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3I       II  Inledning

Inledning
Staffanstorps kommun är mycket mer än markytan. Den är också människorna och allt de gör här. Det här dokumentet - ”Framtidens kommun” 

- målar upp bilden av hur vi vill att det ska se ut här i framtiden. Vi har valt år 2038 som vårt perspektiv. Vi vill på så sätt förstå vad som måste 

förändras för att nå fram. Vi har lyssnat på många människors tankar och idéer om kommunen när vi gjort detta och förstått att en tydlig  

identitet är viktig. Därför väljer vi i ”Framtidens kommun” det som ska bära upp vår identitet. Vi redovisar också den översiktsplan som 

överensstämmer med framtidsbilden.

”Framtidens kommun – perspektiv 2038” antogs av kommunfullmäktige i Staffanstorp år 2009. Två år senare 

gjorde kommunfullmäktige ett tillägg om hur vi går vi vidare mot Framtidens kommun. Tillägget finns med i detta 

dokument som kommunfullmäktige 2011 förklarade som sitt aktuella framtidsdokument.

Första kapitlet – Identitet och framtidsbilder – handlar om våra identitetsbärare hembygd, livsoas, tidskvalitet, 

stadsliv och inspiration tillsammans med de framtidsbilder de innebär.  

Andra kapitlet - Så här ser det ut år 2038 - visar på kartor hur vi kommer att använda marken i olika delar av kommunen. 

Tredje kapitlet – Konsekvenser – beskriver hur planen påverkar människor och miljö. 

Fjärde kapitlet – Identitetsbärarna följs upp – så går vi vidare – handlar om vad vi främst behöver inrikta oss på under den kommande 

tioårsperioden. 

Sista kapitlet – Vår kommun idag – redovisar, precis som rubriken säger, hur det är i vår kommun nu. 

Allra sist finner du lästips om du vill veta mer. 

Välkommen att följa med på resan genom dokumentet!

Detta dokument är 

också en  översikts-

plan! Läs mer på sid 

138.  



Framtidens kommun perspektiv 2038 bygger kommunens identitet. 

För att kunna bygga en stark identitet behövs tydliga framtidsbilder 

som visualiserar de framtidsmål som ska ge kommunen dess plats i re-

gionen. Vi använder oss av fem identitetsbärare som tillsammans byg-

ger vår identitet: hembygd, livsoas, tidskvalitet, stadsliv och inspiration. 

Identitetsbärarna kommer från diskussioner och seminarier 2007-2008 

som beskrivs närmare i kapitlet Vår kommun idag. 

Identitetsbärarna grundar sig på förhållanden som kommunen består 

av och som vi är kända för. Dessa förhållanden fylls med mer innehåll, 

får ett mervärde och bygger en framtida identitet för kommunen. 

Avslutningsvis beskrivs identitetsbärarnas koppling till kommunens 

vision ”trygghet, engagemang och mod”, kopplingen till en ansvarsfull 

och hållbar tillväxt samt till framtidens kommun i regionen. 

Identitet och framtidsbilder
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HEMBYGD - illustrationer

ENTRÉ

UPPÅKRA         ARKEOLOGISKA CENTRUM

“Uppåkra arkeologiska centrum” - ett välkänt besöksmål!

Spännande utställningsbyggnad!

Från landsbygd till hembygd
Med karaktärsrika bymiljöer och spännande tätorter i det vackra skånska 
slättlandskapet blir uttryck som närproducerat och aktiv livsstil mer än 
bara slagord. I en tid där gränserna mellan arbete och fritid definierats om 
är det lusten och inte plikten som styr våra handlingar. Det är det öppna 
landskapet som definierar tätorterna och jordbrukslandskap ska även vara 
tillgängligt för att människor ska uppskatta det. Upplevelsen av landsbygd 
och det den gröna näringen erbjuder kommer att värderas högt. I framtiden 
ser vi inte några motsättningar mellan tätort och landsbygd utan genom att 
bygga givande nätverk kan vi tillsammans bygga en hembygd. 

    Uppåkra, vars historia som makt- och kulturcentrum för Skåne förstärks 
för varje utgrävning som sker, är en hembygd lika global som världen själv. 
En hembygd som kombinerade jordbruk med hantverk och handel – en 
hembygd som kombinerade kultcentrum med maktcentrum. Idag och 2038 
ser vi än en gång hur Uppåkra i ett nätverk med andra byar och tätorter 
attraherar. Med en hembygd som ger alla de värden som ryms i själva ordet 
hembygd – en plats att identifiera som sitt hem – en plats att identifiera 
med värden som nära, tryggt, säkert, miljövänligt, öppet, roligt, aktivt, 
vilsamt, rogivande, vackert, spännande, utvecklande m.fl.

Landskapet för produktion och rekreation
Landskapet är främst till för dem som brukar jorden, men dess åkrar och 
dungar ska också ses som rekreationstillgångar. Utblickar, alléer, byar och 
vackra landsvägar ska lyftas fram och knytas samman med cykelvägar, 
beträdor och ridstigar. (Förklaring beträdor se sid 28.) 

    Vatten i olika former i landskapet ska bli lätta att nå. Vattenmiljöerna 
ska utvecklas och få en tydligare plats i landskapet, t.ex. de vilande rekrea-
tionsmöjligheterna längs Sege å och Höje å och deras dalgångar. Kultur-
historia, natur och utflyktsmål ska tydliggöras och besök från alla olika 
grupper, från barn till äldre, ska stimuleras.

”Uppåkra arkeologiska centrum” - ett välkänt besöksmål.  En spännande utställningsbyggnad.

Tillgängligt landskap för produktion och rekreation. I mötet mellan landsbygd och stadsbygd skapas vinstgivande nätverk.
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Uppåkras storhet som maktcentrum görs förståeligt. Uppåkra som ett land-
märke framhävs. Fysiska och mentala kopplingar mellan Uppåkra och dess 
omland kan återuppväckas som nya i landskapet eller virtuella upplevelser 
genom Internet. Den rituella gångfärden mellan järnålderns centralort och 
offermossen i Gullåkra markeras med gång- och cykelstråk, konstverk 
och skyltar som visar på sambanden platserna emellan. Uppåkra Arkeo-
logiska Center ska synas och lätt nås från de omgivande vägarna. Skyltar, 
parkeringsplatser och besöksbyggnader ska underlätta. Arrangemang med 
Uppåkra- och Gullåkratema blir viktiga. Olika intressegrupper och fören-
ingar kan engageras.  

…hemma bäst
De flesta av kommunens invånare bor i tätorter och så kommer det även 
att vara i framtiden. Känslan av hembygd finns i människors närområ-
den och i den lilla skalan. Hembygd blir den närmsta boendemiljön, det 
centrum, den tågstation, lärmiljö eller förening som bidrar till att skapa 
tätorten. Här finns den känsla som ska behållas och utvecklas även när 
orten växer. I Staffanstorp finns ett levande civilt samhälle som bygger på 
en dynamisk samverkan mellan kommunen, den frivilliga och den privata 
sektorn.

Landsbygdsföretagens profilering
Gröna näringar ska bli en del av kommunens identitet. I likhet med Bjä-
repotatis, Västeråsgurka och Hven whisky kan identitetsprodukter från 
Staffanstorp tas fram. Kan Staffanstorpslilja, Gourmetsocker från Staffans-
torp eller Staffanstorpsplattan för allas trädgård komma att bli verklighet? 
Uppåkra med dess ”rikedomar” i jorden kan användas också i företagens 
marknadsföring.

    Samverkan mellan landsbygdens företag ska uppmuntras. Deras verk-
samheter med olika produkter och tjänster ska marknadsföras i tätorterna. 
Restauranger, hotell och andra verksamheter som stimulerar närproduk-
tion på landsbygden blir viktiga. Barn, studerande såväl som äldre ska 
uppmuntras att besöka landsbygdsföretagen och stimulans ska finnas att 
köpa in lokalproducerade råvaror. 

    Nya ridstigar utvecklar hästsport och hästnäring. Inom karaktärsom-
rådena blir verksamheter på den egna tomten naturliga. Besöksnäringen 
ska utvecklas med anknytning till landsbygds- och trädgårdsföretag och 
kommunen ska verka för återkommande arrangemang som ökar attrak-
tionskraften. 

Uppåkra förenar
Genom de fynd som presenteras i Uppåkra Arkeologiska Center lär vi 
oss att Uppåkra redan under järnåldern, var en livaktig och kreativ miljö. 
Uppåkra ska bli det kitt som enar kommunen och skapar en stark profil.     

HEMBYGD - inspirationskarta

-Uppåkra

-Upplevelserik landsbygd
Uppåkra

Upplevelserik landsbygd.
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Från boende till livsoas
Ur drömmen om den egna villan och en oas, för människor och inte för 
fabriker, bildades villaförorterna. Nu när vi övergått till ett informations- 
och kunskapssamhälle – där handel och tjänster ersätter industrins roll som 
samhällsmotor – har grunden för hur ett samhälle byggs förändrats. En 
god livsmiljö är en av förutsättningarna när arbetskraften är själva produk-
tionssystemet och en konkurrensfördel. Behovet av ett tryggt och säkert 
liv i en god miljö som omfattar alla mina närmaste, ung som gammal, är 
fortfarande förutsättningen.

    Den framtida kommunen kan erbjuda en livsmiljö som ser till alla mina 
behov – en oas för livets alla faser – där jag och de mina kan leva bekym-
merslöst. En lustfylld och kreativ miljö som fungerar som en livgivande 
och inspirerande del av mitt liv. En miljö med bostäder i olika former och 
blandade boendeformer för att erbjuda alla det boende som de eftersträvar 
vid en given punkt i deras liv (unga, unga familjer, familjer, äldre). Livsoa-
sen rymmer även olika typer av lärmiljöer, ett levande föreningsliv, service, 
identitet, grannskap, gemenskap, återhämtning och ett aktivt kulturliv.

    Valmöjligheten att kunna välja ett liv som bildar en oas för just mig ska 
vara stor. Den gemensamma nämnaren för oaserna är ett hälsosamt boende 
med modern, energismart och klimatvänlig teknologi. I framtidens kom-
mun kan vi erbjuda bostadsområden som har formats utifrån medborgar-
nas olika behov. Befintliga bostadsområden har förnyats eller kompletterats 
i en strävan efter lustgivande miljöer genom högre detaljrikedom, vatten-
inslag, inspirerande parker och inbjudande gator. Insatser för att främja 
barns långsiktiga hälsa ska ske genom tidiga insatser under uppväxten. 
Lärmiljöerna i kommunen ska utvecklas och uppdateras och där spelar den 
digitala kompetensen en viktig roll. För att skapa goda framtidsförutsätt-
ningar för ungdomar ska barn och ungas möjligheter till högre utbildning 
öka. För att öka tryggheten för äldre utvecklas boendemiljöer ytterligare. 
Några av livsoasens största uppgifter är att skapa goda barndoms- och 
ungdomsminnen samt trygga miljöer för äldre.

LIVSOAS - illustrationer

Livsmiljöer som präglas av trygghet, gemenskap, hållbarhet, kreativitet
Livsmiljöer som präglas av trygghet, gemenskap, hållbarhet och kreativitet.

En lustfylld och kreativ miljö som fungerar som en livgivande och inspirerande del av mitt liv.
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En lustfylld och kreativ miljö som fungerar som en livgivande och inspirerande del av mitt liv.
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9I       ILIVSOAS - inspirationskarta

-Gemenskap i stora och lilla perspektivet

De olika karaktärsområdena bjuder också på möjligheter till rekreation i 
form av hästaktiviteter, kultur-, park- och trädgårdsmiljöer samt odlings-
möjligheter.

    Lärmiljöer och äldreomsorg ska utbilda och inspirera också andra att 
utveckla hälsofrämjande åtgärder. Bibehållen fysisk aktivitet genom livet 
bidrar till att människor kan leva ett självständigt liv långt upp i åldern. 
Kommunen ska verka för att livet främst ska levas hemma även för äldre 
och sjuka samt vid rehabilitering. Nybyggda miljöer ska alltid vara till-
gängliga för funktionshindrade. Hinder i befintliga miljöer ska tas bort.

Möten ger gemenskap
I kommunen ska det finnas variationsrika boendemiljöer, boendeformer 
och upplåtelseformer. Samhörighet mellan människor stärks där gran-
nar från olika miljöer möts. Omtänksamhet vid förändringar i befintliga 
bostadsområden och arkitektoniskt spännande bostäder i nya områden, 
lägger grunden för sådan gemenskap. 

    Centrumområden, bostadsområden och verksamhetsområden ska inne-
hålla bebyggelse och platser som inbjuder till aktiviteter som förstärker 
gemenskap mellan människor. Gemenskap ska också vara att låta många 
komma till tals och påverka sin situation samt att kunna göra val. 

Möjligheter till ett hälsosamt liv
I varje människas livsoas är det viktigt att känna möjlighet till rekreation 
och återhämtning och därmed lägga grunden till en god hälsa. Kommunen 
karaktäriseras av åkerlandskap med fria siktlinjer. Horisontlinjen är viktig 
för själen och får inte brytas hursomhelst. Det ska vara lätt att röra sig i 
åkerlandskapet och nå den natur och det vatten som finns. Viktiga stråk 
som Höjeå och Segeå ägnas särskild uppmärksamhet och omsorg för att 
öka människors möjlighet att uppleva dem. Dessa stråk och landsbygdens 
övriga grön- och vattenområden kan tillsammans med särskild utformning 
av karaktärsområden bidra till att utveckla den biologiska mångfalden. 
Utbyggnadsområden läggs så att hänsyn tas till dessa kvaliteter, men också 
så att de kan nyttjas. 

    Alla bostadsområden i tätorterna ska nå rekreationsområden med hög 
kvalitet. Det betyder att nya naturområden måste göras tillgängliga och de 
befintliga utvecklas. Parkmiljöer nära boende i tätorter utformas så att de 
ger gröna kvaliteter samt utrymme för möten och rekreation. Olika slags 
rörelseaktiviteter ges utrymme i parkerna. Livsoasen behöver också ge 
påfyllning för själen genom att göra ett varierat kulturellt utbud tillgängligt 
för många, både inom och utanför kommunens gränser. Kommunen ska 
utveckla platser och lokaler som ska kunna innehålla kulturella aktiviteter. 

Gemenskap i det stora och i det lilla perspektivet. 

I  Identitet och framtidsbilder
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Från nära till tidskvalitet
Ett genomgående ord är information. Inte bara hämta information 
utan också att utveckla ett samhälle (en kommun) där man satsar på 
att lämna information – om allt. I detta ord information finns vår 
chans att utveckla vårt geografiska läge - nära till allt - till att betyda 
tidskvalitet. 

Här ska allt finnas: 
- all närservice jag behöver; mat, förskola, skola, vård på ett ytterst 
tillgängligt sätt

- storstaden med utbud av både jobb, varor, kultur, underhållning, 
utbildning etc

- smidiga kommunikationer.

    Dessutom måste miljön vara så informationstät att jag lätt får 
veta hur jag organiserar mitt liv och kan uppnå den tidskvalitet jag 
söker. Tidskvalitet kan vara att lätt organisera barnens ”lämna och 
hämta”, handla mat och annat som behövs, lätt ta mig till och från 
jobbet, dagcentralen eller vårdcentralen eller enkelt organisera det 
roliga oavsett om det är shopping, motion eller konsertbesök. 

    Kommunerna kommer att konkurrera om vem som kan ge och 
förmedla den mest kompletta informationen. All information ska 
öka valfriheten för den enskilde att kunna välja vad som sparar 
tid för just henne/honom. Genom att utveckla infrastrukturer med 
snabba transporter och snabba digitala infrastrukturer kommer 
makten att förflyttas till den enskilde. 

    Vi är fortfarande i uppstarten av vad Internet kan erbjuda oss. 
I framtidens kommun kommer medborgarna att vara experter på 

TIDSKVALITET - illustrationer

Nära till allt!

HJÄRUP
STAFFANSTORP

arbetstid

träningstid

vilotid

Nära till allt.

Handla, hämta på dagis, motionera, arbeta, pendla, ta en kopp kaffe - platser för möten och service i kollektivtrafikknutpunkter.
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11I       ITIDSKVALITET - inspirationskarta

-Kommunikation / stadsliv
-Närhet

att hantera kommunikationsteknik, söka information och att källkritiskt 
granska den. Framtidens kommunmedborgare kommer att styras av lusten 
och medborgarna kommer att göra fler egna val. 

    I framtidens kommun är målpunkter placerade där människor rör sig 
(och inte tvärtom). I konkurrensen om individens tid styr enkelheten och 
möjligheten att göra två saker samtidigt. Att t.ex. pendla med tåg får ett 
mervärde när man kan tillfredsställa sitt behov av kommunikation, infor-
mation eller motion. Varför inte ha motionscyklar på tågen?

Informationssamhälle för alla alltid
Hela kommunen har idag möjlighet till bredband (fiber, adsl eller 3G). Alla 
eventuella kvalitetsluckor ska täckas igen, kapaciteten ökas, men framfö-
rallt ska det säkerställas att alla har möjlighet till uppkoppling. Kraven på 
infrastrukturen är höga. I takt med att vårt beroende av digital information 
ökar, minskar också toleransen för avbrott. 

    Allt kommer att vara uppkopplat, både människa och miljö och maskin. 
Alla aspekter av livet kommer att finnas tillgängligt överallt och alltid. I en 
verkligt global informationsvärld där kommunikation, arbete, studier och 
nöje kan bedrivas överallt blir det allt viktigare att finna den trygghet vår 
hembygd ger.

...skapar stadsliv och ger makt till medborgaren
Genom att utnyttja tekniken, t.ex. trådlöst Internet, på mötesplatser kan 
digitala tjänster utföras samtidigt med en kopp kaffe, i väntan på spårvag-
nen eller på shoppingrundan. 

    Det är viktigt att kommunen tar ansvar för att minimera digitala klyftor. 
Det kan ske genom att stödja information och utbildning i olika organisa-
tioners regi, gärna på ett lustfyllt sätt.

    Den offentliga sektorn ska vara mer öppen och genomsiktlig i framtiden 
och detta ger medborgarna mer makt att påverka och välja. När informa-
tionen blir alltmer tillgänglig kommer även allmänheten att ställa krav på 
att kunna utnyttja den för medborgarinflytande. Den digitala kartan och 
geografisk analys blir ett redskap för medborgarens inflytande.

Kommunikation/stadsliv

Närhet

I  Identitet och framtidsbilder
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Spåret mot framtiden
Tåg och spårvagn är den viktigaste förutsättningen för att konkret förverk-
liga vår roll i regionen. De spårburna kommunikationerna utnyttjas i båda 
riktningarna. Många människor som verkar i Malmö, Lund och Köpen-
hamn söker sig en livsoas nära jobben, men ändå utanför storstaden. De 
bosätter sig här och blir pendlare. För andra människor är det attraktivt att 
bo i de närbelägna storstäderna och pendla till stationsnära arbetsplatser i 
Staffanstorps kommun. Nya bostads- arbetsplats- och verksamhetsområ-
den ska placeras i kollektivtrafiknära lägen. Alla inom kommunen ska nå 
en lättillgänglig kollektivtrafik.

    Det viktigaste när det gäller kollektivtrafik är turtäthet och att tidtabel-
len hålls. Spårburen trafik uppnår detta och uppfattas som bekväm. För 
att kollektivtrafiken ska bli attraktiv för ”ovana resenärer” får den inte ta 
längre tid än bilresan. 

    Stationsområden för tåg och spårvagn i Hjärup och Staffanstorp ska 
vara trygga och inspirerande. Offentlig service ska finna tillgänglig i närhe-
ten av stationerna. Det ska vara lätt att färdas till och från samt att parkera 
vid stationerna.

    Resan ska inte bara vara en förflyttning utan även skapa mervärde för 
resenären genom bästa möjliga utnyttjande av restiden. Nyheter, jobb, tele-
fonsamtal, vila eller musik kan kombineras med själva resandet.

    Inom inte alltför långa avstånd finns fantastiska naturområden och det 
lockande havet. Med tåg tar resan till stora upplevelsecentra som Köpen-
hamn och Malmö inte lång tid.  

Det nya pågatåget.
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13I       II  Identitet och framtidsbilder

Valfrihet av levnadssätt
Att kunna välja hur, när och på vilket sätt olika typer av vård, 
omsorg och service används är viktigt. Genom att öka valfriheten 
får alla en möjlighet att utvecklas och leva i sin egen takt och på sitt 
eget sätt. Kommunens roll som bas för en heltäckande informations-
central ger valmöjligheter. Det kan vara allt från utbud av lärmiljöer, 
tillgängliga läkartider, evenemangskalender, förskoleplats till trafik-
störningar. 

    Service och handel ska placeras där människor rör sig. Barnom-
sorg och fritidsaktiviteter ska finnas i närheten av bostaden, arbetet 
och tåg- och spårvagnsstationer. Närhet och lättillgänglighet upp-
muntrar användningen av tåg och spårvagn. Vardagslivet underlättas 
och man får mer tid över - mer tidskvalitet! 

Inspirationsbild av spårvagn i äldre stadsmiljö.
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Från småstad till stadsliv
När småstadsidealet utvecklas med nya upplevelser ökar attraktionen och 
fler människor skapar liv och rörelse – stadsliv. Stadslivet grundar sig på 
människans önskan om mötesplatser, efter att kunna se andra människor, 
röra sig bland andra och umgås naturligt på gator och torg. Kvällarnas 
utsatthet eller ensamhet försvinner när också andra finns ute på väg från 
tåget eller butiken, på kvällspromenad eller i väntan på att kulturkvällen 
ska börja. Stadslivet ger en känsla av gemenskap, men ser olika ut och har 
olika omfattning på olika orter. Stadsliv i Staffanstorp är inte detsamma 
som upplevs i omgivande storstäder. 

    Stadslivspulsen slår i takt med upplevelsetätheten. I framtidens kom-
mun är vardagarnas stadsliv annorlunda än helgernas som i sin tur skiljer 
sig från de tillfällen då arrangemang ytterligare höjer pulsen. Genom att 
koncentrera aktiviteter som attraherar människor till centrumstråk och 
platser ökar förutsättningarna för liv och rörelse. Där blandas boende 
med verksamheter som kontor och handel och skapar ett livligt stadsliv. 
Stadslivet alstrar även trafik och olika fordon kan innebära störningar, men 
dessa uppvägs av upplevelsefördelar som konstutställningar, aktivitetspar-
ker, träningslokaler, spa, festivaler, utsmyckning, ungdomshus, bibliotek, 
utställningar, företag, belysning, restauranger, konstgallerier, kulturoaser, 
tjänsteföretag, medborgarinformation, medborgarkontor, station, catering, 
caféer, kulturlokaler i någon gammal sockerbrukslada, torghandel, gatuliv, 
butiker, buller, parksoffor, arkitektur, turism - kort sagt ett stadsliv dygnet 
runt.

    I framtidens kommun finns det olika målpunkter; allt från kulturhus och 
butiker till innehållsrika parker och promenadstråk, allt tillgängligt både 
fysiskt och digitalt. Information om alla dessa upplevelsemöjligheter är lätt 
att hitta och de är lätta att besöka. Målpunkterna drar nytta av varandra 
och lockar fler människor.

STADSLIV - illustrationer Ett myllrande folkliv!
Torghandel med närproducerat stärker relationen mellan stad och landsbygd.

Ett myllrande folkliv. Torghandel med närproducerat stärker relationen mellan stad och landsbygd.

Stadsliv dygnet runt. En mångfald av mötesplatser.
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Utveckla hållplatsernas närområden
Med bättre kommunikationer till storstadsområdena ökar betydelsen av 
närhet till stationer och hållplaster. De blir viktiga delar i människors var-
dagsliv och kommer att vara drivkrafter i utveckling av bostadsområden. 
I olika skalor måste pågatågens och spårvagnarnas hållplatser utvecklas i 
Staffanstorp, Hjärup, vid Gullåkra och Vikhem.

Centrumområden ger liv och rörelse
I framtiden kommer fler människor bo och verka i de centrala delarna av 
Staffanstorp och Hjärup. Stadsbyggandet ska tydligt inriktas mot att kopp-
la tätorternas centrumområden till viktiga stationer och hållplatser. Till-
gänglighet och parkering för bil och cykel är viktigt. I centrummiljöer ger 
en blandning av bostäder och verksamheter med målpunkter som butiker, 
arbetsplaster, offentlig service och kollektivtrafikhållplatser liv och rörelse. 
Bostäder för olika boendebehov och med olika upplåtelseformer utveck-
lar stadslivet liksom ett aktivt och levande föreningsliv. Seniorboende och 
olika former av trygga boenden för äldre kan utvecklas i centrumområden, 
men även i anslutning till vackra naturområden. 

    Fler mötesplatser behövs, såväl torg och gator som mentala och kulturel-
la mötesplaster. Fler aktiviteter, framförallt butiker, men även lärmiljöer ska 
ligga utmed gator och torg och bidra till folklivet. Barn är en naturlig del 
av stadslivet och lärmiljöernas utökade samarbete med näringsliv och han-
del ska ge ungdomar en plats i stadslivet och de får en möjlighet påverka.

