
del 4: Analys och strategier

För en utbyggnad till ett stationssamhälle behöver 
varje plats sina egna strategier baserade på sina egna 
förutsättningar. Här analyseras förutsättningarna för 
Västra Hjärup och strategierna för att uppnå de tre 
ledorden dras upp.



57

Rörelse

Byggnaden är som en stad där besökaren kan strosa 
runt och röra sig i många riktningar.

Med dessa ord beskriver Arkitekturmuseet (2007) 
SANAA:s 21st Century Museum of Contemporary 
Art i Kanazawa, Japan (se skiss nedan). Dessa ord har 
följt mig och varit inspiration under arbetet med detta 
examensarbete.
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Kopplingar

För att kunna skapa ett helt samhälle och begränsa 
järnvägens barriäreffekt är det viktigt med flera kopp-
lingar över eller under järnvägen.

För Hjärup finns det flertalet kopplingsmöjligheter:
Vragerupsvägen, en befintlig koppling under 1. 
järnvägen. Här kommer järnvägen att behålla sitt 
höjdläge oavsett alternativ vilket gör det möjligt 
att behålla denna koppling.
En fortsättning på Väståkravägen, en huvudgata 2. 
på östra sidan, in i planområdet.
Koppling till en matargata med möjlighet för 3. 
gång- och cykeltrafikanter att röra sig mot mål-
punkter på östra sidan.

En fortsättning på en planerad gata på västra si-4. 
dan. På östra sidan finns här bostäder och ingen 
öppning. 
En fortsättning på Hansagatan över tomtmark och 5. 
till ett gång- och cykelstråk på den östra sidan.
En fortsättning på Södra Tvärvägen kan kopplas 6. 
till Tågvägen på den östra sidan. 
En fortsättning på Köpmannagatan mot bebyggel-7. 
se och en smal gångväg vidare mot Stationsstigen 
fram till målpunkter på den östra sidan. 
Befintlig gång- och cykeltunnel, som är en fortsätt-8. 
nig på Pågavägen med koppling till Stationsstigen 
och/eller Lars väg med goda möjligheter för gång- 
och cykeltrafikanter att nå målpunkter. 

Här finns en smal öppning på den östra sidan till 9. 
gång- och cykelbana mot centrumanläggningen 
med mera och Tågvägen.
En fortsättning på Botildas väg på den östra sidan 10. 
med koppling för gång- och cykeltrafikanter mot 
målpunkter och en möjlig koppling via Jöns väg 
för biltrafik mot målpunkter.
Lommavägen befintlig koppling för landsvägen 11. 
mot Lomma. Här kommer järnvägen att behålla 
sitt höjdläge oavsett alternativ vilket gör det möj-
ligt att behålla denna koppling.

Av dessa kommer nummer 1 och 11 att finnas kvar i 
befintlig läge. De kopplingar som passar bra på båda 
sidor är främst  nr. 2, 6, 8, 10 och men nr. 7 ligger inte 
långt efter. Den befintliga bebyggelsen gör det svårt 
att dra biltrafik förbi järnvägen istället är det vid ut-
byggnadsområdena som detta ska planeras för kopp-
lingar av alla trafikslag. 

Järnvägens höjdläge påverkar ifall kopplingarna 
kommer att ske under eller över spåren. De befintliga 
kopplingarna vid Lommavägen och Vragerupsvägen 
kommer oavsett att passera under. Vid övergång 2 

och 10 är skillnaden inte de 5 meterna mellan de två 
alternativen. Vid en eventuell nedgrävning är spåret 
cirka 2,5 meter under dagens nivå vid nr 10 respektive 
drygt 1,5 meter vid nr 2. 

För koppling nr 10 blir koppling över järnvägen  
alternativet ifall järnvägen sänks ner. Då blir det totala 
höjdskillnaden drygt 4 meter att överbrygga. För nr 2 
blir det ungefär detsamma med tunnel eller bro.

För kopplingarna i mitten är skillnaderna betydligt 
större vad gäller höjdläget. Jämfört med de andra 
kopplingarna är det svårare att överbrygga flertalet 
höjdmeter på grund av att bebyggelsen ligger närma-
re järnvägen på bägge sidor. En nedsänkning innebär 
att en höjdskillnad på 2 meter för kopplingarna över 
järnvägen. Vilken av dessa tre kopplingar som det blir 
beror på placeringen av stationsområdet.

