








 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

Figur 2-1 Översikt av projektet. 



 

Tabell 2-1 Tågtrafik och dess fördelning på tågslag som legat till grund för beräkningar av 

tågbuller med mera i MKBn. 

 

  



  

  

 

  

 

 

  

  

  

  

  

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Figur 4-1. Figuren visar tre alternativa sträckningar för Västrabyvägens anslutning till 

Planavägen. Det ostligaste alternativet valdes (alternativ 3) medan övriga alternativ 

förkastades (alternativ 1 och 2), märka med röda kryss.  



Figur 4-2. Alternativa sträckningar som har studerats för Planavägen. 

 

 



Figur 4-3 Alternativ 2 för centrumkoppling i Ödåkra, Fleningevägen till Allerumsvägen 

med anpassning till framtida vägsträckning västerut 

Figur 4-4 Alternativ 3 för centrumkoppling i Ödåkra, genomgående sträckning 

Fleningevägen till Allerumsvägen med sned korsning med Västkustbanan 

 har förkastats på grund av att Horsarydsvägen skärs av och att 

alternativet är i konflikt med ett fornlämningsområde. Vidare kan vägen 

hindra framtida planer på utveckling av Ödåkra. 



har valts bort på grund av intrång i fjärrvärmecentralen och att 

en lång och dyr brokonstruktion krävs och begränsad möjlighet att förlänga 

plattformarna. 

Figur 4-5. Alternativ för Horsarydsvägen som har utretts.  



 

 



 

 

 

 



 



Tabell 4-1. Korsningar som Västkustbanan passerar i Ängelholm och åtgärder. 

Tabell 4-2 Korsningar som Västkustbanan passerar på delsträckan Ängelholm-Rögle-

Kattarp och åtgärder. 





Tabell 4-3. Vägkorsningar på delsträckan Kattarp-Ödåkra och åtgärder. 



Figur 4-6. Ny planskildhet för Flöjavägen och anpassning av anslutande vägar.  

Figur 4-7. Ny planskildhet för Vagnmakarevägen och anpassning av anslutande vägar. 



 

Figur 4-8 Valt alternativ för ny centrumkoppling i Ödåkra 



Tabell 4-4. Korsningar som Västkustbanan passerar på delsträckan Ödåkra station och 

åtgärder. 



Figur 4-9. Studerade alternativ för Häggatan och Fabriksgatan. 



Tabell 4-5 Korsningar som Västkustbanan passerar på delsträckan Ödåkra-Maria och 

åtgärder 



Tabell 4-6. Korsningar som Västkustbanan passerar på delsträckan Maria-Romares väg 

och åtgärder. 

 

 

 













 

 

 









 

 

 



Tabell 5-1: Förekomst och bedömd påverkan på generellt skyddade biotoper redovisas per 

delsträcka. Vid stationsområdena Ängelholm och Maria station samt längs delsträckan 

Maria station- Romares väg har inga skyddade biotoper identifierats. Biotoperna har 

identifierats genom studier av högupplösta ortofoton.  

Delsträcka Ängelholm – Rögle – Kattarp (Bilaga nr 1- 6 Miljöintressen) 

219+400 Odlingsöse i 

jordbruksmark 

Biotopen ligger ca 40 meter väster 

om spåret. Ett öppet dike löper 

längs med järnvägsbankens västra 

sida mellan spåret och röset. Diket 

bedöms inte omfattas av det 

generella biotopskyddet. 

Ingen  

219+650 Öppet dike i 

jordbruksmark 

Diket ansluter mot järnvägsbanken 

österifrån. 

Ingen 

221+020 Öppet dike i 

jordbruksmark 

Diket ansluter mot järnvägsbanken 

österifrån (kulverterat sista 

sträckan). 

Ingen 

222+650 Ev. öppet dike i 

jordbruksmark 

Ansluter mot järnvägsbanken 

österifrån  

Ingen 

222+680 Ev. öppet dike i 

jordbruksmark 

Ansluter mot järnvägsbanken 

västerifrån, följer ev. järnvägen 

söderut. 

