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Från Hållplats till Hållbar Boplats
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Omgivningarna runt pågatågshållplatsen i Hjärup utgör en viktig del för 
planeringen i riktning mot ett hållbart samhällsbyggande både i ett regio-
nalt och lokalt perspektiv. För den fördjupning för Hjärup som integreras 
i Framtidens kommun innebär det att utbyggnaden väster om järnvägen 
blir tätare samt att områden som utgörs av blandningen boende, service 
och verksamheter utökas. Det längre tidsperspektivet medför också att 
föreslagen utbyggnad täcker ett större område och utbyggnadsområden 
pekas även ut norr om Väståkravägen. Fortsättningsvis bör området väster 
om järnvägen studeras vidare med fokus på att skapa en sammanhängande 
flexibel struktur, bra kopplingar över järnvägen för att skapa ett helt Hjä-
rup samt ett hållbart tekniskt försörjningssystem. 

I linje med en hållbar utbyggnad ökas även tätheten på föreslagen ny 
bebyggelse på den östra sidan samt uppdateras enligt planerna i Tillväxt 
7000. Närheten till Uppåkra arkeologiska center uppmärksammas genom 
förlag till entréplatser. 

Förord till av kommunfullmäktige 18 juni 2007 antagen 
Fördjupad översiktsplan Hjärup - 06
En fördjupad översiktsplan, FÖP Hjärup, antogs av kommunfullmäktige den 
18 juni 2007, ett beslut som har överklagats och därför ännu inte vunnit laga 
kraft. Planeringsarbetet på översiktlig nivå fortgår kontinuerligt. FÖP Hjärup 
och den kommuntäckande översiktsplanen Framtidens kommun – perspektiv 
2038 har stora gemensamma strategiska frågor, varför FÖP Hjärup nu inte-
greras i Framtidens kommun och ställs ut tillsammans med denna sommaren 
2009. Fördjupningen har bearbetats efter nya förutsättningar samt anpassats 
till tidsperspektivet 2038. Den bearbetade fördjupningen för Hjärup redovisas 
i kapitlet Så ser det ut 2038! och ska fortsättningsvis i tillämpliga delar utgöra 
program för kommande detaljplaner. Bedömning sker vid förfrågan om detalj-
planeläggning.  Planens konsekvenser redovisas i kapitlet Konsekvenser och 
så går vi vidare. Denna separata antagandehandling ”FÖP Hjärup -06 Från 
hållplats till hållbar boplats” utgör därvid ett underlag.

Förändringar i planförslaget
Den viktigaste faktorn som styr markanvändningen i den översiktliga pla-
neringen är närheten till spårburen kollektivtrafik. Närheten ska utnyttjas 
effektivt i form av bostäder, service och verksamheter. Framförallt avståndet 
till station eller hållplats avgör vilken bebyggelse som föreslås. Staffantorps 
kommun, Region Skåne och Banverket har överenskommit om principerna 
för utformningen av stambanan genom Hjärup vid utbyggnad till fyra spår. 
Spåren grävs ned 1-1,5 meter och täcks delvis över. En 40-50 meter bred 
underfart byggs söder om stationsområdet. Planförslaget har ändrats i enlighet 
med detta.

Visionsbild av övertäckning av spåren.                        Bild Metro arkitekter
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I anslutning till Gamla Lundavägen, väg E22 samt den nya principiella 
dragningen av en väg mellan väg E22 och väg E6 kompletteras förslaget 
med verksamhetsområden. 

I en grönplan för landsbygden visas hur tillgängligheten till landskapet kan 
ökas genom gång- och cykelvägar, ridstigar och beträdor. Sådana föreslås 
nu istället för särskilda rekreationsområden. Grönstrukturen inom tätorten 
Hjärup har vidareutvecklats i en grönstrukturplan där idéerna om en sam-
manhängande struktur med parker och stråk genom befintlig bebyggelse 
och nya utbyggnadsområden vidareutvecklats. Grönplanen för landsbyg-
den och grönstrukturplanen för tätorten har arbetats in i den fördjupning 
för Hjärup som integreras i Framtidens kommun. 
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Fördjupad översiktsplan för Hjärup, Staffanstorps kommun

Ett samrådsförslag till fördjupad översiktsplan för Hjärup, Staffanstorps kommun, Skåne län
upprättades år 2005 och skickades ut på remiss under sommaren samma år. Syftet med förslaget till
fördjupad översiktsplan var att visa ett utkast till handlingsplan för den framtida markanvändningen
i Hjärup, med tidshorisonten 10-20 år.

Engagemanget för utvecklingen av Hjärup har varit stort och remissvaren varit många och intres-
santa. Förslag och idéer från allmänhet och andra remissinstanser har beaktats och inarbetats i det
fortsatta arbetet med den fördjupade översiktsplanen. Under 2006 har planen varit på utställning.

Inför antagandeskedet har tankarna och idéerna kring Hjärups framtid ändrats. Staffanstorps kom-
mun  anser att järnvägen genom Hjärup ska läggas i tunnel. Planen har tidigare utgått ifrån att
järnvägen ska ligga kvar i markplan. För den fördjupade översiktsplanen gäller nu att järnvägen
läggs i tunnel.  Alternativ avseende nedsänkta spår kommer att utredas vidare. Denna fördjupade
översiktsplan är antagen av Kommunfullmäktige den 18 juni 2007.

Kommunstyrelsen

Antagandehandling



4

F Ö R D J U P A D  Ö V E R S I K T S P L A N  H J Ä R U P- 0 6



5

F Ö R D J U P A D  Ö V E R S I K T S P L A N  H J Ä R U P - 0 6

Innehållsförteckning

OrganisationOrganisationOrganisationOrganisationOrganisation

FörordFörordFörordFörordFörord

1. Bakgrund1. Bakgrund1. Bakgrund1. Bakgrund1. Bakgrund
Varför en fördjupad översiktsplan? 11
Mål 11
Planens omfattning 11

2. Förutsättningar2. Förutsättningar2. Förutsättningar2. Förutsättningar2. Förutsättningar
Gällande planer och
bestämmelser samt intresseområden 13
Programmet (2004) 14
Järnvägen genom Hjärup 16

3. Dagens Hjärup - utgångsläge3. Dagens Hjärup - utgångsläge3. Dagens Hjärup - utgångsläge3. Dagens Hjärup - utgångsläge3. Dagens Hjärup - utgångsläge
Geografi 18
Historia 18
Landskap och grönstruktur 19
Fritid och rekreation 21
Bebyggelse 23
Befolkning 25
Offentlig service 25
Kommersiell service 27
Genusperspektiv 29
Trafik 31
Teknisk försörjning 33
Hälsa och säkerhet 34
Sammanfattning 38

4. Förslag till utveckling4. Förslag till utveckling4. Förslag till utveckling4. Förslag till utveckling4. Förslag till utveckling
Inledning 39
Markanvändning 40
Genusperspektiv 42
Barnperspektiv 43
Bostadsbebyggelse 44
Service, centrumbebyggelse
och verksamheter 52
Trafik 55
Parker och gröna stråk 63
Fritid och rekreation 66
Skolområdet 67

5. Konsekvenser5. Konsekvenser5. Konsekvenser5. Konsekvenser5. Konsekvenser
Allmänt 69
Alternativ 69
Konsekvenser och
förslag till åtgärder 70
Betydande miljöpåverkan 76

6. V6. V6. V6. V6. Vad händer nu?ad händer nu?ad händer nu?ad händer nu?ad händer nu?



6

F Ö R D J U P A D  Ö V E R S I K T S P L A N  H J Ä R U P- 0 6



7

F Ö R D J U P A D  Ö V E R S I K T S P L A N  H J Ä R U P - 0 6

Organisation
Arbetet med den fördjupade översiktsplanen har
genomförts av en konsultgrupp under ledning
av tjänstemän från Staffanstorps kommun.

Staffanstorps kommun:
• Thomas Lexén, stadsarkitekt
• Göran Berggren, strategisk planeringschef
• Olle Nilsson, teknisk chef
• Cerne Jönsson, kartunderlag

Konsultgruppen:
• Marcus Horning, NovaPlan AB
• Anna Olsson, Novaplan AB
• Mats Jacobsson, JAARK AB
• Johan Bergström, NovaPlan AB
• Anders Dahl, NovaPlan AB
• Magnus Dahlström, NovaPlan AB
• Tora Friberg, Linköpings universitet
• Lasse Wallin, Wallin kulturlandskap och

arkeologi
• Martin Kylefors, ØSA

I det fortsatta arbetet med att utveckla
samrådshandlingen har det funnits behov av att
djupare studera ett antal delfrågor i Hjärup.
Därför har fem delutredningar tagits fram för
förtätning i centrum, trafik, idrott och befintliga
skolområdet samt miljökonsekvensbeskrivning.

• Projektledning och kostnadsanalys, Pär
Hammarberg, SWECO Projektledning
AB

• Vidareutveckling av bebyggelse-
förtätningen i centrum och längs Tågvägen,
Mats Jacobson, JAARK.

• Trafikrapport för Hjärup (en del i arbetet
med trafikplanen för Staffanstorps
kommun), Åse Pettersson, WSP.

• Utformning och gestaltning av
idrottsområdet, Torsten Jonsson,
SWECO FFNS.

• Gestaltning av det befintliga
skolområdet, Niels de Bruin, Gunilla
Svensson arkitektkontor

• Miljökonsekvensbeskrivning, Rickard
Sandberg, Atkins Sverige AB,

.
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Förord
En fördjupad översiktsplan fungerar som en
konkret handlingsplan för markanvändning och
hur den byggda miljön ska utvecklas och beva-
ras. Genom fortsatt arbete med detaljplaner och
utbyggnadsprojekt förverkligas de intentioner
och visioner som presenteras i denna fördjup-
ning. Syftet med denna plan är att redovisa den
långsiktiga utvecklingen av Hjärup med en tids-
horisont på 10-20 år.

Samrådshandlingen skickades ut på remiss un-
der sommaren år 2005. Engagemanget för ut-
vecklingen i Hjärup har varit stort med många
synpunkter och förslag. Synpunkterna har beak-
tats under det fortsatta arbetet och därför har
ett antal delutredningar tagits fram för att mer
detaljerat belysa de särskilt diskuterade områdena
och delfrågorna i Hjärup. Delutredningarna fo-
kuserar och utvecklar resonemangen kring
centrumförtätningen, gatustrukturen, hur områ-
det kring den befintliga skolan kan förändras,
det föreslagna idrottsområdet  samt miljö-
konsekvenserna av förslaget.
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Varför en fördjupad översikts-
plan?
I den senaste översiktsplanen för Staffanstorps
kommun som antogs av kommunfullmäktige i
december 2002 anges att en fördjupad översikts-
plan för Hjärup skall upprättas. Redan 2000
påbörjades samtalet med invånarna i en brett
upplagd diskussionsprocess kallad Forum
Hjärup. Där konstaterades bland annat intresse
för en fortsatt utveckling av samhället där ett
flertal planeringsproblem borde lösas.  Över-
siktsplan 2002 anger att den fördjupade över-
siktsplanen  skall behandla bebyggelsestruktur,
tätortens grönstruktur, servicestruktur, järnvä-
gens utbyggnad och barriäreffekter samt trafik-
struktur internt och externt.

Under 2003 genomfördes parallella uppdrag för
Hjärup. Fyra inbjudna arkitektkontor fick lämna
sin syn på Hjärups framtida utbyggnad enligt
intentionerna i översiktsplan 2002 och med ut-
gångspunkt i synpunkterna från Forum Hjärup-
samrådet. Idéförslagen har fungerat som under-
lag för en bred diskussion kring ämnet -Hjärups
framtida utveckling. Ett förslag till program har
varit ute på samråd (2004), detta har sammanfat-
tats och legat till grund för arbetet med den för-
djupade översiktsplanen. Programmet godkän-
des av kommunstyrelsen 2004-09-27. Delar av
arkitektförslagen har ingått i programmet.

Mål
Den fördjupade översiktsplanen kan användas
som en konkret handlingsplan för genomför-
ande av åtgärder i Hjärups fysiska miljö, som i
sin tur skapar en attraktiv och långsiktigt håll-
bar livsmiljö för Hjärups invånare.

Den långsiktiga målsättningen är att Hjärup ska
bli ett attraktivt samhälle med varierat utbud av
bostäder och möjlighet till arbetsplatser. Hjärup
ska bli ett varierat samhälle i bemärkelsen att
bostäder och arbetsplatser ska kompletteras
med ett rikt utbud av service, både offentlig
och i form av handel och andra tjänster.

Planens omfattning
Var börjar och slutar Hjärup? Denna plan har i
huvudsak avgränsats till området innanför Västå-
kravägen, Ynglingavägen, Gamla Lundavägen
och Lommavägen. Innanför denna fyrkant av
vägar finns det som i detta arbete har definierats
som Hjärup, här finns både det gamla och det
nya Hjärup, järnvägen och centrum, bostäder och
arbetsplatser. Med få undantag rymmer detta
område hela Hjärups befolkning. Planen behand-
lar också det område som avsatts för rekreation-
sändamål norr om Väståkravägen.

1. Bakgrund
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Gällande planer och bestämmel-
ser samt intresseområden
Översiktsplan
För Hjärup och resten av Staffanstorps
kommun gäller Översiktsplan 2002, antagen av
kommunfullmäktige i december 2002. För
Hjärup har i Översiktsplan 2002 angetts att en
fördjupad översiktsplan för Hjärup skall
upprättas.

I översiktsplanen redovisas ett antal programfrågor
som bör behandlas i en fördjupad översiktsplan:

• Bebyggelsestruktur, särskilt områdena
väster om järnvägen och i den nord-
östra delen av Hjärup.

• Tätortens grönstruktur, särskilt
möjligheterna att via stråk ta sig ut i
landskapet.

• Servicestruktur, kommersiell men även
offentlig.

• Järnvägens utbyggnad och miljöpåverkan.
• Järnvägens barriäreffekt.
• Kontakten med Lomma och E6,

Burlöv och Alnarp samt Lund.
• Övriga förändringar av huvudvägnätet.
• Yttre godsspår.

En del av de problem som för Hjärups del tas
upp i Översiktsplan 2002 är redan lösta. Gång-
och cykelvägen mellan Lomma och Hjärup
byggdes under våren 2005 och den gamla
almallén längs Lundavägen är fälld och ersatt
med ekallé i samma läge.

Naturskydd och riksintressen
Det öppna landskapet runt Hjärup är utpekat i
länets Naturvårdsprogram och benämns
”Odlingslandskapet norr om Hjärup”. Landska-
pet är ett representativt avsnitt av den flacka
Lundaslätten, som närmast Åkarp övergår i en
svagt böljande terräng. I kulturminnesvårds-
programmet för Skåne har området söder om
Hjärup utpekats som länsintresse för
kulturmiljövård. I beskrivningen kan man läsa
att området utgör en rest av det nu till stads-
landskap exploaterade jordbruksområdet.
Vyerna över det öppna odlingslandskapet är
unika för den av bebyggelse och
kommunikationsleder hårt utnyttjade storstads-
regionen.

Åkrarna här tillhör landets i särklass bästa och
är av klass 10. Landskapet är helt uppodlat med
en bebyggelse anpassad till landskapets skala.

Flera trädridåer, alléer och bevarade jordhägna-
der och pilevallar karaktäriserar landskapet.

Naturvårdsprogram (orange) och
kulturmiljöprogram (rött).

2. Förutsättningar
Gamla landsvägsallén är liksom övriga alléer och
trädridåer av betydelse ur landskapsmässig syn-
punkt.

Järnvägen genom Hjärup, Södra Stambanan, är
utpekad som riksintresse för kommunikation.
Södra Stambanan är av synnerligen stor bety-
delse för järnvägstrafiken på nationell nivå. Ban-
verket föreslår i sin järnvägsutredning att den
byggs ut från två till fyra spår. Detta behandlas
i Miljökonsekvensbeskrivningen tillhörande
järnvägsutredningen. Kommunen har i sitt re-
missvar krävt att ett tunnelalternativ genom
Hjärup utreds och att godstågen leds utanför
Hjärup på ett nytt kapacitetshöjande spår.
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Det är Staffanstorps kommuns bestämda upp-
fattning att störningar och barriäreffekter i
Hjärup ska minimeras genom att järnvägen för-
läggs i tunnel. Alternativ i form av en delvis
nedsänkt järnväg kommer även att utredas i det
fortsatta arbetet.

Programmet (2004)
Programmet lade i övrigt fast några viktiga för-
utsättningar för arbetet med den fördjupade
översiktsplanen:

• Idrottsplatsen i centrum flyttas. Ny
placering vid den östra idrottsplatsen
utmed Gamla Lundavägen.

• Tillgängligheten till centrum skall
förbättras. Trafik skall kunna passera
genom centrum på oskyddade
trafikanters villkor.

• En spridd servicestruktur i Hjärup
bedöms som det bästa utvecklings-
alternativet.

Sammanfattning av program (2004)
Tillväxt/bebyggelsestruktur
I de centrala delarna av Hjärup förutsätts cirka
200 bostäder rymmas dels på idrottsplatsen och
dels inom ett utvecklat centrumområde.

Jakriborgsområdet förväntas växa med
ytterligare cirka 900 bostäder inom 10 år, med

en bebyggelse som  bygger vidare på områdets
stadsmässiga och täta struktur.

I den nordöstra delen av Hjärup bedöms JM
kunna rymma en utbyggnad av cirka 250
bostäder inom 10 år och  ytterligare cirka 250
på längre sikt.

I Hjärups sydvästra del har Skanska annonserat
intresse för att bygga. Programmet bedömer att
cirka 100 bostäder kan rymmas inom 10 års och
ytterligare 100 bostäder på längre sikt.

Längs Lommavägen planeras för 30-talet
bostäder inom 10 år fördelat på två mindre
områden.

Järnvägen och kopplingen mellan
östra och västra Hjärup
Södra stambanan förutsätts byggas ut till 4 spår
samt ett yttre kapacitetshöjande godsspår byggs.

Trafikstruktur
Dagens utifrånmatade trafiksystem
kompletteras med en genomsilningsmöjlighet i
centrum. Ny koppling till väg 108 och Lund
föreslås i norr och i söder byggs anslutningen
till Gamla Lundavägen om.

