
del 3: Platsen

Inventering på platsen samt studier av kommunala 
och statliga dokument ligger till grund för beskriv-
ningen av Hjärup, Västra Hjärup och stationsområdet 
som följer här.
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Hjärup

Hjärup ligger i sydvästra Skåne mellan Lund och 
Malmö längs Södra stambanan. Här bor det ca 4000 
personer (Statistiska centralbyrån, 2007). Hjärup är 
ett pendlarsamhälle. Strukturen i ett pendlarsamhälle 
präglas av möjligheterna att lätt ta sig till och från or-
ten men sämre för att röra sig inom orten (Brunnberg, 
Dunér & von Platen, 1998). 

Mellan år 1995-2000 låg Hjärup på 5:e plats på listan 
över relativ ökad folkmängd i Sverige (Statistiska cen-
tralbyrån, 2002). Utbyggnaden har sedan dess fortsatt 
och nu planeras för mera. I FÖP:en antagen under 2007 
föreslås en utbyggnad på 2100 till 2450 nya bostäder i 
hela samhället, 1250 till 1600 av dessa planeras på den 
västra sidan (Staffanstorps kommun, 2007). 

20 km

Markanvändningskarta 
FÖP-06
(Staffanstorps  
kommun, 2007)
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Utbyggnaden av Hjärup till det som vi ser idag bör-
jade på 1960-talet under det som kallas ’den gröna vå-
gen’ från staden till landet. Utbyggnaden har fortsatt 
framåt och Hjärup har gått från byn på slätten till da-
gens karaktär av en pendlarort. De 360 invånare som 
fanns 1952 (Hammarskjöld-Reiz, 1995) har idag vuxit 
till cirka 4000. För pendlarorten är närhet och relation 
till andra orter av stor betydelse till skillnad från orten 
som handelsplats- och serviceorter där även struktur-
en inom orten spelar en stor roll (Brunnberg, Dunér & 
von Platen, 1998). 

Bostadsområdena på den östra sidan är lokaliserade 
runt en kärna där servicen finns, bland annat skolor, 
förskolor, äldreboende, idrottsplats och en centrum-
anläggning från 1970-talet.  

Södra stambanan mellan Malmö och Lund invigdes 
den 1 december 1856 (Banverket, 2004). Men det är 
först 1909 som stationen etableras, Uppåkra järnvägs-
station, och stationsbyggnaden byggdes upp. 

I kulturminnesvårdprogram för Staffanstorps kom-
mun (Hammarskjöld-Reiz, 1995) hävdar författaren 
att det kring stationen inte bildades något stationssam-
hälle, eftersom det endast uppkom några bostadshus 
samt att endast ett handelsföretag och en trädgårds-
mästare etablerade sig. I Hjärup ligger bebyggelsen 
samlad närmre landsvägen mellan Lund och Malmö 
kring Alnarpsån. Men denna beskrivning passar in på 
Paulsson (1953) På linjen: ett stationssamhälle där ut-
vecklingen stannat vid en liten husklunga. Idag finns 
Uppåkra stationssamhälle kvar som en del av Hjärup.
Uppåkra station fick behålla sitt namn fram till 1980-
talet då det ändrades till Hjärups station (Hammar-
skjöld-Reiz, 1995). 

Bebyggelseutveckling

Den äldre byn i Hjärups sydöstra del har en historia 
vilken passar in i beskrivningen av en så kallad by på 
slätten. Tägil (2001) beskiver denna som tätare bebyg-
gelse på låglänt mark ofta i närheten av en å eller bäck 

<1960 60 70 80 90 2000

Bebyggelseutveckling av bostadsbebyggelse i 
Hjärup från 1960-talet och framåt  
(Staffanstorps kommun, 2007)

500 meter

Bebyggelse som tillkommer 
i samband med stationen

Samlad bebyggelse 
i Hjärups by

Vägsträckning och bebyggelse 1917 
lagd som lager på ny karta

500 meter

Utskiftade gårdar 
runtomkring

där landskapet format bebyggelsen. Runt om dagens 
samhälle har enskiftet präglat landskapet med utskif-
tade gårdar och vägar som följer ägostrukturen.