Diket bedöms påverkas 

av utbyggnaden. Diket 

kan behöva 

omförläggas. 

222+700 Småvatten i 

jordbruksmark 

Tre småvatten finns öster om 

järnvägen, det närmst belägna ca 

70 meter från järnvägen. 

Ingen 

223+150 Småvatten i 

jordbruksmark 

Småvattnet ligger intill 

järnvägsbankens på dess västra 

sida och omges i övrigt av 

jordbruksmark  

Småvattnet bedöms 

påverkas av 

utbyggnaden till 

dubbelspår.  

223+550 Småvatten intill 

jordbruksmark 

Biotopen ligger ca 50 meter väster 

om järnvägen. 

Ingen 

223+850 Småvatten i 

jordbruksmark 

Biotopen ligger ca 50 meter öster 

om järnvägen. 

Ingen 

224+300 Åkerholme i 

jordbruksmark 

Biotopen ligger ca 30 meter öster 

om järnvägen. 

Biotopen bedöms 

berörs av den nya 

järnvägsbanken som 

förläggs öster om den 

befintliga. 

225+600 Eventuellt ett 

trädbevuxet 

röse/åkerholme 

intill 

jordbruksmark 

Biotopen ligger ca 30 meter väster 

om spår. 

Ingen 



225+700 Småvatten i 

jordbruksmark 

Intill järnvägsbankens västra sida.  Bedöms påverkas av 

järnvägsbanken.  

225+800 Ev. småvatten i 

jordbruksmark 

Intill järnvägsbankens östra sida.   Bedöms inte påverkas 

av utbyggnaden som 

ska utföras västerut. 

225+950 Småvatten i 

jordbruksmark 

Småvattnet ligger intill 

järnvägsbankens östra sida.   

Bedöms inte påverkas 

av utbyggnaden som 

ska utföras västerut. 

226+300 Småvatten i 

jordbruksmark 

Småvattnet ligger i jordbruksmark 

ca. 30 meter öster om järnvägen.  

Ingen 

227+400 Småvatten i 

jordbruksmark 

Biotopen ligger på järnvägsbankens 

östra sida 

Bedöms inte påverkas 

då järnvägsbanken 

breddas västerut. 

227+600 Småvatten i 

jordbruksmark 

Småvattnet ligger i åkermark ca 45 

meter öster om järnvägen 

Ingen 

227+820 Röse/stenmur 

och trädallé 

Allén ansluter västerifrån mot den 

grusväg som ligger parallellt med 

järnvägen. 

Biotopen bedöms 

påverkas i samband 

med att vägen flyttas 

västerut. 

228+400 Mindre 

åkerholme alt. 

småvatten i 

jordbruksmark  

Biotopen ligger ca 40 meter öster 

om spår. 

Ingen 

228+680 Öppet dike i 

jordbruksmark 

alt. stenmur 

Biotopen korsar järnvägen. Intrång i biotopen vid 

breddningen av 

banvallen västerut.  

228+700 Ev. småvatten i 

jordbruksmark 

Biotopen ligger intill 

järnvägsbankens västra sida,  

 

Intrång i biotopen vid 

breddningen av 

banvallen västerut. 

228+800 Ev. småvatten i 

jordbruksmark 

Biotopen ligger intill 

järnvägsbankens västra sida,  

 

Intrång i biotopen vid 

breddningen av 

banvallen västerut. 

Kattarp station (Bilaga nr 6 Miljöintressen) 

229+890 Ev. småvatten i 

jordbruksmark  

Intill järnvägsbanken, på västra 

sidan. 

Berörs eventuellt av ny 

plattform för Kattarp 

station. 

Delsträcka Kattarp  - Ödåkra (Bilaga nr 6 - 8 Miljöintressen) 

230+350 Småvatten i 

jordbruksmark 

Biotopen ligger ca 130 meter väster 

om järnvägen söder om 

stationsområdet.  

Ingen 



230+800 Småvatten i 

jordbruksmark 

Ett småvatten är beläget på 

järnvägens västra sida i höjd med 

diket > 100 meter från järnvägen. 

