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Lund, dir huvudIoc:knen UppAkra v8'It priorttefat för -.lutningar.
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mot ku*n vid LGmrna.Eft8nom Hjlrup WI en liten by drogs
YIg8m8 lnI8
tII dttiden8atrtk 80m f&b8nd de ldOrre
88'T1hII8naregionen.DennaItruktur finneIn 1d8g,lYen om utbyggnIIdoch umhIIIsutYecIdI
hl u88nrn8' fickhMatillgodomed~
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NAr nu Hjlrups fort88tta utveckling enligt den fr8mtagna &.wIlktsplenen If för8tMnde, ..1 i
J8krIxJrg 10m i nuv8'8nde cet*um, If det ., vid 8It det lllIIgen lo88n8t och 8It StIIffan8torpa
kommun t8r ett friIId och rejIIt t8g i tnIftkpIenering De 8tDr8frjgom8 ar uttorm tgen ..,
gtng-, cykel- och biItr8flken Inne I och Nnt t1INP, Hk8om probIemet..n tIdigere med
MrtIIgIngIIghet8n utifrån; krtngIgt med 8ne1utning8rtIIIfr6n motofvIg8m8 och 88Idema
U8ImOoch Lund, Yttre RingvIgen sGdeNt mot bl... K6penh8mn samt cenlr81oft8nS8*'f_8Iofp.

HArm6It8 den eff8IdMoch l6ngddIgt hMb8ra tr8ftkfOr8Orjn6ngen
tII god mIjGoch lIker tnIIIk.
80mrtc8d8genb..~ åt om komm8in.
Tr8fIk Inom Byn

I. Utionen IN f&'8I8get tII fOrdjuped~n
fOr Hjllup redoYi88de
By8I8getlin synpunkt på tr8ftk8truktur I umhAllet, att all planering skall utgå IfrAngåendee och
cytd8I1d88behov. u88nalt fOr den skull fr8n*cfnIighet och tIIgIngIighet
""'1Do& eL U8orm.*'gen hIMdI8g m6stemognefram underden fortutta proc;8. . I n tar
«MI tId8pI8 .....
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TyvIn' ArfO'ebr8vettill trafikplanenskrivetP' ett sitt som kan missuppfattas,menvi har tobt
det så att 6venliktplanens(OP) slutliga utformningkommeratt styratrafikplanens.
Trafikplanen Ar skriven pi sA sitt att den beskrMr Hjlrup 2005 - hur vi nu tw det - och hur
Hjlrup fOrvIntss bl Inom 10 resp. 20... II8nm81faUuingen p6 sidan 5 kan vii utredningen
betrMande gatunltet nom Hjlrup lisa. att.motsvarrmde gatunM 1M6stnI siden (det
nwatande)red"" Idag'r tImIJgenvM utformtItoch vIaersig dIJtfOrI huvudsakhMIbar'wn RJr
kraftig tlIv4xt av samh/IIIet som det If frige orrf. Men beh6v8r .bI.tI. fJIca~

en-

frImst mr de oakydcJade
tndIIcantems".
I kot1hetk81 mansAgaatt de flestaförslagen,såvälinomHjAnJp,som till och från HjlNp, Ir vii
be8krivnaunderpunkt4.8 (sidan22). Nar det giller Hjlrup år 2015resp.2025visar utredningen
vad som behövergöras i Hjlrup medett fOrdubblatInvånarantaloch lven dAranservi 8UWSP
trIffat ritt med ett pw und8nt8g. Se punkt6 (sidan39). ManmåstemInimen genomfarten
genomHjInJpoch undantaden inre ringenmed.. anslutandegator.Man bOrsträvaefteratt få
maxIm8Iten genomg6ende gat8 i nord-sydlig rtldnlng pI8oerad att sAf6 gAng-och cykeWg8r
kOl'88l'den.

FOrden nUV8l'8nde8Ackgat8principenar ju hMbw

"

aveni framtiden enligt ovan.

I OSt-vlstIigridning Ar det Mrt med en nedsAnktförbindelse under jImvIgen. VI bör räkna med
att stOrre1astbIar,bu8saroch IckeminstbrandbilarmA$tekunnap&888f8melan de bagge
byhaIYoma,varför en ned8InktjAmvlg Ar bittre ur såvAIdennapesugesynpurid
somur
bullersynpunkt.
Det bOrvara två OVerfarter c'Mr jImvIgen fOrgAng- och cykelnJftkanter P' strAckan meNan
LommBYlgen och Vragerupsvlgen.
Koppling till vig 108

Jakriborgutbyggnaden
och den 0Vrtgattikommandeexpansioneni de

nomI delarna
nOdvIndigg&' den planerade kopplingen lAngs med vl8tra delen av jlmvAgen till vig 108. En
fMsIttning in til Lund hadevl88nt11gt
kortatvIgen dit UII.6Igt som den h6rt bIlastade
MalmOvlgen dar bIvit avl88tact FIack8'p får hIrtg8nom en bittre och nabrigare samhOrighet

med HjIrup .

TIllfart pi vig 103
Den fOresI8gnaomläggningen av VragerupsvAgenfOr sta1dardhOjnlngoch avkortning av

strIckan tJIvAg 103undeItIttarden nordvIstr8anslutningenoch t1AApertill att fOrdefa
trafikftOdet
till och ifn1InHjlrup.
Knytning tm"Autostradan" Malmö-Lund
Den g8m1aomöjligheten, och vid flertalet tillfAllen föreslagna utrItnIngen av L.omm8YIgen0It8r
ut med knytning genom ny trafikplats tji E22:an, tycks också ha blivit en framtidavi8ion i
tnIfikpIanen.

Anslutning till E6 vid AkarplLomma
VAgverketsplanerade nya trafikplats Akarp kan verkligen bli ett bra tillskott och en 0n8kvIrd
anslutning tia E6lE20, framför aln fOrfArd sOdeM, avtastning av Gamla Lund8Ylgen genom
Aksrp hII8a8 8Akeft med tillfredsstAlle8se.
I aamb8nd med att Vlgvertcet planerar att bygga en pMart till E6:an vid Akarpllomma syd, borde
BanverketlRier8Okaden unikamOjlghetenmanhar kan få då rnoDvAgen ligger högt att
sAnka ner och bygga in en anslutande godsjImvAg meIan motorvIgen8 syd- och nordbena, från
stamber81 tII det planerade yttre godsspåret runt Lund, någonstans vid LommalPrl8tbe roa
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Motet.
Denna jlrnvAg 80111
då vallas in naturtigt av motorvIgens kOfbanorgenomen lIgre placering
minskar ljudn""" kraftigt - klin vIsentIigt bidraga till en JugnMt miljö i Ak.p och l.omm8,
eftersomgodstågenkan dragaslAngs dennajAmvAgallnje.
Trafikökning

SWrighet8natt få 818t88rtsvIg8r .. HjArup
att inte förvandlastji genomfarts- och kontaktvAgar
mellanmotorvIgam8eller
ortIma och byarnautanförHjlrup, kanvara pAtaglgi
fOrslagentill vlgdragnlngllr.Av den anledningenskall kanskeknytningenmed -AutostradanE22inte vara med I pl8wn8. far att begr1n88effekternaav genomfartlAngsmed Lommavlgen.
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