40 41

Köpmannagatan med affärer, restaurang, 
kafé, livsmedelsaffär med mera Den nya skolan

Jourlivsbutiken

Service och handel

Den offentliga servicen är till stor del lokaliserad till 
det inre av östra Hjärup. Tillgängligheten hit är god för 
gående och cyklister men sämre för övrig trafik. I och 
med att den nya högstadieskolan stod klar förlängdes 
den inre serviceaxeln mot norr. Bibliotektet flyttades 
från centrumanläggningen till den nya skolan. 

Idag finns det en vårdfilial på orten. Region Skåne har 
planer på att istället öppna en vårdcentral (Staffans-
torps kommun, 2007).

Att det sker en centrumvandring inom orten blir tyd-

ligare vad gäller handeln. I centrumanläggningen 
finns nu bara en pizzeria kvar, resten av lokalerna står 
tomma. Istället återfinns den kommersiella handeln 
idag vid stationen och längs Köpmannagatan. Vid 
jourlivsbutiken stannar människor till med bilen för 
att smita in. Läget är bra med många som passerar till 
och från stationen. 

Köpmannagatan är liksom centrumanläggninen till-
gänglig främst för gående och cyklister men det är 
närmare till närmsta trafikerade gata. Tösavägen pas-
serar precis förbi. 

Livsmedelsbutiken sträcker sig genom 
flera hus och har fönster in i butiken.

Centrum?

Bibliotek

Centrumanläggning

Förskola
Fritidsgård

Jourlivs
Köpmannagatan

Vårdfilial

Äldreboende

Befintlig service och handel

500 meter

Skola
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Kopplingar till omgivningen

Den övergripande strukturen för tätorten utgörs av 
vägar runt tätorten med verksamheter eller bostads-
bebyggelse innanför. Uppfattningen är att samhället 
utgör en isolerad enhet och kontakterna med den di-
rekta omgivningen för invånaren är svår. Huvudgat-
orna är transportrum och uppfattas som barriärer mot 
det omgivande landskapet. 

En framtida utbyggnad av fler kopplingar föreslås för 
att minska belastningen på de befintliga huvudgat-
orna. Strukturen bidrar till att många bilar samlas på 
samma gata och störningarna kring denna ökar vid en 
utbyggnad av samhället.  

Omgivande landskap är i stort präglat av infrastruk-
tur med järnvägen, europavägar och nationella vägar. 
I landskapet närmast tätorten är spåren efter enskiftet 
tydliga främst i form av spridda utskiftade gårdar och 
vägar efter ägostrukturen. 

Hjärup ligger nära flera större transportleder, E6:an, 
E22:an, Södra stambanan, 108:an och 103:an ligger i 
dess direkta närhet.  Ytterligare en koppling till 108:an 
i norr via en nya väg längs järnvägen och förslag på 
koppling till E6 vid Lomma/Åkarp redovisas i  Över-
siktsplanen (Staffanstorps kommun, 2002) och Trafik-
planen (WSP Samhällsbyggnad, 2006) 

Kollektivtrafik

Förutom den spårburna kollektivtrafiken går det även 
bussar längs Gamla Lundavägen till Malmö och Lund, 
linje 130, samt en linje, 102, till Staffanstorp. Restiden 
till Lund Bankgatan är 14 minuter och till Malmö Sö-
dervärn tar det 35 minuter, bussen avgår 6 gånger i 
timmen på vardagar och helg mellan kl 05 och kl 01. 
På fredagar och lördagar går nattbussen fram till att 
morgonbussen tar vid (Skånetrafiken, 2007a). 

Till Staffanstorp finns en linje som går 6 gånger/var-
dag samt 4 gånger/vardag tillbaka. Alla turer måste 
beställas 1 timme innan avgång. Annars blir det byte 
i Burlöv eller Lund för resenärer mellan Staffanstorp 
och Hjärup (Skånetrafiken, 2007b).