Dessa kopplingar är alla en del av ett samhälle och 
utformningen av dem ska återspegla detta. Lands-
byggdslösningar med stora öppna gräsytor passar 
inte i en bebyggd miljö.

1
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Höjdprofil med aktuella kopplingar  
(Banverket, 2004 bearbetad av Therese Persson)
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Möjliga kopplingar över järnvägen.

500 meter
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I stationssamhället ska det dominerade transportsät-
ten inom samhället vara att gå och cykla. De korta 
avstånden gör det möjligt att prioritera dessa i gestalt-
ningen av rummen för rörelse.

Enligt Banverkets planeringsprinciper (Banverket, 
2005) är ett bra gångavstånd kortare än 500 meter och 
ett acceptabelt gångavstånd är upp till 1 km. På kar-

Ny busslinje?

Ny sträckning/
linje?

Den befintliga bebyggelsen på östra sidan är omgär-
dad av huvudgator vilka försvårar rörelsen till det 
omgivande landskapet. Planområdet omgärdas på 
likande sätt av vägar  i norr och väster. Som planen 
ser ut i FÖP:en ligger Vragerupsvägen mellan bostä-
derna och det gröna liknande strukturen på den östra 
sidan.

För att istället integrera trafik- och bebyggelsstruktu-
rerna för att underlätta rörelse till rekreationsområdet 
är koppling nr 2 en viktig pusselbit. Tunneln tillhö-
rande Vragerupsvägen blir istället främst en koppling 
mellan de gröna områdena på bägge sidor. Enligt sam-
ma princip ska trafikstrukturen från sydost behandlas 
för att förhindra att Ynglingavägen blir en stark gräns 
mot landskapet. Rörelsen ska ske i samhället istället 
för runt.

De föreslagna förbättringarna i trafikstrukturen  
ligger i linje med Hjärup som ett pendlarsamhälle inte 
ett stationssamhälle. Förslaget gynnar bilismen med 
flera nya kopplingar till det omgivande vägnätet och 
försämrar förutsättningarna för kollektivtrafiken. 

Vid en utbyggnad av vägnätet ska möjligheterna för 
att förbättra kollektivtrafiken vara en del av vikt i pla-
nerna. Till exempel med egna bussfiler så att kollek-

Huvudvägar runt samhället försvårar rörelse mellan  
bebyggelsen och det omkringliggande landskapet

Avstånd

500 m

1 km

Gång- och cykelavsånd till befintligt station.

tan syns det att största delen av planområdet ligger 
innanför detta avstånd. Den resterande delen befinner 
sig med god marginal inom det accepterade cykelav-
ståndet på 2 km. Ett stationsläge som ligger i närheten 
av dagens är att föredra även framöver. Till busshåll-
platserna längs Gamla Lundavägen är det dock långt 
från stora delar av planområdet.

tivtrafiken kan flyta även i rusningstrafik. Kollektiv-
trafiken ska ses som den främsta kopplingen till andra 
städer och målpunkter. 

I Hjärup kan nya kopplingar till Lund och mot Lom-
ma via E6 vara förmål för en omdragning av busslin-
jen eller en helt ny busslinje. En busslinje från Lund 
via Hjärup och vidare mot Lomma/Alnarp/Malmö 
skulle öka antalet resmål som kan nås med hjälp av 
kollektivtrafiken för Hjärupsborna. 
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Mönster

Rörelsemönstret inom tätorten har stationsområdet 
som sitt nav således ska detta återspeglas i strukturen. 
Stationsområdet blir den nya centralpunkten i sam-
hället. Strukturen i Jakriborg har en tydlig riktning 
mot norr som utesluter utbyggnadsområdena i söder. 
Därför behöver en av kopplingarna och entrépunk-
terna vara söder om området. 

För att gynna gång- och cykeltrafiken inom samhäl-
let ska ett integrerat trafiksystem med gator med god 
framkomlighet för oskyddade trafikanter utvecklas. 
Gator med flera olika trafikslag är ett sätt att hålla 
nere hastigheterna och de korsningspunkter som blir 

följden av ett separerat system undviks helt. Inom ett 
stationssamhälle behöver inte biltrafiken några egna 
vägar med högre hastigheter.  