Servicestruktur
En spridd servicestruktur innebär att Hjärups
kommersiella centrum förskjuts mot stationen
och Jakriborg. Hjärups centrum med den nya
skolan kommer att bli ett kulturellt och offentligt
servicecentrum med bibliotek och
samlingslokaler. Region Skåne har därutöver
planer på att öppna en ny vårdcentral i Hjärup.

Gröna stråk och platser
Hjärup, ”Den gröna byn”, utvecklas och kom-
pletteras med ett system av grönytor och stråk
ut i landskapet.

Naturskydd och riksintressen
Det öppna landskapet runt Hjärup är utpekat i
länets naturvårdsprogram. Söder om Hjärup
finns kulturhistoriskt intressanta områden

Programmet till den fördjupade översiktsplanen.
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Programkarta ”Idrott och boende”.

Jakriborg
900 lgh inom 10 år
Totalt 1400 lgh på lång sikt
cirka 45 lgh/ha

Park

Mot Lund

Nordost
250 lgh inom 10 år
Totalt 500 lgh på lång sikt
cirka 15 lgh/ha

Sydväst
100 lgh inom 10 år
Totalt 200 lgh på lång sikt
cirka 15 lgh/ha

”Tallriken”, förbindelse
under järnvägen för
blandad trafik

Skolidrott

Spontanidrott,
fritidsverksamhet,
ev scoutgård

Modern idrottsplats,
m friidrott

Hästhagen
10 lgh inom 10 år
cirka 10-12 lgh/ha

Äppelhagen
10 lgh inom 10 år
cirka 8 lgh/ha

Utbud av kommersiell service

Centrumbyggnad utreds,
ingår i förtätning av centrum

Del av bef. grusplan kvar för
skolans behov

Förskola kvar i bef. lokaler

Komplettering med radhus
norr om G:a Lommavägen
utreds, cirka 6-8 lgh

GC-port

Skola, vård, kulturutbud

Gårdsgator som möjliggör genomsilande
fordonstrafik i max 7 km/timme genom centrum

Ny bostadsbebyggelse på fd idrottsplatsen. 2-3
våningar, cirka 200 lgh (35-40 lgh/ha). Möjlighet att
etablera verksamheter utan omgivningspåverkan

Idrottsparkstråk med utrymme för såväl organiserad
som spontan idrott. Utblick mot Uppåkra kyrka

?

?
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omnämnda i länets kulturminnesvårdsprogram.
Södra stambanan är ett riksintresse för
kommunikation.

Teknisk infrastruktur
All tillkommande bebyggelse i Hjärup skall
anslutas till de kommunala näten för vatten,
avlopp och el. En separat utredning angående
fjärrvärmeutbyggnad kommer att tas fram
inför det fortsatta arbetet.

Hälsa, säkerhet och robusthet
För Hjärup är det viktigt att ta hänsyn till trans-
porterna på Södra stambanan både vad gäller
skyddsavstånd och buller/vibrationer.

Järnvägen genom Hjärup
Det är kommunens uttalade ambition att järn-
vägen genom Hjärup ska läggas i tunnel genom
samhället. Ett alternativ till detta skulle kunna
vara att delvis sänka ner spåren. Järnvägen är en
tillgång för kommunikationerna och möjliggör
en regional kontakt på ett effektivt och enkelt
sätt. Den bidrar till att boende i Hjärup på ett
enkelt sätt kan pendla till och från arbetsplatser,
service, kultur eller andra resmål. Det bidrar till
att Hjärup blir en konkurrenskraftig ort som
kan attrahera olika befolkningsgrupper i olika
skeden i livet.

I tunnel
I miljökonsekvensbeskrivningen för den fördju-
pade översiktsplanen redogörs för konsekven-
serna av att gräva ner järnvägen. Det skulle ge
påtagliga positiva konsekvenser för natur, land-
skap, kommunikation och hälsa. Den idag de-
lade staden, avseende park, bebyggelse, men-
talt och kommunikationer, skulle ges
förutättningar att bli ett helt samhälle. Istället för
att som idag delas av ett spårområde med
mycket begränsade utvecklingsmöjligheter pga
riskavstånd och buller skulle området bli ett kitt
mellan de två delarna i Hjärup.

Nedsänkt och övertäckt
Att delvis sänka ned järnvägen och täcka över

den skulle få positiva effekter för upplevelsen
av denna. Barriäreffekt och buller skulle minska.
Genom att sänka järnvägen skapas möjligheter
till fler gång- och cykelpassager som ökar
tillgängligheten mellan västra och östra delarna
av Hjärup. Rörelser över järnvägen måste ske 7
meter ovan spår. I ett alternativ där man sänker
ned järnvägen 5 meter skulle broarna endast be-
höva sträcka sig två meter ovan befintlig mark-
nivå.
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En sammanhållen stad med
kopplade noder

Bebyggelse i park som länk
mellan väst och öst

Ett finmaskigt nät av
kommunikationslänkar

Genom att knyta ihop orten skapas bättre för-
utsättningar att utveckla de möjligheter som ett
stationsnära läge har bidragit till allt sedan
stomnätets utbyggnad under 1800-talets senare
del. De första stationsorterna utvecklades med
stationen som hjärta. Utifrån livet och rörelsen
kring stationen etablerades stadshotell, butiker och
annan kommersiell verksamhet. Skalan var min-
dre men noderna var tydliga. Stråken mellan
noderna där folket förflyttade sig skapades opti-
mala förutsättningar för annan verksamhet att
frodas. Denna utveckling är i modern tid fortfa-
rande aktuell i bemärkelsen att ett antal viktiga
noder och länkarna däremellan skapar en fung-
erande helhet, kring vilka livet i staden kan ut-
vecklas.

Kommersiell service

Kommunikation

Kultur

Utbildning

Hälsa

Den småskaliga struktur som idag präglar Hjärup
står i klar kontrast till järnvägens storskalighet. Ge-
nom att låta natur och park ta över marken skapas
ett gemensamt kitt mellan västra och östra Hjärup.
Genom sporadisk förtätning i spårområdet ges
parken liv och vitalitet. Stationsuppgångarna blir en
given knutpunkt för det offentliga livet. Natur och
folkliv utvecklas parallellt med möjlighet att skapa
intressanta biotoper och miljöer för skolan och fa-
miljer att upptäcka.
Parkområdet präglas av offentlighet och kan ges
variation och händelse genom punkthus i form av
flerbostadshus som inarbetas i det gröna området.

En bristande känsla av trygghet är idag ett av de
största hoten mot levande stadskärnor. Samti-
digt är medlen att motverka detta kända. Skapa
förutsättningar för mer rörelse och träffpunkter.
Mellan föreslagna noderna skapas huvudstråk för
verksamheter och organisationer. Dessa knyts
ihop av ett finmaskigt nät av stigar och gränder
som ger valmöjlighet och variation. Mindre kvar-
ter och fler kommunikationsvägar skapar mer
rörelse vilket är en del i arbetet mot en levande
och trygg stad.

Bebyggelse i park

Stationsuppgång

Befintliga kvarter
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Geografi
Hjärup är mer eller mindre omringat av
infrastruktur med väg E22 strax söder om, E6
i väster och södra stambanan genom de
nordvästra delarna. Detta innebär goda
förbindelser och korta avstånd till både Malmö
och Lund trots att direktanslutningar till både
väg E22 och väg E6 saknas.

mest långvariga av de sydsvenska järnålders-
bosättningarna. Omkring år 1000 sker en stor
förändring som påverkar Uppåkra, Lund
grundas och tar över som centrum för
maktutövningen i området.

Första skriftliga omnämnandet av Hjärup dyker
upp 1167, då som Hyatorp (hia thorp) vilket
tros betyda ”vid nybygget”. Hjärup har, av
namnet att döma, sitt ursprung i en nybildad
gård som anlagts efter utflyttning från en
existerande by.

3. Dagens Hjärup - utgångsläge

Hjärup i regionen.

Utsnitt från 1795 års storskifteskarta över
Hjärups bytomt. Delar av det ursprungliga
vägnätet finns kvar än idag, se sid 25.

Under delar av medeltiden fanns det två Hjärup,
dels det nuvarande Hjärup och dels Svarthjärup.
Exakt var Svarthjärups by varit lokaliserad är
inte känt, men fastighetsnamnet finns kvar
nordväst om dagens Hjärup.

1795 års storskifteskarta.

Historia
Hjärup, eller platsen som idag kallas Hjärup har
varit bebodd länge. Ett av de äldsta spåren är
”Nafvnestenen”, en runsten från 1000-talet som
tidigare stod invid Hjärupsbäcken, men som
numera står inne i en trädgård utmed
Hjärupsvägen. Utgrävningarna i det
intilliggande Uppåkra har visat att trakten varit
ett viktigt religiöst och politiskt centrum under
järnåldern. Uppåkraboplatsen har visat sig vara
den största, mest fyndrika och sannolikt den
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Ortsnamnet Hjärup dyker emellertid inte upp
på kartorna förrän i början av 1800-talet och
byn består då av ett 15-tal gårdar. Byn låg då i
anslutning till Alnarpsån. Fram till mitten av
1950-talet växer Hjärup mycket långsamt, trots
att järnvägen kommer till byn redan 1856. Under
den stora utbyggnaden under 1960- och 1970-
talen växer det Hjärup fram som  vi i stort sett
kan se idag.

Landskap och grönstruktur
Hjärup ligger som en ö i det öppna åker-
landskapet mellan Lund, Åkarp och Lomma.
Utblickarna är vidsträckta över landskapet där
enstaka gårdar ligger som gröna oaser. Runt
Hjärup går vägar som utgör gränsen mellan sam-
hället och det omgivande landskapet. Gränsen

blir därmed skarp och utan naturliga kopplingar
ut i landskapet. Detta gäller särskilt i väster mot
Lomma där Ynglingavägen och industriområ-
det öster om denna utgör gränsen mellan Hjärup
och det omgivande landskapet. I söder och norr
är gränsen inte fullt lika skarp eftersom det

ligger gårdar intill Väståkravägen och Lomma-
vägen som bryter ned gränsen. I öster möter
samhället ett mer splittrat landskap som domi-
neras av E22 och Uppåkra öster om denna.

Vid en första kontakt med Hjärup ger samhället
ett grönt intryck. Bidragande orsak till detta är
bebyggelsestrukturen som domineras av gröna
villatomter. Relativt lite av den mark som
upplevs som grön är tillgänglig för allmänheten
att röra sig i. Den privata tomtmarken är en
otillgänglig grönyta liksom ytor i anslutning till
daghem och andra institutioner, dessa ytor
fungerar dock som ett visuellt tillgängligt
grönområde.

Hjärups Byalag arbetar med en vidareutveckling
av Hjärup som ”Den gröna byn”.

Hjärup sett  från Uppåkra kyrka.

Hjärups nordöstra del med Uppåkra kyrka i fonden.
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Hjärups grönstruktur.
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Idrottsplatsen mitt i samhället är också den en
grön miljö men med begränsad tillgänglighet
eftersom denna är inhägnad. Anläggningen hålls
öppen för allmänheten men inhägnaden gör ändå
att kopplingen mellan de större parkområdena
blir sämre eftersom det finns ett begränsat antal
öppna grindar och man tvingas gå runt
idrottsplatsen om man skall passera denna.

Runt Hjärup, längs vägarna, finns gräs- och
ängsytor med oklart värde och funktion som
grönyta. Den odlade marken runt Hjärup kan
upplevas som grön men är otillgänglig som
rekreationsmiljö då det saknas stråk ut i denna
längs vilka man kan röra sig.

Kvar som tillgänglig grönyta blir två lite större
parker inne i Hjärup samt ett antal gröningar
vilka i huvudsak består av en gräsyta och en
lekyta. Parken söder om Centrumgården har
fina kvalitéer med sin vattenspegel.

På den västra sidan saknas allmänna gröna
områden helt. Jakriborg har många boende och
miljön är stadsmässig och bearbetad men saknar
helt gröna friytor. I den kommande
utbyggnadsetappen har mark avsatts för en park.

Till grönstrukturen räknas också de stråk som
finns för gående och cyklister. Stråken är bitvis

fina men är på sina ställen dåligt sammanlänkade.
En brist är som tidigare nämnts avsaknaden av
stråk ut i landskapet runt Hjärup. Till
Staffanstorp finns en nyanlagd gång- och
cykelväg längs Väståkravägen. Till Malmö och
Lund finns det gång- och cykelväg längs Gamla
Lundavägen samt gång- och cykelvägen till
Lomma färdigställdes sommaren 2005.

Fritid och rekreation
En idrottsplats finns i centrala Hjärup som om-
fattar en gräsplan (105x60 meter) med
löparbanor runt om och en stor grusplan för
11-mannalag (135x60 meter). Dessutom finns
två tennisbanor i anslutning till dessa.

För de som önskar nyttja anläggningen är
tillgängligheten god eftersom anläggningen hålls
öppen för allmänheten. Dagtid utnyttjas anlägg-
ningen av skolan och kvällstid samt helger av
Uppåkra IF, som är den stora lokala idrotts-
föreningen. Klubblokalen med kafeterian utgör
en viktig mötesplats för Hjärupsborna.

Förutom den stora anläggningen centralt i
Hjärup finns en mindre gräsplan norr om Skåne-
byn. Även denna nyttjas av Uppåkra IF för i
huvudsak 7-mannalag.

I anslutning till grönytorna finns det ett större
antal lekplatser med varierande karaktär och
innehåll i Hjärup. I den södra delen med be-
byggelse från 70-talet och äldre är lekplatserna
placerade som grannskapslekplatser med ett na-
turligt upptagningsområde på en handfull kvar-
ter. I den norra delen är lekplatserna många fler
till antalet på en mindre yta men också mindre i
storlek. I de flesta fall är lekplatserna väldigt små
och riktar sig till de yngsta barnen. I de nyaste
områdena (Jakriborg och Vikingsro) finns det
inte några lekplatser alls. För de lite äldre barnen
är bristen på lekplatser stor i hela Hjärup, särskilt
i den norra delen och väster om järnvägen.

År 2003 gjordes en inventering av samtliga lek-
platser i Staffanstorp och Hjärup med målsätt-
ningen att identifiera behov och standard. Ut-
redningen resulterade i ett förslag där 4 lekplat-
ser i Hjärup utökas, 6 lekplatser bibehålls och
renoveras i begränsad omfattning medan 8
stycken läggs ned. Dessa är markerade på karta
sidan 23.

Ett ur leksynpunkt spännande inslag i Hjärup
är den större kullen längs gångstråket norr om
skolan. I det annars platta Hjärup blir denna
kulle ett berg i ett barns ögon och kan ge upp-
hov till spännande lek under alla årstider.
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Hjärups allmänt tillgängliga grönstruktur.
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Bebyggelse
Huvudstruktur
Hjärups historiska utveckling är lätt att läsa, från
den oskiftade byn till den kraftiga utbyggnad
som skett under senare delen av 1900-talet.
Delar av den oskiftade byns slingrande gatunät
finns kvar i form av Hjärupsvägen, Gårdsallén,
Hjärupskroken, Vanningsträdet och Stenshögs-
vägen. Under 1800-talets mitt kommer
järnvägen och stationssamhället Hjärup/
Uppåkra bildas. Ända till 1960-talet bestod det
av bara ett 10-tal villor. Den stora utbyggnaden
av Hjärup startade med ”Skånebyn” i den västra
delen av samhället. Efter det har ett antal
bostadsenklaver byggts, alla med samma
trafikfilosofi – utifrånmatade återvändsgator.
Runt Hjärup finns en fyrkant av huvudgator
som matar de innanför dessa gator placerade
bostadsenklaverna. Enklaverna binds samman
av ett nät av bilfria gång- och cykelvägar. Väster
om järnvägen dominerades bebyggelsen av
verksamheter ända fram till 1990-talet då
utbyggnaden av Jakriborg startade. Kyrkbyn
Uppåkra är gammalt församlingscentrum även
för Hjärups by. Kyrkan på sitt backkrön syns på
långt håll och från kyrkan har man vidsträckt
utsikt över slätten.

Bostadsbebyggelse
Hjärups samlade bebyggelse ligger till
övervägande del på den östra sidan av järnvägen,
på den västra finns idag enstaka friliggande
bostadshus, verksamhetsbebyggelse och
Jakriborgs Hansastad. Den äldre bebyggelsen i
Hjärup finns med några få undantag i den södra
delen, längs den äldre gatustrukturen. Den stora
villautbyggnaden som startade med ”Skånebyn”
under 1960-talet har resulterat i ett antal enklaver
med egna och tydliga karaktärer.

Fram till 1983 byggdes endast bostäder med
äganderätt. Därefter har bostads- och
hyresrätter dominerat nyproduktionen som
lokaliserats till Hjärups norra del och på den
västra sidan av järnvägen.

Verksamhets- och
servicebebyggelse
Verksamhetsbebyggelsen i Hjärup är i stort sett
koncentrerad till västra sidan av järnvägen med
Skanskas nyligen nedlagda framställning av be-
tongelement och Lundgrens mekaniska verk-
stad. Dessa verksamheter är ytkrävande men
med liten påverkan på omgivningen.

Servicebebyggelse finns i huvudsak i centrum
och insprängt i Jakriborg. Vid Klockaregårds-
vägen finns också ett mindre antal verksamheter i
en småskalig centrumbebyggelse från 1960-talet.

Skanska prefab på den västra sidan av järnvägen.
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Hjärups olika bebyggelsekaraktärer.

J
1960-tal

C
1970-tal

G
1990-tal

E
1980-tal

F
2000-tal

L
1980-tal

A
Äldre

D
1970-tal

B
1980-tal

K
1960 - 70-tal

I
Äldre

L

K

J

I

H

G

F

Industri

Centrum

D

E

A

B

C

Bevarade delar av
det äldre gatunätet
1 - Hjärupsvägen
2 - Gårdsallén
3 - Hjärupskroken
4 - Vanningsträdet
5 - Stenshögsvägen

2
1

53 4

H
2000-tal

19
70

-ta
l
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Befolkning
Hjärup hade den 30 juni 2006 cirka 3700
invånare fördelade på ungefär 1500 hushåll,
vilket innebär att omkring 20% av Staffanstorps
kommuns befolkning bor i Hjärup. Av de 3700
som bor i Hjärup bor omkring 400 i Jakriborgs
cirka 300 lägenheter. Befolkningsstatistiken för
Hjärup är indelad i 5 delområden. Folkmängd
och indelning framgår av karta på sidan 27.