Hållplatser och busslinjer

130

130

102

102

Tå
ge

t

500 meter

till E6 och 
vidare

till 104:an till 108:an och 
vidare till Lund

till E22:an

E6

E22

108

Planerade 
kopplingar

Hjärup ligger i en region med goda förutsättningar  
för att kunna ha kollektivtrafiken som det primära 
transportmedlet. Pendelmöjligheterna med tåg är väl 
utbyggda, 61% av invånarna i Skåne har tillgång till 
tåget (Améen & Möller, 2005).

Pendeltågen är en stor tillgång. I snitt är det 1300 per-
soner (år 2006) som reser till och från stationen varje 
dag1. Med denna siffra är det rimligt att säga att cirka 
600 personer använder sig av tåget som transportme-
del dagligen. När citytunnel i Malmö står färdig för-
dubblas antalet arbetsplatser som direkt kan nås med 
tåg från Hjärup (Staffanstorps kommun, 2002).

Den spårburna trafiken till Lund och Malmö avgår  
2 ggr/h på vardagar och helger från kl 5-6 på morgo-
nen och fram till kl 24-01. På fredagar och lördagar går 
det nattåg till kl 02. Restiden är 3 minuter till Lund C 
och 14 minuter till Malmö C (Skånetrafiken, 2007c).

1 Stephan Johannesson Skånetrafiken,  
telefonsamtal 2007-09-20
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För boende nära järnvägen kan buller bli ett problem. 
För de olika alternativen har beräknar gjort för hur 
många fastigheter som hamnar över riktvärdesnivån 
55dBA ekvivalent eller 70 dBA maxnivån för de olika 
alternativen och för nollalternativet. 

Antal fastigheter som hamnar över riktvärdesnivån vid 
nedsänkning och 2 meter höga bullerskyddsskärmar:

Noll- 
alterna-

tiv

2 m 3,5 m 5 m

Antal 
fastig- 
heter

138 36 18 6

Antal fastigheter som hamnar över riktvärdesnivån 
vid markalternativet med 4 meter höga bullerskydds-
skärmar:

Nollalternativ Markplan

Antal fastig-
heter 138 27

Beräkningarna visar att alla alternativ i bullerfrågan 
är bättre än ett nollalternativ. Den djupaste nedschakt-
ningen ger minst antal fastigheter med bullerstör-
ningar. Med markplansalternativet är det fler fastig-
heter som får störningar. Vid en titt på kartan finns det 
några fastigheter som ligger mycket nära järnvägen. 
Dessa verkar få störningar oavsett vilket alternativ 
men med markalternativet sträcker sig störningarna 
längre in i bebyggelsen. 

Ett arbete med att minska bullerstörningarna pågår 
ständigt idag. En kritik mot detta arbete är att det går  
för långsamt och att arbetet måste bli mer inriktat på 
själva källan istället för kompletterande åtgärder runt 
omkring (God bebyggd miljö, 2007). För Södra stam-
banan innebär det att ett nedsänkt alternativ är det 
bästa ur bullersynpunkt.   

Med utbyggnaden av Södra stambanan har Banverket 
satt upp fyra olika mål:

Förbättra trafiksystemet för såväl person- 1. 
resor som godstransporter och främja en positiv  
regional utveckling.
Främja en god och hälsosam livsmiljö.2. 
Öka säkerheten.3. 
Begränsa kostnaderna.4. 

Utifrån rapporten bedöms en djup schaktning bäst 
för att uppnå de tre första punkterna men det kostar 
betydligt mer än markalternativet. I MKB bedöms de 
olika alternativen som likvärdiga utifrån miljöapekter 
men att en djup nedschaktning skulle bidra till en God 
bebyggd miljö mer än övriga alternativ (Banverket, 
2004).

Inför nästa steg i processen att utveckla en så kallad 
järnvägsplan anser Banverket att det är markalternati-
vet som skall utredas mera. Ställningstagandet har ta-
gits utifrån ekonomiska möjligheter, miljön och sam-
hällsutvecklingen. Banverket anser inte det motiverat 
med en nedsänkning eftersom Hjärup byggts med 
hänsyn till järnvägen. Samtidigt påpekas vikten av att 
utforma bullerskydd som ”passar in i samhället” (sid. 
8) och minska järnvägens barriäreffekter i det fortsatta 
arbetet (Banverket, 2004).