Ingen 

231+400 Åkerholme/ 

våtmark 

Biotopen ligger ca 50 meter väster 

om järnvägen. 

Ingen 

232+320 Öppet dike i 

jordbruksmark 

Diket korsar järnvägen i sydostlig – 

nordvästlig riktning. 

Bedöms påverkas av 

breddningen av 

banvallen österut samt 

av flytt av enskild väg, 

som löper parallellt 

med järnvägen, österut. 

232+300-

232+400 

Våtmark i 

jordbruksmark 

Flöjens våtmark.  Intrång i samband med 

flytt av Fleningetorps-

vägen österut 

232+890 Småvatten i 

jordbruksmark 

Biotopen ligger intill 

järnvägsbankens östra sida  

Bedöms påverkas av en 

breddning av järnvägs-

banken österut. 

233+000 Stenmur/ trädrad Biotopen ansluter mot 

järnvägsbanken västerifrån 

Ingen. Järnvägsbanken 

breddas österut.  

233+240 Dubbelradig 

trädallé  

Trädallén står längs en väg som 

ansluter mot järnvägen österifrån. 

Bedöms påverkas av 

justeringen av den 

enskilda vägen österut. 

233+280 Damm Dammen bedöms ej omfattas av 

det generella biotopskyddet. 

- 

233+310 Stenmur och 

trädridå/allé  

Biotopen korsar järnvägen. Bedöms påverkas av 

justeringen av den 

enskilda vägen österut. 

233+400 Ev. öppet dike i 

jordbruksmark 

Ansluter mot järnvägsbanken 

österifrån.  

Bedöms påverkas av 

justeringen av den 

enskilda vägen österut. 

233+500 Trädallé/ stenmur Ansluter österifrån mot enskild väg 

som löper parallellt med järnvägen.  

Bedöms påverkas av 

justeringen av den 

enskilda vägen österut. 

234+040 Småvatten i 

jordbruksmark 

Biotopen ligger intill 

järnvägsbankens östra sida  

Bedöms påverkas av 

breddningen av 

järnvägsbanken österut 

234+040 Odlingsröse  Biotopen ligger intill östra sidan av 

banvallen. 

Biotopen påverkas vid 

en breddning av 

banvallen österut.  

Ödåkra station (Bilaga nr 8 Miljöintressen) 



235+500 Allé Biotopen står längs Södra Rälsgatan Biotopen tas bort vid 

utbyggnaden till 

dubbelspår.  

Delsträcka  Ödåkra – Maria (Bilaga nr 8 - 9 Miljöintressen) 

235+700 Småvatten i 

jordbruksmark 

samt ev. allé 

Biotoperna är belägna ca 100 

meter öster om järnvägen.  

Biotoperna påverkas av 

ny väg. 

235+840 Öppet dike i 

jordbruksmark 

Diket ligger på den östra sidan om 

järnvägen, ungefär vinkelrätt mot 

järnvägsbanken.  

Biotopen påverkas av 

ny väg. 

235+900 Ev. småvatten i 

jordbruksmark 

Biotopen ligger intill östra sidan av 

banvallen. 

Bedöms påverkas av ny 

bro över järnvägen  

236+120 Öppet dike alt. 

stenmur/ trädallé 

Diket ansluter österifrån mot väg 

som löper parallellt med järnvägen. 

Bedöms påverkas av att 

enskild väg flyttas 

österut. 

236+280 Öppet dike i 

jordbruksmark 

Diket ansluter österifrån mot en 

väg som i sin tur ansluter till vägen 

som ligger parallellt med järnvägen. 

Bedöms inte påverkas. 

236+480 Ev. småvatten i 

jordbruksmark 

Biotopen ligger intill östra sidan av 

banvallen. 

Bedöms påverkas av att 

enskild väg flyttas 

österut. 

237+500 Öppet dike i 

jordbruksmark 

Diket ansluter österifrån mot väg 

som ligger parallellt med järnvägen. 

Bedöms påverkas av 

enskild väg som flyttas 

österut.  