I strukturen finns även andra punkter än stationsom-
rådet att ta hänsyn till. Även om det skett en centrum-
vandring mot den västra sidan är skolor, bibliotek, 
vårdfilial fortfarande viktiga målpunkter. Servicen 
behöver byggas ut även på den västra sidan med för-
skolor och skolor. Viktigt för lokalisering av dessa är 
närheten till ett större stråk mot stationen för att sam-
ordna de dagliga rörelserna.

Stationsområdet

Stationsläge 3

Stationsläge 1

Stationsläge 2

Med utbyggnaden kommer stationsområdet 
att vara centralt placerat. Placeringen av det 
framtida läget sker i samspel med koppling-
arna mellan de västra och östra delarna,  då 
dessa också ska fungera som länk mellan 
perrongerna för resenärerna. Flera passager 
ger större tillgänglig till perrongerna vilket 
sågs tydligt i Mölnlycke och Høje Taastrup. 
Perrongerna ska placeras i direkt anslutning 
till passagerna.

Vid placeringen av stationsområdet finns det 
sedan tidigare tre aktuella länkar att använda 
sig av. I läge 1 ligger perrongerna i stort sätt i 
dagens läge men är förlängda norrut. Av des-
sa tre kopplingar är nr 8 ett måste eftersom 
det är den enda som kan fungera för alla tra-
fikslag. På grund av detta faller läge 2 bort.

För att kunna utforma stationsområdet både 
som resecentrum och en central mötesplats i 
Hjärup är det viktigt att det finns tillräckligt 
med utrymme för att inrymma alla funktio-
ner som krävs, till exempel cykelparkeringar, 
busshållplatser, pendelparkeringar, mötes-
platser. Passager under eller över järnvägen 
kräver också utrymme på båda sidor för att 
kunna överbrygga höjdskillnaderna. 

Rörelsen i den befintliga 
bebyggelsen är starkt rik-
tad åt norr och utesluter 
utbyggnadsområdena i väst 
och sydväst.

För läge 1 är det främst plats på den östra sidan om 
spåren medan det är trångt på den västra. För sta-
tionsläge 3 är utrymmet det samma på östra sidan 
medan det på västra sidan finns betydligt mer plats 
längs spåren. Därför är det Läge 3 som jag kommer att 
arbeta vidare med. Det har de bästa förutsättningarna 
att kunna vara resecentrum, en plats och en länk över 
järnvägen. 
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Höjd- och volymstudie, bild från sydost

Höjd- och volymstudie, bild från öster

Mötesplats

I planerna för Hjärups utbyggnad får stationsområdet 
en mer central position än tidigare. Centrumvand-
ringen från den äldre centrumbygganden till ett mera 
stationsnära läge tyder på att stationen redan idag har 
en central plats för invånarna på orten. Detta förstärks 
ytterligare vid utbyggnaden av det nya stationsområ-
det med fler lokaler för handel, service och verksam-
heter. 

I gestaltningen av området ska intresset för stadsliv 
återspegla sig med byggnader i flera våningar med 
öppna fasader och lokaler i bottenvåningen. Inom om-
rådet är det lätt att röra sig. Det som sätter stopp är i 
stort sett endast själva spårområdet. 

Områdena som tekniken kräver är stora i den mänsk-
liga skalan. Perrongerna ska enligt Järnvägsutred-
ningen (Banverket, 2004) vara 125 meter långa till en 
början med möjlighet till utbyggnad till 180 meter. 
Spårområdet och perrongerna är tillsammans 34,4 
meter breda. I bredd är de svåra att i sig dela in i flera 
rum. Istället ska anslutande rum genom sin utform-
ning bryta ner hela stationsrummet i mindre enheter 
efter den mänskliga skalan. 

Med spåren i dagens markläge är områdena på östra 
sidan relativt stora fram till bebyggelsen ur rumssyn-

punkt men inte stora nog för att kunna kompletteras 
med ny bebyggelse. Fördelarna är möjligheterna att 
anordna cykelparkeringar, busshållplatser, pendel-
parkeringar med mera. På den västra sidan finns möj-
ligheter för kompletterande bebyggelse som bidrar till 
att avgränsa rummet. 

Vid en nedsänkning av spåret finns större möjlighe-
ter att avgränsa rummet i utformningen intill spåren. 
Broar över järnvägen kan också de bidra till att dela 
in det tekniska rummet i flera. Nackdelen är att det 
är svårare att anordna cykelparkeringar, busshållplat-
ser och pendelparkeringar precis intill perrongerna på 
grund av höjdskillnaderna.