I järnvägsutredningen förespråkar Banverket en drag-
ning i markplan för alla de berörda tätorterna. Burlövs 
kommun har å sin sida en tunnel genom Åkarp som 
det enda tänkbara alternativet. De anser att allt annat 
skulle strida mot miljöbalkens stränga bullerregler. 
Oenigheten mellan parterna får konsekvensen att ut-
byggnaden senareläggs till 2013. Under hösten 2007 
har det framkommit nya planer och nu är Banverket 
beredda att betala för en nedsänkning med delvis 
övertäckning genom Åkarp. Men Burlövs kommun 
har inte gått med på kompromissen (Hallgren, 2007). 
I FÖP:en (Staffanstorps kommun, 2007) har nu också 
Staffanstorps kommun tagit ståndpunkten att järnvä-
gen ska förläggas i tunnel genom Hjärup, men också 
att nedsänkningsalternativet ska utredas vidare. 

Järnvägsutredningen

Kapaciteten på Södra stambanan är fullt utnyttjad.  
För att kunna öka transporterna på järnvägen behö-
ver denna byggas ut. Banverket har under flera års tid 
arbetat med detta och en järnvägsutredning har gjorts 
som undersöker olika alternativ. Nu ligger ärendet 
hos regeringen för prövning enligt miljöbalken (Ban-
verket, 2006).

I Järnvägsutredningen för Södra stambanan Håstad- 
Arlöv anges att dragningen genom Hjärup har sam-
ma sträckning som idag. Utbyggnaden till fyra spår 
sker inom nuvarande järnvägsområde. De nya spåren 
läggs på västra sidan om de befintliga med sidoplatt-
formar för hållplatsen på vardera sida. Perrongerna 
måsta vara 125 meter långa och kunna byggas ut till 
180 meter (Banverket, 2004).

De olika alternativ vad gäller höjdläget på järnvägen 
som studerats genom Hjäurp är markplan och att 
schakta ner järnvägen 2, 3,5 eller 5 meter. Det är om-
rådet mellan bron över Lommavägen och Vragerups- 
vägen som har studerats, alternativen av nedsänk-
ningar sker utan att höjdläget vid dessa punkter för-
ändras. Utformning av ett tunnelalternativ redovisas 
inte då detta förslag har förkastats av Banverket ”på 
grund av dess höga kostnad och begränsade nytta jämfört 
med andra tänkbara åtgärder” (Banverket, 2004 sid. 6). 

Skillnaden mellan de olika nedsänkta alternativen är 
huruvida en koppling kan ske över eller under järn-
vägen. Den största skillnaden är med nedschaktning  
på 5 meter då höjdskillnaden blir som minst för kor-
sande stråk som då kan passera med 2-2,5 meters 
höjdskillnad över spåren. I alla alternativen finns det 
i utredningen kompletterande två meter höga bul-
lerskydd i markläget på kanten till nedsänkningen. 
I markalternativet är bullervallen 4 meter hög längs 
spåret (Banverket, 2004).

Befintlig vägport 
Lommavägen

Befintlig vägport
Vragerupsvägen

Befintligt spår

5 meters sänkning av spår

Höjdprofil för nedsänkningsalternativ mellan Lommavägen och Vragerupsvägen 
(Banverket, 2004 bearbetad av Therese Persson).

En nedschaktning av järnvägen minskar såväl den 
visuella som fysiska barriäreffekten speciellt med det 
djupare alternativet. Däremot ökar höjdskillnaden till 
hållplatsen och tillgängligheten kan försämras jämfört 
med en hållplats i markläge. Möjligheterna att exploa-
tera marken i närheten av järnvägen förbättras (Ban-
verket, 2004). 