Offentlig service
Förskolor
I Hjärup finns fyra kommunala och tre privata
förskolor för barn mellan 1 och 5 års ålder.
Ängslyckan och Lapptäcket i centrum,
Stationsbyn vid stationen och Åkervindan på
den västra sidan av järnvägen är de kommunala.
Regnbågen och Klockaregården i söder är
föräldrakooperativ. I Jakriborg finns ytterligare
en privat förskola med montessoriinriktning.
Detta kompletteras av en öppen förskola i
Centrumgården dit föräldrar med barn kan söka
sig för olika aktiviteter.

Hjärups skola och kulturellt centrum.

Skolor
Hjärups skola, mitt i byn, har cirka 500 elever
från årskurs F till 5 och Hjärupslundsskolan för
årskurs 6-9 invigdes hösten 2006.

Äldreboende
I Centrumgården finns Klöverlyckans
äldreboende med 12 platser.
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Folkmängd i Hjärup (2006-06-30), uppdelat på delområden.

Hjärup söder:
5 personer

Hjärup öster:
17 personer

JAKRI
(Hjärup industriområde):
372 personer

Hjärup norr:
1109 personer

Hjärup centrum:
2166 personer

Sammanlagt:
3669 personer
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Kommersiell service
Centrum
När Hjärups centrum stod färdigt på 1970-talet
var det mycket modernt och innehöll förutom
skola och idrottshall även post, bank, bibliotek
och en större livsmedelsbutik. Dagens centrum
är inte lika livskraftigt och affären är nedlagd
och biblioteket har flyttat till Hjärupslunds-
skolan. Planer finns på att lokalisera en ny större
vårdcentral i Hjärups centrum som skall betjäna
både Hjärup och Åkarp.

Stationen
En naturlig mötespunkt i Hjärup är tågstationen,
här hittar man människor i rörelse, människor på
väg och det är en viktig kommunikationspunkt.
Vid tågstationen finns en närbutik med begränsat
sortiment av dagligvaror, man kan även lämna in
tipsraden och hyra film där.

Centrumbyggnaden i Hjärup.

Jakriborg
Inne i Jakriborgområdet på den västra sidan av
järnvägen finns en del butiker, konditori,
restaurang och en nyöppnad livsmedelsaffär.

Övrigt
Enklare postärenden kan göras i en butik vid
Lommavägen. För övrig service är
Hjärupsborna hänvisade till Lund, Lomma,
Burlöv, Malmö och Staffanstorp eller andra
orter.



28

F Ö R D J U P A D  Ö V E R S I K T S P L A N  H J Ä R U P- 0 6

Förskolor, skola, fritidsgård och äldreboende (aktuell situation april 2005).

A. Föräldrakooperativa daghemmet regnbågen

L. Klockaregårdens förskola

K. Lapptäckets förskola

J. Hjärups öppna förskolaB. Ängslyckans förskola

I. Klöverlyckans äldreboende

H. Hjärups skola (1-6)

C. Hjärups montessoriförskola

F. Stationsbyns förskola
D. Åkervindans förskola

I J K

H

H

F

C

B

A

E

L

D

G. Hjärups Nya Skola

G

E. Fritidsgård
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Genusperspektiv
Under rubriken ”Mål och övergripande
planeringsfrågor” i programmet till Fördjupad
Översiktsplan för Hjärup från 2004-03-05 finns
bl. a. angivet att genusperspektivet ska arbetas in i
planen.

Vad menas?
Genus har börjat bli ett begrepp som används
för att beteckna kön, närmare bestämt det soci-
alt och kulturellt formade könet i motsats till
det biologiska könet som är det kön som varje
människa har när hon föds. Att använda genus-
begreppet innebär att man koncentrerar sig på
hur kvinnor och män fungerar i ett specifikt sam-
hälle och av det följer att man betraktar kvinn-
ligt och manligt som något som formas i ett
samhälleligt sammanhang och därmed är för-
änderligt. Att anlägga ett genusperspektiv inne-
bär att vara medveten om att det som uppfat-
tas som specifikt kvinnligt eller manligt i dagens
läge kan förändras i framtiden.

När man diskuterar fysisk planering och vill
anlägga ett genusperspektiv blir uppgiften att
undersöka om det finns skillnader i manlighet
och kvinnlighet. Mer konkret handlar det om
skillnader mellan mäns och kvinnors livsstil ut-
tytt som det vardagsliv de lever, om detta var-
dagsliv skiljer sig åt och i så fall på vilket sätt.

Det kräver inte bara en medvetenhet utan också
kunskaper och med detta som utgångspunkt kan
planerarna och politikerna ta hänsyn till even-
tuella skilda intressen och attityder samt försöka
tillgodose identifierade behov.

Utmanande frågor att besvara
Mer grundläggande frågor att lyfta fram när ett
genusperspektiv anläggs är:

• Vem har haft makt att skapa (planera,
bygga, äga, förvalta) den befintliga
fysiska miljön?

• Vem har rätt att bruka eller förfoga över
den fysiska miljön?

• Vem har möjlighet att förändra den
fysiska miljön?

• Vem formar föreställningarna om hur
den fysiska miljön bör se ut? Kvinnor
eller män?

Byggsektorn är av tradition manlig och män har
haft större inflytande än kvinnor att utforma den
fysiska miljön såväl som att förändra den och skapa
föreställningar om hur den ska se ut. Men kvinnor
såväl som män är brukare om än på olika sätt.

Det är uppenbart att det inte går att påstå att
alla kvinnor tycker eller använder den fysiska
miljön på samma sätt eller att alla män har haft
samma möjligheter att påverka den. I den prak-
tiska planeringen måste det renodlade genus-
perspektivet flätas samman med frågor om klass,
etnicitet, ålder etc. och inte skapa falska mot-
sättningar mellan kategorierna kvinnor och män.

För att hantera frågan om makt och inflytande
är begreppet jämställdhet lämpligt att använda.
Det är ett mer politiskt laddat ord än genus och
målet för den jämställdhetspolitik som bedrivs
är att kvinnor och män ska ha samma rättighe-
ter och skyldigheter. Tyngdpunkten i en sådan
analys ligger således på likhet mellan könen.
Kommunförbundet har utvecklat en metod
under namn 3R-metoden som kan vara ett hjälp-
medel. R står för Representation, Resurser och
Realia dvs. det gäller att i planeringsprocessen
se till att det finns både kvinnor och män repre-
senterade, att resurserna tillfaller både kvinnor
och män och att realia – innehållet – i det som
belyses är angeläget för såväl kvinnor som män.
Representation och Resurser kommenteras
nedan, Realia kommenteras i kapitel 4 - Förslag.
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Representation
Lättast att granska är representation.
Staffanstorps kommun är känd för att ha kvin-
nor på höga positioner som haft inflytande på
den fysiska miljön, bla Ingeborg Hammarskjöld-
Reiz, en positiv etikett som kan vara värd att
leva upp till. Den politiska arbetsgrupp som står
omnämnd som styrgrupp i program-
beskrivningen består av fem män och två kvin-
nor. Ansvariga tjänstemän är kommunens stra-
tegiska planeringschef, en man, och en hand-
läggare, en kvinna. En viss obalans råder som
borde kompenseras. Det kan ske på skilda sätt
främst genom att vara noga med att både kvin-
nor och män kommer till tals när förslaget till
fördjupad översiktsplan diskuteras.

Vid de samrådsmöten av olika slag som kom-
mer att äga rum är det således viktigt att notera
vem som för ordet och vad de lyfter fram. Ett
sätt är att föra protokoll och göra en analys av
de synpunkter som kommer upp. Detta förfa-
rande innebär inte att resultatet givet blir att
kvinnor alltid för fram andra frågor än män men
det kan mycket väl vara så att de har tyngdpunk-
ten på olika frågor. Erfarenheter visar att kvin-
nor oftare än män tar upp frågor som berör
barnen, deras skolvägar etc. har mer fokus på
cykelleder och kollektivtrafik, betonar skönhets-
aspekten som något väsentligt och för fram frå-

gor om säkerhet och trygghet. Män är ofta mer
tekniskt orienterade och betonar situationen för
bilisterna och bilismen som system.

I så stor omfattning som möjligt är det viktigt
att plocka fram statistik som är uppdelad på
kvinnor respektive män, t.ex. kollektivtrafik-
resenärer, gående, cyklister och bilister samt
kunder och besökande till olika service-
inrättningar och anställda på olika arbetsplatser
i Hjärup. Allt finns kanske inte dokumenterat
men en god lokalkännedom kombinerat med
direkta observationer kan ge fruktbara insikter.
Om man bygger upp kunskaper om detta i
planeringsprocessen har man större möjlighe-
ter att studera vanor men också att vara lyhörd
för anpassningar som är önskvärda utifrån olika
kategorier.

Resurser
Här handlar det kort och gott om att fördela
resurserna så att både kvinnor och män får sina
intressen tillgodosedda i så stor omfattning som
möjligt. Med stor sannolikhet är det fler kvin-
nor än män som pendlar med tåg och fler män
än kvinnor som använder bil till sina arbetsresor.
I hushåll med en bil används den oftare av man-
nen medan i hushåll med två bilar har mannen
och kvinnan var sin bil, dock har kvinnan of-
tare den s.k. andrabilen. Nationell statistik tyder

på denna fördelning och tills dess att det finns
reell statistik för Hjärup kan den vara rättesnöre.
Det är därför rimligt att vara vaksam på att inte
alla resurser används till biltrafiken utan att även
kollektivresenärer och den fysiska miljön kring
hållplatser och väntsalar får sin del. Likaså att
tillfartsleder och cykelvägar inte tappas bort och
att man underlåter att bygga ut och rusta upp dem.

Resurser i detta sammanhang är inte bara fråga
om kostnader för att projektera och bygga utan
också den tid tjänstemän, politiker och medbor-
gare använder för att diskutera och planera. Ett
sätt att avsätta tid är att göra ”vandringar”. Det
är samtidigt en metod för att skaffa djupare för-
ståelse för hur den fysiska miljön både begrän-
sar och skapar möjligheter för kvinnors respek-
tive mäns vardagsliv. Att på plats och ställe iaktta
hur det ser ut. T.ex. kan det vara lämpligt att
ingående studera tåghållplatsen och hur det är
att gå till och från hållplatsen på dagtid och
kvällstid. Likaså att själv köra barnvagn eller
rullator dit och att ta med tonåringar och barn
på dessa vandringar och låta dem berätta och se
med deras ögon. Detsamma gäller att lyssna på
äldre, både kvinnor och män, som kanske har
specifika erfarenheter och önskemål.
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Trafik
Vägnätet
Huvudvägnätet kring Hjärup består av allmänna
vägar med bredd som varierar mellan sju och nio
meter. De är tvåfältiga och hastighetsreglerade
till mellan 50 och 70 km/h. Anslutningar finns
av såväl fastighetsutfarter som av lokalgator. Alla
anslutningar sker i plan. Korsningarna är antingen
reglerade med högerregel, väjningsplikt eller
stopplikt.

Lokalgatorna inne i Hjärup är mellan fem och
sju meter breda. De saknar mittlinjemålning och
är över lag hastighetsreglerade till 50 km/h.
Vissa områden är hastighetsbegränsade till 30
km/h och på några ställen har trafikmiljön
kompletterats med förhöjda övergångsställen
och planteringskärl.

Gång- och cykelvägar finns utbyggda såväl
utmed huvudvägarna som inne i bostads-
områdena. Den ursprungliga planerings-
ambitionen att endast ha gc-vägar insprängda
mellan olika bostadsområden har efterhand
behövts kompletteras med gc-vägar utmed
huvudvägnätet. Detta beror generellt på att gc-
trafikanterna vill finnas i trafikerade och belysta
miljöer samt att huvudvägarna ofta är kortaste
vägen mellan start och mål.

De fyra vägar som tillsammans bildar en yttre
gräns kring Hjärup - Väståkravägen, Gamla
Lundavägen, Lommavägen och Ynglingavägen
– fungerar tillsammans med Banvallsvägen som
ringled. Hjärups samtliga delområden trafikmatas
idag från denna ringled, det finns ingen möjlighet
att med bil ta sig från norr till söder eller öst till
väst utan att använda sig av ringleden.

Biltrafik
Trafikmängderna på vägnätet framgår av kartan.
Ingen av vägarna i eller kring Hjärup har några
kapacitetsproblem. Däremot kan det uppstå köer
i rusningstrafik vid korsningarna med Gamla
Lundavägen. Ingen av vägarna som omger Hjärup
är primära leden för farligt gods. Däremot
transporteras stora mängder på den närliggande
motorvägen E22 cirka 300 meter sydöst om
Hjärup.

Kollektivtrafik
Hjärup är välförsörjt med såväl buss som
Pågatåg (pendeltåg). Linje 130, mellan Malmö
och Lund trafikerar Hjärup utmed Lundavägen
med halvtimmestrafik. En hållplats finns vid
Lommavägen och en vid Väståkravägen.
Tillgängligheten till hållplatserna på norra sidan
av Lundavägen är god. För att nå de södra lägena
måste Lundavägen korsas, vid Väståkravägen
kan planskildheten användas men vid

Lommavägen korsas Lundavägen i plan vilket
är en trafiksäkerhetsbrist. Utbyggnad av säkra
gc-vägar sker kontinuerligt för att länka samman
gc-nätet. För att nå vissa hållplatslägen krävs
att en större väg måste korsas i plan, dessa
korsningspunkter är inte säkrade för 30 km/h.
Busshållplatserna utmed Lundavägen i Hjärup
är handikappanpassade. Kollektivtrafik mellan
Hjärup och Staffanstorp körs med taxi 6
gånger/dag under vardagar och måste
förbeställas minst en timme innan avgång.

Med tåg tar man sig till Lund på 3 minuter och
till Malmö på 14 minuter. I snitt åker 1000
personer pågatåg till och från Hjärup varje dag.
Hur många personer som tar sig till och från
Hjärup med buss är inte känt. Vid
pågatågsstationen finns en pendlarparkering.
Järnvägsstationen trafikeras inte av buss (bortsett
från tågersättande bussar).

Hjärup trafikeras även av skolbussar, det
huvudsakliga utbytet sker mellan Hagalidsskolan
i Staffanstorp och Hjärups Skola. Förutom dessa
platser stannar skolbussen på Lommavägen, vid
Skånebyn samt vid tågstationen i Hjärup.
Skolbussarna kör en morgon- och en
eftermiddagstur. Hösten 2006, då den nya skolan
ska invigas i Hjärup, kommer trafikeringen
förändras. Exakt hur är i dagsläget inte känt.
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Dagens trafiksystem i Hjärup. Röda trianglar redovisar farliga korsningspunkter mellan gång- och cykeltrafik/motorfordon.

570/4%

4630/4%

4860/4%

1900/6%

1210/3%

Siffrorna anger vardagsdygnstrafiken/andelen tung trafik i %
(Vägverket Konsult, mätning 8-16 nov 2004).
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Oskyddade och funktionshindrade
trafikanter
Hjärup är ganska väl försörjt med gc-vägar.
Separata gc-stråk förbinder de olika områdena
antingen utmed gatorna eller i egna, gröna stråk.
Problemen uppstår där gc-vägarna ska korsa
större vägar antingen inne i Hjärup eller tvärs
dess gränser – Lommavägen, Gamla Lunda-
vägen och Väståkravägen. Här finns de osäkra
korsningspunkterna. Vid Väståkravägens
korsning med Gamla Lundavägen finns en
möjlighet att korsa Gamla Lundavägen planskilt.
I övrigt är alla korsningspunkter i plan.
Befintliga gc-vägar, busshållplatser samt farliga
korsningspunkter framgår av karta på sidan 33.

Trafiksäkerhet
Vägnätet i Hjärup inbjuder generellt till högre
hastigheter än de önskade. Sikten är överlag god.
Endast i de nyare områdena, byggda i slutet av
1990-talet och början av 2000-talet är
gaturummen anpassade för en låg och säker
hastighet. Korsningspunkterna för oskyddade
trafikanter på huvudvägnätet är inte säkra med
dagens mått mätt, trafiksäkerheten på
sträckorna är bättre. Separata gc-vägar finns
mellan flertalet målpunkter. Kommunen driver
ett kontinuerligt arbete för att bygga bort
felande länkar. Generellt är det lättare att
förbättra trafiksäkerheten utmed än tvärs

vägarna för de oskyddade trafikanterna. En
säker korsningspunkt i plan innebär att
biltrafiken måste sakta in och oftast passera över
eller genom någon fysisk hastighetsdämpande
åtgärd.

Järnvägen utgör idag en stor trafiksäkerhetsrisk.

Parallellt med arbetet med den fördjupade
översiktsplanen pågår arbete med en trafikplan
för Hjärup som är en del av trafikplanen för
Staffanstorps kommun.

Teknisk försörjning

El
Hela Hjärup är anslutet till det allmänna elnätet.

Värme
Östra Hjärup värms upp individuellt med el
eller gas, hittills har dessa uppvärmningsformer
rekommenderats vid utbyggnad i Hjärup.
Tidigare utredning kring fjärrvärmeetablering
har visat på bristande lönsamhet. Vid en större
samlad utbyggnad kan förutsättningarna för
fjärrvärme ändras.

Vatten
Hjärup är anslutet till Sydvattens ledningssystem
och har idag två inmatningspunkter. Hjärup kan

försörjas från endast en av dessa, men då med
nedsatt kapacitet.

Sp i l l va t ten
Avloppsvatten från Hjärup leds till Malmö
reningsverk i Sjölunda. I en utredning utförd i
november 2005 konstateras att spillvatten-
avledningen till Malmö reningsverk måste
förstärkas vid planerad utbyggnad av Hjärup.
ABMA har informerats om läget.

Dagvatten
Dagvattensystemet i Hjärup är uppbyggt med
utjämningsmagasin för vidare avledning till
Alnarpsån. Planerad utbyggnad kommer att få
en liknande lösning .Jakriborgområdets norra
del (etapp 3, troligen efter år 2010) avvattnas
idag västerut i befintliga dräneringssystem
genom Lomma kommun och ut i Öresund.
En särskild utredning krävs för att klarlägga
förutsättningarna för dagvattenavledning när
området byggs ut. En översyn av dag-
vattenhantering i Hjärup är gjord. För varje
nyexploateringsområde skall dagvattnet hanteras
(fördröjas) så att utsläpp till omgivande vatten-
system ej förändras.