Motverka buller och störningar
När boende, verksamheter, kontor, handel och föreningsliv utvecklar ett 
livligare stadsliv uppstår trafik och andra störningar. Stadslivets oljud i 
form av t.ex. buller från olika fordon kan begränsas med tysta innergår-
dar, stadsanpassade skydd eller trafikåtgärder och uppvägs av fördelarna 
i det utökade upplevelseutbudet. Kommunens service ska utvecklas för att 
kunna möta och ta hand om de problem och störningar som ett ökat stads-
liv kan ge upphov till.

STADSLIV - inspirationskarta

-Stadsliv / landsbygd
-Koppling mellan tätorterna
-Koncentration

Stadsliv / landsbygd

Koppling mellan tätorterna

Koncentration

I  Identitet och framtidsbilder
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Från trädgårdsmöbler till inspiration
När de enkla trädgårdsmöblerna som säljs billigt i det gamla lagret bakom 
livsmedelshallen fött ett designföretag i möbelbranschen ser vi kraften i 
människors drömmar. Vår dröm om det vackra hemmet med den sköna 
trädgården ska utvecklas i en inspirerande miljö där allt inom hem, hus, 
trädgård och fritid får växa. Nyckelordet är inspiration.

    Många näringsidkare inom hemmiljö, trädgård och design har valt 
att etablera sig här där tydliga samband finns med orternas utformning, 
lärmiljöernas inriktning, jordbruksnäringen och det övriga näringslivet 
samt föreningslivet. Kommunen har helt enkelt dragit nytta av det som den 
är bra på och bildat nätverk så att inspirationen kan genomsyra många 
områden. Utformningen av stadsmiljöerna sker ofta i samband med nya 
forskningsprojekt och där har lärmiljöerna en viktig roll. Modet finns att 
våga delta i olika forskningsprojekt som satsar på nya lösningar även om 
utveckling kräver förändring. 

    Framtiden innebär att alla har en meningsfull tillvaro. Att kunna en-
tusiasmera och inspirera blir det viktiga för både företag och kommuner. 
Anblicken av vår kommun ska lämna en tydlig bild på näthinnan som 
målar upp alla de tjänster och företag som erbjuds inom kommunen. De 
gröna näringarna har tagit plats och kopplingen mellan lärmiljöer, företag, 
lantbruk och upplevelse är tydlig. Mellan tätorter och landsbygd har det 
bildats många nätverk som ser att det finns mycket att vinna i form av 
gårdsbutiker och lokalt odlade grödor.

    Integrationen mellan bostäder, arbetsplatser och generationer har ökat 
upplevelsen av trygghet i tätorterna och även på landsbygden. I de alltmer 
upplevelsetäta blandade bostads- och verksamhetsområdena rör sig folk 
under dygnets alla timmar. Samordning och samarbete mellan lärmiljöer, 

INSPIRATION - illustrationer

Inspirerande konstverk/installationer som lyfter fram landskapet och stadsrummen och knyter i hop stad och landInspirerande konstverk /installationer som lyfter fram landskapet och stadsrummen samt 
knyter ihop stad och land.

Trädgårdsnäringen speglas i tätortsmiljön.

Nätverk mellan företag, kommunen, lärmiljöer 
och civila samhället ger inspiration.
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företag och föreningar ger verklighetsförankring för framtidens tjänster. 
Utbildningens integration i näringslivet ger upphov till många möten och 
en mycket positiv anda i kommunen. Den fysiska tillgängligheten och 
informationen om de historiska värdena i området fungerar även som en 
inspirationskälla för de turistorienterade företag som har etablerats i kom-
munen. 

Spirar genom inspiration och genom att inspireras
Att skapa nätverk för landsbygd, tätorter, näringsliv, lärmiljöer, fritid och 
turism kommer att vara den viktigaste och mest naturliga processen i att 
initiera och skapa inspiration. Kommunen ska vara informationssamlare, 
samordnare och en bas för många nätverk. Dessutom ska den vara initia-
tivtagare till arrangemang som lyfter fram människor och deras verksam-
heter. 

    Landsbygdens produkter och upplevelser saluförs i tätorterna och blir 
en uppskattad resurs. På landsbygden underlättas kreativa zoner i form av 
karaktärsområden som lockar eldsjälar, entreprenörer och andra kreativa 
människor. 

Shopping som upplevelse – mer kreativitet i vår handel
Handeln kommer mer och mer att sälja idéer och koncept och inte bara 
varor. Nu gäller det att erbjuda upplevelser vid shopping, även i mindre 
skala. Kommunens uppgift blir att erbjuda kreativa miljöer för handeln att 
verka i, där den fysiska miljön blir en del av förutsättningen för mötesplas-
ter. Detta gäller all handel inte minst inom hem, villa och trädgård som ska 
prioriteras i kommunen. Initiativ till samarbete mellan handelsföretag ska 
hela tiden tas. Nya områden där boende blandas med handel, service och 

INSPIRATION - inspirationskarta

-Nätverk av kreativa verksamheter

verksamheter skapas. Handelsområden får en mänskligare skala. I utställ-
ningslokaler saluför mode- eller inredningsrådgivare hela koncept. Deras 
varor beställs på Internet och lagerutrymmen minimeras. 

    Arrangemang i våra tätorter kan visa på vad handeln i området kan 
erbjuda: Så här vackra trädgårdar kan man skapa med hjälp av de företag 
som finns här! Experimentlustan ska vara stor; vi ska använda oss av de 
kreativa företag och kreativa människor som verkar här och vi ska fylla 
våra torg och parker med vackra och inspirerande inslag.

Nätverk av kreativa verksamheter.

I  Identitet och framtidsbilder
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    Det är inte intressant att skilja på vad barn och ungdomar lär sig eller 
gör i sin lärmiljö och vad de gör eller lär sig på fritiden. Dygnets alla tim-
mar blir delar av vår utbildning och accepteras som det. I framtiden ska 
aktiviteter samordnas och äga rum vid de mötesplatser där människor 
finns. Genom att utnyttja teknikutvecklingen går det att samordna platser 
och lokaler så att funktionsblandning av kultur- och fritidsaktivteter och 
undervisning uppstår. Nätverk och kluster mellan olika fritidsaktiviteter, 
föreningar och eldsjälar ska bidra till det. 

Utveckla det internationella samarbetet
Staffanstorps kommun har och ska fortsätta att ha en positiv grundinställ-
ning till internationella kontakter och till att delta i internationella nätverk 
och samarbetsprojekt. Det ska bli en del av vår identitet. En tydlig inrikt-
ning ska peka ut hur vi prioriterar mellan de otåliga internationella nätverk 
som finns. Internationellt samarbete mellan lärmiljöer ska utvecklas till att 
även omfatta andra, t.ex. seniorer.

Att blanda och att mötas – källor till inspiration
Ungdomars och barns kunskap och plats i samhället ska uppvärderas. 
Barn och ungdomar är bra på att se sammanhang, koncept, använda 
teknik och bilda nätverk. Lärmiljöer behöver få kopplingar till företag 
och livet utanför och företag som förstår och nyttjar det gagnas. Nätverk 
kan skapas genom sommarjobb, praktik, utbildningsprojekt kopplade till 
företag, coachning och mentorskap. Lärmiljöer och företag ska finnas i 
funktionsblandade områden där människor rör sig och bidra till möten och 
mötesplatser. Lärmiljöerna ska följa med i den tekniska utvecklingen samt 
ge kunskaper i informations- och kommunikationsteknologi. Utbildningar 
som understödjer kommunens identitetsbärare och ett aktivt och levande 
föreningsliv ska stimuleras. 

    Inspirerande miljöer ger en viktig grund till möten. Utformningen av 
lustfyllda inspirerande miljöer ska styras av människans behov och det 
yttre ska spegla att vi är medvetna om att inspiration är något som syns 
och sprider sig från de fysiska mötesplatser som vi skapar. Kraven på 
tillgänglighet eller trafiksäkerhet ska uppfyllas, men anpassas till platsens 
främsta egenskap som mötesplats.

    Barn och ungdomar ska precis som vuxna och äldre få plats och lockas 
till de framtida mötesplatserna i centrum. Ingen grupp av människor får 
vara så dominerande att andra grupper inte vågar sig fram och mötesplat-
serna ska vara utformade för alla.
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och livet utanför och företag som förstår och nyttjar det gagnas. Nätverk 
kan skapas genom sommarjobb, praktik, utbildningsprojekt kopplade till 
företag, coachning och mentorskap. Lärmiljöer och företag ska finnas i 
funktionsblandade områden där människor rör sig och bidra till möten och 
mötesplatser. Lärmiljöerna ska följa med i den tekniska utvecklingen samt 
ge kunskaper i informations- och kommunikationsteknologi. Utbildningar 
som understödjer kommunens identitetsbärare och ett aktivt och levande 
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    Inspirerande miljöer ger en viktig grund till möten. Utformningen av 
lustfyllda inspirerande miljöer ska styras av människans behov och det 
yttre ska spegla att vi är medvetna om att inspiration är något som syns 
och sprider sig från de fysiska mötesplatser som vi skapar. Kraven på 
tillgänglighet eller trafiksäkerhet ska uppfyllas, men anpassas till platsens 
främsta egenskap som mötesplats.

    Barn och ungdomar ska precis som vuxna och äldre få plats och lockas 
till de framtida mötesplatserna i centrum. Ingen grupp av människor får 
vara så dominerande att andra grupper inte vågar sig fram och mötesplat-
serna ska vara utformade för alla.
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Engagemang
Grundläggande för vårt engagemang är att varje människa har rät-
tighet och skyldighet att ta ansvar för sitt eget liv oberoende av hur 
väl utbyggd eller genomförd vår gemensamma välfärdssektor är. 
Samhällets planering och serviceutbud måste i alla avseenden stödja 
valmöjligheter och mångfald. Kommunen ska stå för informationen, 
men det är medborgaren som är aktiv när vardagslivets valmöjlig-
heter ska utnyttjas. Människors engagemang kan utvecklas genom 
brukarstyrelser, föreningsdrift eller samfällt ägande. Lärmiljöer, vård 
samt skötsel av gator och parker är exempel på sådana områden. 

    Medborgares engagemang och gemensamma initiativ som bycafé, 
byaloppis, byverkstad och gårdsfester är positivt och ska uppmunt-
ras.  Det är inte bara stadsbyggande utan i lika hög grad män-
niskors engagemang i föreningar eller tillfälliga sammanslutningar 
som bidrar till att mötesplatser uppstår. Butiker och annan service 
såväl som kulturföreningar eller ungdomsinitiativ som engagerar sig 
bidrar med mötesplatser och är viktiga drivkrafter i utvecklandet av 
stadslivet. Lärmiljöernas roll i detta arbete ska utvecklas och stödjas. 

    Kommunen ska engagera sig i uppbyggnaden av nätverk, sam-
ordna dessa och verka som en informationsförmedlande bas.

Trygghet
Vår historia ska lyftas fram så att medborgarna och besökare kan 
hitta den och uppleva den. Det kan vara allt från järnåldern till 
nutida historia. Äldre miljöer, både på landsbygd och i tätorter ska 
ges uppmärksamhet och omsorg. Lärmiljöer ska erbjuda hembygds-
kunskap.

    Den fysiska tryggheten ska ha ett starkt inflytande över plane-
ring och skötsel. Utemiljöer och bebyggelse utformas med stråk och 
mötesplatser som underlättar social kontroll och ger trygga rörelser 
t.ex. mellan bostad och service. Medborgarna uppmuntras att ta ett 
aktivt ansvar för trygghetsfrämjande åtgärder som att klippa häckar 
vid vägkorsningar och se till att växtlighet inte skymmer gatubelys-
ning. Kommunen ska arbeta för att den sociala tryggheten fungerar. 
För att skapa sociala nätverk och skyddsnät ska kommunen sam-
ordna sig och aktivt samarbeta med föreningar och intressegrupper. 
Den offentligt finansierade verksamheten ska hålla en god, jämn och 
utlovad kvalitet. Kommunens information går att lita på. Den kan 
öppet bearbetas och granskas för att på så sätt öka medborgarinfly-
tandet. 

    Stadsliv med fler människor på gator, torg och i parker är en av 
grunderna för trygghet. Allt som lockar fler människor blir alltså 
trygghetsskapande. Genom kommunens välkända profil, inom och 
utanför kommungränsen, lockas fler inspirerande näringsidkare, 
människor, föreningar och utbildningar. 

I  Identitet och framtidsbilder
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Hållbar och ansvarsfull tillväxt
Hållbar och ansvarsfull tillväxt innebär en tillväxt som tar hän-
syn till hur såväl människor, miljö som ekonomi utvecklas. De tre 
dimensionerna är lika viktiga och ömsesidigt beroende av varandra. 
Det ligger i näringslivets, det offentligas och det civila samhällets in-
tresse att vi går i rätt riktning och får en tillväxt av såväl ekonomiskt 
som miljömässigt och socialt kapital. En ansvarsfull planering som 
bidrar till långsiktighet, hållbarhet och sparsamhet med de fysiska 
tillgångarna är viktig. Hushållning med odlingsmarken sker genom 
att i första hand förtäta våra samhällen. När ny mark behöver tas i 
anspråk ska ny bebyggelse placeras nära spårburen kollektivtrafik 
och marken utnyttjas effektivt. Centrummiljöer ska utvecklas med 
bostäder, service och verksamheter så att blandningen bidrar till ett 
långsiktigt hållbart samhälle. Utbyggd digital infrastruktur för nya 
arbetssätt kan minska behovet av pendling. Utbyggd kollektivtrafik 
för den pendling som ändå krävs minskar utsläpp av växthusgaser. 
Kommunen ska planera för prisvärda och miljövänliga uppvärm-
ningsformer som är enkla att sköta. I karaktärsområdena finns mil-
jöer för intressen som kan bli företagande. Landskapet är förutom 
odlingsmark även till för rekreation och ska göras tillgängligt med 
intressanta målpunkter. 

Mod
Mod är att låta hembygd vara ett konkurrensmedel och att erbjuda 
karaktärsområden där t.ex. nya landsbygdsnäringar kan utvecklas. 
Gamla traditioner som att dricka brunn i Gullåkra återuppväcks 
och Uppåkra utvecklas både som landmärke och fantasieggande 
rekonstruktion. Kommunen skaffar sig en ledande roll i utvecklingen 
av dessa värden där även den danska historiekopplingen tas med. 
Nya ”Uppåkradetaljer” tas fram för stads- och centrummiljöerna att 
användas som betongstenar, symboler och skyltar. 

    Det räcker inte att våra livsmiljöer är lika bra som alla andras, 
vi måste vara bättre för att kunna sticka ut och konkurrera. Den 
spårburna kollektivtrafiken ges en framträdande roll i tätorterna, 
stadsbyggandet pekar ut stora och viktiga samband runt stationer 
och centrum i Staffanstorp och Hjärup. Den attraktiva spårtrafiken 
i befintliga bostadsmiljöer ger ett ökat stadsliv och stadsplaneringen 
ser till att service och verksamheter finns där människor samlas. 
Kommunen ska ge klara förutsättningar för vilka företag som är 
önskvärda inom kommunens olika geografiska företagsområden.
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Framtidens kommun i framtidens region
Fortsatt konkurrenskraft hos Öresundsregionen innebär en sammantagen 
befolkningstillväxt i Själland och Skåne fram till år 2025 på upp till drygt 
400 000 människor och ytterligare lika många till år 2045 (Källa: ÖRIB). 
Hälften av dessa människor bedöms välja att bo och arbeta i västra Skåne.   

    I vår grannkommun Lund kommer den stora forskningsanläggningen 
ESS (European Spallation Source) att byggas, vilket kommer att generera 
många nya arbetstillfällen och människor. Inom trettio år kommer kanske 
3-4 % av den halva miljon nya öresundsbor som då tillkommit att finnas 
i vår kommun. Kommunen ser det som ansvarsfullt att på ett hållbart vis 
planera för dessa 20 000 människors möjlighet att välja de miljöer som 
erbjuds i vår kommun.  

    Alla städer och orter erbjuder sina unika värden och vi kompletterar 
dem med våra. Kommunens identitet ska kännas viktig i regionen. Det syn-
sättet ska föras fram och accepteras av grannkommuner och myndigheter.

    Att kommunicera utanför kommungränsen är lika viktigt som att vi 
kommunicerar med de nätverk vi vill skapa inom kommungränsen. De 
interna nätverken blir tydliga när de sätts i relation till kommunens roll i 
regionen. 

    Övergripande infrastrukturer i vårt landskap kräver ett regionalt engage-
mang för att uppnå det bästa resultatet. Exempel på vad som berörs i vårt 
landskap är spårutbyggnad, kraftledningar, vindkraftverk och tätortsen-
tréer. Regional samverkan för att åstadkomma spårutbyggnad prioriteras. I 
nätverk för spårutbyggnad ska kommunen delta aktivt och driva frågor om 
spår till Malmö och Lund. 

    Kommunen ska samarbeta med andra kommuner för att främja före-
tagsutveckling och  nyetablering i regionen. Kommunen ska verka för bra 

kollektivtrafik till arbetsplatser. I de nya vattenråden för Höje ås och Sege 
ås avrinningsområden ska kommunen driva frågor om åtgärder mot över-
svämningar. 

Visionsbild av ESS-anläggningen i Lund.                                                            

I  Identitet och framtidsbilder
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å ser det ut 2038!S
Medlet att nå framtidens mål är hållbar och ansvarsfull tillväxt. De nya invånar-

na alstrar energi, kreativitet och resurser tillbaka till oss som vi alla kan använda 

för att skapa de liv vi önskar. Tillväxt ger resurser i olika former åt samhället 

som använder dessa för gemensamma behov. När vi tillfredsställer den efter-

frågan och det intresse som finns för Staffanstorps kommun växer vi, vilket i 

sin tur skapar respekt och förståelse för våra ambitioner. En god spiral bildas. 

Kommunfullmäktige har i beslut om Tillväxt 7000 lagt grunden för att resurser 

tillförs kommunen. 

    Detta avsnitt beskriver konceptdragen för markanvändningen i Staffanstorps 

kommun - perspektiv 2038 och visar hur det ser ut på olika kartor. Här finns 

fördjupningar av översiktsplanen för Kyrkheddinge, Nordanå och Hjärup. Här 

diskuteras även de olika konflikter som den föreslagna markanvändningen kan 

ge upphov till. 
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23I       II  Så ser det ut 2038!

Konceptdrag för markanvändningen – rött, orange och gult
Den viktigaste faktorn som styr markanvändningen i Framtidens kommun är närhe-
ten till spårburen kollektivtrafik. Närheten ska utnyttjas effektivt i form av bostäder, 
service och verksamheter. Det är framförallt avståndet till station eller hållplats som 
avgör vilken bebyggelse som föreslås. I utpekade karaktärsområden på landsbygden 
uppmuntrar vi fler landsbygdsnäringar med olika inriktningar. På detta sätt kan 
landsbygden utvecklas samtidigt som vi hushåller med och skyddar odlingslandska-
pet samt bygger en kommun som lever upp till våra identitetsbärare. 

Rött – här växer tätorterna 
I de röda områdena utvecklas de befintliga tätorterna. Marken utnyttjas effektivt i de 
stationsnära lägena där det framförallt är avståndet till pågatågsstationen eller spår-
vagnshållplatsen som avgör vilken typ av bebyggelse det handlar om. Nära stationer-
na ligger blandad centrumbebyggelse med bostäder, service och verksamheter. Längre 
bort finner vi varierad bostadsbebyggelse med flerbostadshus, radhus, kedjehus och 
enbostadshus. Ytterligare en bit från stationen är bebyggelsen glesare och här finns 
möjligheter till friliggande enbostadshus på egna tomter - villabebyggelse. 

 Exempel 
på blandad 
centrumbebyg-
gelse; Staffans-
torps centrum 
och Jakriborg.

Exempel på 
varierad bo-
stadsbebyggelse; 
Knutsborg i 
Staffanstorp och 
kring Botildas 
väg i Hjärup.

Exempel på villabebyggelse; Önsvala i Staffanstorp, Skånebyn i Hjärup, Nordanå och Kyrkheddinge. 

Det röda - tätorterna växer och utnyttjar marken kring stationerna effektivt. De röda cirklarna illustrerar 
områden med restid på ca 30 min (gång och tåg) medan de rosa cirklarna illustrerar områden med restid 
på ca 30 min (cykel och tåg) till Malmö C respektive Lund C.
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na ligger blandad centrumbebyggelse med bostäder, service och verksamheter. Längre 
bort finner vi varierad bostadsbebyggelse med flerbostadshus, radhus, kedjehus och 
enbostadshus. Ytterligare en bit från stationen är bebyggelsen glesare och här finns 
möjligheter till friliggande enbostadshus på egna tomter - villabebyggelse. 

 Exempel 
på blandad 
centrumbebyg-
gelse; Staffans-
torps centrum 
och Jakriborg.

Exempel på 
varierad bo-
stadsbebyggelse; 
Knutsborg i 
Staffanstorp och 
kring Botildas 
väg i Hjärup.

Exempel på villabebyggelse; Önsvala i Staffanstorp, Skånebyn i Hjärup, Nordanå och Kyrkheddinge. 

Det röda - tätorterna växer och utnyttjar marken kring stationerna effektivt. De röda cirklarna illustrerar 
områden med restid på ca 30 min (gång och tåg) medan de rosa cirklarna illustrerar områden med restid 
på ca 30 min (cykel och tåg) till Malmö C respektive Lund C.
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Visionsbild av stationsområdet i Staffanstorp som har utvecklats till ett resecentrum där de nya pågatågen från Malmö mot Simrishamn stannar. 
Här gör också duospårvagnen från Lunds centrum uppehåll på väg mot Vikhem. Busstationen har flyttat hit för att göra byten mellan olika 
kommunikationsslag så smidiga som möjligt.        

Den tillkommande bebyggelsen har blandade upplåtelse-
former och i takt med att den växer utvecklas tätorternas 
parker och grönstråk och gång- och cykelvägnätet byggs 
ut. Även de större byarna såsom Kyrkheddinge, Nordanå 
och Stora Uppåkra tillåts utvecklas. Att bygga ut de större 
byarna leder till att fler får kontakt med odlingslandska-
pet, vilket ger förutsättningar för bättre samverkan mellan 
odlare och konsument. Genom en ansvarsfull tillväxt hålls 
byarna levande och underlag för viss service kan behållas. 

Antal bostäder och invånare i Staffanstorps kommun
(2008-2038) Nuläge Utbyggnad Totalt

antal 
bostäder

antal 
bostäder

antal 
bostäder 

Staffanstorp 6 409 3 270
Staffanstorp - förtätning 600 10 280
Hjärup 1 739 2 920
Hjärup - förtätning 230 4 890
Kyrkheddinge 108 230 340
Nordanå 50 150 200
Övriga 1 192 210 1 400
Karaktärsområden - 500 500
Totalt antal bostäder (ca) 9 500 8 110 17 610
Totalt antal invånare (ca) 21 000 17 920 38 920
Antal invånare beräknat på 2,21 personer per bostad
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25I       II  Så ser det ut 2038!

Det orangea - karaktärsområden på landsbygden. De grå cirklarna illustrerar avståndet ca 2 km från 
hållplatser för spårburen kollektivtrafik

Orange – karaktärsområden på landet  

Landskapet är mycket mer än landsbygden eller jordbruksmarken. I de orangea 
karaktärsområdena uppmuntrar vi utveckling av befintliga landsbygdsnäringar 
och etablering av nya som bidrar till en attraktiv landsbygd. Utrymme ska finnas 
att utveckla ett intresse som kan bli ett företagande - en möjlighet till självför-
verkligande. Utformningen av karaktärsområdena ska anpassas efter befintlig 
bebyggelse, kulturmiljön och odlingslandskapet. Karaktärsområdena har olika 
inriktningar, t.ex. att kunna ha häst och rida nära sitt boende eller att utveckla 
företagande inom trädgårdsodling och design. Andra karaktärsområden kan ge 
möjligheter att odla sitt ekologiska eller kulturella intresse eller att erbjuda turister 
boende på lantgård, vandringar i odlingslandskapet, längs ån eller på mossen…                                                                       

De flesta karaktärsområdena kommer att ligga relativt nära spårburen 
kollektivtrafik. Fler karaktärsområden än de nu utpekade kan tillkomma. 
När behov av gemensamma lösningar (t.ex. vatten- och avlopp, dagvatten, 
grönytor eller gång- och cykelvägar) uppstår prövas behovet av detaljplan 
och huvudmannaskap enligt gällande lagstiftning.
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Gult – landskap för produktion och rekreation

Det gula, som i princip är all mark mellan bebyggda områden, är främst till 
för dem som brukar jorden. Genom att värdesätta landskapet - en obruten 
horisont, de öppna vidderna, mossarna, dungar, alléer, dalgångar, grav-
högar, bystrukturer - behåller vi odlingslandskapets kvaliteter. 