2 m

4 m

Bullerskärmar efter utbyggnad
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Planerad bebyggelse

Kommunala förskolan Åkervindan◊ 
Hjärups Montessori förskola◊ 
Skånska småstadens kulturskola, förskola och ◊ 
F-åk 5, fritidshem 
Gym och träningscenter◊ 

Verkstäder

Nedlagd industri

Planerat hotell

Jakriborg

Gård

Äldre bostads-
bebyggelse

Bostad

Bostad

Tomma baracker 
och lagerbyggander

Område med 
fornlämingar

250 meter

Västra Hjärup

Mellan skolan och Jakriborg Den upptrampade stigen

I samband med utbyggnaden av Jakriborg inleddes 
en utveckling av Västra Hjärup från att ha dominerats 
av verksamheter till att innefatta även bostadområden 
(Staffanstorps kommun, 2007). Längs Köpmannagatan 
i  Jakriborg är det lokaler i bottenplan av flerbostadhu-
sen, vilket ger en mer stadsmässig blandning av verk-
samheter och bostäder (längs gatan finns bland annat 
restaurang, konditori, mataffär, frisör, möbelaffär och 
uttagsautomat). 

Vid stationsområdet ligger det äldre bebyggelse kvar 
som varit en del av stationssamhället kring Uppåkra 
station. 

I östra delen finns fortfarande verkstäder kvar. Deras 
verksamhet är inte störande för omgivningen (Staf-
fanstorps kommun, 2007). I UVS  gamla lokaler har ett 
träningscenter och Skånska småstadens kulturskola 
flyttat in. Kulturskolan är en friskola med kulturpro-
fil. Den till UVS tillhörande stora asfalterade planen, 
mellan skolan och Jakriborg, och några baracker står 
idag till största delen oanvända. Närmast Jakriborg 
används den som parkering för de boende i det bilfria 
bostadsområdet.

I norr och söder finns arealer med jordbruksmark samt 
även gårdsbebyggelse i norr.
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Ynglingavägen

GC-stråk genom Jakriborg

Separat GC-väg

Bilfritt 
bostads-
område

Vragerupsvägen
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Upptrampad stig

Trafik

Delar av Uppåkra stationssamhälle

250 meter
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Trafikstrukturen i området består främst av vägar runt 
om från vilka det går att nå verksamheterna och be-
fintliga gårdar. En väg går igenom området som går 
till Jakriborg och leder sedan vidare till den äldre be-
byggelsen. 

Inom området finns det några separata gång- och  
cykelvägar. En av dem går under järnvägen den andra 
är en stig som trampats upp fram till verkstäderna 
samt ytterligare en längs Lommavägen som går hela 
vägen fram till Lomma. 

Gång- och cykelvägen under järnvägen är inte accep-
tabel på grund den mörka miljön och den felplaner-
ade belysningen i själva tunneln samt sträckningen 
med bland annat en kurva uppskattad till 30 °.

Stationsområdet

Stationspark

250 meter
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Entrén till Jakriborg

Stationsstigen

Stationsparken

under spåren, jourbutik, busshållplats och anslutande 
gång- och cykelstråk. Det är en fungerande hållplats 
men inte så mycket mer. 

I området är det mycket rörelse. Detta sker främst 
längs Banvallsvägen fram och tillbaka till hållplatsen , 
till och från jourbutiken samt på tvären i GC-tunneln. 
Människor kommer främst hit för att åka härifrån. Det 
är endast några få som uppehåller sig på platsen.

Intill den gamla stationsbyggnaden finns en stations-
park med äldre träd i två rader utmed järnvägen. Idag 
är halva parken inom gränsen för tomten tillhörande 
stationshuset.

Stationsområdet ligger idag mellan gamla och nya 
Hjärup eller Västra och Östra Hjärup. På den östra si-
dan är de närliggande bostadsområdena från 70-, 80- 
och 90-talet utbyggda enligt SCAFT-principen vilket 
innebär att området ligger på baksidan/utsidan längs 
huvudgatan, Banvallsvägen. På den västra sidan vän-
der sig även här bebyggelsen bort från stationsområ-
det främst i form av en mur. 

Området domineras av två olika rumsuppfattningar 
själva hållplatsen som präglas av funktion och resten 
som överbliven mark, impediment. 

Kring själva hållplatsen finns cykelparkering,  bilpar-
kering, återvinningsstation, gång- och cykeltunnel 

Cykelparkering

Mellan muren och spåren

Pendelparkeringen