Avfall
Större återvinningscentral finns inte i Hjärup
utan de boende hänvisas till Lund eller
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Staffanstorp. Däremot finns tre mindre
återvinningsstationer i centrum, vid stationen
och på Klockaregårdsvägen. En station/1500
invånare anses generellt behövas vilket innebär
att den planerade utbyggnaden medför att
behovet av ytterligare återvinningsstationer ökar.

Hälsa och säkerhet
Farligt gods
Södra stambanan utgör en central länk i trans-
porter på järnväg. På sträckan trafikeras både
av person- och godstrafik. År 2002 passerade
cirka 100 000 tåg Hjärup, av dessa var 81 500
persontåg och 18 500 godståg. Prognoser för
den ökade tågtrafiken redovisar trafiksiffror för
år 2020 genom Hjärup på cirka 154 000 tåg/
år, av dessa beräknas 31 000 vara godståg och
123 000 persontåg. Av de 31 000 godstågen
beräknas 3,6 % vara lastade med farligt gods.

Miljökvalitetsnormer
Bestämmelserna om miljökvalitetsnormer
infördes i samband med att miljöbalken
trädde i kraft den 1 januari 1999. De nivåer
som en mil jökval itetsnor m anger får,
alternativt bör, inte över- eller underskridas
efter ett visst fastställt datum. Detta datum
kan exempelvis vara detsamma som dagen
för ikraftträdandet eller ligga flera år framåt
i tiden. Miljökvalitetsnormer ska med andra

ord uppfyllas.

Regeringen har utfärdat en förordning
(2001:527) om miljökvalitetsnormer (MKN) för
utomhusluft. Förordningen trädde i kraft den
19 juli 2001. Normerna syftar till att skydda
människors hälsa och miljön samt att uppfylla
krav som ställs genom vårt medlemskap i EU.

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller
infördes år 2004 (SFS 2004:675), men även
som en följd av EU:s direktiv för bedöm-
ning och hantering av omgivningsbuller (dir
2002/49/EG). Genom förordningen ställs
det krav på att buller från olika källor skall
kartläggas och att åtgärdsprogram skall tas
fram.

Gällande miljökvalitetsnormer bedöms inte
överskridas i Hjärup eftersom det är en ort
med gles bebyggelse och relativt låga trafik-
mängder. Störst risk att överskrida miljö-
kvalitetsnormerna finns i tungt trafikerade
gatumiljöer i tätt bebyggda områden.

Radon
Radonundersökning utfördes 1991 av Tekniska
högskolan i Lund. Den visade att jordlagren i
kommunen är ovanligt tjocka och därför finns
inga högriskområden för radonläckage från mark

(>40 kBq/m3 ) i kommunen. All mark i kom-
munen betecknas som normalriskområde (10-
40 kBq/m3). Man bör dock beakta risken för
förhöjd markradon överallt där tätare jordlager
punkteras till exempel vid grundläggnings-
schaktning som når till genomsläppliga jordla-
ger.

Buller och vibrationer
Buller och vibrationer från järnvägen behandlas
i Banverkets Miljökonsekvensbeskrivning för
järnvägsutredning för Södra Stambanan Håstad
- Arlöv (2004-10-01). Kommunen har krävt kom-
pletteringar av MKBn avseende om och hur
bullerriktvärden kan följas för samtliga fastighe-
ter i kommunen samt en noggrannare studie av
barriäreffekterna i ett yttrande till Banverket. Rikt-
värden för ekvivalent ljudnivå för vardagsmedel-
dygn är 55 dB(A) utomhus och 30 dB(A) inom-
hus i bostadsområden. Som högsta acceptabla
vibrationsnivå vid nybyggnad av järnväg, vilket
också bör gälla nybyggda bostäder vid befintlig
järnväg, anges 0,7 mm/s i sovrum nattetid. Åt-
gärder kan behöva övervägas redan vid 0,4 mm/
s. I de fall riktvärdena bedöms överskridas i sam-
band med planläggning av nya bostadsområden
ska särskild utredning utföras och förslag till åt-
gärder redovisas. I Järnvägsutredning för Södra
stambanan Håstad - Arlöv, 2004-10-01 anges
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antalet bullerstörda fastigheter i Hjärup till 138.

Skyddsavstånd
Rekommenderade skyddsavstånd från vägar, järn-
väg och kraftledning ska beaktas vid nyexploate-
ring av bostäder och verksamheter. Där så behövs
ska åtgärder vidtagas så att man kan krympa av-
stånden och få en fortsatt sammanhållen bebyggelse-
struktur och en utspridning av bebyggelsen und-
viks.

Robusthet
Vi lever i ett sårbart samhälle. Strömavbrott och
andra störningar får stora konsekvenser då vanan
vid att allt fungerar har gjort att många människor
i dagens samhälle står mycket dåligt förberedda
inför en krissituation.

Enkelt uttryckt är ett robust samhälle ett samhälle
som har förmågan att stå emot påfrestningar i kri-
ser, naturkatastrofer och krig. Medborgarnas men-
tala beredskap, samhällets organisatoriska anpass-
ningsförmåga och den tekniska robustheten är tre
centrala frågor som alla berör det robusta samhället.

Vårt samhälle är idag i många avseenden beroende
av storskaliga system. Dessa system är sårbara och
produktionsstörningar kan medföra återverkningar
av olika slag. För att minska sårbarheten och skapa
en teknisk robusthet kan det behövas småskaliga

komplement till de storskaliga. Hjärup är inget un-
dantag, huvudelen av bostäderna i Hjärup värms
upp med el och de gemensamma lösningarna för
vatten, avlopp och kommunikation är sårbara.

Ett viktigt komplement till den tekniska robusthe-
ten är social robusthet, att möjlighet till omtanke
och social kontakt mellan människor finns. När
de tekniska systemen fallerar kan omtanke och
mänsklig värme göra stor skillnad.



36

F Ö R D J U P A D  Ö V E R S I K T S P L A N  H J Ä R U P- 0 6

Högspänningsledningarna i Hjärup samt skyddsavstånd kring järnväg och hästverksamhet.
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400 kV högspänningsledning.
200 meter skyddsavstånd.
Ny bebyggelse ska enligt
kommunens bedömning inte
utsättas för strålning högre än
0,2 µT (mikro tesla).

130 kv och 50 kV
högspänningsledning.
Skyddsavstånd osäkert.
Ny bebyggelse ska enligt
kommunens bedömning inte
utsättas för strålning högre
än 0,2 µT (mikro tesla).

Hästgård

Rekommenderat
skyddsavstånd till

bostadsbebyggelse:
200 meter
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Skyddsavstånd till transportled (RIKTSAM -
riktlinjer för riskhänsyn i
samhällsplaneringen LST 2004-01-30)
140 meter: vård

skola
teater
idrottsarena
handel > 3000m2

60 meter: boende
hotell
kontor
handel <3000 m2

20 meter: småindustri
lager
kontor (1 plan)

Hästgård
Socialstyrelsen rekommenderar ett minsta
avstånd om 200 meter mellan
hästverksamhet och bostäder.
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Sammanfattning
Hjärups styrka ligger dels i ortens goda place-
ring i Malmö/Lundregionen och dels i den
lugna, lummiga boendemiljön. Ortens placering
i regionen ger bra möjligheter för pendling till
arbete, kultur och fritid. Den goda boende-
miljön kompletterar ortens placering och till-
sammans gör de Hjärup till en populär bostads-
ort.

Ett dåligt serviceutbud, buller och barriär-
effekter från järnvägen samt ett trafiksystem som
försvårar kontakten mellan de olika delarna av
Hjärup är ortens svagheter. Butiker och andra
serviceinrättningar har haft svårt att konkurrera
med Malmö/Lund och externa handels-
etableringar. Eftersom centrum är otillgängligt
och Hjärup svårorienterat är förutsättningarna
dåliga att bibehålla och utveckla servicen i or-
ten.

Järnvägen är både en tillgång och ett problem.
Pendlingsmöjligheterna med tåg är mycket goda,
samtidigt som buller och barriäreffekt blir på-
tagliga längs järnvägen genom Hjärup. Barriär-
effekten gör att rörelserna vänder sig från sta-
tionen, vilket gör att kopplingen mellan statio-
nen och nuvarande centrum blir bristfällig.
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4. Förslag
Inledning

Från Hållplats till Hållbar Boplats.

Hjärup förändras och utvecklas till ett mer
komplext samhälle. Den tillkommande bostads-
bebyggelsen i Hjärup går från den lilla skalans
småhusområde mot ett växande antal flerbo-
stadshus. Dessa är  idag koncentrerade till det
snabbt växande Jakriborg men har i förslaget
även införts i centrum.

I Hjärup planeras en omfattande expansion på
båda sidor om järnvägen och en viktig uppgift
är att knyta samman de båda delarna. Järnvägen
delar idag samhället i en östlig och en västlig
del. Samtidigt som järnvägen är en barriär är den
med stationen och den goda kollektivtrafiks-
anslutningen en allt viktigare tillgång för orten.
Hjärup är en av pärlorna i den flerkärniga orts-
struktur som utvecklas runt Öresund och där
järnvägen utgör ryggraden. Värdet av spårtrafik-
anknytning till hela regionen kommer hela tiden
att få ökad betydelse. Allt talar för att Hjärup
har en fortsatt ljus framtid som bostadsort.

Utveckling av stationsområdet med en tunnel
eller delvis nedsänkta spår begränsar järnvägens
negativa sidor i form av barriäreffekt, buller och
säkerhetsrisker är viktiga framtidssatsningar. Lika

viktigt är att skapa ett attraktivt centrumområde
för offentlig och kulturell service och koppla
det till ett attraktivt stationsområde med vidare
knytning till Köpmannagatan för kommersiell
service. Därmed möjliggörs en rad positiva ef-
fekter av den spridda servicestrukturen och järn-
vägens barriäreffekt begränsas avsevärt.

För att få ett attraktivt och fungerande samhälle
krävs utveckling av parker, stråk och grön-
områden kombinerat med ett blandat bostads-
utbud, för att riskerna för segregerade områ-
den ska minimeras. Detta gäller såväl östra som
västra sidan av järnvägen.

Gestaltningsmässigt ska centrumområdet stär-
kas och en bättre koppling mellan västra och
östra Hjärup skapar förutsättningar för en
spridd servicestruktur.

Omvandling av centrumområdet föreslås ta sin
utgångspunkt i den nya skolan och dess roll som
kulturellt nav i en spridd servicestruktur. Place-
ringen gör den till en viktig punkt i Hjärup och
ett naturligt nav för människors rörelser mellan
centrumområdet, Jakriborg och den kommande
utbyggnaden i den nordöstra delen.

Den planerade bebyggelsen i centrumområdet
i Hjärup kompletteras med ett parkstråk som

förbinder befintliga grönområden och före-
slagna stråk till varandra och centrumområdet.

Stationsområdet stärks med ett system av plat-
ser, torg, grönytor. anslutningar till plattformarna.
Ett ” stationstorg” väster om stationen integre-
ras i utvecklingen av tät bebyggelse. I Tågvägens
förlängning planeras en passage för fotgängare
och cyklister medan det söder om stationen pla-
neras en passage för fotgängare, cyklister och
bilister.
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Föreslagen utbyggnad

Bostäder 10-15 lgh/ha
Bostäder i form av friliggande småhus, kedjehus
och radhus i 1 – 2 våningar. Möjlighet till icke
störande verksamheter i kombination med
bostad bör finnas. Blandande upplåtelseformer
bör eftersträvas.

Planförslaget rymmer ca 1200 bostäder i dessa
områden.

Bostäder/service/handel 25-50 lgh/ha
Bostäder i form av kedjehus, radhus och
flerbostadshus i 1-4 våningar, kombinerat med
lokaler för service, handel och verksamheter.
Blandade upplåtelseformer bör eftersträvas.

Planförslaget rymmer ca 1300-1400 bostäder i
dessa områden.

Grönområde/park
Parker och gröna områden av skiftande karaktär
och gestaltningsgrad.

Idrott
Utrymme för den flyttade idrottsplatsen.

Bostäder 10-15 lgh/ha/grönområde
Till övervägande del bostäder i form av
friliggande småhus, kedjehus och radhus i 1 –
2 våningar, men med inslag av park. Möjlighet
till icke störande verksamheter i kombination
med bostad bör finnas. Blandande
upplåtelseformer bör eftersträvas.

Planförslaget rymmer cirka 60 bostäder i detta
område.

Rekreationsområde
Område för rekreation. Strövstigar,
motionsslingor och stråk ut i landskapet.
Området bör även i fortsättningen ha en öppen
karaktär som harmonierar med det angränsande
landskapet.

Skola
Skola.

Skola/Kultur
”Forum Hjärup” i den nya skolbyggnaden.

Trafikområde
Område för passage under järnvägen.

Stationsområde
Stationstorget och tillhörande bebyggelse för

 service, handel och kollektivtrafik.

Utredningsområde
Område där den framtida markanvändningen
är oklar och där särskild utredning erfordras.

Gång- och cykelväg
Föreslagna gång- och cykelvägar.

Huvudgata
Föreslagna huvudgator och tillfartsgator till
centrum.

Järnväg
Södra stambanan byggs ut till 4 spår. Järnvägen
kvarstår som utredningsområde.

Lokalgata
Föreslagna lokalgator.

Övergripande vägnät
Lommavägen, Gamla Lundavägen och den
föreslagna kopplingen norrut längs järnvägen
mot väg 108.

Reservat för yttre godsspår
Kapacitetshöjande yttre godsspår.

Markanvändning
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Bostäder 10-15 lgh/ha

Markanvändningskarta ”Från Hållplats till Hållbar Boplats”.

II-IV

II-IV

I-II

I-II

I-II

I-II I-II

I-II

I-II

I-III-II

I-II

II-IV

I-II

I-II

Bostäder/Service/Handel 25-50 lgh/ha
Grönområde/Park
Idrott
Bostäder alt. grönområde
Rekreationsområde
Skola
Skola/Kultur ”Forum Hjärup”
Parkering/Torg
Trafikområde
Utredningsområde med stationsområde
Reservat för yttre godsspår

Gång- och cykelväg
Huvudgata
Järnväg
Lokalgata
Lågfartsgata
Övergripande vägnät

Bostäder 10-15 lgh/ha

I-II
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Genusperspektiv
Vad som faktiskt bör hanteras i planerings-
processen utifrån ett genusperspektiv kan inte
avgöras förrän det finns en grund att stå på vad
gäller vad kvinnor respektive män anser vara
angeläget. Politiker och invånare i Hjärup som
enskilda individer eller som intressegrupper kan
tillföra mycket på denna punkt. Det finns emel-
lertid redan gjorda erfarenheter inom
planeringsvärlden som tyder på att om kvinnor
i högre grad än hittills ska få sina intressen till-
godosedda bör frågor som kan knytas till om-
sorg, kollektivtrafik, cykeltrafik, det offentliga rum-
mets tillgänglighet, säkerhet och trygghet ägnas sär-
skild uppmärksamhet. Denna omformning av
kvinnlighet till specifika intressen och situatio-
ner är nödvändig för att hantera genus-
perspektivet i planeringen. Det innebär också
att kvinnligheten inte görs essentiell dvs. bun-
det till det biologiska könet.

Följande kräver eftertanke och uppmanar till att
tänka sig in i brukarnas, kvinnors som mäns,
situation. Även om kvinnor placerar dessa frå-
gor högt upp på en prioriteringslista kan det
också finns män som befinner sig i samma si-
tuation och i nästa generation kanske det sker
en omkastning mellan könen.

Kvinnor tar generellt sett störst omsorgsansvar
i familjen och deras erfarenheter leder till att de
ofta betonar att det är viktigt att barnen har en
bra daghems- och skolmiljö. Det gäller den inre
verksamheten men också den yttre som lekplat-
ser, skolgårdar, barnens väg till skolan och föräldrar-
nas möjligheter att kunna hämta dem, antingen
hämtningen sker så att de går, cyklar eller kör
bil. Det är därför nödvändigt att tänka igenom
daghemmens och skolornas placering i förhål-
lande till bostäderna samt förbindelselänkarna
dem emellan. Är de säkra ur trafiksäkerhets-
synpunkt? Är det lätt att orientera sig? Kan
gång- och cykelvägarna anläggas så att de inte
är alltför utsatta för blåst etc? Har de ett skön-
hetsvärde i sig? Kan skolgårdarna användas av
barnen även efter skoldagen?

För resenärerna med kollektivtrafik är själva
hållplatsens utformning och utseende viktig. Det gäl-
ler även hur man tar sig dit och att man på vä-
gen till och från hållplatsen kan utföra de ären-
den som hör till dagliga livet. Hur ser det ut vid
Pågatågsstationen och hur är trafik- och
gångstråken utlagda? Finns ett fullgott vind/regn-
skydd vid hållplatsen? Behövs en väntsal? Finns
det plats på tågen? Måste man gå i besvärliga
trappor och hur ser ramper för barnvagnar och
rullstolar ut? Hur är tillfartslederna och
undergångarna utformade? Riskerar de att

vandaliseras p.g.a. att de ligger alltför avsides?
Finns det service i omedelbar närhet – livsmed-
elsbutik, pizzeria, kiosk, blomsterbutik, kondi-
tori, videobutik? Är stråken som knyter ihop
de olika bostadskvarteren och Hjärup som hel-
het estetiskt utformat? Är de genomtänkta ur
trygghetssynpunkt?

Tillgången till det offentliga rummet är en viktig
stadsplaneringsfråga. Den handlar såväl om till-
gänglighet som om trygghet. Här måste man före-
ställa sig både kvinnor och män, barn, unga,
medelålders och gamla. Otrygghet och rädsla
förknippas ofta med kvinnor och det är för-
visso så att kvinnor uttrycker sin rädsla i större
omfattning än män och att de ytterst upplever
att de lever med en risk att råka ut för över-
grepp från män och tvingas utstå sexuella tra-
kasserier eller i värsta fall våldtäkt. Dock om
man studerar brottsstatistiken är unga män väl
så utsatta och de råkar ut för misshandel och
överfall begångna av andra män.
Tillgängligheten handlar om avstånd och
orienterbarhet. Det finns också en hälsoaspekt
i den meningen att den fysiska omgivningen bör
vara vacker, vilsam för ögat och locka till mo-
tion antingen det är jogging eller promenader
med stavar. Är gångstråken utlagda så att de
bildar lämpliga rundor för promenader? Fram-
står det specifika i landskapet och ger det den
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upplevelse som kan räknas till en hög boende-
kvalité i en mindre ort? Är gång- och cykelvägar
anlagda så att det upplevs trygga även när det
är mörkt? Finns skymmande växtlighet eller är
sikten fri (vilket bör vara målet)? Är vägarna
folktomma på kvällarna eller är de anlagda så
att det finns många som utnyttjar dem eller kan
se förbipasserande från sina fönster vilket också
bör eftersträvas? Finns det alternativa flyktvägar
om man på långt håll ser att någon eller några
uppträder hotfullt? Är belysningen tillräcklig?
Kan man höras av någon om man ropar på
hjälp? Behövs övervakningskameror?

