden även vara möjligt på den östra sidan.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har uppmärksammat risksituationen vid framförallt centrumkopp-
lingen i händelse av en översvämning. Frågan är med i vårt fortsatta arbete med dubbelspåret.  
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Vår bedömning är att situationen för barn positivt påverkad av järnvägsplanens genomförande. 
Orsaken är att säkerheten höjs markant kring järnvägen och alla passager sker planskilt. Risken 
att barn tar sig ut på spårområdet kommer efter genomförandet vara kraftigt reducerad. Stads-
byggnadsförvaltningens ambition är att miljöerna kring spåret ska bli så barnvänliga som möjligt 
och tankar på exempelvis den koppling föreningen nämner bearbetas inom förvaltningen enligt 
det som nämnts tidigare i detta svar.   

Namninsamling, 11 oktober 2017 

I gemensam skrivelse framför nio personer att de vill ha en cykelbana i kombination med gång-
tunnel under järnvägen vid Björkavägen. Förslagsställarna anser att endast två cykelöverfarter 
inne i Ödåkra gör att samhället blir segregerad. Plats borde finnas i den befintliga gångtunneln 
om nedfarterna anpassas genom viss utgrävning.  

Kommentar: Vi har gjort bedömningen att en cykelväg inte får plats i den föreslagna sträckningen 
vid Björkavägen på grund av att ramperna kräver för mycket plats.  

Sammanfattning 

Kvarstående synpunkter 

Kvarstående invändningar från granskningen finns om skyddsavstånd/skyddsåtgärder mellan 
parkering, plantering och järnvägen. Genomfartstrafik genom Ödåkra och efterfrågad förbifart 
Allerumsvägen – Marknadsvägen samt flytt av järnvägspassage. Störningar från tillkommande 
trafik/byggtrafik och från rivning/byggnation. Påverkan på naturvärden, befintlig vegetation 
och vattennivåer. Negativ påverkan på fastighetsägares byggnadsidéer och andra ekonomiska 
frågor som inlösen av fastighet. Insynsskydd och eventuell tillkommande snöröjning. Tillgäng-
lighetsplan och trafikflödesplan. Genomförandet och utformning av bullerskärmar och infly-
tande i den fortsatta processen. Påverkan på barns miljö och möjligheterna till gång- och cykel-
koppling mellan Häggatan och Fabriksgatan samt efterfrågan av cykelväg genom gångtunneln 
vid Björkavägen. Elektromagnetiska fält och vibrationer samt genomförande av kompensations-
åtgärder för förlorade biotoper.  

Yttranden med synpunkter som inte blivit tillgodosedda 

• Miljönämnden 
• ägaren till fastigheten Bergån 6 
• ägaren till fastigheten Björka 2:4 
• ägaren till fastigheten Lärkfalken 13 
• Ägaren till fastigheten Ödåkra 1:251 
• Ödåkra byaförening 
• Namninsamling 

Redaktionella ändringar 
Följande ändringar har gjorts efter granskningen.  

• Plankartan har justerats avseende planområdesgräns mot fastigheter vid kvarteren 
Morkullan och Lärkfalken samt avseende cykelvägens sträckning som anpassats till be-
fintlig sträckning i en mindre sektion.  

• Plankartan har kompletterats med illustrationslinjer för att öka läsbarheten. 
• Bestämmelserna t1 och t2 hade i granskningsförslaget fallit bort på några platser och 

har lagts till. 
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• Planbeskrivningen har kompletterats med att Ödåkra ingår i verksamhetsområde för 
dagvatten, förtydliganden kring översvämningsrisk på allmän plats torg och om att lo-
kalt omhändertagande av dagvatten eftersträvas samt en bedömning av påverkan MKN 
vatten för planlagda torgytor.  

• Planbeskrivningen har förtydligats med att de enskilt ägda gatufastigheterna Ödåkra 
1:31 och 1:113 kommer att fastighetsregleras till kommunal fastighet för allmän plats 
där de berörs av detaljplanen.  

 

Ändringarna av förslaget bedöms inte vara väsentliga och förslaget behöver inte ställas ut igen. 

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

Björn Bensdorp Redestam  John Hellman 
planchef   planarkitekt 
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