    I framtiden kommer det öppna landskapet mellan bebyggda områden 
även att vara ett viktigt offentligt rum för en växande stads- och tätortsbe-
folkning. Vi ser de gula områdena som naturområden eller landskapspar-
ker med attraktiva målpunkter såsom gårdsbutiker, kulturhistoriska kyrkor 
eller vackra utsikts- eller rastplaster. Tillgängligheten i de gula områdena 
förbättras genom fler gång- och cykelvägar, ridstigar och beträdor. De gula 
områdena ska uppmuntras att erbjuda närproducerat/lokalproducerat. Ny 
bebyggelse får inte uppföras i strid med riksintressen och ska anpassas efter 
befintlig bebyggelse, kulturmiljön samt odlingslandskapet och bör lokalise-
ras till befintliga byar och husgrupper.

Det gula - landskapet för produktion och rekreation. Pilarna illustrerar viktiga siktlinjer.

Där så är möjligt ska hembygdsanalyser eller reglerna i våra områdesbe-
stämmelser om anpassning till miljön tillämpas även för den tillkommande 
bebyggelsen. 
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Förtydligande teckenförklaring till markanvändningskartorna
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Delområde Flackarp

Detta har hänt
Flackarps by växer norrut med ett område med varierad bostadsbebyggelse 
som har nära till Lunds stadsbusstrafik samt regionalbuss mot Malmö. 

    Karaktärsområdet Flackarps trädgårdsby i sluttningen mot Höjeå har en 
ekologisk inriktning. Bostäderna har en mycket låg energiförbrukning och 
den förbrukade energin är kretsloppsbaserad. På tomterna finns odlingar 
samt egen kompostering som underlättar och uppmuntrar det miljövänliga 
tänkandet. Pågatågsstationen i Hjärup nås via den nya cykelleden liksom 
rekreationsområdet längs Höjeås dalgång. 

    Från norra Hjärup ökar beträdor tillgängligheten i landskapet. 

    Väster om väg 103 ligger kommunens intresseområde för vindkraft. 
Väster om detta går en kraftledningsgata dit flera befintliga kraftledningar 
flyttats, bl.a. från östra delen av området. 

    Genom området går två nya vägar som kopplar bebyggelsen i västra 
Hjärup norrut till väg 103 och väg 108 vidare mot Lund. Längs vägen mot 
Lund går även en cykelled. 

Flackarps mölla.
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Delområde Uppåkra

Detta har hänt

I området finns flera karaktärsområden. Karaktärsområdet kring Gullåkra by 
utvecklar byns kulturhistoriska värden, medan Tirup och området kring Kabbarp 
har en inriktning mot design, hem, trädgård och turism. Verksamheterna kan 
också kopplas till ridanläggningen i Kabbarp med t. ex. ridläger eller hästsports-
arrangemang. Detta sker i samklang med Hvilan Utbildnings inriktning som upp-
muntrar det miljövänliga tänkandet. 

    Duospårvagnen till och från Lund stannar i anslutning till Gullåkra by och Gull-
åkra mosse. Detta naturområde kopplas med en grön länk in mot Staffanstorps 
centrum. Flera ridstigar, beträdor och cykelleder kopplar ihop de olika målpunk-
terna i landskapet mellan tätorterna Hjärup och Staffanstorp. 

    Genom området går flera kraftledningar som markförlagts eller flyttats till kraft-
ledningsreservatet längre västerut. 

    Till Uppåkra Arkeologiska Center finns flera entréer. Promenaden från buss-
hållplatserna vid Väståkravägen eller parkeringsområdena väster om väg E22 går 
under motorvägen, som fungerar som en portal in i dåtiden. 

Visionsbild av Uppåkra Arkeologiska Center.                                                       
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Delområde Esarp

Detta har hänt
I karaktärsområdet Vallby kan man bo nära sin häst i anslutning till den 
befintliga byn intill naturreservatet Vallby mosse. Busshållplats finns inom 
rimligt cykelavstånd i Kyrkheddinge. 

    Landskapet i området är tillgängligt genom system av ridstigar och      
cykelleder, bl.a. längs Höjeås dalgång och till Alberta mosse. 

    Trafiken genom Esarps by leds runt bebyggelsen och väg 108 har byggts 
ut, vilket medfört en del förändringar vid angränsande vägar. 

Kulturforum Esarp.
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Delområde Mölleberga

Detta har hänt
Söder om Staffanstorp ligger karaktärsområdet Grevie-Beden. Här har 
landsbygdsnäringar med inriktning mot hästar och/eller odling utvecklats. 
Möjlighet finns att ha häst och rida nära sitt boende eller att odla för eget 
bruk eller som företagande. Ridstigar är anlagda i slingor runt området 
som även kopplas med beträdor och cykelleder till natur- och rekreations-
området Torreberga ängar och även vidare mot bokskogen i Svedala kom-
mun. 

    Flera planskilda kopplingar finns mot duospårvagnshållplatsen i Vikhem 
och Staffanstorps tätort. En särskild grön länk för att öka tillgängligheten 
till landskapet leder från Staffanstorps tätort genom Grevie-Beden mot Tor-
reberga ängar. 

    Väg 11 och väg 108 har byggts ut, vilket påverkat anslutande vägar bl.a. 
genom flera planskilda trafikplatser. 
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Delområde Kyrkheddinge

Detta har hänt
I landskapet utanför tätorterna finns cykelleder, beträdor och ridstigar 
som ökar tillgängligheten, bl.a. längs Höjeås dalgång och till strövområdet 
Vesums mosse. 

    I nordvästra delen av områden går duospårvagnen från/till Lund. 

    Väg 108 norr om Staffanstorp är utbyggd. Vid infarten till Staffanstorp 
samt vid mötet mellan väg 108 och trafikplats Lunds Södra finns entréer 
som tydligt signalerar att man har kommit till Staffanstorp.

    För Kyrkheddinge finns en fördjupning av översiktsplanen som marke-
rats på kartan. 
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Bebyggelse
Utvecklingen av Kyrkheddinge koncentreras norr om väg 11 och Gamla  
Dalbyvägen med ca 230 nya bostäder. Förslaget innebär att Kyrkheddinges 
lantliga karaktär med olika bebyggelsegrupper bibehålls samt att jordbruks-
marken mellan bebyggelsegrupperna även fortsättningsvis ska kunna brukas. Ny 
bebyggelse utvecklas i Kyrkbyn och Trädgårdsbyn med olika gestaltningsidéer 
och upplåtelseformer.

Kyrkbyn - 20-30 bostäder/ha samt 10-20 bostäder/ha
Tätare bebyggelse planeras i anslutning till den ursprungliga kyrkbyn och kring 
Bjällerupsvägen. Befintliga verksamheter omvandlas till bostadsområden. 
I huvudsak föreslås gruppbyggda hus, vilket ger en något tätare bebyggelse och 
bättre förutsättningar att uppnå ett gott helhetsintryck av området.

Fördjupning för Kyrkheddinge
Parallellt med utarbetandet av Framtidens kommun - perspektiv 2038 har en fördjup-
ning av översiktsplanen för Kyrkheddinge varit på utställning. Planerna har stora 
gemensamma strategiska frågor, varför fördjupningen för Kyrkheddinge från och med 
detta dokument integreras i Framtidens kommun. Den separata utställningshandling-
en ”Fördjupning av översiktsplanen för Kyrkheddinge, Staffanstorps kommun” utgör 
därvid ett underlag.

Platsen
Kyrkheddinge är beläget i anslutning till Höje å och samhället omges i huvudsak av 
ett öppet jordbrukslandskap. Karaktäristiskt för landskapet är de storslagna vyerna 
över slätten mot de omgivande höjdpartierna vid Dalby och Romeleåsen. Gårdarna 
och byarna som ligger solitärt i landskapet är kringbyggda och vegetationsomgärdade 
för att vara anpassade till det vindutsatta landskapet. Den äldre byn, kyrkbyn, ligger 
väl samlad kring Gamla Dalbyvägen. Kyrkan, skolan, hemvärnsgården och den om-
givande vegetationen är byns ansikte utåt mot väg 11. Inom Kyrkheddinge finns ca 
80 bostadshus med sammanlagt ca 250 boende. Kyrkan är ett viktigt landmärke och 
stationsbyn, som består av ett tiotal hus, ligger avskild norr om den gamla byn.

Visioner
I framtiden är Kyrkheddinge fortfarande en egen by skild från Staffanstorps tätort 
och med en begränsad utveckling på väg mot ett långsiktigt hållbart samhälle. I land-
skapet bildar Kyrkheddinge en grön lunga som en del av rekreationsmöjligheterna 
längs Höje å. 

    Kyrkheddinge som by ska utgöra en attraktiv, trygg och säker boendemiljö med 
mötesplatser som utvecklas utifrån byns förutsättningar.

Kyrkan i Kyrkheddinge.
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Gamla Dalbyvägen kommer även fortsättningsvis att utgöra huvudväg 
genom Kyrkheddinge.  Den nya vägen mellan Kyrkheddinge och Vallby, 
parallellt med väg 11, med en planskildhet under väg 11 innebär att Gamla 
Dalbyvägen får en begränsad genomfartstrafik.

Bjällerupsvägen kommer att ha kvar sin nuvarande sträckning och när 
järnvägstrafiken återupptas kommer en planskild korsning att byggas vid 
järnvägen. Både Gamla Dalbyvägen och Bjällerupsvägen omgestaltas i 
planförslaget. 

Skola
Mark för en ny förskola med plats för fyra avdelningar har reserverats 
inom bostadsområdet på östra sidan av Bjällerupsvägen. 

Naturmiljö och rekreation
Mindre träddungar planteras där byn övergår i åkermark som en förstärk-
ning av grönstrukturen. Alléer och trädrader utmed vägar, t.ex. Dalbyvä-
gen, bör planteras för att knyta an till landskapskaraktären. De största 
befintliga naturvärdena finns utmed Höje å. En viktig del i Höje å-projektet 
är att förbättra tillgängligheten samt rekreationsmöjligheterna runt ån. 
Längs ån planeras därför ett regionalt natur- och rekreationsstråk som 
sträcker sig från Stora Bjällerup ut mot havet.

Trädgårdsbyn - 10-20 bostäder/ha
Inom trädgårdsbyn planeras i huvudsak styckehusbebyggelse på större tomter. 
Tanken är att befintliga hästgårdar under särskilda omständigheter ska kunna fin-
nas kvar i området.
    I underlagsmaterialet finns ett gestaltnings- och kvalitetsprogram som redovi-
sar frågor om anpassning mot landskapet, bebyggelsestruktur, gator, natur/park, 
bebyggelse, mötesplats och stråk samt anpassning av bebyggelse. Detta ska vara 
vägledande för kommande detaljplaner. 

Verksamheter
I västra Kyrkheddinge, söder om Trädgårdsbyn, i  det mer störda området mellan 
Gamla Dalbyvägen och väg 11, planeras ett område för verksamheter.

Trafik
Fram tills järnvägstrafiken på Simrishamnsbanan återupptas försörjs Kyrkheddinge  
av regionbusstrafik på väg 11. Goda gång- och cykelförbindelser eftersträvas mel-
lan bostadsområdena inom Kyrkheddinge och mot Staffanstorp, Dalby och Lund. 
En förbindelse har anordnats parallellt med väg 11 genom en sammankoppling av 
befintliga vägar. Vid ett införande av trafik på Simrishamnsbanan kommer det att 
ske tillgänglighetsförbättringar av busstrafiken där Kyrkheddinge även fortsätt-
ningsvis ska försörjas.

Sektion Bjällerupsvägen.

Sektion Gamla Dalbyvägen, avsmalnat parti framför skolan.
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Ridintresset är stort inom den tätortsnära landsbygden och möjliga ridvägar 
inom området bör studeras närmare. De enskilda grusvägarna och stråket längs 
med ån kan nyttjas som ridvägar.

Den öppna gräsytan norr om skolan föreslås utformas som en enklare park med 
möjlighet till olika aktiviteter såsom lekytor, fotboll, brännboll och boule.

Dagvattenhantering
Marken inom området består huvudsakligen av moränlera vilket begränsar 
möjligheterna för lokalt omhändertagande av dagvattnet. Dagvattnet måste för-
dröjas i dammar längs avrinningsstråk som förläggs utmed befintliga naturliga 
lågvattenstråk där täckdikningsledningarna går idag samt i den gröna inram-
ningen av bebyggelsen mot Höje å. Dammarna kräver ytor och stråk som utreds 
och sedan fastläggas vid kommande detaljplaneläggning.

Förslag dagvattenhantering.

Gamla Dalbyvägen 

Bjällerupsvägen 

Väg 11 

förskola  
 

500 m0 m
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Delområde Nordanå 

Detta har hänt
Området kring Nordanå är rikt på möjligheter att möta naturen. Ett större 
nät av beträdor och ridstigar leder ut i landskapet och mot ridcentret i 
Kabbarp där det finns en planskild korsning för hästar och människor. De 
binder också samman Kolböra mosse med Sege å som är en viktig rekrea-
tionsled.  

    Väg 11 är utbyggd med en planskild korsning vid Särslöv. 

    I väster finns ett reservat för yttre godsspåret samt en kraftledningsgata 
som ersätter flera kraftledningar genom kommunen. 

    För Nordanå finns en fördjupning av översiktsplanen som markerats på 
kartan. 
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I förslaget har en öppen struktur eftersträvats 
som ger flertalet bostäder en direkt kontakt med 
landskapet.  

Föreslagen plan har som målsättning att bibehålla 
gårdarnas kontakt med det öppna odlingslandskapet.

Förslaget har som målsättning att skapa bättre 
möjligheter att röra sig i och kring byn.

Sluten struktur Öppen struktur

Isolerad “ö” Kontakt 

Begränsad rörelse Förbättrad rörelse

Fördjupning för Nordanå
Parallellt med utarbetandet av Framtidens 
kommun - perspektiv 2038 har en fördjup-
ning av översiktsplanen för Nordanå varit 
på samråd. Planerna har stora gemensamma 
strategiska frågor, varför fördjupningen för 
Nordanå från och med detta dokument inte-
greras i Framtidens kommun. Den separata 
samrådshandlingen ”Nordanå Staffanstorps 
kommun fördjupning av översiktsplan” utgör 
därvid ett underlag.

Vision
Grundade på analyser av vad som idag är 
Nordanås främsta egenskaper har tre övergri-
pande tankar varit vägledande för arbetet:

1. Bibehåll den visuella kontakten med land-
skapet för så många av de befintliga bostäder-
na som möjligt. Skapa så många nya bostäder 
som möjligt med närkontakt med landskapet.

2. Bevara de äldre gårdarnas relation till det 
öppna odlingslandskapet.

3. Skapa bättre förutsättningar för intern 
kommunikation och rekreation, såväl inom 
byn som ute i landskapet.

Platsen
Karaktäristiskt för Nordanå är kontakten mellan bebyggelse och land-
skap. Trots närheten till stora vägar som väg E6 och väg 11 är den lantliga 
karaktären i Nordanå påtaglig. I och kring Nordanå finns ett antal äldre 
gårdar som tillsammans ger byn en lantlig identitet och som med sina alléer 
och trädgårdar bildar tydliga volymer i det öppna landskapet. Den högre 
vegetationen i och kring Nordanå är starkt kopplad till den äldre bebyggel-
sen. I Nordanås södra kant slingrar Sege å. Ån har mestadels ett lugnt lopp 
och rör sig långa sträckor genom intensivt odlade delar. 

Förutsättningar
I och kring Nordanå finns en rad förutsättningar som påverkat utform-
ningen, bland annat kraft- och gasledningar, spårområden för järnvägstra-
fik samt strandskydd och översvämningsrisk från Sege å.

Bebyggelse
Förslaget skapar förutsättningar för olika typer av bebyggelse med va-
rierade målgrupper, exempelvis småföretagare, naturintresserade stor-
stadsmänniskor, äldre och småbarnsfamiljer. Bebyggelsen delas upp i ett 
antal mindre delområden med egen identitet. Flera har direkt kontakt 
med landskapet och mötet mellan områdets insida och utsida är en av 
platsens största kvaliteter. Nordanås nuvarande lantliga karaktär, med en 
gles struktur, talar för en lägre exploateringsgrad. Totalt antal planerade 
bostäder i planen är ca 150 bostäder (10-15 bostäder/ha), huvudsakligen 
i 1-1½ våningar. Bebyggelsen bör övervägande vara friliggande hus, men 
även områden med gruppbebyggelse i form av radhus, kedjehus och parhus 
kan förekomma. Nya tillskott ska respektera befintliga traditioner i form 
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av skala och material även om de har ett modernt uttryck. Tomter bör in-
ramas av häckar och träd för att skapa en grön miljö som väl överensstäm-
mer med karaktären i dagens Nordanå. Stråket längs Sege å bildar också 
viktiga länkar för friluftslivet och är av stort biologiskt värde. 

Mötesplatser
Nordanå saknar idag en naturlig mötesplats. Korsningen mellan Trelle-
borgsvägen, Nordanåvägen och Burlövsvägen kan utvecklas, särskilt om 
tidigare förskolebyggnad används till exempelvis handel eller gemensam-
hetslokaler. Centralt föreslås en bypark samt en rastplats vid Sege å, öster 
om nuvarande bro, för såväl bybor som besökare. Varje delområde bör få 
en mindre park eller plats som placeras centralt i området. Vid Duvemåla 
gård, i byns östra kant, förslås en mindre idrottsplats i närheten av för-
skolan. 

Grönstruktur 
Målsättningen med grönstrukturen kan sammanfattas i fem punkter:

1. Bevara den identitetsskapande struktur som finns, såsom alléer och träd-
rader. Skapa nya liknande element. 

2. Skapa nya kopplingar mellan gröna områden.

3. Skapa nya allmänna grönytor som kan fungera som målpunkter och 
samlingsplatser, men som också kan utvecklas till biologiskt värdefulla 
miljöer. De allmänna ytorna kan även ta hand om dagvatten. 

4. Skapa möjlighet att komma till och röra sig i Nordanås gröna delar.

5. Gör sträckan längs Sege å mer variationsrik och biologiskt intressant. 
Skapa öppna dagvattensystem och utjämningsmagasin som viktiga ekolo-
giska inslag i miljön.

Dagvatten och översvämning
Målsättningen är att största delen av dagvattnet ska omhändertas lokalt 
och via öppna system, som diken och utjämningsmagasin, ledas vidare 
mot Sege å. Fördröjande magasin bör anläggas i anslutning till respektive 
område. I vissa delar kan det vara aktuellt med viss uppfyllnad av befintlig 
marknivå för att minska risken för översvämning. 

Princip dagvatten.

Principsektion Sege å.
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Trafik
Vid en utbyggnad av Simrishamnsbanan krävs nya planskilda korsningar 
mellan järnväg och korsande trafik vid Kronovallsvägen och Trelleborgsvägen. 
Kollektivtrafikförsörjningen av Nordanå ska förbättras. Detta föreslås ske 
genom en förlängning av Malmös stadsbuss från Stora Bernstorp till Nordanå. 
Skånetrafiken planerar dessutom en hållplats vid motorvägen i Stora Bernstorp 
för sin nya linje Svågertorp (senare Hyllie) - Brunnshög. Hållplatsen ska stå 
färdig årsskiftet 2009/2010.   

    Vid en större utbyggnad bör delar av vägarna få en enkelsidig gångbana som 
kopplar samman byns centrala delar. Det är värdefullt att skapa en gång- och 
cykelväg mellan Nordanå och Staffanstorp och planering pågår av ett cykelstråk 
från Nordanå mot köpcentrat Stora Bernstorp. En gång- och cykelväg längs 
Sege å bildar en viktig länk mellan kust och inland. Förutom det större cykel-
nätet krävs ett mer finmaskigt nät som förbinder olika områden inom byn. 

Utsnitt ny bebyggelse.

Exempel på bygata.
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Kommersiell service

Kommuni-
kation Utbildning

Hälsa

Kultur

En sammanhållen stad  
med kopplade noder

Visioner
Den övergripande visionen för Hjärup är; Från Hållplats till Hållbar 
boplats. Hjärup är en pärla i den flerkärniga ortstrukturen som utvecklas i 
Öresundsregionen där järnvägen utgör ryggraden.

    Hjärup ska uppfattas som ett Hjärup, detta trots en utbyggnad på båda 
sidor om järnvägen. En 40-50 meter bred humanpassage kommer att bidra 
till sammanknytningen. Utvecklingen kring stationsområdet utgår från den 
övertäckta järnvägen som möjliggör platser, torg och kommersiell verksam-
het med stadsliv. 

    En bristande känsla av trygghet är idag ett av de största hoten mot 
levande miljöer. Samtidigt är medlen att motverka denna känsla, att skapa 
förutsättningar för mer rörelse och träffpunkter. Mellan föreslagna noder 
skapas huvudstråk för verksamheter och organisationer. Dessa knyts ihop 
av ett finmaskigt nät av stråk och gränder som ger valmöjligheter och     
variation. Mindre kvarter och fler kommunikationsvägar skapar mer       
rörelse vilket är en del i arbetet mot en levande och trygg ort. 

    En utveckling av parker, stråk och grönområden kombinerat med ett 
blandat bostadsutbud krävs för ett attraktivt och fungerande Hjärup. Detta  
minimerar också riskerna för segregerade bostadsområden. Detta gäller 
såväl östra som västra sidan av järnvägen.

Bebyggelse
Hjärup föreslås utvecklas dels genom förtätningsområden inom befintlig 
struktur dels genom en förstoring av orten med nya områden i norr och 
väster. För att bredda bostadsbeståndet och attrahera olika befolknings-
grupper och olika skeden i livet ska förtätningen med lägenheter i små-
skalig gestaltning komplettera markbostäderna.   

Fördjupning för Hjärup
Utvecklingen av Hjärup har bearbetats genom en 
fördjupning av översiktsplanen, FÖP Hjärup. I 
Framtidens kommun integreras detta arbete från 
och med denna utställning för att hantera ge-
mensamma strategiska frågor. Fördjupningen har 
bearbetats efter nya förutsättningar samt anpas-
sats till tidsperspektivet 2038. Den 2007-06-18 
antagna fördjupningen, ”FÖP Hjärup -06 Från 
hållplats till hållbar boplats”, utgör därvid ett 
underlag. 

Stambanan
Under arbetet med Framtidens kommun har en 
överenskommelse gjorts med Banverket om princi-
perna för utbyggnad av stambanan till fyra spår. 
Järnvägen grävs ned 1-1,5 meter och täcks delvis 
över. En 40-50 meter bred passage för bil-, gång- 
och cykeltrafik byggs intill stationsområdet.

Platsen
Hjärups styrka ligger dels i ortens placering i 
sydvästra Skånes flerkärniga ortstruktur, dels i den 
lugna, lummiga boendemiljön. Svagheterna ligger 
i ett dåligt serviceutbud, buller och barriäreffek-
ter från järnvägen, ett trafiksystem som försvårar 
kontakten mellan ortens olika delar, samt ett 
otillgängligt centrum. 

Ett finmaskigt nät av  
kommunikationslänkar
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Barn och unga samt genusperspektiv
Underlaget till fördjupningen, FÖP Hjärup - 06, redovisar särskilt ett barn-
perspektiv och ett genusperspektiv på fördjupningen. Under rubriken ”Att 
tänka på i fortsatt planering” ges råd inför fortsatt arbete. Dessa är giltiga 
även för Framtidens kommun.

 

Trafik
I trafikplanen för Hjärup visar analysen att tätorten ligger nära ett antal 
större vägar utan att ha någon direkt koppling till dessa. Därför föreslås 
nya kopplingar till de omgivande större vägarna norrut till väg 108 (och 
eventuellt till Lund), väg E6/E20 i väster, väg E22 i öster samt väg 103 i 
nordväst. 

    Det befintliga gatunätet öster om järnvägen kompletteras med gång- och 
cykelvägar för att skapa bättre kommunikationsmöjligheter inom samhället 
till olika servicefunktioner och målpunkter som redan finns eller som kom-
mer att finnas, samt för att koppla ihop tätorten till det övergripande nätet 
utanför orten. Speciellt föreslås att Banvallsvägen öster om tågstationen 
få en annan karaktär med en utformning som sänker trafiktempot utmed 
stationen samt att Tågvägen bör gestaltas och utformas utifrån gåendes och 
cyklisters behov. 

    Gatunätet i den nya bebyggelsen ska ha en tydlig struktur som knyter an 
till det befintliga gatunätet. Det ska även medverka till att öka orienterbar-
heten i Hjärup där stationen är en viktig målpunkt.

De nya områdena ligger inom ett attraktivt avstånd till Hjärups station. 
Detta ger förutsättningar för bebyggelse med hög täthet och varierat inne-
håll, såsom blandad centrummiljö med 35-50 bostäder/ha samt varierad 
boendemiljö med 15-30 bostäder/ha. Totalt innehåller förslaget cirka 3000 
nya bostäder samt möjlighet för 1200 nya arbetstillfällen. Stor utbyggnad 
och utveckling föreslås på den västra sidan om järnvägen. Fortsättningsvis 
bör detta område studeras vidare med fokus på att skapa en sammanhäng-
ande flexibel struktur med bra kopplingar under järnvägen för att skapa ett 
helt Hjärup samt ett hållbart tekniskt försörjningssystem. 