Barnperspektiv
Barn lever i en fantasivärld, inte bokstavligt ta-
lat men bildligt. Det som vuxna upplever som
trappor, murar, cykelställ eller lyktstolpar kan i
barnens värld vara något helt annat. Barn letar
omedvetet efter saker att leka med, cykelställ
blir en klätterställning, en låg mur blir en balans-
utmaning, pinnar blir till svärd och en bortkas-
tad läskedrycksburk till en fotboll. Barnens sätt
att förhålla sig till omgivningen bygger i mycket
på deras fantasi och även om alla vuxna en gång
varit barn är det väldigt få vuxna som kan sätta
sig in i hur barnens värld fungerar.

Ett barn orienterar sig också på ett annorlunda
sätt i vår gemensamma offentliga miljö. Vuxna
följer mönster och skyltar medan barn använ-
der sina sinnen på ett annat sätt, starka vägvi-
sare i barnens värld kan vara bagerier, fiskaffärer
eller byggarbetsplatser. Företeelser som doftar
eller låter mycket blir en vägvisare för barnen.

Träd och gröna miljöer är väldigt viktiga för
barns utveckling och välbefinnande. Ett bra klät-
terträd utmanar barnens förmåga att klättra (ko-
ordination och styrka) samtidigt som barnet kan
sitta i lugn och ro för en stunds viktiga tankar
uppe i trädets krona. Ett riktigt bra klätterträd
blir också en viktig informationsbit att förmedla
vidare till andra barn. Grönytorna och träden
är också viktiga för barnens upplevelse av
årstidsväxlingarna.

Ett barns väg till skolan kan variera med hu-
möret. Inte sällan finns det en väg för glada
dagar, en andra för sura dagar och kanske en
tredje för ledsna dagar. Vägen blir en del av
målet och upplevelsen. Längs den ena kanske
man kan läsa nummerskyltar på den förbipas-
serande trafiken och bilda nya ord av bokstä-
verna. Den andra kanske passerar något vack-
ert träd, hus, en spännande återvinningsstation
eller något annat fantasieggande.

Variationsrika och fantasifulla miljöer med inslag
av bostäder, verksamheter och grönytor tilltalar
både vuxna och barn men på helt olika sätt.

F Ö R D J U P A D  Ö V E R S I K T S P L A N  H J Ä R U P - 0 6



44

F Ö R D J U P A D  Ö V E R S I K T S P L A N  H J Ä R U P- 0 6

Bostadsbebyggelse

Starkare bebyggelsestruktur - boende
och verksamhet. Hjärups olika delar
förstärks och knyts till varandra för att
bilda en stark helhet.

Förslaget till bostadsutbyggnad kombinerar och
kompletterar redan påbörjade projekt (Jakriborg,
Nordöstra Hjärup, Hästhagen och Äppelhagen)
med en varierad utbyggnad i Hjärups centrala
delar. Tillsammans bildar dessa projekt en hel-
het som bidrar till Hjärups utveckling mot ett
högkvalitativt bostadsalternativ i sydvästra
Skåne. Den föreslagna bostadsbebyggelsen har
utgått från förutsättningarna i programmet till
den fördjupade översiktsplanen, dessa har kom-

Radhus i två och tre våningar, exempel från Bo01, Malmö.

pletterats med en starkare och mer betonad
struktur i Hjärups centrala delar. Centrum och
Tågvägen bildar tillsammans med Jakriborg,
Nordöst och de andra projekten en hållbar och
kraftfull bebyggelsestruktur för ETT Hjärup.

Centrumområdet
I centrumområdet tillsammans med Tågvägen
föreslås en förtätning med ca 300 bostäder
fördelade på ett varierat bostadsutbud. Mellan
den gamla och den nya skolan löper ett parkstråk
som inrymmer en ”spontanidrottsplats” med
grusplan, löpar- och kastbanor, etc. Förtätningen
av östra Hjärups centrum, gräsplanen, föreslås
bli mindre än i tidigare samrådsförslag.  På
gräsplanen planeras täta bebyggelsegrupper för
familjer. Exploateringen på gräsplanen kommer
att bidra till finansiering av rekreationspark och
ny idrottsplats. Tågvägen minskas till att endast
omfatta östra delen. Det är nu rimligt att studera
en förstärkning av stationsområdet som
mötespunkt. Detta kan ske i samband med
fortsatt arbete med utformning av området
närmast väster om stationen. I västra centrum
(centrumfastigheterna) föreslås, förutom
radhus, även flerbostadshus som kan bli högre
än tre våningar. Här skapas efterfrågade
bostäder. En del av den befintliga scoutparken
ska sparas för scoutverksamhet och delar av
trafikytorna kring centrumfastigheterna upplåts
till bebyggelse. Vid Tågvägen används främst
radhus. Här integreras befintliga bostadshus i
den nya bebyggelsen.



45

F Ö R D J U P A D  Ö V E R S I K T S P L A N  H J Ä R U P - 0 6

Föreslagna områden för bostadsbebyggelse.

Jakriborg

NordostSydväst

Tågvägen

Centrum

Äppelhagen

Hästhagen
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Flygperspektiv över den centrala delen av Hjärup. Aron Aspenström JAARK AB (Jacobson & Sjögren Arkitekter AB).

o
J A C O B S O NJ A C O B S O N

S J Ö G R E NS J Ö G R E N
A R K I T E K T E R  A BA R K I T E K T E R  A B  
GÖRAN OLSGATAN 1GÖRAN OLSGATAN 1
211 22  M A L M Ö211 22  M A L M Ö
T E L :T E L : 0 4 0 - 1 0 5 0 4 0 0 4 0 - 1 0 5 0 4 0 
FAXFAX: 0 4 0 -0 4 0 - 66661 48 4040 
w w w . jw w w . j o s a r k . s es a r k . s e
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Flygperspektiv från sydväst över centrala delen av Hjärup. Aron Aspenström JAARK AB.

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN
HJÄRUP
centrumskiss, 2007-06-04

Centrumfastigheterna:  ca 115 nya bostäder
                                  
                                   

Gräsplanen:  ca 100 nya bostäder
                                

             Tågvägen:  ca 50 nya bostäder
                                       

o
J A C O B S O NJ A C O B S O N

S J Ö G R E NS J Ö G R E N
A R K I T E K T E R  A BA R K I T E K T E R  A B  
GÖRAN OLSGATAN 1GÖRAN OLSGATAN 1
211 22  M A L M Ö211 22  M A L M Ö
T E L :T E L : 0 4 0 - 1 0 5 0 4 0 0 4 0 - 1 0 5 0 4 0 
FAXFAX: 0 4 0 -0 4 0 - 66661 48 4040 
w w w . jw w w . j o s a r k . s es a r k . s e
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Ett viktigt steg mot ett mer utvecklat centrum-
område är taget genom uppförandet av den
nya skolan, som också kommer att fungera som
kulturcentrum. Med sin uttrycksfulla arkitektur
och sitt centrala läge, fungerar skolan som ett
nav i ett utvecklat och utvidgat centrumområde.
Tydliga stråk i den nya bebyggelsen leder fot-
gängare och cyklister till denna plats.
Nya byggnader i det östra centrumområdet,
gräsplanen, ska samverka med befintliga så att
tydliga rumsbildningar, till exempel torg och
platser, uppstår för att ge stadsmässiga kvalitéer.

Den planerade bebyggelsen består i huvudsak
av bostäder. Flertalet av byggnaderna är dock
tänkta att uppföras med förhöjd bottenvåning
så att det är möjligt att inrätta verksamheter av
olika slag. Detta ger en flexibilitet att prova sig
fram för att fylla centrum med verksamheter,
liv och rörelse.

I centrumområdets kärna förstärks Hjärups
gröna karaktär genom att ett nytt nord-sydligt
grönstråk kopplar samman befintliga grön-
områden. Detta grönstråk innehåller möjlighe-
ter till idrott vid bollplan och löparbanor vilka
är tänkta att användas av skolbarn under ras-
ten, men även av övriga Hjärupsbor.

Planskiss över centrum. Aron Aspenström JAARK AB.

Centrumfastigheterna:   ca 115  nya bostäder 

Gräsplanen:  ca 100 nya bostäder 
                                

           Tågvägen :  ca 50 nya bostäder 

o
J A C O B S O N

S J Ö G R E N
A R K I T E K T E R  A B  
GÖRAN OLSGATAN 1
211 22  M A L M Ö
T E L : 0 4 0 - 1 0 5 0 4 0 
FAX: 0 4 0 - 661 48 40 
w w w . j o s a r k . s e
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På östra sidan har tidigare föreslagits en utveck-
ling av Tågvägen. Här var det tänkt med en för-
tätning längs gatans båda sidor. Längs Tågvägens
södra sida skulle de befintliga parkeringsanlägg-
ningarna ersättas med bostadskvarter, som
skulle inrymma en bättre parkering för både be-
fintlig och ny bebyggelse. Banmästargårdens
samfällighet har tackat nej till förslaget att med-
verka till omvandlingen längs Tågvägen med sina
caportar. Nytt förslag, som huvudsakligen be-
rör området i sydost, Stinsgården, utarbetas.

Förtätningen av centrum innebär:
• En väldefinierad ny bebyggelsestruktur

som bidrar till orienterbarhet, platser
för spontana möten och säkra
gångvägar såväl i bebyggelsen som i det
gröna. Fler ögon kan iaktta vad som
händer och ökar därigenom säkerheten
och känslan av trygghet i centrum under
fler timmar av dygnet.

• Den nya bebyggelsen knyter samman
centrumområdet och samspelar med
befintlig bebyggelse.

De nya byggnaderna gestaltas med gemen-
samma arkitektoniska element för att huvud-
idéerna om ett tydligt och intressant nytt
centumområde skall förverkligas. Förslaget inne-
håller möjligheter till många hustyper och varie-

rade rumsbildningar redan i grundkonceptet
varför risk för monotoni knappast föreligger
även om exempelvis antalet färger, material och
takutformning bör begränsas. En fördjupning
kring dessa frågor bör ske i ett kvalitetsprogram
och i detaljplanearbetet.

Planskiss över Tågvägen. Aron Aspenström JAARK AB.

Flera olika hustyper har valts i förslaget för att
få god anpassning till befintlig bebyggelse och
för att möjliggöra ett varierat utbud av bostads-
typer. I princip har radhus, kedjehus använts vid
mötet med befintlig bebyggelse. Även lägre fler-
bostadshus förekommer.

           Tågvägen :  ca 50 nya bostäder 

o
J A C O B S O N

S J Ö G R E N
A R K I T E K T E R  A B  
GÖRAN OLSGATAN 1
211 22  M A L M Ö
T E L : 0 4 0 - 1 0 5 0 4 0 
FAX: 0 4 0 - 661 48 40 
w w w . j o s a r k . s e
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Jakriborg
Norr och väster om dagens Jakriborg planeras
för en fortsättning med cirka 900 bostäder un-
der de kommande tio åren. I planförslaget har
Hansastadskonceptet vidareförts i de delar som
ligger i direkt anslutning till dagens Jakriborg. I
områdets sydöstra hörn planeras ett hotell och
verksamhetslokaler sprängs in längs huvud-
gatorna i området. Avslutningen mot landska-
pet har i förslaget gjorts genom en lägre och
glesare bebyggelse i 1-2 våningar. Likaså bör
stadsmuren som finns utmed järnvägen och på
andra ställen i dagens Jakriborg inte avsluta
Hjärup mot landskapet väster och norr om
Jakriborg. Kommande detaljplaner och utform-
ning av bebyggelse samt gröna områden sker i
samråd med byggherren. Jakriborgs utform-
ning och anslutning till stationen, stationsområdet
med ett torg, bör studeras vidare i samråd mel-
lan kommunen och berörda exploatörer.

Nordost
Området planeras för cirka 500 bostäder i flera
etapper med början i väster. Större delen är tänkt
att byggas ut i form av trädgårdsstad. En ”bou-
levard” riktas från den nya skolan mot Uppåkra
Kyrka, längs denna kan allmänna funktioner i
byggnader med annan struktur än i övriga-

bostadskvarter placeras som tex äldre-
boende,daghem, eller andra verksamheter. Man
bör ta fasta på de historiska stigarna vid utform-
ningen av området och planering av infarter etc.

I samma riktning som boulevarden föreslås ett
grönstråk i gränsen mot befintlig villabebyggelse
i söder. Stråket förbinder också centrumområdet
med det planerade idrottsområdet i öster. Vin-
kelrätt mot dessa föreslås gröna stråk mot norr
och de rekreationsmöjligheter som kan utveck-
las där, kanske till en början i form av
”beträdor”.

I områdets nordöstra hörn vid Lundavägen
finns ett betydelsefullt läge där någon allmän,
utåtriktad funktion med anknytning till
Uppåkrautgrävningarna kan ligga. Området har
markerats som utredningsområde.

Sydväst
Ungefär 350-700 bostäder i småhus, radhus och
flerbostadshus.Området planeras för varierande
bebyggelse med tätare struktur i anslutning till
stationsområdet. Områdets utformning och an-
slutning till stationen, stationsområdet med ett

torg, bör studeras vidare i samråd mellan kom-
munen och berörda exploatörer..

Hästhagen
Cirka 20 fristående enbostadshus grupperade
kring små gemensamma grönytor. Längs
Lommavägen uppförs bullerskydd.

Äppelhagen
Ett tiotal fristående enbostadshus planeras i en
låg och tät struktur som lämnar en grönremsa
utmed Lommavägen.
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Att tänka på i fortsatt planering

Barn och unga:
Barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin tid i
närheten av bostaden, härifrån görs de första upptäck-
terna. Avskilda platser som inte alltid behöver vara
kända av de vuxna är viktiga för barn och unga, sam-
tidigt som kontakten med vuxna också bör betonas.

Bostadsmiljöerna är barnens uppväxtmiljö, de är ex-
perterna och de bör engageras i det fortsatta arbetet.

Säkra skolvägar och gröna miljöer som stimulerar bar-
nens fantasi är viktiga frågor att ta med sig i det fort-
satta arbetet.

Genus:
Frågor som kan knytas till omsorg, kollektivtrafik,
cykeltrafik, det offentliga rummets tillgänglighet, säker-
het och trygghet bör ägnas särskild uppmärksamhet.

Kvinnor tar generellt sett störst omsorgsansvar i famil-
jen och deras erfarenheter leder till att de ofta betonar att
det är viktigt att barnen har en bra daghems- och skol-
miljö. Det gäller den inre verksamheten men också den
yttre som lekplatser, skolgårdar, barnens väg till skolan
och föräldrarnas möjligheter att kunna hämta dem, an-

tingen hämtningen sker så att de går, cyklar eller kör
bil. Det är därför nödvändigt att tänka igenom dag-
hemmens och skolornas placering i förhållande till bo-
städerna samt förbindelselänkarna dem emellan. Är de
säkra ur trafiksäkerhetssynpunkt? Är det lätt att orien-
tera sig? Kan gång- och cykelvägarna anläggas så att de
inte är alltför utsatta för blåst etc? Har de ett skönhets-
värde i sig? Kan skolgårdarna användas av barnen även
efter skoldagen? Känns gång- och cykelvägen trygg även
i mörker?



52

F Ö R D J U P A D  Ö V E R S I K T S P L A N  H J Ä R U P- 0 6

Service, centrumbebyggelse och
verksamheter

Spridd servicestruktur - service- och
handelnoder. Noderna i Hjärup
förstärks och utvecklas genom
stråktänkande.

Servicen i Hjärup är idag koncentrerad till cen-
trum och Jakriborg. I det framtida Hjärup beto-
nas en spridd servicestruktur och förstärkningar
föreslås i både centrumområdet, i Jakriborg och
vid stationsområdet. Utöver detta ges möjlig-
het för insprängda servicefunktioner i de öv-
riga utbyggnadsområdena.

Centrumområdet
Den föreslagna förtätningen av centrumområdet
innehåller offentlig service för samhällets invå-
nare. En koncentration av människor ger liv och
rörelse. En tätare, stadsmässig bebyggelse med
stråk, gränder och platser där människor möts
spontant, gör området till en mötesplats.

Det är av vikt att hitta flexibla lösningar för bygg-
nadernas utformning som kan tillgodose en
successiv anpassning till ett mer serviceintensivt
centrumområde. En enkel och effektiv åtgärd

är att förbereda ett antal nya byggnader för en
sådan utveckling genom att ge bottenvåninga-
rna extra takhöjd och förstärkt ljudisolering. I
väntan på fler verksamhetsetableringar fungerar
dessa ytor som bostäder.

Vilken service och vilka verksamheter kan då
bli aktuella för Hjärups centrum? I dag finns
barnomsorg, skolor, äldrevård, föreningsverk-
samhet, kulturell service. Samtliga kan förvän-
tas växa när Hjärup växer. Ett breddat service-
utbud kan innebära att mindre kontor, hantverk-
slokaler eller caféer kan tillkomma. Ett nytill-
skott är den vårdcentral för Hjärups och Åkarps
invånare som Region Skåne planerar att förlägga
till Hjärup. På samma sätt som den nya skolan
blir den en viktig förstärkning och påverkar ut-
vecklingen av Hjärup.

Strax söder om den nya skolan reserveras en
tomtyta för allmänt ändamål. Det är en reserv-
plats för nya behov som kan vara, en kyrka, en
förskola eller ett seniorboende. Reservtomten
har ett strategiskt läge i den nya struktur som
föreslås för Hjärup.

Vid stationsområdet finns idag en närbutik som
visat intresse för en utbyggnad. I planförslaget
har en ny, större byggnad placerats i anslutning

till stationsområdet. Denna kan rymma både
väntutrymme, toaletter och butik.

