
VÄLKOMNA!

JÄRNVÄGSUTREDNING
PLANPROGRAM FÖR LOMMA STATION

Samrådsmöte 24 maj 2010



KVÄLLENS PROGRAM

-

 

Information från Skånetrafiken 
Cecilia Eriksson, Skånetrafiken

-

 

Samråd avseende järnvägsutredning Lommabanan

Håkan Petersson, Trafikverket

Martin Ljungström, SWECO
-

 

Avsiktsförklaring Lomma kommun/Trafikverket

Anders Nyquist, planeringsenheten Lomma kommun

-

 

Planprogram för Lomma stationsområde

Eva Sjölin, chef för plan-

 

och byggkontoret, Lomma kommun
Emma Olvenmyr, FOJAB arkitekter

Per Gunnar Andersson, Trivector

 

Traffic

-

 

Allmänna frågor

-

 

Mingel

 

och fika, ca kl

 

20



Avsiktsförklaring avseende Lommabanan

Överenskommelse från december 2008

* Pågatågstrafik påbörjas så snart nödvändiga infrastrukturåtgärder är genomförda.
* Parterna ska arbeta för att medel kommer in i planen 2010-2021.
* Etappvis införande ska prövas.
* Turutbud 2 tåg/tim o riktning i högtrafik, 1 tåg/tim o riktning i lågtrafik.
* Kacitetsutbyggnad behöver ske pga godstrafik och persontrafik. Tre långa 

mötespår för 750 m långa tåg behövs. Långa mötesspår ska om möjligt
byggas utanför tätortsbebyggelse.

* Stationer i Rinnebäck, Alnarp, Lomma, Flädie och Furulund.
* Banverket färdigställer järnvägsutredningen så snart som projektet Lomma-

banan är med i planen 2010-2021.
* Banverket och kommunen ska i samverkan upprätta de järnvägsplaner och 

detaljplaner som krävs.
* Kommunen verkar för utbyggnad av bostäder o verksamheter i stationsnära lägen.

Lomma kommun, Banverket och Skånetrafiken



Planprogram för Lomma stationsområde



syfte

o redovisa förutsättningar och,

o åtgärder som krävs för att möjliggöra en station för 

persontåg i Lomma. 

o förutom åtgärder i stationsområdet, med ny 

busshållplats, även förslag till gång-
 

och 

cykelförbindelser och biltrafiknät
 

i närområdet



programområdet

industrigatan

vinstorpsvägen

karstorpsvägen

slättäng

stationshuset



tidigare ställningstaganden
PLANPROGRAM FÖR LOMMA CENTRUM

Förslagsskiss stationsområdet



PROCESSEN
planprogram och detaljplaner



vision

RESECENTRUM

o bytespunkt

o målpunkt; service, handel, park, torg

o stationshuset



vision

LÄTTILLGÄNGLIGT, ATTRAKTIVT OCH TRYGGT

o lätt att nå
 

området och perrongerna

o omhändertaget; grönska, bearbetade material

o aktiviteter kvällstid, ljust och överblickbart



vision

DEL AV LOMMA –
 

Integrerat i orten

o anpassat till befintligt gatunät

o få
 

nivåskillnader



förslaget i stora drag



ALTERNATIV 1
-

 
två

 
perronger

o perronger väster och öster om spåret

o cykel-
 

och bilparkering på
 

båda sidor

o gående och cyklister korsar i söder 

och på
 

Vinstorpsvägen

o torg framför stationshuset

o parkytor i söder



ALTERNATIV 2
-

 
perrong i öster

o perrong öster om spåret

o cykel-
 

och bilparkering framför allt i 

öster

o stationsintern passage

o torg framför stationshuset

o stora parkytor



ALTERNATIV 3
-

 
perrong i väster

o perrong väster om spåret

o cykel-
 

och bilparkering framför allt i 

väster samt vid busshållplats i öster

o stationsintern passage

o stora parkytor i söder



sektion genom stationsområdet

järnvägsgatan spårområde solgatan



EXEMPEL PÅ
bullerskärmar



FÖRSLAG
trafik slättängsområdet



Industrigatan idag Industrigatan planskild från järnvägen



PLANKORSNINGAR LOMMA
efter start Pågatåg

 

och Hallandsås

-
 

TÅGTRAFIK
-

 
4 Pågatåg

 
per timma

-
 

2 godståg per timma

-
 

160 km/h, godståg 90-100 km/h

-
 

Pågatåg
 

bromsar och stannar

-
 

BOMFÄLLNING
-

 
17 minuter per timma

-
 

FÖRDRÖJNING
-

 
Ca 2,5 min per bilpassage



TRAFIKFLÖDEN
-förändringar 
med pågatågstrafik



PLANPROGRAM

- 30 juni 2010

- Skicka synpunkter till Lomma kommun

JÄRNVÄGSUTREDNING 
- 30 juni 2010

- Skicka synpunkter till Trafikverket

SAMRÅDSTID
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