Mötesplats
Stationsområdet föreslås stärkas som en viktig mötesplats med ett system 
av platser, torg och grönytor i anslutning till plattformarna. Stationstorget 
ska integreras i utvecklingen av den nya bebyggelsen.

Service
Servicen i Hjärup är idag koncentrerad till centrum, kring Hjärupslunds-
skolan och Jakriborg. I det framtida Hjärup betonas en spridd servicestruk-
tur och förstärkningar föreslås i både centrumområdet, i Jakriborg och vid 
stationsområdet. Utöver detta ges möjlighet för insprängda servicefunktio-
ner i de övriga utbyggnadsområdena. Gestaltningsmässigt ska centrumom-
rådet stärkas och en bättre koppling mellan västra och östra Hjärup skapa 
förutsättningar för en spridd servicestruktur. 
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Hjärup

Detta har hänt
Med utgångspunkt i pågatågsstationen har den blandade centrumbebyggelsen 
Västerstad och Jakriborg växt upp på västra sidan om spåret. Här finns bostäder 
och arbetsplatser, som service och icke störande verksamheter, och även lärmiljöer 
och fritidsanläggningar. Med närhet till pågatågsstationen ligger även de varierade 
bostadsområdena Krumstorp och Väståkra i norra Hjärup. 

    Orten kopplas med vägar norrut till väg 108 och väg 103 samt söderut mot 
kopplingen mellan väg E22 och väg E6. Sammanlänkningen mellan västra och östra 
Hjärup under stambanans fyra spår har ägnats stor omsorg. I östra Hjärup står 
Hjärup bocentrum och några andra mindre områden färdiga. Det varierade bostads-
området Gårdsbyn i nordöstra Hjärup ligger längs parkstråket med stadspark i östra 
delen med möjligheter till spontanidrott. Vid Hjärupslundsskolan finns en fritids-
anläggning. I östra delen av bostadsområdet har hänsyn tagits till siktlinjerna mot 
Uppåkra.

    Både i västra och östra Hjärup fanns kraftledningar i utkanten av bostadsområ-
dena som har markförlagts eller flyttats till kraftledningsreservatet i väster. Söder om 
Lommavägen finns ett verksamhetsområde Hjärnbyn med nära kopplingar till väg 
E22 och väg E6. Ett markreservat för ett yttre godsspår och anslutningar till detta 
från stambanan går väster om Hjärup. Längs Hjärupsbäcken/Alnarpsdiket går ett 
rekreationsstråk. Beträdor i jordbrukslandskapet i väster och norr ökar tillgänglig-
heten till landskapet och ger fina rekreationsmöjligheter. Uppåkra Arkeologiska 
Center nås via flera uppmärksammade entréer längs väg E22. 

Visionsbild av övertäckning av spåren.                                                                                          
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anläggning. I östra delen av bostadsområdet har hänsyn tagits till siktlinjerna mot 
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    Både i västra och östra Hjärup fanns kraftledningar i utkanten av bostadsområ-
dena som har markförlagts eller flyttats till kraftledningsreservatet i väster. Söder om 
Lommavägen finns ett verksamhetsområde Hjärnbyn med nära kopplingar till väg 
E22 och väg E6. Ett markreservat för ett yttre godsspår och anslutningar till detta 
från stambanan går väster om Hjärup. Längs Hjärupsbäcken/Alnarpsdiket går ett 
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Visionsbild av övertäckning av spåren.                                                                                          
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Parkbandet med gröna länkar
Hjärupsborna ska ha tillgång till en rik variation av intressanta parkupp-
levelser. I Hjärup profileras parkerna genom en utveckling av konceptet 
Parkbandet med gröna länkar.

Parkbandet
Parkbandet med sina gröna länkar bildar Hjärups gröna ryggrad och 
förbinder västra Hjärup med de östra delarna samt vidare mot Upp-
åkra. Längs parkbandet finns Hjärups största gröna målpunkter belägna. 
Parkbandet skiftar mellan flera olika parkkaraktärer och parkrummen ger 
utrymme för stora träd i den annars tätbebyggda orten. I anslutning till 
parkbandet finns även ett tryggt stråk genom samhället som känns säkert 
att röra sig längs alla dygnets timmar.

Konceptbild av Parkbandet med gröna länkar i Hjärup.

Gröna länkar
De gröna länkarna fungerar som stadsdelsparker och kompletterar huvud-
stråket.  De är i sig viktiga målpunkter för närboende, men även länkar 
ut i det omgivande öppna jordbrukslandskapet. De innehåller element 
och kvaliteter i en varierande utformning som gör dem till intressanta och 
trivsamma vistelseplatser.  

Karaktärsbilder för Parkbandet.
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Grönstrukturen i Hjärup med 
omnejd
Grönstrukturen i tätorten består av 
olika gröna strukturer som gröna 
stråk, stadsdelsparker, stadsparker 
och rekreationsområden som tillsam-
mans bildar ett finmaskigt grönt nät. 
Ett underlag med förslag till riktlinjer 
har tagits fram i ”Grönstrukturplan    
Staffanstorp och Hjärup” för park-
typsdefinitioner gällande innehåll, 
storlek och avstånd. 

   En förstärkning av grönstrukturen 
i anslutning till tätorterna har stor 
betydelse för människors rekreation, 
vardagsfritid och hälsa. Åkerlandska-
pet görs tillgängligt genom att anlägga 
beträdor och utnyttja  markvägar och 
skyddszoner.  Ett underlag med förslag 
till riktlinjer har tagits fram i ”Grön-
plan för landsbygden, Staffanstorps 
kommun”
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Inspirationsbild till den särskilda humanpassagen under väg 11.

Staffanstorps tätort 

Detta har hänt
Staffanstorps omvandlade rutnätscentrum sträcker sig vidare (de lila pilarna) mot 
området kring stationen, det omvandlade sockerbruksområdet och utbyggnads-
området i sydost. Inom den lila ramen ser vi att tätorten omvandlas och förtätas 
och att den blandade centrummiljön utvecklas med både många nya bostäder och 
arbetsplatser; butiker, service och icke störande verksamheter, se vidare Tillväxt 
7000. I centrum finns samlingspunkter och där behövs flexibla lokaler för kultur- 
och fritidsaktiviteter. De centrala stråken längs Storgatans förlängning och Valhal-
lavägen leder mot området kring stationen som är ett resecentrum. Här stannar det 
nya pågatåget från Malmö mot Simrishamn. Här gör också spårvagnen från Lunds 
centrum uppehåll på väg mot Vikhem. Busstationen har flyttat hit för att göra by-
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ten mellan olika kommunikationsslag så smidiga som möjligt. Kopplingar 
över spåret för fotgängare och cyklister ges hög prioritet. Längs spåret 
genom Staffanstorp finns ett antal planskilda korsningar, bl.a. mot bostads-
områden i Vikhem och Hagalid, idrottsplatsen Staffansvallen och Hagalid 
rekreationsområde samt anslutande lärmiljöer. 

    Från de gröna områdena inom tätorten finns kopplingar ut i landskapet 
och till strövområden via cykelleder och gröna länkar. Från stationsom-
rådet är det nära att ta sig via cykel eller till fots via humanpassagen, (se 
inspirationsbild sid 56) till utbyggnadsområdena Söderstad, Björkliden 

Visionsbild av gata i det omvandlade 
Sockerbruksområdet.

och Nevishög i sydost som efter hand växer längre österut till Flintevång. 
Med närhet till hållplatsen för spårvagnen till/från Lund ligger ett varierat 
bostadsområde Kryddgården i nordvästra Staffanstorp. Denna utbyggnad 
är beroende av att kraftledningen grävs ner.

    Verksamhetsområdet Kronoslätt i västra Staffanstorp växer med verk-
samheter som drar nytta av läget i anslutning till väg 11 och Malmövägen. 
I öster finns ett nytt verksamhetsområde Inspirationsbyn i anslutning till 
Staffanstorps företagspark. Väg 11 och väg 108 breddas och nya vägan-
slutningar tillkommer. Entréerna signalerar tydligt att man kommit till 
Staffanstorp. 
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Mosstriangeln, Stadsbandet och Aktivitetskvadranten
Staffanstorpsborna ska ha tillgång till en rik variation av intressanta park-
upplevelser. I Staffanstorp profileras parkerna genom en utveckling av de 
tre karaktärsstråken Mosstriangeln, Stadsbandet och Aktivitetskvadranten. 
Karaktärsstråken skapas genom att de sociala värdena i stråken utvecklas. 

Aktivitetskvadranten

Aktivitetskvadranten fungerar som Staffanstorps upplevelse/aktivitetsstråk, 
där diverse aktiviteter och spännande målpunkter lockar människor i olika 
åldrar att utöva olika aktiviteter tillsammans och att mötas. De fungerar 
som målpunkter för de närboende och besökare. Stråket innehåller aktivi-
teter för alla åldrar och inbjuder till liv och rörelse. 

Mosstriangeln

Mosstriangeln binder samman de fyra mossarna som är målpunkter för 
naturupplevelser och rekreation i nära anslutning till tätorten. Tydliga 
grönstråk inom tätorten gör det enkelt att till fots eller via cykel ta sig ut 
i landskapet. Stråket mellan mossarna fungerar som sammanhängande 
motions- och promenadstråk, vars tema utvecklas med inspiration av den 
skånska naturen. Delar av stråket ligger i tätortsranden, zonen mellan 
bebyggelse och landskap, vars karaktär är viktig att utveckla.

Konceptbild Mosstriangeln, Stadsbandet och Aktivitetskvadranten. 

Stadsbandet
Stadsbandet bildas av ett pärlband av befintliga parker i centrum. 
Tillsammans kompletterar de varandra och erbjuder olika typer av 
stadsparkskvaliteter. Parkerna och platserna i stadsbandet är stads-
mässiga, av hög kvalitet och fungerar som viktiga mötesplatser. 
Detta uppnås genom ett tydligt formspråk och hög kvalitet i val av 
markbeläggningar, utrustning, belysning och planteringar. 

Visionsbild av Sockerbruksparken med Möllan.
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Grönstrukturen i Staffanstorp 
med omnejd
Grönstrukturen i tätorten består av 
olika gröna strukturer som gröna 
stråk, stadsdelsparker, stadsparker 
och rekreationsområden som tillsam-
mans bildar ett finmaskigt grönt nät. 
Ett underlag med förslag till riktlinjer 
har tagits fram i ”Grönstrukturplan 
för Staffanstorp och Hjärup” för 
parktypsdefinitioner gällande inne-
håll, storlek och avstånd.  

    En förstärkning av grönstrukturen 
i anslutning till tätorterna har stor 
betydelse för människors rekreation, 
vardagsfritid och hälsa. Åkerland-
skapet görs tillgängligt genom att 
anlägga beträdor och utnyttja mark-
vägar och skyddszoner.  Ett underlag 
med förslag till riktlinjer har tagits 
fram i ”Grönplan för landsbygden, 
Staffanstorps kommun” 
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Vad händer efter 2038?
I Framtidens kommun – perspektiv 2038 blickar vi 
långt in i framtiden. Målbilden ligger 2038, men 
visionerna fortsätter ändå längre. Efter 2038 ser vi 
att den andra etappen av spårvägsutbyggnaden från 
Malmö/Östervärn mot Nordanå, Staffanstorp, Hem-
mestorp, Kyrkheddinge och vidare mot Lund/Brunns-
hög/ESS blir verklighet med dubbelspår längs delar 
av Simrishamnsbanan. En tredje etapp av spårväg 
byggs ut från Lomma till Hjärup, Stora Uppåkra och 
vidare till Lund C. Efter 2038 kan även spårvägsut-
byggnad mot Sturup bli aktuell. 

    Spårvägsutbyggnaderna innebär att ytterligare ut-
byggnadsområden österut och söder om väg 11 kan 
bli aktuella. Väg 11 kan få en ny sträckning söder 
om Staffanstorps sydöstra del mot trafikplatsen vid 
Kyrkheddinge. Kyrkheddinge och Nordanå kan växa 
norr om spåren för att utnyttja de hållplatsnära lä-
gena med tätare bebyggelse och blandade funktioner. 
Kyrkheddinge kan även växa öster om ån. I Hjärup 
kan bebyggelsen växa vidare västerut. 

Den svarta streckade linjen markerar framtida spårvagnsdragningar där de svarta punkterna är föreslagna hållplatslägen. De röda pilarna 
visar riktningen på ytterligare utbyggnadsområden. Den röda streckade linjen markerar den föreslagna sträckningen av väg 11.
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Tidskvalitet i Staffanstorp
Staffanstorps kommun vill med sin översiktliga planering medverka till att medbor-
garna får mer tid, mer kvalitativ och meningsfull tid och känner större flexibilitet i 
vardagslivet. Vi har valt att samla dessa tankar i begreppet ”tidskvalitet”. Tidskva-
litetsperspektivet är nytt, men handlar om något som berör många människor. 
Genom mer ”flyt” i vardagslivet kan känslan av tidspress och stress minska och 
tidskvalitet skapas. Det är viktigt att inte förväxla ordet kvalitet i tidskvalitet, med 
effektivitet. Att effektivisera människors tidsanvändning räcker inte. Tid för tanke 
och reflektion måste också ges utrymme. På det sättet kan tidskvalitet uppstå.

    Tre faktorer som bidrar till tidskvalitet i vardagen är utbud, avstånd och kvalitet. 
Utifrån dessa faktorer har platser vi använder (målpunkter vi vill nå och aktiviteter 
vi vill ägna oss åt) analyserats. Det kan till exempel handla om att inte ha för långt 
till busshållplatsen, närhet till ett attraktivt grönområde eller spännande lekplatser, 
att kunna simma på kvällstid eller att barnen själv kan ta sig till och från träningen. 
Vissa utbud, exempelvis livsmedelsbutiker och grönområden, är viktiga för nästan 
alla invånare, medan exempelvis lekplatser och dagcenter är av betydelse för speci-
fika grupper.

    Utbud och avstånd är betydelsefullt för tidskvalitet, men frågan om kvalitet eller 
brukarvänlighet framstår som den mest intressanta och den som i viss mån är lät-
tast att påverka. Kvalitet kan handla om frågor som trafiksäkerhet, trygghet, öppet-
tider, innehåll och valfrihet. En av många målpunkter som berörs är idrottsplatser. 
Det är viktigt att idrottsplatserna är utformade och utrustade så att de upplevs som 
attraktiva. Genom att samla idrottsanläggningar på ett ställe kan mervärden ska-
pas. Förutsättningarna ökar för att skapa trygga och trafiksäkra gång- och cykelvä-
gar liksom en livfull plats med mycket aktivitet. Detta gör dem i sig mer attraktiva 
och trygga. 

    Ibland kan hög kvalitet eller brukarvänlighet kompensera för att avståndet från 
bostaden är längre. I många fall följer föräldrar sina barn till träningen. I en större 

anläggning kan det bli möjligt för föräldrarna att använda väntetiden på ett bra 
sätt, kanske kan de också passa på att träna och det kan finnas rum för avkopp-
ling eller arbete. 

    Livsmedelsbutiker, barnomsorg och kollektivtrafik är andra målpunkter, som 
genom att lokaliseras nära varandra, kan förbättra människors tidskvalitet betyd-
ligt. Målpunkter ska lokaliseras där människor rör sig. Genom att koncentrera 
målpunkter till färre platser ökar möjligheten till spontana möten samt att den 
upplevda tryggheten förbättras.

    En kartläggning visar att Staffanstorps tätorts främsta målpunkter idag är 
livsmedelsbutiker. Andra viktiga mål är biblioteket, torget, uttagsautomater/ban-
ker och apoteket. I framtiden kommer hållplatserna för spårburen kollektivtrafik 
och den service och de verksamheter de alstrar att bli nya viktiga målpunkter som 
skapar liv och rörelse en stor del av dygnet. 

I kartan visas viktiga 
målpunkter som olika stora 
blå cirklar. Stråk med olika 
lila färg visar vilka vägar 
som främst används av 
målpunkternas besökare. 
Kartläggningen visade att 
de viktigaste stråken som 
används under en vanlig 
vardag i centrum är Södra 
Lundavägen, Storgatan, 
Norregatan, norra delarna 
av Valhallavägen samt 
gångvägarna till och runt 
torget. Kartläggningen vi-
sade också att majoriteten 
använder bilen när de rör 
sig inom Staffanstorp.

Analys: Linda Stihl, Lunds universitet
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63I       II  Så ser det ut 2038!

Analysmetod
För att bättre förstå ett områdes kvaliteter och brister, 
med avseende på tidskvalitet, har en särskild analys-
metod tagits fram. Genom sammanvägd analys av 
avstånd till och kvalitet för ett stort antal målpunk-
ter ökas kunskapen i samhällsplaneringen för dessa 
frågor. Verktyget kan användas för att undersöka 
framtida och befintliga områden i kommunen ur ett 
”tidskvalitetsperspektiv” utifrån olika befolknings-
gruppers (barn, ungdomar, vuxna, äldre) behov och 
förutsättningar. Målet är att analysmetoden utvecklas 
till att bli mer individanpassad. 

    Kartan visar hur en webbaserad presentation av ett 
bostadsområde ser ut. Diagrammet ger en indikation 
av ett områdes samlade ”tidskvalitetsvärde” för en av 
de fyra befolkningsgrupperna ( Ju mer ”fylld paj”, ju 
bättre tidskvalitetsvärde). Genom att justera tillgång-
en till olika målpunkter (nya anläggningar, utveckling 
av befintliga) ger analysen ett annat resultat. Avväg-
ningar kan löpande göras mellan tidskvalitetsvinst och 
kostnader för nya eller utbyggda anläggningar. 

    På webbplatsen för Framtidens kommun är tidskva-
litetsanalyser för olika områden publicerade på en 
karta. Detta analysvärde, tillsammans med de faktiska 
målpunkterna i ett område möjliggör för boende och 
potentiella inflyttare att bilda sig en uppfattning om 
sitt bostadsområde. Kartan kan även enkelt användas 
till att få en samlad bild över kommunens samlade 
utbud av de platser vi använder.

På framtidswebben kan du själv mäta avstånd till olika målpunkter samt se tidskvalitetsvärdet för olika områden i kommunen.
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Planering i konflikt?

Riksintresse naturvård
I Staffanstorps kommun finns ett riksintresse för naturvården i södra delen 
av kommunen, Backlandskapet söder om Romeleåsen (N87). Backlandska-
pet bedöms med hänsyn till naturtyp, geologi och landskapsupplevelse ha 
ett stort bevarandevärde. Det planerade karaktärsområdet Grevie-Beden 
med inriktning mot hästar och/eller odling berör marginellt området för 
riksintresse i den nordligaste delen. Karaktärsområdets bebyggelse plane-
ras i anslutning till befintliga vägar och bebyggelse och ska anpassas efter 
befintlig bebyggelse, kulturmiljön samt odlingslandskapet. 

    Kommunen ansluter sig huvudsakligen till avgränsningen av riksintres-
set och anser att de värden som utgör grund för utpekat riksintresse ska 
värnas. Det planerade karaktärsområdet berör dock inte intresseområdets 
värdekärna varför det bedöms förenligt med riksintresset. Riksintresset sä-
kerställs dessutom genom att det i delar utpekas i kommunens Naturvårds-
plan (1995) som område med högsta natur/rekreationsvärde eller mycket 
högt natur/rekreationsvärde. 

Riksintresse kulturmiljövård
I Staffanstorps kommun finns tre områden av riksintresse för kultur-      
miljövården, Görslöv – Bara – Torup – Hyby (M:K116), Esarp (M:K93) 
och Alnarp-Burlöv (M:K77). Området Görslöv – Bara – Torup – Hyby 
utgörs i Staffanstorps kommun av odlingsbygden vid Sege å och backland-
skapet kring Mölleberga. Området karaktäriseras av ett öppet kulturland-
skap. Fornlämningarna, de äldre byggnaderna, de öppna odlingsfälten, 
vägnätet pileraderna och bysamlingarna är betydelsefulla komponenter.

    Området Esarp utgörs av öppen jordbruksbygd med fornlämning vid 

Höje å, miljön vid Esarps kyrka och säteri samt Alberta. I detta landskap 
har jordbruk och boskapsskötsel alltid varit den dominerande näringen. 

    Området Alnarp-Burlöv omfattar i Staffanstorps kommun öppen od-
lingsbygd med fornlämningar. Miljön kring Burlövs kyrkby berör endast 
till en mindre del Staffanstorps kommun. 

    Kommunen ansluter sig huvudsakligen till avgränsningen av riksintres-
sena och anser att de värden som utgör grund för utpekat riksintresse 
ska värnas. Östra delen av den planerade utbyggnaden av Nordanå berör 
riksintresset Görslöv - Bara - Torup - Hyby. Den planerade bebyggelsen är 
placerad intill befintlig bebyggelse och intill Trelleborgsvägen. Tillsammans 
med placeringen gör bebyggelsens omfattning och utformning att försla-
get minimerar påverkan. Gårdarnas kontakt med landskapet bibehålls. 
Utbyggnaden berör inte intresseområdets värdekärna och bedöms vara 
förenlig med riksintresset. Vid efterföljande planering kommer den tillkom-
mande bebyggelsen att studeras särskilt med hänsyn till riksintresset för 
kulturmiljövården. 

    En omdragning av väg 798 förbi Esarp planeras som berör riksintres-
set Esarp. Den planerade vägen ligger precis i kanten av riksintresset och 
bedöms inte påverka riksintressets värdekärna.

Riksintresse kommunikationer
I Staffanstorps kommun utgör södra stambanan, motorvägarna E6 och 
E22 samt väg 108 riksintresse för kommunikationer.

    Det pågår ett arbete med att precisera riksintresseanspråken för Malmö-
Sturups flygplats. Anspråken kommer att innehålla ett läge för ytterligare 
en landningsbana och läget för denna bana diskuteras i det arbete som de 
näraliggande kommunerna bedriver med att ta fram en fördjupad över-
siktsplan för Sturup.
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råden förekommer i utpekade utbyggnadsområden ska dessa uppmärksam-
mas och skyddas i vidare planering. 

Landskapsanalys och landskapsbildsskydd
I samarbete med Lunds kommun har Landskapsanalys för gränsområdet 
mellan Lunds och Staffanstorps kommun tagits fram. I enlighet med resul-
tatet av landskapsanalysen planeras ingen utbyggnad i de områden som 
utpekats som mycket känsliga för förändrad markanvändning i området 
mellan Lund och Hjärup. 

    I Staffanstorps kommun finns två områden med förordnande om land-
skapsbildsskydd från 1971; Backlandskapet mellan Södra Sallerup och 
Klågerup samt Höjeåns dalgång mellan Knästorp och Lomma. Backland-
skapet har en speciell topografisk och geologisk utformning. Det utgörs 
av ett mot norr skarpt avgränsat storkulligt höjdstråk och erbjuder genom 
sina höga, mjukt avrundade kullar, sina svackor och korta dalgångar en 
säregen och vacker landskapsbild samt vida utblickar över slättlandskapet 
i norr. Höjeåns flacka dalgång i det öppna slättlandskapet ger en säregen 
landskapsbild. I dessa områden måste man ha länsstyrelsens tillstånd för 
att bl.a. uppföra byggnad om den inte erfordras för jordbrukets behov. 

    Karaktärsområdet Flackarps trädgårdsby ligger inom område med land-
skapsbildsskydd - Höjeåns dalgång mellan Knästorp och Lomma. Kom-
munen instämmer i bedömningen av områdena med landskapsbildsskydd 
och anser att den föreslagna bebyggelsen inte påtagligt skadar den säregna 
landskapsbilden. Området har i Landskapsanalys för gränsområdet mellan 
Lunds och Staffanstorps kommuner inte bedömts som mycket känsligt för 
förändrad markanvändning. 

Naturreservat
Naturreservatet Vallby mosse har som syfte att bevara och förbättra vat-
tenområdets förutsättningar som en betydelsefull faunalokal samtidigt som 
områdets värde som fågellokal ska stärkas. Karaktärsområdet Vallby tang-
erar naturreservatet vid Vallby mosse och även utbyggnaden av Kyrkhed-
dinge kan öka belastningen på detta. Naturreservatet som ligger alldeles in-
till väg 11 kommer inte att göras mer tillgängligt, vilket bedöms motverka 
en ökad belastning. Värdet i naturreservatet bedöms inte påverkas. 

Strandskydd
I Kyrkheddinge och Nordanå planeras för landsbygdsutveckling i strand-
nära områden. Utbyggnadsområden i båda byarna tangerar områden för 
strandskydd längs Höje å respektive Sege å. Syftet med strandskyddet är att 
trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv samt att bevara goda 
livsmiljöer på land och i vatten för växt- och djurlivet. Vid efterföljande 
planering kommer den tillkommande bebyggelsen att studeras särskilt 
med hänsyn till strandskyddet och eventuella intrång kompenseras med 
miljöförbättrande åtgärder, exempelvis gång- och cykelvägar samt utveck-
lande av värdefulla biotoper längs åarna. Fri passage ska säkerställas runt 
stränderna. 