Jakriborg
Jakriborg planeras för en fortsatt stadsmässig
utbyggnad i området närmast det redan idag
uppförda delarna av Jakriborg. Även den nya
delen bör innehålla lokaler för olika verksam-
heter och servicefunktioner. Exploatören pla-
nerar att etablera hotell, småbutiker och andra
verksamheter som man förväntar sig att finna i
en stadsmiljö.

Väster om det befintliga Jakriborg reserveras
mark för en ny F-5 skola i anslutning till de för-
skolor som redan är etablerade. På sikt behö-
ver fler förskolor etableras i området.

Nordost
I detta område föreslås en centralt placerad axel
som riktas mot Uppåkra Kyrka. Längs denna
boulevard kan några allmänna funktioner för-
läggas som till exempel äldreboende, daghem,
eller andra verksamheter.
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Den spridda servicestrukturen som bildas av befintliga (blå) och föreslagna (röda) servicepunkter.

Jakriborg

NordostSydväst

Centrum

Äppelhagen

Hästhagen
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Att tänka på i fortsatt planering

Barn och unga:
Vid lokalisering av serviceverksamheter för barn och
unga bör förutsättningarna för säker och tilltalande
gång- och cykeltrafik till och från lokaliseringen sär-
skilt studeras.

Fritidsgårdar och andra samlingslokaler för barn och
unga bör finnas med i den fortsatta planeringen.

Genus:
En varierande och spridd servicestuktur ger ökade
möjligheter att sköta olika ärenden på väg till och från
hemmet. Kvinnor är oftast de som tar störst ansvar för
inköp och hämtning/lämning av barn på dagis, men
oavsett vem som sköter dessa sysslor i hemmet under-
lättas situationen av att service finns på vägen mellan
bostaden och olika målpunkter. En bra förutsättning
för ett enklare familjeliv är att placera skola/förskola
i närheten av kollektivtrafikpunkter.
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Trafik

Tryggare trafik för oskyddade
trafikanter.

Parallellt med den fördjupade översiktsplanen
pågår arbete med en trafikplan gällande Hjärup.
I trafikplanen görs en analys av det befintliga
vägnätet och åtgärder för att minska olycksriske-
rna kommer att föreslås. Denna trafikplan är så
långt som det varit möjligt inarbetad i denna
fördjupade översiktsplan. Trafikplanen kommer
att finnas som ett separat dokument.

Järnvägen
En utbyggnad av Södra stambanan till 4 spår pla-
neras längs sträckan mellan Malmö och Lund.
Banverket förespråkar att bibehålla järnvägen i
markplan vilket redovisas i ”Järnvägsutredning,
Södra stambanan Håstad-Arlöv”. Detta skulle
innebära planskilda korsningar med komplexa
planeringsproblem samt att ortens utvecklings-
möjligheter begränsas kraftigt. I föreliggande
fördjupade översiktsplanen förutsätts spåren ligga
i tunnel alternativt delvis nedsänkt. Med en för-
sänkning minskas barriäreffekterna något och
passagerna kan utformas som broar ovanför
befintlig marknivå.  Det befintliga stationsläget
bibehålls. Det har inte framkommit några av-
görande argument som skulle motivera en flytt-
ning norr eller söderut längs järnvägen.

I Banverkets järnvägsutredning finns två alter-
nativa förslag gällande placering av plattformar
vid stationen. Det ena är plattformar längs spår-
ens utsidor, som idag, eller en plattform mellan
spåren.Tåg som passerar Hjärup i hög hastighet
utan att stanna kan använda mittenspåren för
att minska obehagskänslan för väntande rese-
närer när tågen passerar plattformarna.

Bättre koppling mellan väst och öst
Kopplingen mellan västra och östra Hjärup är
idag ett problem på grund av järnvägen. Denna
utgör en barriär såväl fysiskt som känslomäs-
sigt. Med en tunnel försvinner barriären.

Vid ett nedsänkt alternativ minskar upplevelsen
av barriär något. Om spåren sänks med 5 me-
ter kan överfarter anläggas 2 meter över mark-
nivå. För biltrafik är det i så fall möjligt med en
passage över järnvägen omedelbart söder om
stationen, mitt emot Skanska Prefabs område.
Kopplingen utgör en bro för bilar samt gång-
och cykeltrafik. Som komplement till denna
förbindelse föreslås en gång- och cykelbro i
Tågvägens förlängning. Utformningen skall vara
väl genomarbetad och stor omsorg bör läggas
på platsbildningar i anslutning till förbindelsen.
Passagen över järnvägen skall vara trygg och
inbjudande. Såväl denna förbindelse som den
söder om stationsläget kommer att uppfylla
gällande normer vad gäller tillgänglighet och
framkomlighet för gående och cyklister.
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Exempel på glasövertäckt järnvägspassage.
Illustration från Plan och Byggnadskonst i Lund AB, 2003-05-05.
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Tågvägen förväntas få en stor andel gående och
cyklister mellan stationen, skolan och idrotts-
området Därför bör gatan gestaltas och utfor-
mas utifrån gående och cyklisters behov. Gatan
blir ett offentligt stråk med varierande karaktär.

Med två passager över järnvägen placerade i
vardera änden av stationsläget skapas alterna-
tiva vägar som knyter ihop orten. Detta är vik-
tigt både av praktiska skäl och ur trygghets-
synpunkt. Närmare placering och utformning
ska ske i samarbete med Banverket och exploa-
törer väster om järnvägen.

Ett lättorienterat gatunät med gå-
ende och cyklister i centrum
Det befintliga gatunätet öster om järnvägen kom-
pletteras med gång- och cykelvägar för att skapa
bättre kommunikationsmöjligheter inom sam-
hället till de olika servicefunktioner och mål-
punkter som redan finns eller som kommer att
finnas.

Ambitionen är att skapa förutsättningar för ett
levande centrum i Hjärup med gående och
cyklisters trafiksäkerhet i fokus. Livet och rörel-
sen i en vacker och lugn gatumiljö lockar till
mer rörelse. Genom en god tillgänglighet för
gående och cyklister skapas bättre förutsätt-
ningar för ett den kulturella och kommersiella
verksamheten att utvecklas.

I väster vid stationen förelås bebyggelse med
möjlighet till butiker och service och längre väs-
terut vid skola och idrott tar parkkaraktär över.

Smala gränder och gator
med entréer bidrar till att
skapa liv och rörelse på
gatorna. Samtidigt fås ett
lugnt trafiktempo.
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Jakriborg

Sydväst

Tågvägen

Centrum

Äppelhagen

Hästhagen

Illustration av befintligt gatunät samt föreslagna förändringar.

Gång- och cykelväg
Ny gata/funktion
Befintlig gata

Äm
ne

sv
äg

en

Centrumstigen
Å

tte
vä

ge
n

Allégatan

Nordost



59

F Ö R D J U P A D  Ö V E R S I K T S P L A N  H J Ä R U P - 0 6

Ämnesvägen förlängs till den nya skolan.
Banvallsvägen öster om tågstationen föreslås få
en annan karaktär med en utformning som sän-
ker trafiktempot utmed stationen. Plats-
bildningen vid stationen ska ge ett tydligt intryck
medan gatan och trafiken underordnar sig plat-
sen.

Gatunätet i den nya bebyggelsen skall vara lätt-
orienterat och ha en tydlig struktur som knyter
an till det befintliga gatunätet. Det skall även
medverka till att öka orienterbarheten i Hjärup.

Målpunkterna för boende i Hjärup är i första
hand belägna utanför Hjärup (Lund, Malmö,

Staffanstorp). Utpendlingen kommer fortsatt le-
das längs de befintliga huvudgatorna, Västå-
kravägen, Ynglingavägen, Vragerupsvägen och
Banvallsvägen och därifrån ut på det övergri-
pande vägnätet (Lommavägen, Lundavägen och
en ny föreslagen förbindelse norrut mot väg
108).

Ämnesvägen förlängs. Bebyggelsen i anslutning till Tågvägen kompletteras.
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Gatumiljön i det framtida Hjärup
De offentliga rummen är till för att användas och
vistas i. Utformningen av rummen måste därför
utgå från de grupper som är ämnade att använda
gator, platser, parker, torg och gränder, nämli-
gen gående och cyklister. För att livet utanför husen
och trädgårdarna ska vara attraktivt och intres-

sant måste rummen vara anpassade därefter.
Gestaltning bör vara småskalig och träd, plante-
ringar, möbler och markbeläggning vara utfor-
made för att locka till vistelse.

Skvallertorget i Norrköping. Blandtrafik på torget. En öppen yta utan skyltar och markeringar.
Resultatet har varit mycket positivt både från boende och förbipasserande.

Skvallertorget har zoner för uteservering och
vistelse.

Gatans inneboende natur av långsmal form vars
syfte är att möjliggöra förflyttning mellan två
punkter bör brytas med så många tvärgående
element att gångfart kan uppnås. Gatan, med
dess upphöjningar, ska ge intryck av en genom-
tänkt helhet och inte, som så ofta, en gata i be-
hov av i efterhand påbyggda gupp. Olägenhe-
ter med ökat buller som uppmärksammats i
andra projekt där gatsten använts förväntas inte
uppstå här då hastigheterna bedöms bli låga.
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Gång- och cykelvägar
Gång- och cykelvägarna i dagens Hjärup är väl
utbyggda, förutom väster om järnvägen där det
i saknas gång- och cykelvägar. Målsättningen med
planen är att utnyttja den befintliga strukturen
och bygga ut den på ett naturligt sätt i de nya
områdena. I centrum bibehålls stora delar av
befintligt gång- och cykelvägnät och komplet-
teras med ett centralt stråk mellan skolorna i
centrumområdet.

Befintliga och föreslagna gång- och cykelstråk. Illustrationen visar gång- och cykelvägar och stråk
med blandtrafik.

Ambitionen är att det ska finnas flera olika väg-
val för gående och cyklister. Det är viktigt att
det finns alternativ beroende på väder och vind,
tidpunkt på dygnet, målpunkt och färdsätt.
Stråken ska kunna erbjuda slingrande stigar ge-
nom parker eller asfalterade gena gc-vägar ut-
med huvudgatorna. Gång- och cykelvägnätet
ska byggas ut och utformas så att det upplevs
som tryggt och inbjudande.

Det skapar bättre förutsättningar för att gå och
cykla oavsett ålder eller kön. Där gång- och cykel-
vägar korsar gator med biltrafik ska oskyddade
trafikanter prioriteras.

Ett gång- och cykelstråk under ett grönt tak.
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Att tänka på i fortsatt pla-
nering

Barn och unga:
De olika trafiksystemens uppbyggnad har stor bety-
delse för barn och ungas möjlighet att ta sig fram i
samhället. Bra kollektivtrafik och ett säkert gång- och
cykelvägnät är viktigt för de yngre medborgarnas rö-
relsefrihet.

Referensgrupper bestående av olika åldersgrupper bör
bildas inför det fortsatta arbetet. Detta för att fånga
upp barn och ungas särintressen och samtidigt ge dem
inflytande över Hjärups utveckling.

Genus:
Tryg ga och säkra miljöer i anslutning till
kollektivtrafikhållplatserna är viktigt och bör speci-
ellt beaktas i det fortsatta arbetet. Likaså ett tryggt,
varierat och välfungerande nät av gång- och cykelvägar.

Gång- och cykelvägar byggs ut i de nya grön-
områdena och som länkar mellan dessa. Ur
trygghetssynpunkt är det viktigt att det finns ett
alternativ till parkstråken för gående och cyklis-
ter genom bebyggelsen och med god uppsikt.

Området mellan den befintliga och nya skolan
blir ett strövområde med möjlighet till lek och
idrott. ”Hjärtat” av Hjärup kommer framöver
att förbli en oas utan biltrafik med slingrande
stigar och stråk.

Övergripande gång- och cykelvägar mot
Staffanstorp, Lund, Lomma och Åkarp finns.
Den nya vägen norrut till väg 108 ska förses
med separat gång- och cykelväg som kan ans-
lutas in till Lund.

Bullerskyddsåtgärder utmed Södra
Stambanan
En tunnel eliminerar allt tågbuller och inga
skyddsåtgärder blir nödvändiga. Med ett ned-
sänkt alternativ kan en överbyggnad göras, med
vilken bulleskyddsåtgärder inte erfordras.

Utan överbyggnad blir bullerskyddsåtgärder
nödvändiga. Mellan det befintliga Jakriborg och
järnvägen finns idag en mur som fungerar både
som en avgränsning av Jakriborg och som bul-

lerskydd, vilket är möjligt även i framtiden. Den
sydvästra delen av Hjärup kan planeras för bul-
lerskydd i form av vall eller plank med en pla-
cering som avgörs av hur nära järnvägen be-
byggelsen placeras. På den östra sidan finns be-
byggelse där bullerskyddsåtgärder kommer att
krävas antingen nära järnvägen eller i form av
fastighetsnära åtgärder vid nedsänkta alternati-
vet. Bitvis finns det redan bullervallar och dessa
kan förlängas eller kompletteras med plank.

Utformningen av bullerskydd är en fråga som
kräver särskild omsorg. Det är viktigt att und-
vika korridorer av plank som innebär en ökad
barriäreffekt och avskärmning mellan de västra
och östra delarna. Uppdelning i kortare bitar
placerade omväxlande nära järnvägen och nära
fastigheter och med bitvis genomsiktliga plank
minskar barriäreffekten.

Olika idéer har presenterats för att lösa buller-
problemen. En glastunnel över spårområdet i
Hjärup har skisserats. Omfattningen av fram-
tida bullerskyddsåtgärder vid olika alternativ styrs
av hurvida man placerar järnvägen i en tunnel
eller sänker ner den till viss del.
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Parker och gröna stråk

Grönt nätverk - grönska och
rekreation. Förslaget tillvaratar,
förstärker och utvecklar Hjärups gröna
identitet.

En förtätning av centrum och utbyggnad av nya
bostadsområden medför ett ökat invånarantal i
Hjärup och med det ett ökat tryck på grön-
områden och rekreationsytor. Jakriborgsområdet
och de andra delarna på den västra sidan av järn-
vägen saknar i dagsläget gröna stråk och parker.

För att tillvarata och vidareutveckla Hjärups
gröna identitet fokuserar planförslaget på att
förstärka grönstrukturen i Hjärup. Tillkom-
mande grönytor kopplas samman med befint-
liga för att skapa ett sammanhängande system
av stråk och park. Såväl stråk som park ges en
varierande utformning och ett varierande inne-
håll. Denna variation ger biotoper av olika ka-
raktär (vått och torrt, ljust och skuggigt, tätt och
glest, högt och lågt) med en ökad artrikedom
av växt- och djurliv som följd.

För att lätta upp den skarpa gräns mot det om-
givande landskapet som finns idag föreslås ett
rekreationsområde i norra delen av Hjärup som

Stråk ut i landskapet.

kommer att utgöra en övergångszon mellan
samhället och det omgivande landskapet.
I öster förbättras och förstärks tillgängligheten
till Uppåkra. I söder och väster blir mötet med
landskapet mjukare genom tillkomsten av gång-
och cykelstråk och ny bebyggelse i väster och
stråk ut i landskapet i söder.

Nya parker och stråk
Det föreslagna park och aktivitetsstråken mellan gamla
skolan och nya idrottsplatsen blir ett tillskott för om-
rådet. Genom att såväl bebyggelse som aktivitets-
ytor vänder sig mot stråket bildas ett omväxlande
och tryggt stråk in mot centrum och skola. Grön-
ytan beskrivs i utredningen om den nya idrottsplat-
sen som ett stråk av olika parkrum med olika inne-
håll och funktion. Den storlek som parken getts i
utredningen om den nya idrottsplatsen står i konflikt
med exploateringsönskemål inom samma område,
vilket framgår av markanvändningskartan.

Nya och befintliga promenadstråk ingår i en
förstärkt grönstruktur som just syftar till att skapa
sammanhängande parksystem. Även stråk ut i
landskapet föreslås kopplas till denna grön-
struktur i syfte att skapa ytterligare gång- och
cykelstråk som ger möjlighet till rekreation.
Detsamma gället ett nord-sydligt grönstråk som inne-
fattar den befintliga gårdsbildningen. Det nord-syd-
liga stråket kopplar samman det öst-västliga grön-
området med det öppnat landskapet i norr.

I centrumområdet föreslås en parkområde som
kopplar samman den gamla och den nya skolan med
den föreslagna bebyggelsen. Den blir samtidigt en
länk mellan de två befintliga större parkerna i östra
Hjärup.

Västra Hjärup saknar grönytor i anslutning till bebyg-
gelsen. En grönstruktur med alternativ och valfrihet
föreslås. I kommande bebyggelseområden föreslås
ett antal parkrum sammanbundna med gång- och
cykelvägar i nord-sydlig riktning genom västra
Hjärup. Skoltomten föreslås ligga centralt mel-
lan dessa gröna rum.

Gång- och cykelmöjligheter runt västra Hjärup
skapar en förbättring av randzonen längs
Ynglingavägen och Vragerupsvägen. Den be-
fintliga gården i nordväst ramas in med grön-
ytor för att bibehålla dess kvalitéer som en rest
av en äldre miljö och verksamhet i Hjärup.
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Befintliga grönområde
Tillkommande grönområde
Grönområde/bebyggelse
Rekreationsområde
Gång- och cykelväg

Föreslagen grönstruktur med gång- och cykelvägar.

Jakriborg

NordostSydväst

Tågvägen

Centrum

Äppelhagen

Hästhagen
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Att tänka på i fortsatt planering

Barn och unga:
Icke funktionsbestämda platser, överblivna icke-platser
och grönytor är viktiga platser för barn och unga. Plat-
ser som inte är så tillrättalagda, platser som går att
påverka och ger utrymme för fantasifulla lekar.

Nytillkomna parker och grönområden bör innehålla ele-
ment som inspirerar till lek - en knotig stock, kullar,
vatten, buskage etc. Dessa element behöver inte vara
tillrättalagda.

Vid utformning av gröna miljöer kan en ny dimension
tillföras genom att barn och unga involveras.

Genus:
Kommunikationsstråk i parker och grönområden skall
vara försedda med belysning och gärna bjuda på alter-
nativa utvägar, om en väg inte verkar säker eller lock-
ande skall ett alternativ finnas. Om det är möjligt att
ordna så att fotgängare och cyklister blir väl synliga från
den föreslagna bebyggelsen är det ett plus. Trygghets-
känslan ökar om man vet att någon annan ser vad som
händer.

