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Synpunkter på bygglovsansökan för bullerskydd längs järnvägen i Ödåkra

Ödåkra 1:80 2021 2381 - bygglov för nybyggnad av bullerskydd
Ödåkra 1:80 2021 2380 - bygglov för nybyggnad av bullerskydd
Ödåkra 1:80 2022 742 - bygglov för nybyggnad av bullerskydd
Ödåkra 1:80 2022 741 - bygglov för nybyggnad av bullerskydd
Ödåkra 1:80 2022 739 - bygglov för nybyggnad av bullerskydd
Ödåkra 1:80 2022 738 - bygglov för nybyggnad av bullerskydd

Bakgrund
Ödåkra Byaförening har sedan den bildades under namnet Ödåkraregionens Framtid 1996 följt 
arbetet med Västkustbanans utbyggnad och försökt påverka planerna. Vi har deltagit som en aktiv
diskussionspartner för att tillvarata de lokala intressena med målet att få så bra boende- och 
livsmiljö som möjligt i och kring Ödåkra. En av de viktigaste frågorna är och har hela tiden varit hur
bullerskydden utformas. Både Staden och Trafikverket (tidigare Banverket) framhöll tidigt i 
planeringen att estetiskt tilltalande utformning av bullerskydden är av största vikt. Dessutom att 
de behöver kompletteras med genomsiktliga partier där så krävs ur trygghetssynpunkt eller där 
viktiga siktlinjer önskas bibehållas.

Föreningens synpunkter
Som vi framhållit i våra synpunkter på detaljplanen för stationsområdet 2017-10-10  är vi positiva 
till Wingårdhs förslag för Ödåkra station men ambitionen för delarna utanför denna verkar 
betydligt lägre. 

Ödåkra Byaförening anser att byggloven för bullerskydd utanför stationsområdet i nuvarande 
utformning inte ska beviljas. Vår motivering är att utformningen som den visas i handlingarna inte 
lever upp till kraven på hög arkitektonisk kvalitet, hänsyn till platsens kulturvärden och 
bibehållande av den visuella kontakten över spåren som detaljplaner och gestaltningsprogram 
anger. Även i bevarandeprogrammet för Fleninge och Ödåkra från 2018 påpekas att de 
kulturhistoriska och arkitektoniska värdena ska uppmärksammas vid stadsplanering och 
bygglovshantering.
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Föreningen insisterar på att ha genomsiktliga partier i gatornas förlängning vilket förbättrar den 
visuella kopplingen över spåren avsevärt. En total avgränsning av samhället i två delar kommer att 
ha stor påverkan på människors sinnesintryck av sin omedelbara kända och trygga miljö. Personer 
med olika typer av kända funktionsnedsättningar har problem med referenspunkter både i ljud- 
och synintryck och det är viktigt att det finns en hög tillgänglighet också för de med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det ger stöd för att partier med genomsyn är av värde 
också psykosocialt och kommer att påverka den psykiska hälsan positivt för generationer framåt. 

Trafikverket måste ta fram en lösning som möjliggör genomsyn utan att ge avkall på 
bullerdämpningen. 

Vi tycker också att den inklädnad med klätterväxter som förespråkas i Trafikverkets 
gestaltningsprogram är mycket viktig för att få bullerskydd som smälter in på bästa sätt i 
omgivningen. 

Förutom vid de tre underfarterna fordras genomsiktliga partier vid Drivhusgatan, Toftagatan, Tujagatan och 
Lövskogsgatan.

Vi ser fram emot att föreningens synpunkter beaktas och att vi får bullerskydd som lever upp till 
utfästelserna om estetiskt tilltalande utformning, hänsyn till kulturmiljön och bibehållen visuell 
kontakt över spårområdet.

Styrelsen för Ödåkra Byaförening
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Tidigare ställningstagande från Trafikverket och Helsingborgs Stad
Utdragen med start på nästa sida visar ställningstagande som gjorts till bullerskydden i tidigare 
dokument under planarbetet. Vår uppfattning är att bygglovsansökan inte lever upp till dessa. 

Länklista till dokumenten som utdragen är hämtade från:
Gestaltningsprogram tillhörande Järnvägsutredning 2007-03-31
https://bransch.trafikverket.se/contentassets/27cf70bd42784a17a7628907eacc27ee/utredningar-
angelholm-maria/utstallesehandling_gestaltningsprogram_070331_web.pdf

Gestaltningsprogram Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg Ängelholms och 
Helsingborgs kommuner, Skåne län Granskningshandling 2017-09-01
https://bransch.trafikverket.se/contentassets/40a3e541c60d4762b9436cf4c8f64479/
gestaltningsprogram.pdf

Detaljplan för del av fastigheten Ödåkra 1:80 med flera 20 november 2017
https://download.icatserver.com/ark/yoda/external/helsingborg/icatserver3cbc8f699cf4b83837c2
22d9f290237c22dc982d33d97b4e5036c8acf4e2521e23a30d57660345e0c03868c9b56fffdfb1c7c6
01a0144a00ec93d1dbd8277596_pr_1283k-17593_doc-270007.pdf

Detaljplan för fastigheten Ödåkra 1:76 med flera 27 april 2021
https://download.icatserver.com/ark/yoda/external/helsingborg/icatserver36e58d35cf5628fd45ff
6b964c1916175758cd100ace85d51476eb150bb2ab514eb31c9700da73b1518afca103b093811c70
c036a1f621df357b00162d4e1964_pr_1283k-p2021_7_doc70007.pdf
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Utdrag ur Gestaltningsprogram tillhörande Järnvägsutredning 2007-03-31 (sida 25-26)
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Utdrag ur Gestaltningsprogram, Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg 2017-09-01

(sida 12)

(sida 25)
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(sida 26)

Även i detaljplanerna för järnvägsområdet framhålls vikten av bullerskyddens utformning:

Utdrag ur detaljplan för Ödåkra 1:80 från 20 november 2017 (sida 23)
”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.”

(sida 45)
“Kommentar: Detaljplanen har justerats så att den endast innehåller trafikområde för 
järnvägsändamål 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.”

Detaljplan för Ödåkra 1:76 med flera från 27 april 2021 (sida 28)
“Vad gäller bullerskydden är avsikten att de bullerdämpande åtgärderna genom tätorten ska 
planeras med omsorg och utformas med hög arkitektonisk kvalitet, för att minska konsekvenserna 
för kulturmiljön. Bullerskyddens utformning regleras inte i detaljplanen utan hanteras i bygglovet.”
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