Biotopsskydd
De objekt som omfattas av det generella biotopsskyddet är alléer, pilevallar, 
åkerholmar samt källor med omgivande våtmark, småvatten och våtmar-
ker, odlingsrösen och stenmurar i jordbruksmark. Syftet är att skydda 
mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur-eller 
växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda. I den mån sådana om-
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67I       II  Så ser det ut 2038!

Mellankommunala intressen
Staffanstorps kommun gränsar till Lomma, Lund, Svedala, Malmö och 
Burlövs kommuner. Samverkan med grannkommunerna sker fortlöpande i 
olika frågor. Exempel på frågor med hög aktualitet:

- Simrishamnsbanan och Staffanstorpslänken

- Södra stambanans utbyggnad

- Väganslutningar från Hjärup mot ny trafikplats vid E6, ny trafikplats vid  
   E22 och ny trafikplats vid väg 108

- Vindkraftsutbyggnad

- Kraftledningar

- Utbyggnad av cykelvägar, ridvägar och beträdor

- Översvämningar och dagvattenhantering i Höje- och Sege å

- Studie av gränsområdet mellan Lunds kommun och Staffanstorps 
kommun - bebyggelse och  landskap

- Uppåkra Arkeologiska Center

Övriga frågor där samverkan sker fortlöpande:

- Områden av riksintresse som sträcker sig över flera kommuner.

- Spårburen regional persontrafik

- Grundvatten genom samarbetskommunerna för Alnarpsströmmen

- Åtgärder i Sege å och Höje å genom vattendragsförbunden

- Sydvatten

- Avloppsfrågor

- Energifrågor

- Avfallsfrågor

- Yttre godsspår
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onsekvenserK
I detta kapitel ges en överblickbar och samlad redogörelse av hur förslagen 

i Framtidens kommun påverkar oss och vår omgivning. En sammanvägning 

har gjorts av ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter och såväl posi-

tiva som negativa konsekvenser beskrivs. Dessutom presenteras åtgärder 

som bidrar till att förebygga, hindra eller motverka negativa konsekvenser.

Viktiga utgångspunkter för beskrivningen av konsekvenserna är bl.a. de 

nationella miljökvalitetsmålen, de nationella målen för folkhälsan samt våra 

fem identitetsbärare; hembygd, livsoas, tidskvalitet, stadsliv och inspiration. 

Avslutningsvis görs en sammanfattning av kommunens bedömning av risk 

för betydande miljöpåverkan och miljökvalitetsnormerna. 
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69I       II  Konsekvenser 

ek
ologiska konsekvenser

       ekonomiska konsekvense
r

          sociala konsekvenser

redovisas och beskrivs på en översiktlig nivå. Dessutom redovisas hur vi 
går vidare med planeringen för att uppnå våra framtidsmål samt åtgärder 
som bidrar till att förebygga, hindra eller motverka negativa konsekvenser. 

    För att lätt kunna utläsa konsekvenserna av planförslagen redovisas 
konsekvenserna kopplade till en karta.

    På nästa uppslag jämförs planförslaget med tre alternativ; ett noll-
alternativ, samrådsförslaget samt en alternativ lokalisering av utbyggnads-
områdena.  
    I samband med att konsekvenserna för en översiktsplan beskrivs ska en 
redovisning ske av hur föreslagna åtgärder påverkar miljökvalitetsmålen. 
Därför redovisas hur Framtidens kommun kan bidra till att Skånes miljö-
mål uppnås. På samma vis behandlas de sociala konsekvenserna genom en 
redovisning av hur Framtidens kommun kan bidra till att folkhälsomålen 
kan uppfyllas. 
    För att kunna urskilja vilka förslag som kan ge betydande miljöpåverkan 
och vilka konsekvenser detta kan medföra görs avslutningsvis en separat 
sammanfattning av betydande miljöpåverkan. Även miljökvalitetsnormer 
redovisas. 

Utgångspunkter
Viktiga utgångspunkter för konsekvensbeskrivningen av Framtidens kom-
muns är bl.a. de nationella miljökvalitetsmålen och deras anpassning på 
regional nivå, de nationella målen för folkhälsan, transportpolitiska mål, 
planeringsunderlag för trygghetsaspekter i stadsbyggandet och barncheck-
lista. 

    Utgångspunkter är också de fem identitetsbärarna; hembygd, livsoas, 
tidskvalitet, stadsliv, inspiration, som utgör grunden för Framtidens kom-
mun. Ansvarsfull tillväxt och hållbarhet är medel för att nå framtidsmå-
len och är därför också utgångspunkter för bedömningen av positiv och 
negativ påverkan.

Vilka blir konsekvenserna?

Upplägg
Konsekvensbeskrivningen redovisar Framtidens kommuns ekologiska, 
sociala och ekonomiska konsekvenser. Även den i miljöbalken regle-
rade miljöbedömningen integreras för att ge en så samlad och tydlig bild 
som möjligt. Ett av syftena med konsekvensbeskrivningen är att undersöka 
om planförslaget innebär en långsiktigt hållbar utveckling. En hållbar 
utveckling bygger på samspelet mellan ekologiska, sociala och ekonomiska 
aspekter. 

    De ekologiska aspekterna berör bl. a. människors hälsa, den biologiska 
mångfalden, kulturhistoriska värden och hushållning med naturresurser.  

    Genom att hänsyn tas i planeringen till sociala aspekter kan en god 
livsmiljö uppnås. De sociala aspekterna kan t.ex. handla om en god boen-
demiljö med tillgång till grönområden, kultur, service och kollektivtrafik. 
Trygghet, gemenskap och delaktighet är andra viktiga frågor som kan ingå 
i de sociala aspekterna.

    Även en god samhällsekonomi är en förutsättning för att uppnå en håll-
bar utveckling. Exempelvis kan sysselsätt-
ningsgraden, rättvis fördelning av levnads-
standard, ekonomisk tillväxt samt regional 
balans inverka på samhällsekonomin.

    Kommunen har samrått med Länssty-
relsen om avgränsningen av konsekvens-

beskrivningen inklusive miljö-
bedömningen.

    Konsekvensbeskrivningen ska 
visa konsekvenserna av genom-
förandet av de förslag som ges i 
Framtidens kommun. Både posi-
tiva och negativa konsekvenser 
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Alternativ
Planförslaget jämförs med ett nollalternativ, samrådsförslaget och en alter-
nativ lokalisering och omfattning av utbyggnadsområden. 

Planförslaget 
Planen föreslår en utbyggnad av spårburen kollektivtrafik med ett antal 
stationer i strategiska lägen. Utbyggnad av tätorterna koncentreras till 
dessa lägen och Staffanstorp, Hjärup, Kyrkheddinge och Nordanå får en 
ökad tillväxtvolym. På landsbygden har jordbruket och rekreationsintres-
sen företräde. Tätorterna ligger som öar skilda åt av åkerlandskapet och 
kontakten med och utblickar mot åkerlandskapet bevaras. Landsbygden 
utvecklas med karaktärsområden (områden med inriktning mot t.ex. häs-
tar, trädgårdsodling, turism, etc.)  och görs mer tillgänglig med beträdor 
och målpunkter. Satsningar görs på Uppåkra som också får en viktig roll 
som sammanbindande länk mellan  Hjärup och Staffanstorp. 

Nollalternativ  
Om planen inte genomförs skulle det framförallt innebära en lägre tillväxt-
takt samt en inte lika omfattande utbyggnad av spårtrafiken som planen 
föreslår. Man skulle också delvis gå miste om den medvetna satsningen på 
koncentration av utbyggnad till stationslägen som planen föreslår. Bil-
beroendet skulle bli högre än i planförslaget. Ianspråktagandet av jord-
bruksmark skulle bli mindre än i planförslaget. Utan en tydlig strategi för 
landsbygden skulle utbyggnaden här riskera att bli splittrad. Uppåkra får 
inte samma centrala roll och sammanbindande funktion.

Alternativ 1 samrådsförslaget 
Tillväxten är ännu högre än i planförslaget. Med fler spårlinjer och sta-
tionslägen kan även Kyrkheddinge och Nordanå växa mer. Tillgängligheten 
med kollektivtrafik blir högre. Staffanstorp och Kyrkheddinge närmar sig 
varandra och riskerar att inte upplevas som åtskilda från varandra. Mer 
jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse och infrastruktur. Utvecklingen 
av landsbygden samt Uppåkra är samma som för planförslaget. Man har 
kommit fram till att denna större utbyggnad av bostäder och spårtrafik inte 
ryms inom planperioden fram till 2038. Kommunens ambition är dock att 
utvecklingen efter 2038 i stort ska följa detta alternativ.

Alternativ 2  
Alternativ till lokalisering och omfattning av utbyggnadsområden som 
under planarbetet diskuterats är en ännu högre tillväxt där Staffanstorp 
och Hjärup på sikt växer ihop och Hjärup byggs ut ytterligare norrut mot 
Lund. Upplevelsen av Staffanstorp och Hjärup som bebyggelsegrupper 
åtskilda av åkerlandskapet skulle då försvinna. Uppåkra skulle inte heller 
få samma framträdande roll och de viktiga kringmiljöerna skulle försvinna. 
Man har dock kommit fram till att en koncentration till stationsnära lägen 
är att föredra och att den tillväxt som är önskvärd ryms i dessa lägen.
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71I       II  Konsekvenser 

PLANFÖRSLAG

ALTERNATIV 1 (samrådsförslaget)

NOLLALTERNATIV

ALTERNATIV 2
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73I       II  Konsekvenser 

Konsekvenser
I detta avsnitt redovisas de förslag, samlade ämnesvis, som presenteras 
i Framtidens kommun och som kan komma att innebära positiva eller 
negativa ekologiska, sociala eller ekonomiska konsekvenser. Ämnena är 
numrerade och siffrorna återfinns även på kartan. Figurerna vid varje siffra 
indikerar om förslagen framförallt ger ekologiska, sociala eller ekonomiska 
konsekvenser. I slutet av varje avsnitt presenteras hur vi går vidare med vår 
planering samt åtgärder som bidrar till att förebygga, hindra eller motverka 
negativa konsekvenser. Även frågor som är viktiga att arbeta vidare med 
tas upp här.

Utveckling och förtätning av tätorter och större byar
Framtidens kommun möjliggör sammanlagt en bostadsutbyggnad motsva-
rande ca 8 000 nya bostäder, vilket ger en befolkningsökning med ca 85 % 
på 30 år. Större delen, ca 85 %, av föreslagna nya bostäder koncentreras 
till Staffanstorps och Hjärups tätorter, i stationsnära lägen. Närmast sta-
tionerna föreslås en tätare och blandad bebyggelse, vilket ger fler möjlighet 
att resa med spårburen kollektivtrafik. Utbyggnader sker även i Kyrkhed-
dinge och Nordanå, sammanlagt motsvarande ca 400 nya bostäder. Med 
fler invånare i Kyrkheddinge och Nordanå ökar möjligheten till förbättrad 
kollektivtrafik med buss, men utbyggnaderna kommer troligtvis också att 
leda till ökad biltrafik. Cykelförbindelser som knyter samman byarna med 
stationslägena föreslås för att underlätta kollektivtrafikresande. Det är 
troligt att den ökade tillväxt som planen föreslår sammanlagt innebär en 
klimatpåverkan p.g.a. ökad biltrafik. En ökad biltrafik kan även leda till 
buller och försämrad luftkvalitet. 

    Andelen allemansrättsligt tillgänglig mark i kommunen är mycket liten. 
Med en ökad befolkning ökar trycket på den tätortsnära natur som finns. 
Utbyggnaden av Kyrkheddinge riskerar att öka trycket på Vallby mosse 
som är naturreservat och särskilt känsligt. Området kommer inte att göras 
mer tillgängligt, vilket kan motverka en ökad belastning. En förbättring av 
tillgängligheten till övriga befintliga naturområden föreslås genom ett ut-
vecklat system med beträdor, gång- och cykelvägar samt ridstigar (se även 
nr 3). Naturområdena är även av vikt för den biologiska mångfalden och 
som spridningskorridorer för växter och djur. Förslaget innebär en utveck-

ling av grönområdena och parkerna inom Staffanstorp (Mosstriangeln, 
Stadsbandet och Aktivitetskvadranten) och Hjärup (Parkbandet). Framti-
dens kommun föreslår inga större nya naturområden. 

    Koncentrationen av bebyggelsen till tätorterna, framförallt till stations-
nära lägen, ger ett ökat underlag för olika typer av service och fler service-
funktioner samlade på samma ställe. Det ger även möjlighet till ett ökat 
folkliv som kan ge upphov till nya mötesplatser. I centrala Staffanstorp 
föreslås bl.a. en samlingspunkt för kultur- och fritidsaktiviteter.  Planen 
föreslår i de centrala lägena en varierad bebyggelse med en blandning av 
bostäder och arbetsplatser, vilket kan bidra till att skapa trygga och levan-
de miljöer. Olika typer av bebyggelse och upplåtelseformer ger förutsätt-
ningar för en varierad befolkningssammansättning. För att uppnå en god 
livsmiljö för alla är det viktigt att befintliga bostadsområden utvecklas och 
förbättras. En tillväxt av den omfattning som planen föreslår kan komma 
att innebära en social och identitetsmässig förändring av tätorterna. Det 
är viktigt att bevara olika kommundelars särprägel även när kommunen 
växer.   

    Genom utvecklingen av de blandade centrummiljöerna och verksam-
hetsområden samt en utökning av den offentliga servicen kan fler arbets-
tillfällen skapas i kommunen. När kommunen växer i snabb takt finns en 
risk att utvecklingen av den offentliga servicen inte hinner med. Samtidigt 
skapas genom tillväxten de ekonomiska förutsättningarna för att förbättra 
servicen. Tillväxt och förbättrad service går hand i hand. Koncentrationen 
av bebyggelsen till tätorterna är positivt ur ett samhällsekonomiskt per-
spektiv då den innebär ett effektivt nyttjande av befintlig infrastruktur. 

Utbyggnad av tätorter och större byar på jordbruksmark
Framtidens kommun innebär att Staffanstorp, Hjärup, Kyrkheddinge 
och Nordanå utvidgas utanför sina nuvarande gränser och tar ny 
jordbruksmark i anspråk. Ca 400 ha högklassig jordbruksmark (klass 
9-10) tas sammanlagt i anspråk för utvidgning av tätorternas bebyg-
gelse (exklusive verksamhetsområden, se nr 13), vilket utgör ca 5 % 

av kommunens samlade jordbruksareal. Staffanstorp och Hjärup med när-  
heten till befintliga eller kommande stationslägen är långsiktigt hållbara 
orter för pendling inom regionen. För att hushålla med jordbruksmarken
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bör exploateringsgraden vara relativt hög för att inte onödigt stora arealer 
ska tas i anspråk. Närmast stationerna i centrala Staffanstorp och Hjärup 
föreslås blandad centrumbebyggelse med bostäder, service och verksamhe-
ter med en hög täthet (35-50 bostäder/ha). 

    Något längre bort från de centrala stationslägena föreslås varierad 
bostadsbebyggelse med flerbostadshus, radhus, kedjehus och enbostadshus 
med en något lägre täthet (15-30 bostäder/ha). Det största området med 
den lägre täthetsgraden är området söder om väg 11 i Staffanstorp. För 
Nordanå och Kyrkheddinge föreslås en tätare bebyggelse i mindre delar 
(15-30 bostäder/ha) och en glesare bebyggelse i övriga delar (mindre än 
15 bostäder/ha). Den lägre exploateringsgraden föreslås för att bibehålla 
byarnas nuvarande karaktär. 

    Utvidgningen österut av Nordanå sker i kanten av område av riksin-
tresse för kulturmiljövården (Görslöv-Torup M:K116). Riksintressets värde 
utgörs av det öppna kuperade odlingslandskapet med friliggande gårdar. 
Kommunen har gjort bedömningen att föreslagen utbyggnad av Nordanå 
inte påverkar riksintresset negativt. Befintliga gårdars kontakt med land-
skapet bibehålls och utbyggnaden påverkar inte riksintressets kärnområde. 
Nordanå ingår också i det regionala kulturmiljöprogrammet för Skåne där 
även järnvägssträckningen och bebyggelse och strukturer som kopplas till 
den tas upp. Bebyggelsens utformning är viktig för att inte orsaka konflikt 
med kulturmiljövärdet. 

    Utvidgningar av tätorterna kan komma att innebära påverkan på forn-
lämningar för sydöstra delen av Staffanstorp, östra delen av Kyrkheddinge 
och västra delen av Nordanå. 

    Det i Framtidens kommun föreslagna utbyggnadsområdet för bostäder i 
Staffanstorps sydöstra del, söder om väg 11 och på båda sidor om väg 108, 
innebär att nya bostäder tillkommer i ett bullerutsatt läge. Väg 11 riskerar 
utgöra en barriär mellan befintliga och tillkommande delar av Staffanstorp. 
I Framtidens kommun föreslås dock trygga och attraktiva passager under 
väg 11, vilket kan hjälpa till att överbrygga barriären.

    Jordbruket är en viktig näringsgren i kommunen. Då jordbruksmark 
tas i anspråk för exploatering minskar de arealer som kan användas för 
produktion av livsmedel, vilket kan innebära en minskning av arbetstillfäl-
len inom jordbruket och med andra näringar med koppling till jordbruks-
näringen. 

Bevarande och utveckling av landsbygden
    För landsbygden föreslås en restriktiv hållning till ny bebyggelse 
(se även nr 5 och 6). Här har jordbruket och rekreationsintressen 
företräde. Lokal produktion och distribution av livsmedel uppmunt-
ras. Ny bebyggelse tillåts i anslutning till befintlig bebyggelse och på 
befintlig bebyggelses, kulturmiljöns och odlingslandskapets villkor. 
En restriktiv hållning och noggrann anpassning till befintliga värden 

kan ge en positiv påverkan på landskapsbild och kultur- och naturvärden. 
Bygglovsbefriade utbyggnader för att utveckla landsbygdsverksamheterna 
kan leda till en påverkan på landskapsbild och kulturmiljövärden.

    I en urbaniserad region är det öppna landskapet viktigt både för den bio-
logiska mångfalden som spridningskorridorer och ur rekreationssynpunkt. 
Kopplingen mellan tätorterna och omgivande landskap för rekreation är 
viktig. Tillgängligheten i landskapet och till ett nätverk av målpunkter ökar 
genom förslaget med beträdor, ridstigar och cykelvägar.  

    Framtidens kommun föreslår en del ny infrastruktur som sträcker sig 
genom landskapet. Beroende på detaljutformning kan dessa komma att 
påverka möjligheten till ett rationellt brukande av åkermarken. 

Vattenfrågor
Kommunen består av stora områden med lerjordar med låg infiltra-
tionskapacitet. Stora regn och mycket dagvatten kan leda till över-
svämningar i kommunen. Då ny mark exploateras ökar de hårdgjorda 
ytorna och risken för dagvattenöversvämningar när regnvattnet inte 
kan tränga undan. Därför föreslås så långt som möjligt lokalt omhän-
dertagande/fördröjning av dagvatten i nya områden. Kraftigare regn 
till följd av klimatförändringar ökar flödet i vattendragen samtidigt 
som det finns risk för ytterligare belastning genom bräddning av 

dagvattensystemen. Boende utmed vattendragen kan allt oftare komma att 
drabbas av översvämningar. Även grannkommuner nedströms kan drab-
bas. Kommunen har därför börjat studera översvämningsriskerna utmed 
Höje å. I Nordanå och Kyrkheddinge planeras för boende nära åarna. För 
att minska risken för översvämningar föreslås vid Sege å och vid Höje å 
utjämningsmagasin som fördröjer dagvattnet i samband med kraftiga regn 
och samtidigt ger utrymme för ån att svämma över vid behov. Ett lokalt 
omhändertagande/fördröjning av dagvattnet och öppna dagvattenlösningar 
är oftast samhällsekonomiskt positivt, då anläggningskostnaderna normalt 
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är lägre än traditionella dagvattenlösningar och minskande översvämningar 
bidrar till mindre saneringskostnader. 

    Den ekologiska statusen för vattendragen i kommunen har av vatten-
myndigheterna bedömts vara otillfredsställande för Sege å/Torreberga-
bäcken och dålig för Höje å. Framtidens kommun redovisar inga konkreta 
förslag som odlingsfria zoner utmed vattendrag, förslag till nya våtmarks-
områden etc. Kommunen arbetar istället med att förbättra vattenmiljö-
erna genom att delta i de projekt som genomförs av Höje ås och Sege ås 
vattendragsförbund. Kommunen kommer även att delta i de planerade 
vattenråden för Sege ås och Höje ås avrinningsområde. Här kommer frågor 
som gäller vatten att tas upp både i ett lokalt och i ett regionalt perspektiv. 
Staffanstorps kommun arbetar även aktivt för att minska antalet enskilda 
avlopp för att minska näringsbelastningen på vattendragen. 

    I kommunens västra del finns stora grundvattentillgångar i den s.k. 
Alnarpsströmmen. De sydvästliga delarna av kommunen har sandjordar 
vilket innebär en högre risk att förorenande ämnen tränger ner till grund-
vattnet. Framtidens kommun planerar inom detta område ett verksamhets-
område i västra Staffanstorp, vilket kan medföra risk för att farliga ämnen 
tränger ner till grundvattnet om inga skyddsåtgärder vidtas. Redan idag 
passerar två farligt godsleder (väg 11 och E22) i kommunen över infiltra-
tionsbenägen mark vid Alnarpsströmmen. Framtidens kommun redovisar 
även ett karaktärsområde och viss ny bostadsbebyggelse i Nordanå och 
Staffanstorp i anslutning till Alnarpsströmmen.

    Framtidens kommun föreslår att vattenmiljöerna i kommunen (Höje 
å, Sege å, mossar och småvatten) lyfts fram och görs mer tillgängliga för 
rekreationsändamål. Mossarna tillgängliggörs genom att lyftas in i den 
tätortsnära grönstrukturen. Strandnära bostäder planeras i Kyrkheddinge 
och Nordanå, vilka kan göra intrång i strandskyddet. Tillgängligheten till 
strandzonen föreslås bevaras och utvecklas. De ekologiska värdena är idag 
låga, då marken är uppodlad. De delar av strandskyddet som eventuellt 
exploateras fråntas dock möjligheten till naturvårdsinsatser som främjar 
växt- och djurlivet. 

Utbyggnad på jordbruksmark utanför tätorterna
Norr om Hjärup föreslås några utbyggnadsområden som inte ligger i direkt 

anslutning till tätorter. Områdena ligger i anslutning till befintliga mindre 
bebyggelseområden eller redan ianspråktagna områden. Utbyggnaden leder 
till att det öppna stråket med jordbrukslandskap mellan Hjärup och Lund 
delvis bebyggs. Gränsen mellan Lund och bebyggelsegrupperna i Staffans-
torp riskerar att bli otydligare. Ett område ligger i det som i genomförd 
landskapsanalys betecknas som känsligt för förändrad markanvändning. 
De planerade bostadsområdena har nära till Lunds stadsbusstrafik. Kol-
lektivtrafikförsörjningen är trots detta bristfällig och de boende kommer 
att vara huvudsakligen bilberoende för att nå service och arbetsplatser. 
Exploateringen medför boendemöjligheter på landsbygden. Samtidigt kom-
mer bostäderna att ligga bullerutsatt utmed E22, varför åtgärder i form av 
bullerskydd krävs, vilket ger ytterligare påverkan på landskapsbilden.

Karaktärsområden på landsbygden
Inom sex olika områden på landsbygden föreslås karaktärsområden 
utvecklas. Fem av dessa ligger i anslutning till befintliga småbyar eller 
grupper av gårdar och utbyggnad sker på befintlig bebyggelses, kultur-
miljöns och odlingslandskapets villkor. Karaktärsområdena ges olika 
inriktningar som huvudsakligen grundar sig på befintliga karaktärer 
(t.ex. utveckling av Gullåkra bys kulturhistoriska värden eller utveck-
ling av gröna näringar vid Tirup och Kabbarp).

    Karaktärsområdet Flackarps trädgårdsby ligger inom område som 
enligt genomförd landskapsanalys är känsligt för förändrad markan-
vändning, därför kan en utbyggnad här komma att innebära påverkan på 
landskapsbilden.

    Karaktärsområdena omfattar ca 240 ha. Områdena innebär i huvudsak 
en utveckling av landsbygdsnäringarna och kompletterande näringar som 
stärker möjligheterna att leva och verka på landsbygden. Detta bidrar till 
att skapa en levande och attraktiv landsbygd och ger möjlighet till goda 
livsmiljöer och ett varierat utbud av bostadsmiljöer för olika människor. 
Det ger även ökade rekreationsmöjligheter.

    Tre av områdena ligger nära Staffanstorps tätort medan övriga tre områ-
den ligger längre från tätorterna och hållplatser för spårburen kollektivtra-
fik, vilket  gör att man i stor utsträckning blir bilberoende. För Flackarps 
trädgårdsby föreslås pågatågstationen i Hjärup göras tillgänglig via en ny 
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cykelled.  