Utformningen av rekreationsområdet norr om
Väståkravägen i östra Hjärup får utredas vidare.
Där kan gång- och cykelstråk, beträdor och lik-
nande vara ett sätt att skapa rekreationsmöj-
ligheter inom odlingsmark i ett producerande
odlingslandskap.

I pågående detaljplan för Jakriborgs nästa etapp
finns ett fornlämningsområde som kommer att
utformas som park. Denna park blir en nod i
grönstrukturen för hela Hjärup.

Promenadstråk i Hjärup
De nya grönstråken erbjuder ett system av va-
rierande och inbjudande promenadstråk i
Hjärup. Möjlighet att röra sig i såväl parkmiljö
som bebyggelse skapas liksom möjlighet att
kunna välja mellan längre och kortare rundor.

Stråk ut i landskapet
Hjärup är på alla sidor omgivet av uppodlad
åkermark som inte är tillgänglig för promena-
der eller andra aktiviteter. Det finns dock en del
möjligheter att ta sig fram längs ägogränser och
andra befintliga strukturer. En förstärkning av
ett antal stråk ut i landskapet föreslås. Norrut
finns vägar som kan användas, väster om
Uppåkra gård och Västangårdsvägen mot väg
108 och Lund. I söder förstärks befintliga
strukturer i landskapet mot Åkarp.

Dessa stråk bildar tillsammans med de gröna
stråk som föreslås i Hjärups samhälle ett system
av variationsrika promenadslingor.

Vatten
Dagvattenhantering bör utformas med ett eko-
logiskt tänkande i botten. Med en långsam av-
rinning och uppsamling i strategiskt placerade
recipienter kan dagvattnet synliggöras och ut-
göra ett tillskott i den gröna miljön. Vattnet gyn-
nar också den variation i växt och djurliv som
eftersträvas. Vatten är också en värdehöjande
faktor för många människor och utgör ett posi-
tivt inslag i närmiljön.

Bostadsområden och gator bör utformas så att
en naturlig avrinning kan ske till grönytorna.
Hjärupsbäcken som idag till stor del går i kul-
vert kan på de sträckor där det är möjligt grävas
fram och synliggöras.

Planens ambition är att åstadkomma ett stort
sammanhängande grönområde, som knyter
samman dels de två skolorna, dels den befint-
liga grönstrukturen med den nya idrottsplatsen
och utbyggnaden i öster. I kommande plane-
ring bör tydligt anges att utjämningsdammar
måste rymmas i dessa områden. Vidare studier
av grönonmrådet skall klarlägga gränsdrag-
ningen mellan bebyggelse och park.

För att visa på betydelsen av att Hjärups grön-
struktur utvecklas och att möjligheterna till re-
kreation i och i anslutning till orten förbättras
bör en grönstrukturplan tas fram.
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Fritid och rekreation
En utredning gällande flyttning av idrottsplat-
sen till ett läge i östra Hjärup, norr om Skåne-
byn har genomförts parallellt med den fördju-
pade översiktsplanen. Förslaget till placering av
idrottsplatsen i denna utredning ligger till grund
för den fördjupade översiktsplanen. Bebyggel-
sen som omgärdar idrottsplatsen i väster och
norr är inte fastlagd enligt illustrationen. Se istäl-
let förslaget till bebyggelseutveckling.

Ny idrottsplats
Som ersättning för idrottsplatsen i centrum-
området föreslås en ny idrottsplats i Hjärups
östra del, i anslutning till den befintliga gräs-
planen norr om Skånebyn. Den nya idrottsplat-
sen utgör ändpunkten i det föreslagna grön-
stråket som löper från den nya skolan, längs
bebyggelsen fram till Gamla Lundavägen.

I utredningen om placeringen av den nya idrotts-
platsen har tre olika alternativ med olika mate-
rial på bollplanerna redovisats. I planen har det
utrymmesmässigt största alternativet redovisats.
Förslaget innebär att befintlig gräsplan och par-
keringsplats vid Skånebyn bibehålls. Befintliga
omklädningsbyggnader rivs och ersätts med nya
klubblokaler och cafeteria i den norra delen av
idrottsplatsen i anslutning till grönstråket längs
den nya bebyggelsen. Den nya idrottsplatsen och

Illustration av det nya idrottsområdet och den intilliggande parken, SWECO FFNS april -06.

klubblokalen förväntas bli en viktig mötesplats
i det framtida Hjärup. Den nya idrottsplats-
anläggningen kopplas till Väståkravägen i norr
och en ny besöksparkering med buss-
uppställningsplats anläggs i anslutning till
fotbollsplanerna. Vid större arrangemang kan
grusplanen också användas för bilparkering.

Vid den befintliga skolan i Hjärup centrum be-
hålls en mindre grusplan för skolans behov och
för barnen i centrum. Vid den nya skolan pla-
neras en mindre bollplan.

Park och aktivitetsstråk
I det föreslagna grönstråket från den nya sko-
lan till den nya idrottsplatsen finns plats för flera
olika aktiviteter. Spontanidrott kan ske på såväl
fasta anläggningar speciellt anpassade för olika
ändamål som på ytor i grönområdet. Systemet
med ytor för spontanidrott kombineras med ett
aktivitetsstråk med boule, basket, tennis
klättervägg, brädramper samt lekplatser.
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Utformning och val av aktiviteter bör ske uti-
från både flickors och pojkars behov samtidigt
som olika åldersgrupper också bör säkras ut-
rymme för varierande typer av aktiviteter.
Aktivitetsstråket bör utformas så att det kan fung-
era för olika grupper och verksamheter samti-
digt som det tillgodoser behovet av särskilda
aktivitets- och lekytor för de lite äldre barnen.

På den västra sidan av järnvägen föreslås lek-
ytor för de mindre barnen i kommande bebyg-
gelse. Ny spontanidrottsplats bör placeras i nå-
gon av de föreslagna grönytorna kompletterat
med lek- och aktivitetsmöjligheter för de lite
äldre barnen.

Den befintliga kullen norr om skolan bevaras och
integreras i det nya systemet av grönytor och stråk.

Rekreationsstråk/områden
De föreslagna grönstråken i kombination med de
befintliga möjliggör ett system av varierade pro-
menadstråk i Hjärup. En permanent motionsslinga
planeras och en förstärkning av ett antal stråk ut i
landskapet föreslås, bla norrut och västerut.

I Översiktsplan 2002 för Staffanstorps kom-
mun är området norr om Väståkravägen
avsatt som ett möjligt rekreationsområde med

strövområde, ytor för golfspel, motionsslingor
och ridvägar som föreslagna aktiviteter. I den
fördjupade översiktsplanen har detta område
fortsatt avsatts för rekreation. Området norr om
Väståkravägen bör även i fortsättningen ha en
öppen karaktär som harmonierar med det om-
givande öppna jordbrukslandskapet.

Skolområdet
Förslaget för skolområdet syftar  till att utveckla
skolan genom att öka och tydliggöra
tillgängligheten till skolan och dess entré. Det bi-
drar även till att ge eleverna närhet till en intres-
sant och utvecklande miljö. Det syftar även till att
skapa en helhet av den kompletterande bebyg-
gelsen i centrum och skolans verksamheter.

Skolan avgränsas med häckar mot omgivande
gång- och cykelstråk, platser och gator. Vid en-
trén till skolan görs en samlingsplats och
aktivitetstorg. Det kan användas till utomhus-
teater, sport eller till skolans samlingar.

Söder om skolan finns skolans enda egentliga
parkeringsplats. Ett utökat antal p-platser krävs.
Här sker också angöring för föräldrar som läm-
nar barnen med bil.

En del av grusplanen norr om skolan blir en
grön lekyta och en kälkbacke byggs mot grus-
planen. Grusplanen är tillräckligt stor för båda
skolor att bedriva undervisning på. Den nuva-
rande vårdcentralen flyttas till ny bebyggelse i
väster. Mellan skolorna bevaras löparbanan och
vallen, i kanten anläggs en cykelväg som gräns
till ny bebyggelse. Längst i söder sparas ett smalt
område i vilket längdhoppsgropar får plats och
ger lite rymd mellan skolan och ny bebyggelse.

Norr om gymnastiksalen tas den lilla kullen bort,
här bereds plats för basket och bollplaner som
kan användas av skolan. Vid skolans östra entré
skapas en plats.

Söder om gymnastiksalen och norr om den nya
tillbyggnaden blir ett mer intimt rum för lek och
möjligtvis en ordnad plats för undervisning.

Mellan skolans område och den nya gröna kor-
ridoren mot östra Hjärup bör det finnas en grön
koppling, den befintliga cykelvägen bör också
finnas kvar som en entré till skolan.
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Att tänka på i fortsatt planering

Barn och unga:
Idrottsplatser och platser som tillåter spontana idrotts-
aktiviteter är ofta barnens favoritplatser i samhället.
Det är då viktigt att lek- och spontanidrottsplatser
fungerar för barn i olika åldrar och av olika kön samt
att den fortsatta planeringen aktivt behandlar aktivi-
teter för flickor.

Genus:
Ett varierat utbud av rekreationsstråk  ökar valfrihe-
ten när det gäller att välja sin motions- eller rekreations-
runda, oavsett om det gäller promenader, jogging eller
stavgång.

Illustration över det föreslagna skolområdet,
Gunilla Svensson arkitektkontor genom Niels de
Bruin, april -06. De gråblå ytorna är ny
bebyggelse. Det sydöstra området är något
utökat västerut i förhållande till illustrationen,
se bebyggelseavsnittet.
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5. Konsekvenser
Allmänt
Konsekvenserna av förslaget till fördjupad
översiktsplan har ställts i förhållande till ett noll-
alternativ vilket definieras som ett läge där ingen
utbyggnad sker och där inga förändringar sker
i förhållande till dagens situation. Nollalternativet
innebär att inga tillkommande bostäder byggs i
Hjärup och ingen mark reserveras för verksam-
heter. Kommunens framtida utbyggnad antas då
ske på annan plats eller på kommunens bekost-
nad i andra delar av Sydvästskåne.

Konsekvenserna av en utbyggnad av järnvägen
(såväl utbyggnad från 2 till 4 spår genom Hjärup
som det yttre godsspåret) behandlas som ett
ytterliggare alternativ. Eftersom kommunens
uttalade ambition är att järnvägen ska förläggas
i tunnel är det eftersträvansvärt att visa på vilka
konsekvenser järnvägen har på Hjärup då den
ligger i markplan, vilket redovisas i MKBn för
denna fördjupade översiktsplan. Utbyggnaden
av järnvägen och dess konsekvenser kommer
att utredas och beskrivas av Banverket i deras
vidare arbete med järnvägsplanen.

Konsekvenserna av förslaget beskrivs utifrån
en utbyggnad av hela Hjärup enligt den för-
djupade översiktsplanen med en tidshorisont
på cirka 20 år.

Alternativ

Nollalternativ
Om planen inte genomförs kan antas att da-
gens markanvändning kommer att bestå, åt-
minstone på kort sikt. Befolkningsmängden
förblir den samma då det inte finns bostäder
för fler. Bristen på natur- och rekreationsom-
råden i närmiljön består men inga nya miljö-
problem förväntas uppkomma.

På medellång sikt kommer troligen ytterligare
exploatering att ske även utan planen då trycket
på bostäder i regionen är stort. Detta kommer
att ske i långsammare takt och utan strategisk
övergripande planering. Bristen på ett helhets-
perspektiv kan leda till att en hållbar samhällsut-
veckling motverkas. Nya miljöproblem kan
uppstå till följd av spridd bebyggelse bl.a. i form
av en försämring av landskapsbilden men även
ökade transporter med ökad energiförbrukning
och utsläpp till luft som följd. Även förutsätt-
ningarna för att uppehålla en god kollektiv tra-
fik försämras.

Alternativ järnvägen i tunnel
Järnvägen förläggs i tunnel genom Hjärup och
påbörjar nedskärningen i det öppna landskapet
för att nå rätt nivå vid tätortsgränsen. Stationen
bibehålls i dess nuvarande läge med uppgångar
till ett nytt stationsområde. Området som idag
är järnväg är lagt som utredningsområde i den
fördjupade översiktsplanen men ambitionen är
att det ska läka samman den västra och östra
sidan av Hjärup. Det sker genom park, bebyg-
gelse samt gator och gränder.

Alternativ järnvägen nedsänkt
Alternativet innebär att järnvägen sänks ned. Ett
alternativ innebär 5 meter under omgivande
marknivå samt att utbyggnad av nuvarande järn-
väg med ett nytt dubbelspår sker. Nuvarande
stationsläge i Hjärup behålls med uppgångar till
ett nytt stationsområde. Passager till järnvägen
sker i detta alternativ med  broar över järnvä-
gen drygt 2 meter ovan omgivande marknivå.
En övertäckning av järnvägen med en lättare
konstruktion minskar effekterna av buller.
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Konsekvenser och förslag till åt-
gärder

Alternativ järnvägen nedsänkt och
övertäckt
Landskap
Den fördjupade översiktsplanen för Hjärup
föreslår dels en förtätning av centrum, dels att
jordbruksmark, framförallt norr om nuvarande
bebyggelse, tas i anspråk, vilket kommer att ha
stor påverkan av landskapsbilden.

Ett nedsänkt utbyggnadsalternativ av järnvägen
med tillhörande bullerskyddsåtgärder och broar
kommer att bibehålla barriäreffekten, men
minska den i förhållande till dagens situation.
Utbyggnaden kommer att ha betydande påver-
kan av landskapsbilden. Passager i form av broar
över järnvägen kommer att ha en stor påver-
kan av landskapsbilden.

Vägarna runt Hjärup får fortsatt utgöra gräns
för bebyggelsen och ett antal stråk är tänkta att
koppla ihop Hjärup med omkringliggande land-
skap. Rekreationsområdet, som planeras norr
om Väståkravägen, ska utgöra en övergångs-
zon mellan samhället och det omgivande land-
skapet. Det finns inga illustrationer på hur detta
kan te sig. Förtätning invid gårdsmiljöer, nya tra-
fiksystem som fragmenterar befintliga

landskapsrum är negativa konsekvenser för
landskapsbilden.

Förslag till åtgärder
I fortsatt planarbete bör man ta tillvara äldre
gårdsmiljöer och befintliga landskapselement
för att förankra samhällets identitet i den nya
bebyggelsen.

Grönstruktur
Vid valet av bostadsort är god miljö och när-
het till natur- och rekreation viktiga faktorer.
Platser för möten, lek och motion är självklara
instrument för en attraktiv boendemiljö. I den
fördjupade översiktsplanen för Hjärup redo-
visas gröna platser mer eller mindre samman-
hållna i ett nätverk.

Ett grönstråk planeras norr om den befintliga
bebyggelsen. Det beskrivs som olika parkrum
med olika innehåll och funktion. I anslutning till
parken planeras en idrottsanläggning. Ytan för
parken och idrottsplatsen står i konflikt med
exploateringsönskemål. Parken ska bindas ihop
med ett rekreationsområde norr om Västå-
kravägen. Delar av befintlig grönyta centralt i
Hjärup tas i anspråk för exploatering i anslut-
ning till Tågvägen.

I västra Hjärup föreslås en grönstruktur med

alternativ och valfrihet. Parkrum sammanbundna
med gång- och cykelväg i nord-sydlig riktning
föreslås. Ett fornlämningsområde föreslås som
park i detaljplanen för Jakriborgs nästa etapp.
En gård i nordväst omges med grönyta för att
bevara den äldre miljön. Den redovisade grön-
strukturen står inte i proportion till den plane-
rade bebyggelsen. Vikten av att rekreationsom-
rådet norr om Väståkravägen blir verklighet är
av stor betydelse för Hjärups framtida attrak-
tionskraft.

Järnvägens ombyggnad har mindre betydelse för
utvecklandet av grönstrukturen.

Förslag till åtgärder
Grönstrukturarbetet ska lyftas fram i det fort-
satta planarbetet, som kan förtydligas med en
grönstrukturplan. Man bör eftersträva ett
sammanhållet nätverk av grönområden som via
stråk sträcker sig ut i det omgivande landskapet.
Utgångspunkten bör vara den befintliga grön-
strukturen och de för odlingslandskapet karak-
täristiska elementen.

Man bör föra en diskussion om möjligheten att
tillskapa spridningskorridorer och rekreations-
stråk över järnvägen. Idag utgör järnvägen en
barriär, som delvis skulle kunna överbryggas
med hjälp av ekodukter.
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Naturmiljö
Förutom de hälsofrämjande effekter naturen har
på människan är det också ett pedagogiskt verk-
tyg. Extra stor vikt på att skapa naturmiljöer
bör läggas i planer som berör det bebyggelse-
täta och storskaliga jordbrukslandskapet, som
präglar västra Skåne. Planförslaget skapar möj-
lighet att tillföra nya naturmiljöer och att tillva-
rata och utveckla befintliga. En exploatering av
området i enlighet med den fördjupade
översiktplanen innebär dock generellt att ut-
bredningen och tillgängligheten till grönytor
minskar i proportion till den planerade bebyg-
gelsen och i vissa fall skär det planerade trafik-
nätet av befintliga grönområden.
Planen föreslår gräva fram och synliggöra den
kulverterade Hjärupsbäcken där det är möjligt.
Vidare föreslår planen att dagvattenhanteringen
bör ske ekologiskt och att recipienter bör syn-
liggöras och vara en del av den gröna miljön.

Förslag till åtgärder
I det fortsatta planarbetet bör det skapas
förutsättningar för en rikare biologisk mångfald
och möjligheter för en ekologisk infrastruktur.
Av särskilt stor vikt är att det etableras
korridorer i det öppna landskapet som kan
underlätta och möjliggöra spridning för både
flora och fauna. Ett omhändertagande av
dagvatten i delvis öppna system skapar goda

förutsättningar för ett varierat växt- och djurliv.
Alnarpsåns betydelse som spridningskorridor
bör tas tillvara och utvecklas.

Kulturmiljö
Det är av stor vikt att de rester från tidigare
epoker som finns kvar bibehålls och om möj-
ligt tydliggörs. Den nya centrumgatan lämnar
gamla bygatan, Stationsstigen förblir orörd och
får vara gång- och cykelväg längs större delen
av sin sträckning. Ättevägen, som utgör en del
av ett äldre gatusystem, bibehålls i sitt läge, men
förlängs upp mot den s.k. Allégatan. Detta be-
döms ej medföra några negativa konsekvenser
för bymiljön.

