Fyrs 1
Klostergårdsstationen, stadsplaneringen och järnvägsutbyggnaden.
Ett dussin representanter för allmänheten i Klostergården och lika många tjänstemän från
Trafikverket och Lunds kommun samlades onsdagen den 4 mars i Zlatanrummet i Trafikverkets nya
lokaler på Gibraltargatan i Malmö för att samråda om Klostergårdsstationen och utbyggnaden av
järnvägen till fyra spår.
Trafikverkets tjänstemän bekräftade att den nya pågatågsstationen kommer att byggas vid gångoch cykelpassagen mellan Nordanväg och Maskinvägen. Passagen byggs om så att u-svängen tas
bort och tillfarterna förlängs. Den är även i fortsättningen avsedd för gång- och cykeltrafik.
Stationen förses med perronger som är 350 meter långa och görs tillgänglig för rörelsehindrade.
Den blir signalstyrd enligt samma standard som övriga hållplatser.
Det kommer att finnas bilparkering vid Åkerlund och Rausings väg och möjlighet till angöring för
buss på Klostergårdssidan. Cykelparkering anläggs enligt rådande regler.
De båda nya spåren byggs väster om de nuvarande för att bevara det gröna stråket och
grönområdena vid Höje å.
En ny bro över Höje å byggs väster om den gamla och sedan fortsätter de nya spåren upp till
Södra Ringvägen, där två nya broar byggs väster om den nuvarande, som har ett föråldrat
fundament byggt på 1930-talet, och därför måste rivas och byggas om. Lidl-butiken ligger inte för
nära järnvägsutbyggnaden.
Bullret från järnvägen kommer att minska jämfört med nuläget tack vare nya tåg och bättre räls.
Ingen ny järnväg för godstrafik kommer att byggas, men godstrafiken överförs i större utsträckning
till andra järnvägar, i första hand Lommabanan. Redan nu har antalet tåg genom Lund minskat.
Järnvägen kommer att gå i markplanet och det finns inga planer på att gräva ner någon del av den.
Lunds kommun tvingas genom järnvägsbygget att snabbt göra en översiktsplanering av den
framtida bebyggelsen i området. Marken kring den nya Klostergårdsstationen stiger i värde. Det
kommer att göra kraven att få bygga på korpfotbollsplanerna svåra att stå emot. De kommer att
vägas mot friluftslivets behov av centrumnära områden.
Industriområdet väster om järnvägen kommer att bebyggas med bostäder, liksom området kring
reningsverket, men innan bebyggelse kommer igång måste reningsverket antingen byggas om eller
läggas ner så att avloppsvattnet pumpas vidare till Malmö.
Området kring dammarna med sitt fågelliv och sin rika natur kommer att utvecklas.
Det är inte aktuellt att bygga ut Åkerlunds och Rausings väg till väg 108. Den höga och långa
bron för en sådan väg skulle inkräkta alltför mycket på naturområdet vid Höje å.
Däremot kan Sunnanväg komma att förlängas och förses med en passage under järnvägen för att
sammanbinda Klostergården med stadsområdet väster om järnvägen. Passagen skulle öppnas för
bussar. Detta skulle inkräkta på grönområdet.
Mycket av planeringen kommer att behöva förverkligas de närmaste åren. Fyrspåren och den nya
Klostergårdsstationen ska vara klara 2022.
Efter två timmar tumlade vi ut i blåsten och dimman. På andra sidan kanalen skymtade den svarta
konturen av Malmöhus. Nästa samrådsmöte äger rum i maj.
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