    Inom flera av karaktärområdena föreslås en inriktning mot hästar, vilket 
kan innebära störningar för närboende. 

    En utveckling av landsbygdsnäringarna är positivt ur ett samhällsekono-
miskt perspektiv. Karaktärsområdena kan ge upphov till fler arbetstillfällen 
på landsbygden och en ökad turistnäring. Investeringar i infrastruktur kan 
bli dyrare än i tätorterna.

Utbyggnad av järnvägs- och spårvägstrafik.
När Simrishamsbanan öppnas för pågatågstrafik innebär det endast en 
hållplats, vid Staffanstorps C. Från Vikhem via Staffanstorp C till Lund C 
föreslås ett nytt spår för duospårvagn med flera stationslägen. Vid Staffans-
torps C föreslås ett resecentrum med pågatågsstation och spårvagnshåll-
plats samt busstation, vilket ger smidiga byten mellan trafikslagen. 

    Utbyggnaden av spårväg från Staffanstorp norrut innebär ianspråk-

tagande av jordbruksmark och bidrar till en ökad fragmentering av 
odlingslandskapet. Spårdragningen påverkar även område med land-
skapsbildsskydd samt strandskydd vid Höje å. Spåret föreslås dras mellan 
Gullåkra by och Gullåkra mosse, vilket kan medföra negativ påverkan på 
kulturmiljön. Å andra sidan föreslås ett möjligt hållplatsläge i anslutning 
till Gullåkra, vilket kan medföra positiva konsekvenser.

    Spårvägstrafiken kommer att innebära bullerpåverkan på befintliga 
och tillkommande bostäder. Satsningen på spårtrafik ger dock ett minskat 
bilberoende och bättre pendlingsmöjligheter med miljövänligt kommunika-
tionsmedel. Genom att inte vara hänvisad till bil som transportmedel ges 
fler möjlighet att resa. En utbyggnad av gång- och cykelvägar från omgi-
vande områden föreslås, vilket ger fler tillgång till den utbyggda spårvägs-
trafiken. Vid stationslägena kommer många människor att röra sig vilket 
gör att nya mötesplatser skapas i dessa lägen. För att minska spårvägens 
barriäreffekter föreslås utbyggnad av trygga och attraktiva gång- och cykel-
passager under järnvägen. Hållplatserna för spårvagnen ger möjligheter för 
Staffanstorp att växa i stationsnära lägen även i sina yttre delar. 

    Satsningen på spårtrafik ger en ökad attraktivitet för boende och nä-
ringsliv i kommunen vilket är positivt ur ett samhällsekonomiskt perspek-
tiv.

7

Utbyggnad av nya större vägar
Kring Hjärup föreslås nya principiella vägsträckningar som binder ihop 
Hjärup med befintliga större vägar (108, 103, E6 och E22). Den förbätt-
rade tillgängligheten till det övergripande trafiknätet ger förutsättningar för 
en minskning av trafiken på befintliga vägar och en förbättrad boendesitua-
tion.

    Väster om Esarps by föreslås också en ny vägsträckning, vilket ger en 
förbättrad boendemiljö i Esarps by. Vägen föreslås delvis inom riksintresse 
för kulturmiljövården (Esarp M:K93) där värdet utgörs av dalgångsbygden 
kring Höje å med förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet. 

    En utbyggnad av nya vägar ger en bättre tillgänglighet för bil och ökad 
attraktivitet för biltrafik vilket leder till ökad biltrafik totalt. Nya vägar och 
trafikplatser kommer att ta jordbruksmark i anspråk och bidra till en ökad 
fragmentering av odlingslandskapet. De nya vägarna och trafikplatserna 
kan även innebära en negativ påverkan på landskapsbilden.

    Utbyggnaden av vägar kring Hjärup kan vara positivt ur ett samhälls-
ekonomiskt perspektiv då kommunikationsläget för verksamhetsområden 
förbättras.

Utbyggnad av yttre godsspår
I västra delen av kommunen föreslås ett reservat för yttre godsspår. Detta 
påverkar även Lomma kommun, Burlövs kommun och Malmö stad. Ett 
nytt spår innebär ytterligare fragmentering av ett landskap som redan är 
starkt påverkat av infrastruktur. Ett yttre godsspår avlastar dock stamba-
nan genom Hjärup och innebär minskning av bullerstörningar och olycks-
risk i tätorten. Samtidigt riskerar istället boende i Nordanå, västra Hjärup 
samt karaktärsområdet kring Kabbarp att utsättas för ökande bullernivåer.

    Med ett godsspår utanför tätorterna skilt från persontrafiken på stamba-
nan kan godstransporterna effektiviseras.

Ombyggnad av kraftledningar
Ett reservat för ombyggnad av kraftledning föreslås utanför Hjärup. 
Luftledningar flyttas från västra och östra Hjärup ytterligare västerut i 
anslutning till yttre godsspåret. Norr om Staffanstorp föreslås luftledningar 
markförläggas. Dessa förändringar minskar risken för skadliga immissio-
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13 Utbyggnad av verksamhetsområden
I anslutning till Staffanstorp, Hjärup och Kyrkheddinge föreslås utbyggnad 
av verksamhetsområden. De tar sammanlagt ca 200 ha jordbruksmark i 
anspråk. Områdena är alla belägna i anslutning till större vägar, vilket ger 
god tillgänglighet. Samtidigt kommer upplevelsen av tätorternas entréer 
och stadens möte med landsbygden att påverkas. Möjligheten till attraktiva 
grönstråk som förbinder tätorterna med landsbygden kan försämras med 
stora verksamhetsområden i tätortsranden. 

    Förutom verksamhetsområdet vid Kyrkheddinge ligger de närmare än 
2 km från en planerad eller befintlig tågstation. Det finns även busslinjer 
relativt nära de föreslagna områdena. Det kommer därmed att finnas kol-
lektivtrafikförsörjning till arbetsplatserna. Verksamheterna i sig kommer 
att medföra ökande biltrafik i kommunen med ökade luftutsläpp och risk 
för bullerpåverkan. 

    Genom en förbättrad möjlighet till etablering av företag i kommunen 
kan antalet arbetstillfällen öka, med positiva såväl ekonomiska som sociala 
konsekvenser för kommunen. Detta beror dock på vilken typ av företag  
som etableras. Stora ytkrävande lagerverksamheter innebär få och inte 
nödvändigtvis fler arbetstillfällen jämfört med dagens jordbruksverksam-
het. Framtidens kommun påpekar vikten av att ge klara förutsättningar för 
vilka typer av företag som är lämpliga på olika ställen.

Utbyggnad till fyra spår genom Hjärup
Befintlig järnväg genom Hjärup föreslås byggas ut till fyra spår. Spåren 
föreslås delvis grävas ner och täckas över med glas i de centrala delarna. 
Detta möjliggör en minskad barriärverkan i Hjärup och en möjlighet att 
skapa ett attraktivt centrum med god tillgång till service och mötesplat-
ser. Ljudnivåerna kommer att minska och i mindre grad störa boende och 
andra som vistas i centrum. Utbyggnaden till fyra spår förbättrar kollek-
tivtrafikförsörjningen med tätare avgångar och möjlighet till fler stopp i 
Hjärup.

    En nedgrävning av spåren genom Hjärup fördyrar spårutbyggnaden. 
Samtidigt innebär det andra samhällsekonomiska vinster då centrummiljön 
blir attraktivare för såväl boende som näringsliv.

ner i Hjärup, norra Staffanstorp och karaktärsområdet vid Kabbarp. All 
planering ska utgå ifrån att högst 0,2 mikrotesla är riktvärdet för magnet-
fält på platser där människor stadigvarande vistas. Därigenom möjliggörs 
tätortsutbyggnad och befintlig bebyggelse utsätts för mindre risker. Samti-
digt innebär den nya kraftledningen en påverkan på landskapsbilden, som 
också påverkar Burlövs och Lomma kommuner. Kraftledningsreservatet 
gränsar till Hjärups utbyggnad västerut samt karaktärsområdet vid Kab-
barp. Situationen bedöms ändå förbättras jämfört med dagsläget. Norr 
om Staffanstorp påverkas landskapsbilden positivt då de idag luftburna 
kraftledningarna markförläggs.

Utbyggnad av vindkraft
I nordvästra delen av kommunen pekas ett område ut som lämpligt för ut-
byggnad av vindkraftverk. Ett vindkraftverk finns i området. Området på-
verkar även Lunds och Lomma kommuner. Vindkraftsutbyggnaden innebär 
att andelen förnyelsebar energiproduktion ökar i kommunen, vilket bidrar 
till en nationell miljövinst. Samtidigt uppstår lokala konsekvenser i form av 
risk för buller- och skuggstörningar och landskapsbildsförändringar. Om-
rådet omfattas delvis av ett landskapsbildsskydd och av regionalt värdefullt 
natur- och kulturmiljöområde.

Utveckling av Uppåkra
Framtidens kommun föreslår satsningar på Uppåkra och dess närområde. 
Uppåkra får en central och sammanbindande roll i kommunen. Genom att 
utveckla kulturmiljön kring Uppåkra för besöksnäringen ökar tillgänglig-
heten till området, samtidigt som kunskapen om områdets historia sprids 
på ett vetenskapligt och pedagogiskt sätt. Ett besöksmål vid Uppåkra ger 
kommuninvånarna en gemensam historisk förankring och bidrar positivt 
till kommunens varumärke.  

    Genom utvecklingen av Uppåkra stärks besöksnäringen i kommunen 
och i regionen. Ett ökat antal besökare och turister i kommunen ger ytterli-
gare utvecklingsmöjligheter för annan besöksverksamhet som restauranger, 
trädgårdsbutiker etc. En stärkt besöksnäring möjliggör en ökning av anta-
let arbetsplatser i kommunen. 
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Mål som kan påverkas av andra typer av åtgärder
4 Hälsa i arbetslivet

6 Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

7 Skydd mot smittspridning

8 Sexualitet och reproduktiv hälsa

10 Matvanor och livsmedel

11 Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Folkhälsomålen 

- bidrar Framtidens kommun till att folkhälsan i               
Staffanstorp blir bättre?
I samband med arbetet med konsekvensbeskrivningen är de nationella 
folkhälsomålen en viktig utgångspunkt. Den svenska folkhälso-
politiken utgår från elva målområden som fokuserar på de faktorer som 
påverkar folkhälsan: livsvillkor, miljöer, produkter och levnadsvanor. Det 
övergripande målet för folkhälsan är att skapa samhälleliga förutsättningar 
för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 

    Vi har här valt att fokusera på de av folkhälsomålen som är möjliga 
att påverka genom åtgärder på översiktsplanenivå. Övriga mål påverkas 
främst genom åtgärder på andra nivåer, exempelvis i samband med stöd-, 
rådgivnings- och informationsinsatser. Även andra aktörer än kommunen 
har viktiga roller i detta arbete, exempelvis landstinget, statliga myndighe-
ter, ideella organisationer, m.fl.

Mål som kan påverkas av åtgärder på översiktsplanenivå
1 Delaktighet och inflytande i samhället

2 Ekonomiska och sociala förutsättningar

3 Barns och ungas uppväxtvillkor

5 Miljöer (och produkter)

9 Fysisk aktivitet
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Delaktighet och inflytande i samhället
Kort om målet - Delaktighet och inflytande i samhället är en grundläg-
gande förutsättning för folkhälsan. I ett demokratiskt samhälle har alla 
människor lika värde med jämlika möjligheter till delaktighet och påver-
kan. Faktorer som är relevanta för målet är bl.a. valdeltagande, integra-
tion, diskriminering, jämställdhet och förutsättningar för funktions-hin-
drade.
Nuläge - I Staffanstorp är valdeltagandet högre än genomsnittet i Sverige. 
Enligt SCB:s Jämindex är kommunen den mest jämställda i Skåne och lig-
ger på plats 29 av 290 i Sverige. Andelen utrikes födda är ca 10 %, vilket 
är lägre än i Skåne och Sverige.
Konsekvenser - I Framtidens kommun poängteras vikten av att informa-
tion görs lättillgänglig, vilket kan bidra till att invånarnas förutsättningar 
att påverka sin egen situation och samhället i stort ökar. Under arbetet 
med Framtidens kommun har man även aktivt arbetat med medborgarnas 
delaktighet i planprocessen. Vikten av samarbete med föreningar och nät-
verksbyggande tas upp som viktiga i Framtidens kommun. Ur ett jämställd-
hetsperspektiv är det positivt med närhet mellan bostad, skola, kollektiv-
trafik och service som föreslås i Framtidens kommun. Detta kan t.ex. bidra 
till att underlätta för föräldrarna att dela på ansvaret för barnen. Före-
slagen utbyggnad av spårtrafiken ger fler möjlighet att resa även utan bil. 
Genom den ökade befolkningstillväxten ökar underlaget för service vilket 
ger fler tillgång till olika typer av service. Nybyggda och befintliga miljöer 
ska vara tillgängliga för alla.

Ekonomiska och sociala förutsättningar
Kort om målet -  Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläg-
gande förutsättningarna för folkhälsan. Det finns ett samband mellan god 

folkhälsa och ett samhälle präglat av ekonomisk och social trygghet, jäm-
likhet i levnadsvillkor, jämställdhet och rättvisa. Faktorer som är relevanta 
för målet är bl.a. arbetstillfällen, utbildningsnivå, integration, tillgång till 
bostad och trygghet. 
Nuläge - I Staffanstorp är utbildningsnivån samt antalet förvärvsarbetande 
högre än genomsnittet i Skåne och Sverige. Kommunen har ett stort 
pendlingsunderskott. Antalet anmälda brott är lägre än genomsnittet i 
Skåne och Sverige.
Konsekvenser - I Framtidens kommun anges åtgärder som ger förutsättnin-
gar för ett stärkt näringsliv, vilket kan leda till fler arbetstillfällen i kom-
munen samt en utjämning av in- och utpendlingen. Stationsnära funk-
tionsblandad bebyggelse, utvecklade landsbygdsnäringar, satsningar på 
Uppåkra samt utvidgade verksamhetsområden ger möjlighet till ett varierat 
näringsliv inom kommunen. Genom den föreslagna variationen av bebyg-
gelsetyper och upplåtelseformer ges förutsättningar för en blandad be-
folkningsstruktur och bostäder för alla, såväl unga som äldre. En variation 
av mötesplatser föreslås med olika kvaliteter som kan tilltala olika män-
niskor. Föreslagna offentliga mötesplatser kan ha en positiv inverkan på 
integrationen. Förekomsten av mötesplatser och föreslagen förtätning av 
bebyggelsen ger en ökad rörelse av människor vilket kan verka positivt på 
tryggheten. I takt med föreslagen utbyggnad är det viktigt att den offent-
liga servicen byggs ut i samma takt och håller en god kvalitet.  

Barns och ungas uppväxtvillkor
Kort om målet - Trygga och goda uppväxtvillkor är avgörande för barns 
och ungdomars hälsa och för folkhälsan på lång sikt. Faktorer som är 
relevanta för målet är bl.a. förhållanden i barnets familj, miljön i bostads- 
och närområdet, skolan, förskolan och fritiden.
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Nuläge - I Staffanstorp är andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll lägre 
än genomsnittet i Skåne och Sverige. Andelen högskoleutbildade förskol-
lärare är högre än genomsnittet i Skåne och Sverige. Huvuddelen av barnen 
i kommunen bor inom 1 km från F-5-skola.

Konsekvenser - I Framtidens kommun föreslås en utbyggnad ske av 
gång- och cykeltrafik med trygga passager under större vägar och järnväg. 
Tillgängligheten till grönområden föreslås ökas och grönområdena inom 
tätorterna utvecklas. Platser för fritidsaktiviteter och platser för möten mel-
lan generationerna tillskapas. Detta är åtgärder som är av stor betydelse 
för barns och ungas närmiljö. Lärmiljöerna föreslås finnas i funktionsblan-
dade områden och kopplingar föreslås utvecklas till bl.a. näringslivet. På 
så sätt kan barn och ungas roll i samhället stärkas. Med en stark tillväxt är 
det viktigt att utvecklingen av lärmiljöer följer med och kan hålla en god 
kvalitet.

Miljöer (och produkter)
Kort om målet - Målet omfattar en mängd olika typer av miljöer och pro-
dukter. Ur ett planeringsperspektiv är det den del som handlar om miljöer 
som är intressant. Faktorer som är relevanta för målet är bl.a. utomhusluft, 
närmiljö, buller och säkra miljöer ur ett skadeperspektiv. 

Nuläge - I Staffanstorp är andelen dödlighet i skador och förgiftningar 
lägre än genomsnittet för Skåne och Sverige. Staffanstorp är som en av 17 
kommuner i landet och enda kommunen i Skåne utnämnd till Säker och 
trygg kommun, ”A Safe Community” av WHO (FNs världshälsoorganisa-
tion)

Konsekvenser - Befintliga och föreslagna spårvägar kommer att innebära 
bullerpåverkan på befintliga och tillkommande bostäder men ger många 

andra positiva effekter, bl.a. ett minskat bilberoende. Åtgärder för att 
minska bullerpåverkan studeras i senare skede. Områden för störande 
verksamheter planeras skilt från bostäder. Bostadsmiljöer utformas utifrån 
människans olika behov vilket kan ge upphov till goda livsmiljöer för livets 
olika faser. Även befintliga områden förnyas, vilket ger ökade förutsätt-
ningar för goda boendemiljöer för alla. 

Fysisk aktivitet
Kort om målet - Fysisk aktivitet är en förutsättning för en god folkhälsa 
och samhället bör därför utformas så att det ger förutsättningar för en 
ökad fysisk aktivitet för hela befolkningen. Faktorer som är relevanta för 
målet är bl.a. attraktiva gång- och cykelvägar, tillgång till natur- och grön-
områden samt idrottsplatser.

Nuläge - I Staffanstorps kommun utgörs mindre än 10% av kommunens 
yta av allemansrättsligt tillgänglig mark, vilket är lägre än i övriga delar av 
Skåne.

Konsekvenser - Med en ökad befolkning ökar trycket på natur- och 
grönområden, vilket är viktigt att kompensera för. I Framtidens kommun 
föreslås att tillgängligheten i landskapet och till befintliga naturområden 
ska förbättras genom gång- och cykelvägar, ridstigar och beträdor, vilket 
ökar möjligheterna till fysisk aktivitet. Områden föreslås planeras för 
fysiska aktiviteter för människor i alla åldrar.  Cykelvägar från de mindre 
orterna mot orter med stationslägen utvecklas. Även grönområdena inom 
tätorterna föreslås utvecklas. Utveckling av karaktärsområden kan även ge 
möjligheter till rekreation. Genom mer effektiva arbetsresor ges mer fritid 
och tid för fysisk aktivitet.
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de 16 nationella miljömålen
(illustrationer från miljömålsportalen, Tobias Flygar)

Betydande miljöpåverkan av Framtidens kommun
1 Begränsad klimatpåverkan

13 Ett rikt odlingslandskap

Mål som kan påverkas av åtgärder på översiktsplanenivå
4 Giftfri miljö

6 Säker strålmiljö

7 Ingen övergödning

8 Levande sjöar och vattendrag

Miljökvalitetsmålen 

- bidrar Framtidens kommun till att Skånes miljö blir bättre? 
I samband med arbetet med konsekvensbeskrivningen är miljökvali-
tetsmålen, som antagits av riksdagen, en viktig utgångspunkt. Miljömå-
len har av Länsstyrelsen även konkretiserats på regional nivå för Skåne. I 
Skåne ger Länsstyrelsen varje år ut en miljörapport, vilken redovisar hur 
miljöarbetet i länet fortskrider och om miljömålen kan uppfyllas enligt 
utsatt tidplan. Länsstyrelsen har också gett ut ett åtgärdsprogram som 
konkretiserar vad som behöver göras för att miljön i Skåne ska bli bättre 
och vem som ansvarar för dessa åtgärder. En del av dessa är kommunens 
ansvar. Kommunens översiktsplan utgör ett viktigt verktyg för att förbättra 
miljön och en hel del åtgärder är därför knutna till översiktsplanen. 
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9 Grundvatten av god kvalitet

11 Myllrande våtmarker

15 En god bebyggd miljö

Mål som kan påverkas av andra typer av åtgärder eller ej är 
relevanta för Staffanstorp
2 Frisk luft

3 Bara naturlig försurning

5 Skyddande ozonskikt

10 Hav i balans, levande kust och skärgård

12 Levande skogar

14 Storslagen fjällmiljö

16 Ett rikt växt- och djurliv
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    Vi har här valt att fokusera på de av miljömålen som enligt Länsstyrel-
sens åtgärdsprogram är möjliga att påverka genom åtgärder på översikts-
planenivå. Övriga mål påverkas främst genom åtgärder på andra nivåer, 
exempelvis i samband med framtagande av detaljplaner, policydokument, 
kommunal upphandling, lokala föreskrifter och informationsinsatser. Även 
andra aktörer än kommunen har viktiga roller i detta arbete, exempelvis 
länsstyrelsen och andra statliga myndigheter, organisationer och enskilda. 

    Kommunen har bedömt att Framtidens kommun kan leda till en bety-
dande miljöpåverkan vad gäller påverkan på odlingslandskapet och land-
skapsbilden, d.v.s. miljömålet Ett rikt odlingslandskap samt ökad energi-
åtgång och klimatpåverkan, d.v.s. miljömålet Begränsad klimatpåverkan. 
Dessa två miljömål beskrivs därför under Sammanfattning av betydande 
miljöpåverkan. 

En god bebyggd miljö   
Målet - Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och 
hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. 
Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas.
Nuläget i Skåne - Skånes tillväxt, högt exploateringstryck, ökad trafik och 
handelns omstrukturering gör det mycket svårt att nå målet, även om det 
finns många positiva delar i utvecklingen av den byggda miljön. Kollek-
tivtrafiken i Skåne ökar kraftigt. 
Konsekvenser - I Framtidens kommun föreslås en utbyggnad av spårvägs-
trafiken vilket är positivt. Biltrafiken riskerar ändå att öka genom den 
föreslagna stora befolkningstillväxten och ny bebyggelse i områden med 
sämre tillgång till kollektivtrafik. Framtidens kommun styr dock i hög ut-
sträckning kommande bebyggelse till områden nära befintlig och planerad 
spårburen kollektivtrafik. I centrumnära lägen nära befintlig och blivande 

tågstationer och med närhet till arbetsplatser, service och boende föreslås 
en hög exploateringsgrad. Kommunen vill även möjliggöra en levande 
landsbygd och uppmuntrar därför utvecklandet av nya landbygdsnäringar 
i utpekade karaktärsområden. Tillgängligheten till landsbygden förbättras 
genom gång- och cykelvägar, ridstigar och beträdor. Renodlade verksam-
hetsområden föreslås huvudsakligen i goda biltrafiklägen. I framförallt 
Staffanstorps tätort kan områdena nås även med cykel eller kollektivtrafik.    
Framtidens kommun tar utgångspunkt i de kulturhistoriska värden som 
finns, t.ex. genom utveckling av Uppåkra och Gullåkra. Befintliga områdes-
bestämmelser skyddar kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Hembygdsan-
alyser föreslås tas fram, vilka bl.a. kan visa hur tillkommande bebyggelse 
kan anpassas till tätorternas och byarnas kulturmiljövärden. I takt med att 
ny bebyggelse realiseras ska även tätorternas park- och grönstråk och gång- 
och cykelvägnät byggas ut. Cyklister och fotgängare ska ges hög prioritet. 
Från gröna områden i tätorterna ska kopplingar ut i landskapet skapas via 
cykelvägar och gröna länkar. 

När föreslagen spårburen trafik realiserats bedöms Framtidens kommun 
bidra till att det regionala miljömålet kan nås. 

Levande sjöar och vattendrag
Målet - Sjöars och vattendragens biologiska mångfald, vattenhushållande 
och ekologiska funktion samt deras kulturmiljövärden ska bevaras samti-
digt som förutsättningarna för friluftsliv ska värnas. 
Nuläget i Skåne - Med kraftfulla åtgärder kan målet nås år 2020. Utveck-
lingen går dock åt fel håll just nu. Fortfarande rensas vattendrag på ett sätt 
som förstör livsmiljöer för vattenlevande växter och djur. För få värdefulla 
vattendrag skyddas och potentiellt värdefulla vattendrag restaureras inte i 
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tillräcklig utsträckning. Pågående klimatförändring kommer att medföra 
högre flöden såväl som extremare torrperioder. Vattendrag och sjöar be-
höver därför utrymme att kunna svämma över och strandområden behöver 
undantas exploatering. 
Konsekvenser - I Framtidens kommun redovisas kommunens vattenför-
sörjning och skyddsområden för vattentäkter. Kommunen föreslår att en 
VA-plan arbetas fram där bl.a. dagvattenfrågor och översvämningsrisker 
utreds. Sege å föreslås göras mer variationsrik med t.ex. utjämnings-      
magasin som kan minska såväl näringsbelastning som översvämningsrisker. 
Även rekreationsstråk som lyfter fram vatten i olika former föreslås. 
Kommunen arbetar med att förbättra vattenmiljöerna genom att delta i de 
projekt som genomförs av Höje ås och Sege ås vattendragsförbund. Kom-
munen kommer även att delta i de planerade vattenråden för Höje ås och 
Sege ås avrinningsområden. 