Vid ombyggnaden av centrumanläggningen
kommer man att behöva göra markingrepp
inom den medeltida bytomten. Även inom det
större utbyggnadsområdet i nordost kan man
förvänta sig fornlämningar under markytan. En
arkeologisk undersökningsprocess inom dessa
två områden bör inledas i god tid för att klar-
göra förhållandena.

I nordöstra delen av Jakriborgs utbyggnads-
område finns en känd fornlämning med järn-
åldersgravar och en bronsåldersboplats som är
skyddad i detaljplan. Några av de utskiftade
gårdsmiljöerna ligger redan inbäddade i den nya

villabebyggelsen, i en del fall ombyggda till bo-
stadshus och knappt igenkännliga. Utbyggna-
den gör att ytterligare några gårdar hamnar inom
bebyggt område. Dessa bibehålls och kan på
så sätt utgöra ett tillskott såväl kulturhistoriskt
som till en varierad stadsbild.

Den nordöstra delen av det stora rekreation-
sområdet norr om Hjärup, innefattar en av de
platser där den medeltida byn Svarthjärup kan
ha legat.

Förslag till åtgärder
Man har tankar om att ha en koppling till det
gamla Uppåkra  i nordostlig riktning genom ny
bebyggelse. I det nordöstra hörnet av detta
område finns ett utredningsområde som even-
tuellt hade kunnat avsättas som Upplevelse-
centrum med koppling till utgrävningsområdet
runt Uppåkra kyrka.

Rekreation och friluftsliv
Möjligheter till att vistas i naturen och utöva fy-
sisk aktivitet är viktigt för hälsan. För barns hälsa
och utveckling är det nödvändigt.
I den fördjupade översiktsplanen för Hjärup
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föreslås ett rekreationsområde norr om Västå-
kravägen. Enligt översiktsplanen för
Staffanstorps kommun (2002) föreslås områ-
det inrymma strövområden, ytor för golfspel,
motionsslingor och ridvägar.

I samband med befintliga och nya grönytor ska
gång- och cykelvägarna byggas ut. I samband
med planen föreslås ett antal stråk ut i landska-
pet, som promenadslingor.

Platser för spontanidrott och lekplatser för de
äldre barnen planeras. På den västra sidan pla-
neras nya lekplatser i den nya bebyggelsen även
för de mindre barnen.

Omlokalisering av idrottsanläggningen blir en
del av det grönstråk som planeras norr om den
befintliga bebyggelsen, i anslutning till den be-
fintliga gräsplanen vid Skånebyn. Det plane-
ras ny klubblokal och nya parkeringsplats i an-
slutning till de nya fotbollsplanerna. Klubblokalen
förväntas bli en viktig mötesplats för
Hjärupsborna. En mindre grusplan vid skolan
kommer att finnas kvar och en mindre bollplan
planeras vid den nya skolan.

Förslag till åtgärder
I ett fortsatt planarbete bör intentionerna med
ett rekreationsområde förtydligas. Ett
rekreationsområde borde vara en förutsättning
för nyexploatering av bebyggelse.

Materiella tillgångar och naturresurser
I Hjärup planeras bostadsbebyggelse på cirka
60 hektar högklassig jordbruksmark som till-
hör landets absolut bästa odlingsmarker. Den
jordbruksmark, som kan omfattas av bestäm-
melserna i miljöbalken 3 kap 4 §, är sett till den
totala andelen jordbruksmark i sydvästra Skåne
liten och drabbar i första hand den enskilde
brukaren. Detta är emellertid en av många lik-
nande omvandlingar i regionen och sammanta-
get utgör dessa stora arealer som på detta vis
tas bort som produktiv åkermark. Den fördju-
pade översiktsplanen överensstämmer med
kommunens översiktsplan och ingen ytterligare
åkermark tas i anspråk än vad som tidigare plan-
lagts.

Förslag till åtgärder
Om tunnelalternativet förverkligas bör den
frigjorda markytan nyttjas som kompensation
för förtätningen och ökad mängd hårdgjorda
ytor.

Klimatfaktorer
Förhärskande vindriktning är sydväst. Hjärup
omges av ett öppet produktivt jordbruks land-
skap och vid torra perioder kan det innebära
att damm- och lerpartiklar blåser in över Hjärup
och kan vid stark vind lokalt innebära problem
för boende. Starka vindar i sig innebär dock
stor luftomsättning och bättre luft. Idag finns
inga större hinder, mer än befintlig bebyggelse
som kan dämpa vindarna.
Förtätningen och uppförande av bebyggelse kan
innebära försämrad lokal ventilation i Hjärup
öster om järnvägen (i ett område på ca 100-
200 m från järnvägen), vilket i sig kan innebära
sämre luftkvalitet.

Förslag till åtgärder
Vindar, vindfenomen och luftomsättning-
entilation bör uppmärksammas i kommande
planering.
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Hälsa och säkerhet
En fördubbling av antalet invånare medför en
ökning av biltrafiken i anslutning till
nyexploateringarna. Områdena i samhällets ut-
kant (Jakriborg, nordost och sydväst samt de
mindre områdena längs Lommavägen) kom-
mer i huvudsak att belasta det övergripande
vägnätet samt huvudvägarna. Dessa vägar tål
en ökad trafikering och bebyggelsen ligger i de
flesta fall inte intill vägen (undantaget Lunda-
vägen). En exploatering av centrum kommer
att innebära en ökad trafik på tillfartsgatorna till
centrumområdet som i första hand påverkar;

• trafiksäkerheten
• bullersituationen
• luftkvalitet

Trafiksäkerhet
När det gäller trafiksäkerhet handlar det fram-
förallt om att minimera risken för olyckor för
oskyddade trafikanter. Fokus ligger på fordons
hastighet, korsningspunkter mellan gång- och
cykelvägar och gator samt utformning av dessa.
Då det finns utrymme och då separata stråk
kan utformas på ett mer optimerat sätt, före-
slås att separata stråk anläggs. Dessa placeras så
att de blir gena mellan målpunkterna och trygga
genom anslutning till bebyggelse och belysning
i möjligaste mån. Där gc-stråken korsar gatorna

görs det på upphöjda platåer. På så sätt synlig-
görs trafikanterna och hastighetsdämpning upp-
nås. Där stråken går genom grönområden är
utformningen viktig för att trygghetsaspekterna
skall tillgodoses. Belysning och placering av ve-
getation är frågor som skall bevakas i det fort-
satta arbetet med detaljplaner.

Förslag till åtgärder
I det fortsatta detaljplanearbetet bör de lokala
trafikfrågorna utredas vidare och konsekvenserna
för kringliggande bebyggelse redovisas. Gator
och gc-vägar bör utformas för att generera en
jämn körrytm och låga hastigheter. Skyltning och
utformning måste samspela för att resultatet ska
bli bra.

Buller
Järnväg
Hur en övertäckt järnväg exakt påverkar buller-
situationen har inte utretts inför planen. Tanken
med en övertäckning är att ytterligare buller-
åtgärder ej behöver genomföras utöver de be-
fintliga. Eventuella åtgärder beror även på hur
stor del av järnvägen kommer att vara över-
täckt när den passerar genom de centrala de-
larna av orten.

Riktvärdet för tågbullernivå inomhus (med
stängda fönster) kommer inte överskridas, vil-

ket omfattar hela Hjärup. Detta gäller för samt-
liga fastigheter inom tätorten.

Väg
Den mest bulleralstrande aktiviteten i området
är järnvägstrafiken, näst därefter biltrafiken. Fö-
reslagen trafiklösning samt ökad trafikmängd
innebär i sig ökat trafikbuller, samt att områden
som ej direkt är utsatt för buller får ökat trafik-
buller. Eftersom hastigheten blir låg förväntas
dock inte riktvärden för god miljökvalitet över-
skridas trots ökad trafikmängd. En fördubb-
ling av trafikmängden ger 1-3 dBA ökning av
ekvivalent ljudnivå. En ökning med 1-3 dBA
kan uppfattas som en mindre förändring. En
ökning med 10 dBA uppfattas som en för-
dubbling av ljudnivån.

På de nya gatorna som planeras i tätorten för-
väntas en bullernivå på ca 50 dBA 7 meter från
vägkanten. Ökningen av bullernivån på befint-
liga vägar beräknas bli ca 3 dBA. För nybygg-
nad av bostäder gäller att buller utomhus inte
bör överstiga 55 dB(A) ekv. För befintliga bo-
städer bör åtgärder övervägas om bullernivån
överstiger 65 dB(A) ekv. utomhus.

Tabellen nedan har hämtats från Trafikplan
Hjärup och visar antal bullerstörda fastigheter
idag och i framtiden.
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Bullernivå 2005 2015 2025
ekv.nivå
> 65 dB 0 2 4
60-65 dB 12 11 7
55-60 dB 15 29 24

De bullerstörda husen ligger huvudsakligen ut-
med Gamla Lundavägen. Utöver de här redo-
visade nivåerna utsätts bostäderna utmed Gamla
Lundavägen även för bullerstörningar från väg
E22. Tillskottet från denna väg är i storleksord-
ningen 2-3dB(A) för intervallet 55-60 dB(A), 1
dB(A) för intervallet 60-65 dB(A) och 0 dB(A)
för intervallet över 65dB(A).

Förslag till åtgärder
För att uppnå en god ljudkvalitet för de som
bor och vistas i Hjärup finns det en rad åtgär-
der som kan vidtas. Vid utformning av gator,
parkeringsplatser och byggnader bör en akus-
tisk kompetens nyttjas. Val av material, t ex mer
absorberande material, eller utformning av
hårda ytor, påverkar bullret. En ökning av an-
delen mjuka ytor är positivt då det har en däm-
pande effekt på buller jämfört med hårda ytor
i form av t.ex. asfalt och betong. En omsorgs-
full utformning av grönytor är således av bety-
delse för såväl bullerdämpning som den gröna
närmiljön.

Det krävs en stor minskning av antalet fordon
för att påverka bullernivåer. En halvering av
fordonsmängden innebär ca 3dB(A), en föränd-
ring som kan uppfattas. I fallet Hjärup kan en
tänkbar åtgärd vara att begränsa eller förbjuda
trafik inne i centrum under nattetid 22-06.

Mopeder och så kallade EU-moppar blir allt
vanligare och genererar buller och kan av många
uppfattas som störande.

Vid fortsatt planering av gator och gc-nät bör
detta uppmärksammas.

Att sänka hastigheten från 70 till 50 km/h mins-
kar vägtrafikbullret med 4 dB(A). Sänks hastig-
heten från 50 till 30km/h innebär det en sänk-
ning med 1-2 dB(A). Svårare är att få bilisterna
att efterleva sänkningen. När vägen anpassas för
lägre hastigheter är det viktigt att bilarnas fart är
jämn. Motorbuller och låg frekvens dominerar
vid hastigheter < 30 km/h, speciellt vid accele-
ration och inbromsning.

En dränerad vägbeläggning är 3-5 dB(A) tys-
tare än en konventionell vilken är en tänkbar
åtgärd i Hjärup.

Fastigheter som utsätts för vägbullernivåer över-
stigande 65 dB(A) bör erbjudas bullerskydd
enligt Infrastruktur-propositionen.

Ingemansson Technology föreslår i sin buller-
utredning i järnvägsutredning för Södra stam-
banan att följande bullerskydd uppförs:

En total skärmlängd (som kompletteras till 4
m höjd på den östra sidan) om 1,5 km vid ut-
byggnad till 4 spår i markplan

Vibrationer
Ökad tågtrafik, framförallt godstrafik, kan ge
ökade vibrationer. Ett flertal fastigheter ligger nära
spåren och kan komma att drabbas av ökade
vibrationer. Markförhållandena bedöms vara re-
lativt goda ur vibrationssynpunkt och  sannolikt
krävs endast mindre omfattande åtgärder.

Förslag till åtgärder
Förslag på åtgärder kan t.ex. vara att man be-
aktar risken för vibrationer vid utformning av
spårens uppbyggnad eller att man då man pla-
nerar underhållsintervall (slipning av spår) även
tar hänsyn till risken för vibrationer. Detta han-
teras i Banverkets fortsatta utredningar.
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Luftkvalitet
Ökad trafik samt förtätning, bildande av mindre
gaturum, flera parkeringsplatser och lägre has-
tigheter kan innebära att luftkvaliteten kan för-
sämras, framför allt med avseende på partiklar,
kväveoxider och bensen. Miljökvalitetsnormerna
för kväveoxid förväntas inte överskridas.
Bakgrundsbidraget av PM 10 har visat sig vara
så högt i Skåne, att det i sig riskerar att överskrida
den övre utvärderingströskeln (avseende års-
medelvärdet). Med ytterligare bidrag av väg-
trafiken visar modellen att denna tröskel riskerar
att överskridas i Hjärup.

Ett överskidande av övre tröskelvärdet innebär
att kommunen måste kontrollera miljökvalitet-
snormen genom mätning, som kan komplette-
ras med beräkning

Förslag till åtgärder
För att minska utsläppen till luft från trafiken
finns en rad olika tänkbara åtgärder i Hjärup.
Det handlar om:

· Begränsa fordonstrafiken i utsatta om-
råden

· Införa restriktioner för tung trafik
· Förändra körmönster/körbeteende
· Förbättra ventilationen – luftomsätt-

ningen

· Möjlighet till motorvärmare
· Bättre närservice, bra GC-nät

Mätningar av PM10 föreslås utföras regelbun-
det, då det finns risk för att halterna kan över-
skrida det övre tröskelvärdet.

Alternativ järnvägen i tunnel
Detta alternativ innebär att järnvägen förläggs i
tunnel, i övrigt är allt lika med ovan presenterat
alternativ.

Landskap
Ett tunnelalternativ för järnvägen skulle utgöra
enorma förändringar i landskapsbilden. Idag
dominerar järnvägen bilden av landskapet i den
västra delen av Hjärups omgivningar och är idag
både en fysisk och visuell barriär, som delar sam-
hället i två delar.

Miljö
Grönstruktur
En tunnel skulle skapa fler och bättre möjlighe-
ter att utveckla grönstrukturen och bättre för-
utsättningar för den ekologiska infrastrukturen.

Naturmiljö
Järnväg i tunnel innebär att en stor barriär för-
svinner och det finns stora möjligheter att skapa

och utveckla en rik naturmiljö.

Kulturmiljö
Se tidgare avsnitt angående kulturmijlö.

Rekreation och friluftsliv
Järnvägen i tunnel innebär stora möjligheter att
utveckla rekreationsmöjligheterna i Hjärup, som
idag är en bristvara. Tillgängligheten till befint-
liga natur- och rekreationsområden skulle för-
bättras. Det finns möjligheter att koppla ihop
rekreationsmöjligheter i norr samt i söder (i an-
slutning till Alnarpsån).

Barriäreffekten minskar avsevärt om järnvägen
läggs i tunnel och det blir då enklare att ta sig till
och från olika områden i Hjärup.

Materiella tillgångar och naturresurser
Tunnelalternativet innebär att stora ytor friläggs
för annan verksamhet vilket får anses som posi-
tivt. Med tanke på de exploateringstryck som
föreligger i Hjärups centrum m.fl. områden, med
förtätning och ökad mängd hårdgjorda ytor som
följd, bör denna yta som friläggs då järnväg
byggs i tunnel, nyttjas som kompensation för
förtätningen.
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Klimatfaktorer
Järnväg i tunnel innebär friläggande av ytor –
öppna ytor – vilket kan medföra bättre luftom-
sättning och luftkvalitet då vind får passera mer
fritt. Å andra sidan förlorar man ett befintligt
vindskydd som kan skydda mot damm och grus
som blåser in över byn.

Hälsa
Buller och vibrationer
Järnväg i tunnel innebär att buller från järnvägstra-
fiken i princip tas bort och förändringen får anses
som betydande i positiv bemärkelse. Vibrationer
förväntas inte heller bli något problem. Järnvägens
konsekvenser kommer att utredas av Banverket i
det fortsatta arbetet med järnvägsplanen om tunnel-
alternativet väljs.

Väg
Samma som för alternativ järnväg i plan. I och
med att järnvägsbullret minskar kan buller från
vägtrafik uppfattas som mer störande.

Luftkvalitet
Tunnelalternativet innebär att öppnare större ytor
skapas med möjligheter till bättre luftomsättning
och bättre luftkvalitet. Även här finns risk för att
det övre tröskelvärdet för PM10 överskids p.g.a.

de höga bakgrundshalterna i Skåne och bidra-
get från vägtrafiken, övriga miljökvalitetsnor-
mer förväntas inte överskridas.

Förslag till åtgärder
Se tidigare avsnitt.

Betydande miljöpåverkan
Ovanstående konsekvensbeskrivning samt
kriterierna i MKB-förordningens bilaga 4 har
är använts för att bedöma vilken betydande
miljöpåverkan som kan uppkomma. Järnvägen
och järnvägstrafiken i sig medför betydande mil-
jöpåverkan, men miljöpåverkan från järnvägen
behandlas i Banverkets kommande framtagande
av järnvägsplan för stambanan genom Hjärup.
Nedan beskrivs kort den betydande miljöpå-
verkan som bedöms uppkomma p.g.a. av plan-
förslaget och som bör bevakas i kommande
skeden.

För båda alternativen
Den betydande miljöpåverkan av planförslaget
uppstår till följd av ökning av befolkningen och
med den ökning av biltrafiken och det trafik-
system som ska fördela trafiken. Trafiken för
med sig miljöpåverkan i form av ökat buller,
påverkan på luftkvaliteten samt ökad risk för
olyckor med oskyddade trafikanter.

Utöver trafiken kan bristen på rekreationsom-
råden anses som betydande, då det påverkar en
god boendemiljö och människors hälsa.
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Staffanstorps kommun har som ambition med
den fördjupade översiktsplanen för Hjärup att
den ska fungera som en konkret handlingsplan
för den fortsatta planeringen. Arbetsprocessen
med planen är en inbjudan från Staffanstorps
kommun till övriga aktörer i utbyggnads-
processen, boende och andra intresserade. Utan
deras medverkan kan inte planerna på bostäder,
verksamheter, infrastruktur och service för-
verkligas.

6. Vad händer nu?
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