I stationsområdets direkta närhet finns idag inte 
mycket lokaler för olika typer av verksamheter. I ny 
bebyggelse vid stationsområdet ska det finnas lokaler 
för att kunna skapa nya arbetsplatser inom samhället. 
Läget precis intill stationen är attraktivt för en möjligt 
inpendling till Hjärup. 

Områdena runt hållplatsen ska vara öppna mot sta-
tionsområdet för att visa upp samhället för passeran-
de och bjuda in besökarna. Den nya bebyggelsen ska 
vända en framsida mot stationen.

Hållplatserna i Mölnlycke och Rydebäck är båda stora öppna rum. 
Stationen som mötesplats går inte att finna här.

Utformandet av platsen för stationsområdet blir i och 
med de planskilda korsningarna med spåren. För att 
riktigt förstå platsen, avstånden och höjderna kom-
pletterades skisserna med en höjd- och volymstudie 
i tre dimentioner. 

Denna ligger till grund för utformandet av stations-
området i planförslaget speciellt hur invånarna ska 
kunna ta sig mellan de olika nivåerna, hur området 
begränsas och vilka byggnader som kan bevaras i när-
heten.
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Blandning

Inom planområdet sker den främsta funktionsbland-
ningen nära stationen och längs det stora stråket som 
fortsätter över järnvägen. Här kan även den framtida 
vårdcentralen förläggas. Inom resterande del sker 
blandningen främst genom offentlig service. Vid ut-
byggnaden ska områden för förskolor och skolor stra-
tegiskt lokaliseras längs stråken mot stationen bland 
bebyggelsen.  

Bebyggelsen intill stationen och de stora stråken ska 
ha möjlighet för verksamheter och/eller handel att 
kunna etablera sig. Till exempel kan bottenplan vara 
över ett helt kvarter och utrymme för lossning behö-
ver finnas. 

För att ta tillvara det strategiska läget inom rimligt av-
stånd från stationen ska området ha en tät struktur. 
Bebyggelsen ska bestå av flerbostadshus och grupp-

husbebyggelse. Klimatmässigt är det också en fördel. 
Hjärup ligger lite upphöjt på slätten och en tätstruk-
tur ger skydd för vinden. Idag märks en tydlig kli-
matskillnad mellan omkringliggande landskapet och  
bebyggelsen på västra sidan. 

Bostadsbebyggelsen ska erbjuda bostäder i alla storle-
kar och sträva efter att erbjuda olika upplåtelseformer 
för att bidra till den sociala hållbarheten. Strukturen 
ska byggas upp så att mellanrummen stegvis går från 
offentliga via halvoffentliga och halvprivata till pri-
vata. 

Strukturen på den östra sidan kan ge upphov till se-
parerade rörelsemönster. De vuxna rör sig runtom 
medan barn och unga rör sig i mitten. I Västra Hjärup 
ska olika gruppers rörelsemönster mötas genom att 
utforma ett integrerat trafiksystem.

Verkstäderna och byggnaden 
med skola, förskola och träning-
center bevaras

Funktionsblandning nära stationen 
och längs det stora stråket

Kring stationsområdet finns idag spår efter den histo-
riska utvecklingen i samhället. Bebyggelsen i Uppå-
kra stationssamhälle med själva stationshuset och be-
byggelse längs stationsstigen, den gamla kopplingen 
mellan Hjärups by och stationssamhället. 

Delar av denna äldre bebyggelse ligger idag nära spår-
området och hamnar över bullervärdena. På den väs-
tra sidan kommer den nya spårdragningen att hamna 
precis intill bebyggelsen. På skissförslag i Järnvägs-
utredning på stationsområdet finns inte bebyggelsen 
längs stationsstigen närmast spåren heller med (Ban-
verket, 2004).

För en historisk och kulturell förankring är det viktigt 
att bevara det gamla. Även om själva bebyggelsen inte 
går att bevara kan strukturer och gränser användas i 
planarbetet.

Inom stationsområdet för Hjärup är det främst möj-
ligt att använda den gamla strukturen förutom det 
gamla Stationshuset. Stationsstigen ska vara en kopp-
ling över järnvägen med bebyggelse längs med och 
behålls Banvallsvägen som primärt stråk längs med 
järnvägen.

Kulturhistoria

Strategi kulturhistoria