En vattenplan bör tas fram så att Staffanstorps kommun bidrar till att det 
regionala miljömålet kan nås. 

Grundvatten av god kvalitet
Målet - Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning 
samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. 
Nuläget i Skåne - Det är tveksamt om målet kan nås till år 2020. Un-
gefär 1/3 av Skånes dricksvattentäkter saknar helt skydd. Hälften av de 
föreskrifter som finns är föråldrade. De geologiska förhållandena gör att 
sårbarheten är hög på många platser i Skåne, även om tillgången på grund-
vatten är god. Risk finns att föroreningar tränger ner i grundvattnet. 
Konsekvenser - Framtidens kommun redovisar den regionalt viktiga grund-
vattenreservoaren Alnarpsströmmen. Dock redovisas inte hot mot vatten-

försörjningen eller särskilt föroreningskänsliga områden. 

När en vattenplan har tagits fram bedöms Staffanstorps kommun kunna 
bidra till att det regionala miljömålet kan nås. 

Myllrande våtmarker
Målet - Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i land-
skapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.
Nuläget i Skåne - Målet är möjligt att nå till år 2020. Det krävs dock 
ytterligare nyanläggning och restaurering av våtmarker, information och 
ekonomiska styrmedel.  
Konsekvenser - I Framtidens kommun utgör befintliga våtmarker en viktig 
resurs för rekreation och bibehållen biologisk mångfald. Mossarna föreslås 
bindas samman med tillgängliga sammanhängande motions- och prom-
enadstråk. Dock identifieras inte potentiella nya våtmarker att anlägga. 
Däremot nämns möjligheten att skapa ett nytt grönstråk genom att lyfta 
fram vatten i olika former. Detta skulle medföra många kvaliteter som 
visuellt tilltalande inslag i stadsbilden, förbättra den biologiska mångfalden 
och underlätta hanteringen av dagvatten. 
    Kommunen arbetar med att förbättra vattenmiljöerna genom att delta 
i de projekt som genomförs av Höje ås och Sege ås vattendragsförbund. 
Kommunen kommer även att delta i de planerade vattenråden för Höje ås 
och Sege ås avrinningsområden. 

När ett nytt grönstråk med vattentema genomförts bedöms Staffanstorps 
kommun kunna bidra till att det regionala miljömålet nås.
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Ingen övergödning
Målet - Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon 
negativ inverkan på människors hälsa, för biologisk mångfald eller 
möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. 
Nuläget i Skåne - Målet bedöms inte uppnås till år 2020. Tillförseln av en 
del näringsämnen har minskat, men ändå syns inte någon tydlig förbättring 
av miljötillståndet. 
Konsekvenser - Framtidens kommun föreslår en landsbygdsutveckling där 
ett begränsat användande av näringsämnen uppmuntras. Riktlinjer för 
gödselhantering föreslås upprättas. Förslaget om riktlinjer gäller för några 
av karaktärsområdena. Eventuellt kan behov av detta finnas även på andra 
platser. För vissa områden konstateras begränsade möjligheter till lokalt 
omhändertagande av dagvatten och behovet av fördröjningsdammar lyfts 
fram. Kommande detaljplanläggning får precisera var dessa kan anläggas.   

Sammantaget bedöms Framtidens kommun delvis kunna bidra till att 
det regionala miljömålet nås. Detta förutsätter dock att en kommunal 
anslutning av avlopp sker. Såväl en kommunal VA-plan som en bredare 
vattenplan bör tas fram. 

Giftfri miljö
Målet - Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller 
utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biolo-
giska mångfalden. 
Nuläget i Skåne - Målet kommer sannolikt inte att kunna nås till år 2020. 
Användningen av kemikalier har ökat dramatiskt och väntas öka ytterlig-
are. En stor mängd gifter är redan lagrade i miljön.  

Konsekvenser - I Framtidens kommun redovisas förekomsten av äldre de-
ponier, där föroreningar kan förväntas finnas. Ingen riskklassificering eller 
förslag till åtgärder ges dock. I de karaktärsområden som inriktar sig mot 
odling etc. vill kommunen verka för en begränsad användning av bekämp-
ningsmedel och näringsämnen.

Framtidens kommun bedöms varken förbättra eller försämra möjligheterna 
att nå det regionala miljömålet. 

Säker strålmiljö
Målet - Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot 
skadliga effekter av strålning i den yttre miljön. Målet avser strålning från 
solen, från radioaktiva ämnen och elektromagnetiska fält. 
Nuläget i Skåne - Det är främst den elektromagnetiska strålningen från 
kraftledningar som är intressant ur ett översiktsplaneperspektiv. Detta 
delmål bedöms redan uppfyllt. 
Konsekvenser - Framtidens kommun föreslår att ett antal kraftledningar 
som kan medföra förhöjda magnetfält på befintlig och planerad bebyggelse 
antingen grävs ner eller flyttas till en utsedd ny kraftledningsgata på större 
avstånd från bebyggelsen. 

Framtidens kommun bedöms bidra till att uppfylla det regionala miljö-
målet.
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85I       II  Konsekvenser 

Sammanfattning av betydande miljöpåverkan 
Bedömningen av den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma 
görs med avseende på biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, 
djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, 
landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat kulturarv samt 
det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter.

    I miljöbedömningen ingår även en beskrivning av de åtgärder som plane-
ras för att förebygga, hindra eller motverka betydande negativ miljöpåver-
kan. Översiktsplanen kan inte i sig garantera några åtgärder för att hindra 
eller minska negativ miljöpåverkan, men den är vägledande för vad som 
kan beslutas i senare planläggning och tillståndsprövning. Exempelvis kan 
översiktsplanen ange att efterföljande bindande planering ska ske för att 
hindra eller begränsa miljöpåverkan.

    Kommunen gör bedömningen att risk finns för betydande miljöpåverkan 
främst när det gäller följande frågor:

Föreslagna åtgärders påverkan på odlingslandskapet och 
landskapsbilden
Staffanstorps kommuns identitet byggs till stora delar upp av tätortsboende 
på landsbygden och kommunen består till 80% av uppodlad åkermark. 
Jordbruksmarken är en ändlig resurs och viktig att bevara för energi- och 
livsmedelsproduktion idag och i framtiden. 

    Miljömålet Ett rikt odlingslandskap poängterar att odlingslandskapets 
och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelspro-
duktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kultur-
miljövärdena bevaras och stärks. 

Konsekvenser
För att bevara och utveckla ett rikt odlingslandskap är det nödvändigt med 
ett livskraftigt företagande på landsbygden. Framtidens kommun stärker 
möjligheterna att leva och verka på landsbygden genom utveckling av 
karaktärsområden. Inom dessa områden ska utveckling av landsbygdsnä-
ringar som har anknytning till områdena stödjas. Lokal produktion och 
distribution av livsmedel uppmuntras på landsbygden i hela kommunen.

    Framtidens kommun föreslår sammanlagt en exploatering av jord-
bruksmark motsvarande ca 700 ha, vilket motsvarar 8 % av den totala 
åkermarken i kommunen. Av dessa planeras 500 ha för bostadsutbyggnad 
eller blandad tätortsbebyggelse och resten för verksamhetsområden. Det 
är en av de mest värdefulla åkermarkerna i Skåne som exploateras. För att 
begränsa exploateringens omfattning föreslås en relativt hög exploaterings-
grad i närheten av centrum och tågstationer. Längre ut från tätortskärnor-
na minskar dock exploateringsgraden. Föreslagen infrastrukturutbyggnad 
kan komma att hindra rationellt brukande av åkermarken. 

    Förslagen i Framtidens kommun kommer även att medföra att land-
skapsbilden förändras. Kommunen ser restriktivt på spridd bebyggelse på 
landsbygden och företräde ska ges till jordbruket och rekreationsintressen. 
Samtidigt kan bygglovsbefriade utbyggnader för att utveckla landsbygds-
verksamheterna leda till en påverkan på landskapsbilden. I Framtidens 
kommun föreslås verksamhetsområden vid entréerna till flera tätorter, 
vilket riskerar påverka upplevelsen av mötet stad-land negativt. Framtidens 
kommun föreslår utbyggnad som leder till att det öppna stråket med jord-
brukslandskap mellan Hjärup och Lund delvis bebyggs.  

Förslag till åtgärder
Inte bara vid bostadsområden, utan även vid planläggning av verksamhets-
områden, spårvägsdragningar och större vägar bör effektivt markutnytt-
jande eftersträvas. 
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Förslag till uppföljning
Uppföljning av exploateringsgrad och konsekvenser för jordbruket vid de-
taljplanläggning på åkermark.

Föreslagna åtgärders påverkan på energiåtgång och klimat
För Staffanstorps kommun är kopplingen till regionen viktig. För att ta sig 
till sitt arbete är många människor i dag beroende av att kunna transportera 
sig även utanför kommunen. 

    Miljömålet Begränsad klimatpåverkan handlar om att halten av växthus-
gaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans 
påverkan på klimatsystemet inte blir farligt. För att minska klimatpåverkan 
behöver framförallt utsläppen av koldioxid från användningen av fossila 
bränslen för energiproduktion och transporter minska. På översiktsplane-
nivå handlar det främst om att planera för hållbara transportsystem och 
bebyggelsestrukturer. 

Konsekvenser
Framtidens kommun föreslår en utveckling av spårburen kollektivtrafik. 
Befolkningsökningen ger ett ökat underlag för kollektivtrafiksatsningarna. 
Huvuddelen av ny bebyggelse planeras i stationsnära lägen, i Staffanstorp 
och Hjärup. Kring stationerna föreslås bebyggelsen vara som tätast och 
olika servicefunktioner koncentreras dit. Detta ger fler möjlighet att resa kol-
lektivt och ökar kollektivtrafikens attraktivitet. De utbyggnader som före-
slås i områden längre från stationslägena samt i karaktärsområdena blir till 
stor del bilberoende, vilket leder till ökad biltrafik som kan innebära ökade 
utsläpp av koldioxid. Utvecklingen inom dessa områden är dock viktiga för 
landsbygdens utveckling. Fortsatt teknikutveckling av effektivare bilmoto-
rer och alterantiva bränslen kommer troligen att bidra till att miljömålet 
Begränsad miljöpåverkan är möjligt att uppnå. För att öka tillgängligheten 
för fler till den spårburna kollektivtrafiken föreslår Framtidens kommun att 
cykelförbindelser utvecklas som knyter samman byar och vissa karaktärsom-
råden med stationslägena.

    Genom förslagen i Framtidens kommun kan fler arbetstillfällen skapas 
inom kommunen, vilket kan minska utpendlingen och därmed resandet.

Genom att ny bebyggelse framförallt koncentreras till befintliga bebyggelse-
områden genom förtätning samt utvidgning kan befintlig infrastruktur i form 
av fjärrvärme i högre grad utnyttjas. Detta kan underlätta energieffektivise-
ringen. Bebyggelse utanför fjärrvärmenätet innebär oftast enskilda system, 
t.ex. i form av vedeldning eller eluppvärmning. Idag finns dock exempel på 
småskaliga miljövänliga uppvärmningssystem som bergvärme. Dessutom finns 
byggtekniker som minimerar energibehovet.  

    Framtidens kommun föreslår utbyggnad av nya vägar vilket ger en ökad 
attraktivitet för biltrafik och kan leda till ökad biltrafik. Samtidigt satsas 
mycket på utbyggnad av kollektivtrafik och cykelvägar. Satsningen på cykelvä-
gar kan leda till en minskning av bilanvändandet vid framförallt kortare resor.

    Flera nya verksamhetsområden planeras inom kommunen. Områdena kom-
mer att vara beroende av transporter med lastbil och leder till en ökning av 
biltrafiken i kommunen. Dock finns möjligheter till kollektivtrafikförsörjning 
av arbetsplatserna inom flertalet av verksamhetsområdena.

    Framtidens kommun pekar ut ett område som lämpligt för utbyggnad av 
vindkraft, vilket möjliggör produktion av förnyelsebar energi inom kommu-
nen. 

Förslag till åtgärder
Fortsätta att aktivt verka för att andelen kollektivtrafikresenärer ökar.

    Vid utbyggnad av nya områden bör krav ställas på energieffektiva lösning-
ar.

Förslag till uppföljning
Uppföljning av hur in- och utpendlingen utvecklas samt hur andel och antal 
resor med kollektivtrafik och cykel förändras.

    I samband med detaljplanläggning ska energieffektiva lösningar följas upp.
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utbyggnad av spårtrafiken är viktig för att motverka detta. Staffanstorps 
kommun arbetar aktivt för att andelen kollektivtrafikresenärer ska öka.

Vatten
Det finns idag miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten.  Dessa är ej 
relevanta för Staffanstorps kommun.

    Det finns även förslag om miljökvalitetsnormer för ytvatten, grund-
vatten och skyddade område. Dessa kommer att, då de träder i kraft den 
31 december 2009, omfatta även Staffanstorps kommun. Syftet med dessa 
normer är att tillståndet i våra vatten inte ska försämras och att alla vat-
ten ska uppnå en bestämd miljökvalitet. Framtidens kommuns eventuella 
konsekvenser för vattenmiljöerna har beskrivits tidigare i konsekvensbe-
skrivningen.

Buller
Miljökvalitetsnormen för buller syftar till att omgivningsbullret inte ska 
medföra skadliga effekter på människors hälsa. Kommuner med mer än 
100 000 invånare berörs, varför denna miljökvalitetsnorm ej är relevant för 
Staffanstorps kommun. 

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer är ett styrmedel som syftar till att förebygga eller 
åtgärda ett miljöproblem. Det finns normer för luftkvalitet, fisk- och mus-
selvatten samt buller. Alla verksamheter ska bedrivas så att miljökvalitets-
normerna uppfylls. På Naturvårdsverkets webbplats finns mer information 
om aktuella normer, www.naturvardsverket.se. 

Luft
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors 
hälsa och miljön. Det finns normer för kvävedioxid, kväveoxider, svavel-
dioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10), ozon, bensen, arsenik, 
kadmium och nickel. Det finns även förslag om att införa en norm för fina 
partiklar (PM2,5). 

    I Staffanstorp utförs i dag inga luftkvalitetsmätningar då risken för att 
överskrida miljökvalitetsnormerna bedöms som liten. Trafiknivåerna i tät-
bebyggda områden är förhållandevis låga och bedöms inte ge höga halter 
av luftföroreningar.  

    Antal invånare i kommunen kommer att öka under planperioden. Trots 
koncentrationen av bebyggelse till stationsnära lägen bedöms befolknings-
tillväxten medföra ökad biltrafik. Nuvarande trend innebär också att ge-
nomfartstrafiken i kommunen ökar såväl på E 22 som på väg 11. Samtidigt 
sker ständiga teknikförbättringar som begränsar fordonens förorenande 
utsläpp. 

    Förändringen genom förslagen i Framtidens kommun bedöms inte så 
omfattande att miljökvalitetsnormerna i Staffanstorp kommer att överskri-
das. En ökad bilpendling från Staffanstorp till Malmö och Lund kan dock 
innebära att belastningen på dessa städers luftkvalitet ökar. Föreslagen 
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dentitetsbärarna påverkar och följs upp –I
så går vi vidare

De förändringar som våra markanvändningskartor redovisar ska innebära att vi förverkligar 

våra identitetsbärare hembygd, livsoas, tidskvalitet, stadsliv och inspiration. För att nå dit 

krävs mer och vi redovisar hur vi går vidare i avsnitten om

•	 Analyser och strategiska överväganden

•	 Strategisk ekonomisk långtidsplan

•	 Planeringsförutsättningar för tillväxt

•	 Områdesvisa riktlinjer

Under rubriken Särskild sammanställning utvärderas miljöbedömningen av Framtidens 

kommun – perspektiv 2038. Här beskrivs även vilka Miljömål och Folkhälsomål som  

kommunen särskilt ska arbeta för samt hur de ska följas upp.
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Analyser och strategiska överväganden

10-årsperspektivet
Utveckla en strategi för stadsliv och tidskvalitet
En strategi för stadsliv och tidskvalitet ska utarbetas. Den ska bygga på 
centrumanalyser, kollektivtrafikanalyser och gestaltningsanalyser av mötes-
platser.

   Centrumanalyser beskriver brister och vad som behöver göras för att 
utveckla och skapa goda mötesplatser och stimulera till aktiviteter och 
händelser i centrum. Då verksamheter och bostäder blandas behöver  
risken för störningar också behandlas. 

   Kollektivtrafikanalys som handlar om kollektivtrafik och biltrafik ska 
också behandla levande centrumområden, trygghet, trafikbeteenden, mö-
tesplatser, störningsmoment, hållplatser, parkeringsplatser och gång- och 
cykeltrafik. Pendlings- och rörelsemönster ska studeras och förutsättningar 
för att utveckla dem mot ett mer hållbart beteende ska beskrivas. Passager 
och mötesplatser ska utformas så att järnvägars och större vägars barriär-
effekter minimeras.

   Gestaltningsanalyser som bl.a. omfattar olika mötesplatser som vid 
stationer, hållplatslägen, affärer och lärmiljöer och som även behandlar 
konstnärlig utsmyckning, ska ligga till grund för utbyggnader och upprust-
ning av offentliga miljöer. Offentliga fysiska mötesplatser ska integreras 
med kulturinstallationer och estetiska uttrycksformer. Fysiska och virtuella 
arenor som stödjer kontakter mellan generationer ska skapas.

Inspiration viktigt inom fler områden
Näringslivsarbetet utvecklas så att kommunens identitet blir integrerat i arbetet. 
Nätverk byggs på många plan, exempelvis mellan näringsliv och lärmiljöer.
Utveckla hur lärmiljöer kan ges en flexibel utbyggnad för att möta 
variationer i behov.

Arbeta för att internetuppkoppling ska ha en säker kvalitet, kapacitet och 
vara möjlig för alla och överallt.
Kommunens ska bevaka vad som sker i omvärlden. En engagerad bevak-
ning är kontinuerlig och bred. Den kan innefatta shopping, bloggande, 
närhandel, design, omvårdnad, lärande, stadsbyggande och bland annat 
peka ut riktningar för att locka fram och utveckla kreativitet.

Öka medborgarnas engagemang
För att öka kommuninvånarnas engagemang i gemensamma angelägen-
heter vill kommunen bidra till att utveckla det civila samhället genom att 
stärka föreningslivet och det sociala företagandet samt utveckla brukar-
medverkan och medborgardialog. Dialoganalyser belyser hur kommunika-
tionen med medborgarna utvecklas och hur den kan bedrivas i nätverks-
form.

Strategisk ekonomisk långtidsplan

10-årsperspektivet
En strategisk långtidsplan för kommunens ekonomi bedöms behöva ha ett 
10-årigt perspektiv. Det ekonomiska utrymmet skapas under någon eller 
några konjunkturcykler i konkurrens med andra kommuner, i ett positivt 
samspel med näringsliv och medborgare och genom hushållning på både 
kort och lång sikt.



Neutraliserande utjämningssystem ger kommunen endast 5 %
Det svenska systemet med kostnadsutjämning innebär något förenklat att 
de kommuner som har en större andel barn, ungdomar och äldre än riks-
genomsnittet får ett statligt bidrag. Kommuner vars andel barn, ungdomar 
och äldre är lägre an riksgenomsnittet betalar däremot en avgift. Avgifterna 
används för att finansiera bidragen. För Staffanstorp förändras nu utfallet 
av detta system. Från att betala en avgift kommer Staffanstorps kommun 
från och med 2011 att få ett kostnadsutjämningsbidrag. I ett tioårsperspek-
tiv bedöms detta bidrag bestå eller öka.

   I Sverige har vi också ett system där alla kommuner garanteras inkomster 
motsvarande 115 % av medelskattekraften. Förutom att staten bidrar till 
nivån innebär det också en inkomstutjämning mellan kommunerna som 
syftar till att utjämna skillnader mellan kommunernas invånare när det  
gäller deras förmåga att betala skatt (skattekraft). I ett tioårsperspektiv når 
vår skattekraft inte 115 %-nivån, vilket gäller de flesta av landets kommu-
ner. 
   Systemet kommer därför att fortsätta ge Staffanstorp ett inkomstut- 
jämningsbidrag. Systemets utformning leder också till att när kommun-
innevånarnas beskattningsbara inkomster ökar så tillgodoräknas kommunen 
inte med mer än ca 5 % av den ökningen.

Tillväxt möjliggör rationell och effektiv verksamhet men lokal-
kostnaderna ökar
En växande befolkning ger också andra positiva effekter på kommunens 
ekonomi. Att kommunens gemensamma kostnader, bland annat för admi-
nistration, kan fördelas på fler invånare är den viktigaste.  
   När kommunen växer släpar skatteintäkterna efter. De kommer i genom-
snitt 8 månader efter inflyttning. Handlar det om många människor kan 
den eftersläpningen bli ekonomiskt kännbar.  

   En växande befolkning behöver också fler skolor, fler äldreboenden och 
andra lokaler. När det byggs nya lokaler kostar de mer, per kvadratmeter, 
än gamla lokaler. En växande befolkning leder alltså till att genomsnitts-
kostnaden för lokaler ökar. Det är en motverkande ekonomisk effekt.

	För att uppnå en ekonomiskt rationell verksamhet och skapa 
goda planeringsförutsättningar är en kontinuerlig efterfråge-
tillväxt idealisk

	Arbetet med att uppnå effektiviseringsvinster i för kommunen 
gemensamma verksamheter, när dessa ökar på grund av fler 
invånare, måste pågå kontinuerligt

	Nyproduktion av lokaler ska planeras för samutnyttjande  
mellan verksamheter.

Planeringsförutsättningar för tillväxt

Bostäder
Satsning på tillväxt med ökat bostadsbyggande
I sydvästra Skåne finns efterfrågan på bostäder som har uppskattats till ett 
ackumulerat behov av 50 000 nya bostäder. Ökat bostadsbyggande stärker 
kommunens tillväxt och i sitt tillväxtprogram från 2006 har kommunen 
satsat på en sådan tillväxt. En årligt reviderad projektkatalog redovisar och 
följer upp alla bostadsprojekt i ett tioårsperspektiv. Med undantag för kon-
junkturavmattningar har bostadsbyggandet ökat. Med de långa planerings-
tider som idag gäller finns osäkerheter, både i volym och i tid. 

   Satsningen innebär att kommunen tar ett kraftfullt strategiskt grepp på 
tillväxtfaktorn bostadsbyggande och sätter upp målet att möjliggöra  
400 – 500 nya bostäder per år i slutet av tioårsperioden.
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Antal färdigställda bostäder i Staffanstorps kommun 

Möjligt bostadsbyggande i kommunen  (Projektkatalog tillväxt 2011 – 2020)

	Planering och utbyggnad av kommunal infrastruktur ska  
möjliggöra ökat bostadsbyggande med upp till 400 – 500  
bostäder per år 

Öka markreserven och utveckla systemet med infrastrukturbidrag
Kommunen styr bebyggelseutvecklingen i önskad riktning bland annat  
genom beslut om detaljplaner enligt Plan- och bygglagen.
När sådana beslut fattas i samverkan med enskilda markägare och  
exploatörer krävs en tydlig ekonomisk koppling gentemot kommunalt 
infrastrukturellt ansvar. Detta sker genom ett frivilligt åtagande där båda 
parter erkänner behovet av infrastrukturella åtgärder och hur de ska  
tillgodoses.
Ett alternativ till sådan samverkan är kommunalt markägande. Genom att 
ta del av den markvärdesökning som råmark genomgår kan kommunen, 
på samma sätt och på samma nivå som för enskilda markägare, tillgodose 
behov av infrastruktur. 
  
Kommunen arbetar med ett sådant synsätt enligt kommunfullmäktiges 
beslut 2006-02-06. Då angavs de infrastrukturella behoven till storleks-
ordningen 100 000 kr per nybyggd bostad. Dessa infrastrukturbehov  
förtecknas löpande, prissätts och relateras till takten i utbyggnaden av  
bostäder. Ett transparent och tydligt system har därmed funnits, och finns, 
som tillförsäkrar alla markägare likabehandling. Kritik har framförts.  
Systemet kan utvecklas ytterligare och tydligare relateras till berörd  
lagstiftning.  

För att möjliggöra alternativet med kommunalt markägande lämnade  
kommunfullmäktige 2006-02-06 i uppdrag till kommunstyrelsen att  
förvärva mark som behövs för tillväxtsatsningen. Kommunfullmäktiges  
uppdrag kvarstår. 

	Kommunens markreserv ska utökas
	Systemet med infrastrukturbidrag ska utvecklas.