Figur 5-1 Skogsområde längs järnvägen norr om Vege å. Det nya spåret förläggs på den 

västra sidan om befintligt spår. Fotografiet är taget mot norr. 





Figur 5-3: Höganäsvägen (väg 112) passerar över järnvägen på en bro. En förutsättning 

för att järnvägsbanken ska kunna breddas för ett nytt spår är att vägbron över järnvägen 

förlängs. I samband med att bron förlängs och höjs breddas dess slänter vilket medför att 

befintlig vegetation på slänterna behöver tas bort. Fotografiet är taget mot öst.  



Figur 5-4 Järnvägen passerar Skavebäcken i höjd med sektion 228+760. Skavebäcken 

passerar järnvägen i dubbla trummor. 

 

Figur 5-5 Skavebäcken och omgivande naturmiljö. 



Figur 5-6 Flöjbäcken korsar järnvägen i en stentrumma vid sektion 232+ 320.  



Figur 5-7 Flöjbäcken passerar vägen som ligger parallellt med järnvägen i en 

betongtrumma i höjd med sektion 232+320.  



Figur 5-8 En allé står utmed Södra Rälsgatan (till höger i bilden). Trädraden bedöms ha 

ett högt naturvärde. Nytt spår ska förläggas öster om det befintliga spåret vilket medför 

att trädraden måste tas bort. Fotografiet är taget från järnvägens plankorsning med 

Häggatan och i riktning mot norr.  

 



Figur 5-9 Plankorsningen med Häggatan, fotografiet är taget mot syd. Nytt spår anläggs 

öster om det befintliga spåret. Nytt spår bedöms medföra ett intrång i parkskogsbrynet till 

vänster i bilden.  





Figur 5-10 Viktigt jaktområde för fladdermöss längs trädridån, sydost om Ödåkra. Pilarna 

anger korsning med den aktuella järnvägssträckan, planerad för dubbelspår (röd linje). 

Svart streckad linje anger föreslagen placering av ett plank (13) 







Figur 5-11 Järnvägen sedd från Romares väg mot Pålsjö skog. 

 



 

 









Figur 5-12 Skavebäcken passerar järnvägsbanken genom två trummor. Befintliga 

trummor rivs och ersätts med en järnvägsbro.  









 



 

 

 

 



 

Tabell 5-2 Riktvärden enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53 vid väsentlig 

ombyggnad av infrastruktur 

 

 

 

 

  

 

  

 



 

  

Tabell 5-3 Tågtrafik nutid 

1 Buller och Vibrationer från spårbunden linjetrafik, Dnr.S02-4235/SA60, 
daterad 2006-02-01, Banverket och Naturvårdsverket. 



Tabell 5-4 Tågtrafik nollalternativ 2040 

Tabell 5-5 Tågtrafik utbyggnadsalternativ 2040 

Tabell 5-6 Trafikmängder vägtrafik Nutid 2015 



Tabell 5-7 Trafikmängder vägtrafik Nollalternativ samt Utbyggnadsalternativ 2042 



Tabell 5-8 Resultatsammanfattning antalet bostäder per scenario 



Figur 5-13 Nuläge Figur 5-14 Utbyggnadsalternativ med 

bullerskyddsåtgärder 

 







 



Figur 5-15 Stråk utmed vattendrag är värdefulla för det rörliga friluftslivet. Bilden visar 

stråk längs Vege å.   



Figur 5-16 Skyltade vandringsleder längs Vege å.   



 



 

Tabell 5-9 Identifierade olyckshändelser som kan inträffa och som kan innebära skada på 

människor 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabell 7-1 Uppfyllelse av miljökvalitetsmål 







 

 

Tabell 8-1 Bedömning av miljökvalitetsnormers (MKN) relevans för det aktuella projektet 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2010/nfs_2010_08.pdf
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080218.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20040675.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20040660.htm
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2008/nfs_2008_18.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2007/nfs_2007_04.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2006/nfs_2006_11k.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2006/nfs_2006_1k.pdf


http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030065.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010554.htm
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2005/nfs_2005_11.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2002/NFS2002-6.pdf


 

 



 

 