År 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Antal 65 56 62 145 85 50 68
 

År 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Antal 131 70 137 197 132 40 76
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Antal nya 
bostäder 75

 
61 180 414 546

 
528 

 

 2017 2018 2019 2020
Antal nya 
bostäder 446

 
480 425 445 3600

 



Utveckla trygghetsboende för äldre och följ upp behov av 
bostäder för funktionshindrade 
Äldre ska kunna välja att bo kvar i kommunen och flytta från villa till 
mindre bostad eller trygghetsboende. Sådant boende bör då inte ligga i för 
stora komplex men ändå vara koncentrerade till olika områden med nära 
till kollektivtrafik, mataffär och annan service. Alternativa lägen som i 
Kyrkheddinge, Nordanå, Flackarp eller Uppåkra är också möjliga.
   Trygghetsboenden bemannas med personal på vissa tider varje dag för 
att skapa kontakt med de boende, erbjuda gemensamma måltider och kul-
turella aktiviteter. En utvecklad trygghet för äldre i fler lägenheter bedöms 
minska behov av särskilt boende.
 
Personer med behov av insatser och dessa insatsers omfattning ökar. 
Antalet personer med psykiska funktionshinder ökar. De har olika behov 
av stöd i både i vardagen och på fritiden. Antalet personer med personlig 
assistans fortsätter också att öka. Stöd efter skolan till barn och ungdomar 
med omfattande tillsynsbehov och avlastning för deras anhöriga behöver 
finna nya former. Samutnyttjande av lokaler dag och kvällstid bör ske  
mellan alla verksamheter.
Lokalen med öppen verksamhet för personer med psykiska funktionshinder 
är inte ändamålsenlig. Daglig verksamhet sysselsätter idag ca 45 personer 
och lokaler för deras ökande och nya behov beräknas klara 2011-2012.
Staffanstorps kommun har idag fem LSS-boenden med totalt 35 lägenheter 
för funktionshindrade. Behov finns av en gruppbostad för personer med 
omfattande funktionshinder.

	Utveckla bostäder för äldre i hela kommunen
	Omvandla Safety Living till trygghetsboende och utveckla  

75 nya lägenheter under en 10 årsperiod
	Ytterligare bostäder med särskild service för funktionshindra-

de bedöms behövas under 2013-2014 och 2018-2019.

Barnen och familjerna
Stötta barn och föräldrar
Barnen är de mest utsatta i samhället, speciellt de barn som lever med bris-
ter i närmiljön. Arbetslöshet, bostadslöshet, missbruk, våld i hemmet och 
ansträngd ekonomi får ofta stora konsekvenser också för barnen. Kommu-
nens arbete för barnen bygger på Barnkonventionens grundpelare om bar-
nets rätt till likvärdiga villkor, om barnets bästa i främsta rummet, om bar-
nets rätt till liv och utveckling och om barnets rätt att uttrycka sina åsikter.
   Samverkan mellan alla de kommunala verksamheter som barnen kommer 
i kontakt med bidrar till trygga och goda uppväxtvillkor och har stor bety-
delse för deras hälsa. Många skilda verksamheter som samordnat, var för 
sig, eller tillsammans stöttar barn och föräldrar ökar effekten. Samverkan 
kan erbjudas genom familjecentraler. Metoder för föräldrastöd syftar till 
att förbättra samspelet och relationen mellan barn och föräldrar i hemmet. 

	Samverkan för barn genom familjecentraler ska öka
	Metoder för föräldrastöd ska utvecklas. 

Utveckla lärmiljöer för kunskap och demokratisk fostran
I skolan utvecklar och tränar barn problemlösningsförmåga, social förmåga 
och emotionell förmåga. Det fungerar som skyddsfaktorer mot ohälsa. 
Skola kompletteras och stödjs av trygghet i ett utbud av meningsfulla och 
intressanta aktiviteter på fritiden. Fältverksamhet, socionom i skola, ung-
domscoacher och socionom hos polisen riktar sig till barn och ungdomar.       
Detta kompletteras med öppenvård och rådgivning till unga missbrukare.
   Skolan som lärmiljö har till uppgift att utveckla och fostra våra barn och 
ungdomar så att de vill leva i, utveckla och påverka vårt allt komplexare 
samhälle.

	Våra lärmiljöer ska ge barn och elever en god grund av ämnes-
kunskaper och en grundläggande demokratisk bas att stå på. 
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Men detta är inte tillräckligt. Skolan måste även utveckla en rad andra 
kompetenser och förmågor. Kreativitet, initiativförmåga, samarbetsförmåga, 
empati och självständighet är bara några av de kompetenser som idag efter-
frågas i arbetslivet och som verksamheten behöver bli mycket bättre på att 
utveckla. Lokaler där sådana lärmiljöer kan utvecklas ska ingå i samhälls-
planeringen och vara en integrerad del i blandstaden, ligga i centrala lägen, 
nära kollektivtrafikpunkter eller idrottsanläggningar.  
På Sockerbruksområdet kan ett ”Campus Beta” integrera nya lärmiljöer 
där olika åldersgrupper, vuxna och unga, samutnyttjar lokaler för skol-
bibliotek, musik, samlingar, föreningsliv och mycket annat.  

	Utveckla flexibla lärmiljöer vars innehåll kan förändras över 
tid.

Ung i Staffanstorp ska betyda delaktighet och inflytande
Ungdomar ska få delaktighet och inflytande. I de flexibla lärmiljöerna ut-
vecklas verksamheter för fritid där ungdomar är delaktiga. Delaktighet och 
inflytande skapas också i ungdomsråd och ungdomsparlamentet.

	Ungdomar ska göras delaktiga i utvecklingen av verksamheter 
för fritid. De ska ges inflytande i demokratiska former

	Samverkan med föreningsliv ska utvecklas.

Ett kommunalt arbetsmarknadsinintiativ 
Människors behov av ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) följer alltid 
arbetsmarknadsläget. Därtill kommer andra aktörers (Försäkringskassa, 
Arbetsmarknadsstyrelsen) förändringar i olika socialförsäkringssystem och 
arbetsmarknadsåtgärder. 
   En ökad efterfrågan på arbetskraft inom kommunens servicenäringar kan 
sänka kostnaderna för ekonomiskt bistånd trots ökad befolkningsmängd 
liksom arbetsmarknadsinsatser på kommunal nivå kan ge samma effekt. 
De statliga aktörerna samverkar på högre nivåer. På den kommunala nivån 

kan ett initiativ om samordning ge goda effekter. 
Initiera samordning med Försäkringskassa, Arbetsförmedling och Region 
Skåne inom rehabilitering och arbetsmarknadsåtgärder 

	Öka nätverksbyggande med och för företagare i kommunen.

Livsoasen utvecklas

Bibliotek blir mötesplatser för information
Folkbiblioteksverksamheten i Staffanstorp och Hjärup har 135 000 besök 
per år och lånar ut 200 000 böcker/media per år. Serviceefterfrågan gäller 
mer och mer informationssökning och mindre och mindre utlåning. Då 
behövs fler bibliotekarier och öppethållande behöver öka. Att kontakta 
biblioteket utan att besöka det blir vanligare och större lokaler behövs  
därför inte.

	Biblioteken utvecklas till informationsnoder

Utveckla Bråhögsbadet
Kommunens friluftsbad, Bråhögsbadet, håller öppet mellan ~15 maj - 1 
september. Resten av året är inomhusbassängerna öppna. 72 % av  
besökarna är barn och ungdomar upp till 17 år. Allmänheten står för 52 % 
av besöken, och simlubben Tritons verksamhet för 31 % och skolor/för-
skolor för 17 % av besöken. Det är kapacitetsbrist under inomhussäsongen 
både i bassäng och i omklädningsrum för alla besöksgrupper. Det behövs 
en helhetsöversyn av badets innehåll och volymer. Kapacitetsbrist och den 
ökande efterfrågan på badutbud är tydliga indikationer på behovet av en 
större och till innehållet bättre anpassad badanläggning.  

	Underlag för en större och mer innehållsrik badanläggning 
finns under perioden.



Livsoas med kultur
Kultur är en inspirerande del i vår livsoas och utvecklar människor intellek-
tuellt, emotionellt, kunskapsmässigt och mognadsmässigt. Konsthallsverk-
samhet, stöd till kulturföreningar och kulturorganisationer är exempel på 
kommunalt stödd kultur. 460 barn och ungdomar får idag undervisning i 
något musikinstrument och efterfrågan är stor. Intresse finns också för  
andra kulturformer som dans, bild, scenkonst, film med flera.  

	Kultur i framtidens lärmiljöer ska vara en del i vår livsoas.

Fortsatt satsning på idrott kompletteras med insatser för 
rekreation och friluftsliv
Föreningsliv inom idrott, rekreation och friluftsliv betyder mer än verksam-
het. De står för engagemang och delaktighet. Ett engagerat och aktivt  
föreningsliv bidrar till kommunmedborgarnas välbefinnande.
Begränsad tillgång till mark för rekreation och friluftsliv gör platser för 
spontanidrott och aktiviteter viktiga liksom idrottsplatser och hallar. Allt 
främjar god hälsa. Den nya Staffansvallen med en ny gräsplan, tre konst-
gräsplaner och klubbhus med omklädningsrum, bastu, cafeteria, klubbrum 
och samlingslokal stod klar 2011. Den kan bli grunden till utveckling av 
lärmiljöerna kring Hagalidskolan och också rikta sig utanför skolan.
   Kommunen stödjer, stimulerar och underlättar för föreningar att bedriva 
verksamhet genom ekonomiskt stöd. Tillsammans med subventionerade 
taxor och avgifter för att använda kommunens anläggningar möjliggör 
detta ett varierat utbud av barn-, ungdoms-, och även vuxenverksamhet. 
Fler invånare kommer att betyda större efterfrågan i hela kommunen men 
tydligast kommer det att märkas i Hjärup.

	Anläggningar för rekreation, spontanidrott och andra aktiviteter 
ska fortsatt ingå i kommunens utbyggnadsplaner 

	Idrottsplatsen i Hjärup ska ersättas med en större och  
modernare

	Hjärup behöver kompletteras med en fullstor idrottshall i slutet 
av perioden

	Den nya Staffansvallen utvecklas att bli en del i vår lokala lär-
miljö och för utåtriktade aktiviteter som exempelvis sommar-
fotbollsskola.

Föreningsverksamhet i samverkan är en viktig del av stadens liv
Föreningsverksamhet ger innehåll åt livsoasen, blir en del av stadslivet och 
ska präglas av människors lika värde, medmänsklighet, ansvarstagande, 
idealitet, mångfald samt möjlighet till påverkan. Föreningsverksamhet med 
dessa värderingar bidrar till samhörighet mellan människor, ökar den  
enskilda individens möjligheter till personlig utveckling samt utgör ett 
forum för deltagande i demokratiska processer och lägger grunden för en 
stark demokrati. Föreningarna ska vara öppna för alla och utveckla  
individen fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt.

Samverkan med Staffanstorps kommun utvecklar föreningslivet så att 
människors ideella och idéburna engagemang tas tillvara.
I kommunen verkar ungefär 90 föreningar, varav 43 bedriver verksamhet 
för åldern 4-19 år. En ökande befolkning leder till fler medlemmar, fler 
föreningar och ökad verksamhet. 

	Utveckla samverkan med föreningslivet. 
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Håll fram våra upplevelser
En turistbyrå har under 2011 öppnat i Staffanstorp. Kommunen tillhanda-
håller ett nyproducerat utbud av informationsbroschyrer om kommunens 
upplevelser, sevärdheter och besöksmål som också riktar sig till kommunens 
egna invånare. Samma information,  kommunkartor och information om 
evenemang hålls aktuell på kommunens webbsida.
Vår vision är att boplatsen Uppåkra ska utgöra en historisk stomme i vårt 
moderna samhälle! Med Uppåkra som grund ska kommunen utvecklas 
som besöksmål.

	Uppåkra ska utvecklas som besöksmål.

Områdesvisa riktlinjer
Utveckling och förtätning
av tätorter och större byar (1) 
Numreringarna hänvisar till karta i kapitlet konsekvenser sid 72.
En strategi för stadsliv och tidskvalitet utarbetas. Kollektivtrafikanalyser, 
gestaltningsanalyser och centrumanalyser – eller delar av sådana analyser - 
läggs till grund för detta. I första hand bör en sådan strategi utarbetas för 
centralorten Staffanstorp.

Utbyggnad på jordbruksmark
av tätorter och större byar (2)
Strategi för det urbana jordbrukslandskapet och dess påverkan av ut- 
byggnad i Staffanstorps kommun utarbetas. Mötet mellan jordbruksmark 
och utbyggnadsområden utformas så att det bland annat kan främja  
odling, rekreation och klimatåtgärder. Huvudmannaskapsfrågan analyseras. 

Bevarande och utveckling
av landsbygden (3) 
En strategi för hur hembygdskänslan kan utvecklas ska vara en av  
grunderna för hur utbyggnad av tätorter och byar sker. Den kan innehålla 
både fysiska och socioekonomiska identitetsbeskrivningar av vår bygds 
bevarandevärden.

Vattenfrågor (4)
En analys av frågor kring dagvatten och översvämningar görs. Även 
vattenförsörjningsfrågor och grundvattenförekomster i föroreningskänsliga 
områden ska studeras. Exempel på vad som ska behandlas är begränsning 
av hårdgjorda ytor i nya bebyggelseområden, samutnyttjande av vatten-
ansamlingar samt ökad biologisk mångfald.

Utbyggnad på jordbruksmark
utanför tätorterna (5)
Hela kommunen ska kunna nås av kollektivtrafik. Trafiksäkra skolvägar 
utvecklas. Landsbygden omkring var samhällen och byar ska göras  
tillgänglig för rekreation.

Karaktärsområden
på landsbygden (6) 
Utveckling av karaktärsområden ska föregås av analyser eller beskrivningar 
av området. Beskrivningen ska visa hur karaktärsområdets inriktning och 
utformning innebär att det bidrar till att skapa levande och attraktiv landsbygd.
Flackarps trädgårdsby ska ha en ekologisk inriktning.
Grevie-Beden ska ha en inriktning mot hästar och närproducerade produkter.
Vallby ska ha en inriktning mot hästar och landsbygdsverksamheter.



Hvilans Utbildning med trädgård, hem och design kompletterar Kabbarp 
som ska ha en inriktning mot besöksnäringen, närproducerade produkter, 
kolonilotter och hästar.
Gullåkra ska ha en inriktning mot kulturhistoria och mytiska lockelser som 
järnålderns processionsväg, offermosse och ”dricka brunn”.
Tirup ska ha en inriktning mot blomsterodling, trädgård, hem och design.

Utbyggnad av järnvägs- och spårvägstrafik (7)
Hållplats- och stationsnära områden ska analyseras med avseende på 
täthet, bostadsbebyggelse, verksamheter och lärmiljöer. Detta gäller håll-
platser för all kollektivtrafik. Buss är, intill dess järnväg och spårväg finns, 
huvudtransportmedel.  
   Kommunen ska aktivt verka för utveckling av kollektivtrafik. Staffans-
torps växande befolkning ska ges förbättrad busstrafik, en utbyggd 
Simrishamnsbana och spårvägar. Åtgärder för att bland annat minska  
bullerpåverkan samt öka upplevelsen längs järnvägen och spårvagnsspår 
ska studeras vidare. Vid dragningen av spårväg norrut mot Lund bör hänsyn 
tas till det framtida jordbruket, strandskydd, landskapsbild, fornminnen 
samt kulturmiljön kring Gullåkra. Både sociala och fysiska passager och 
mötesplatser ska utformas så att spårens barriäreffekter minimeras.

Utbyggnad av nya större vägar (8)
Nya vägdragningar ska ta hänsyn till det framtida jordbruket, strandskydd, 
landskapsbild, fornminnen och riksintresse för kulturmiljövård (Hjärup 
och Esarp).
   Passager över/under vägar ska minimera vägarnas barriäreffekter för  
människor, djur och växter. Vägutformning ska medge upplevelser av  
tätorter och utblickar längs med vägen.

Utbyggnad av yttre godsspår (9) 
Miljöaspekter såsom buller, påverkan på landskapsbilden och ianspråk-
tagande av jordbruksmarken studeras vidare.

Ombyggnad av kraftledningar (10) 
Samarbete med grannkommuner för att gemensamt hävda gällande lagstift-
ning och behov av markförläggning, andra ombyggnader och skyddsåtgär-
der vid ny koncession för kraftledning.

Utbyggnad av vindkraft (11) 
Möjlig utbyggnad bedöms vara genomförd under 2011.

Utveckling av Uppåkra (12)
Utvecklingen av UAC besökscentrum ska stödjas genom kommunal  
planering som utvecklar Uppåkraarvet som besöksmål och som en del i 
kommunens hembygdsidentitet. Uppåkra ska försörjas med kollektivtrafik. 
Exempelvis buss från stationen i Hjärup och Staffanstorp. 

Utbyggnad av verksamhetsområden (13)
En verksamhetsanalys tas fram för de olika verksamhetsområdenas  
inriktning och utformning. 

Utbyggnad av fyra spår genom Hjärup (14)
Utvecklingsmöjligheterna vid Hjärups station och stationsområdet ska  
utnyttjas när stambanan byggs ut.
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Särskild sammanställning 

Inledning

Inför antagandet av översiktsplanen ska kommunen upprätta en s.k. sär-
skild sammanställning (6 kap 16 § Miljöbalken). Detta är en utvärdering 
av arbetet med miljöbedömningen samt en redovisning av vilka åtgärder 
kommunen planerar för uppföljning och övervakning samt vem som an-
svarar för genomförandet. I miljöbalken regleras att denna redovisning av 
åtgärder för uppföljning och övervakning ska ske för de frågor som under 
planprocessen bedömts kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan. 
Arbetet med Framtidens kommun har grundat sig på fem identitetsbärare; 
hembygd, livsoas, tidskvalitet, stadsliv, inspiration som representerar den 
helhetssyn som präglat arbetet. Därför har den särskilda sammanställ-
ningen utökats till att även omfatta de viktigaste sociala frågorna, vilka 
beskrivs med utgångspunkt från folkhälsomålen. Den särskilda samman-
ställningen är en del av beslutsunderlaget inför antagandet av Framtidens 
kommun.

Detta har hänt:

Hur har miljöaspekterna integrerats i planförslaget?
Till samrådet gjordes en avgränsning av vilka konsekvenser som behövde 
utredas och samråd skedde med länsstyrelsen kring avgränsningen. Till 
utställningen har konsekvensbeskrivningen utvecklats och redovisar samlat 
ekologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser kopplat till en karta, för 
att göra det överskådligt. Miljöbedömningen har integrerats i konsekvens-
beskrivningen. Redovisningar har även gjorts av hur planen bidrar till att 
miljömålen samt folkhälsomålen uppnås. Under planprocessens gång har 
konsekvensbeskrivningen fungerat som en sammanfattning av planförslag-
et och dess konsekvenser och även använts som diskussionsunderlag vid 
förändringar av planförslaget. I arbetet med konsekvensbeskrivningen 
har mycket fokus legat på att göra konsekvensbeskrivningen tydlig och 
lättöverskådlig samt att lägga vikt vid både ekologiska, sociala och ekono-
miska konsekvenser.

Hur har konsekvensbeskrivningen och synpunkter från samråd 
beaktats?
Under samråd och utställning har medborgare, myndigheter, kommun-
ala nämnder och andra berörda haft möjlighet att lämna synpunkter 
på planförslaget inklusive konsekvensbeskrivningen. Synpunkter under 
samrådet som direkt berört utformningen av konsekvensbeskrivningen 
har handlat om att beskrivningen av konsekvenserna behöver förtydligas 
samt att miljömål och miljökvalitetsnormer ska beskrivas. Vikten att få 
med de sociala konsekvenserna har även påpekats. Till utställningen har 
konsekvensbeskrivningen fördjupats och kompletterats med bl.a. förslag 
till åtgärder (Så går vi vidare) och en tydligare beskrivning av de sociala 
konsekvenserna.
    I de synpunkter under utställningen som direkt berört utformningen av 
konsekvensbeskrivningen konstateras att konsekvensbeskrivningen bl.a. 
blivit tydligare och tar upp fler aspekter.  

Nedan följer en sammanfattning av de stora frågor som konsekvens-
beskrivits och där förändringar främst skett under planprocessen:

Ianspråktagande av jordbruksmark/bebyggelsetäthet
Från samråd till utställning har ianspråktagandet av värdefull jordbruks-
mark minskat genom att vissa utbyggnadsområden på jordbruksmark 
togs bort. Utbyggnaderna av Nordanå och Kyrkheddinge har minskats, 
karaktärsområdena har blivit färre till antalet och mindre till ytan och det 
större naturområdet vid Hjärup har tagits bort. Samtidigt har exploater-
ingsgraden ökats i de föreslagna utbyggnadsområdena och förtätnings-
potentialen inom tätorterna utnyttjats i större utsträckning. Syftet med 
karaktärsområdena har förtydligats till utställningen. Koncentrationen 
av bebyggelse och människor ger ett ökat underlag för service och mötes-
platser. Utvecklingen av karaktärsområden skapar en levande landsbygd 
och ger möjlighet till goda livsmiljöer.



Ianspråktagande av jordbruksmark i siffror
samråd  1400 ha (varav 600 för karaktärsområden och 170 ha för  
  verksamhetsområden)
utställning 840 ha (varav 240 ha för karaktärsområden och 200 ha   
  för verksamhetsområden)
antagande 840 ha (varav 240 ha för karaktärsområden och 200 ha   
  för verksamhetsområden)

Verksamhetsområden och områden med blandade funktioner
Från samråd till utställning har verksamhetsområdena i anslutning till 
Staffanstorp och Hjärup utökats. Även antalet områden med blandade 
funktioner i centrala lägen har ökats. Detta leder till fler arbetsplatser inom 
kommunen, vilket kan minska utpendlingen. Det innebär också att trygg-
heten kan öka, då områdena befolkas större delen av dygnet.

Spårtrafik
Från samråd till utställning har antalet föreslagna spårsträckningar och 
hållplatslägen minskats. Av i samrådet fyra spår för spårvagn återstår till 
utställningen ett spår, vilket är beläget i mellan Staffanstorps tätort och 
Lund central. Övriga anses inte kunna realiseras inom planperioden. Med 
färre spår och hållplatslägen ges färre antal människor tillgång till spår-
buren kollektivtrafik. Jämfört med dagsläget innebär dock förslaget en 
förbättring.

Grönstruktur
Från samrådet till utställningen har det föreslagna naturområdet väster 
om Hjärup tagits bort eftersom den skulle ta värdefull jordbruksmark i 
anspråk. I övrigt har förslagen kring grönstrukturen inte förändrats. Till 
antagandet har dock grönstrukturens innehåll och kvaliteter förtydligats. 
Tillgängliga grönområden av hög kvalitet är viktiga för folkhälsan och 
främjar fysiska aktiviteter.

Vilka alternativ har diskuterats?
I planprocessens inledande skede diskuterades ett antal olika principer för 
kommunens framtida utveckling, vilket beskrivs i konsekvensbeskrivnin-
gen. Framtidens kommunalternativet har valts för att bebyggelsen koncen-
treras till stationsnära lägen, bebyggelsen på landsbygden samlas i stället 
för att spridas ut och Uppåkra ges en framträdande roll.

Så går vi vidare:

Vilka åtgärder ska vidtas för uppföljning och övervakning och vem 
ansvarar för detta?
För att kunna utvärdera vad de förändringar vi gör inom kommunen leder 
till behöver vi kontinuerligt följa upp utvecklingen. Nedan har ett antal 
frågor kopplade till betydande miljöpåverkan respektive folkhälsomål valts 
ut med åtgärder, förslag till uppföljning samt vem som ansvarar för att 
uppföljningen sker.

Betydande miljöpåverkan  

Föreslagna åtgärders påverkan på 
odlingslandskapet och landskapsbilden

Förslag till åtgärder
Inte bara vid bostadsområden utan även vid planläggning av verksamhets-
områden, spårvägsdragningar och större vägar bör effektivt markutnytt-
jande eftersträvas.

Förslag till uppföljning
Uppföljning av exploateringsgrad och konsekvenser för jordbruket vid 
detaljplanläggning på åkermark.

Ansvar
Dokumenteras i samband med upprättande av detaljplaner där jordbruks-
mark tas i anspråk. 

    I samband med aktualitetsförklaring av översiktsplanen görs en samlad 
utvärdering. Kommunstyrelsen ansvarar för att detta underlag tas fram. 

Föreslagna åtgärders påverkan på 
energiåtgång och klimat

Förslag till åtgärder
Fortsätta att aktivt verka för att andelen kollektivtrafikresenärer ökar.

Förslag till uppföljning
Uppföljning av hur in- och utpendlingen utvecklas samt hur andel och 
antal resor med kollektivtrafik och cykel förändras.
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Ansvar
I samband med aktualitetsförklaring av översiktsplanen göra en utvärd-
ering av hur andelen kollektivtrafikresenärer sedan förra översiktsplanen 
har ökat. Som utgångspunkt behövs en nulägesbeskrivning. Kommunstyr-
elsen ansvarar för att dessa underlag tas fram.

Förslag till åtgärder
Vid utbyggnad av nya områden bör krav ställas på energieffektiva lös-
ningar. 

Förslag till uppföljning
I samband med detaljplanläggning ska energieffektiva lösningar följas upp. 

Ansvar
Dokumenteras i detaljplaner avseende ny bebyggelse där krav ställs på 
energieffektiva lösningar.  

    I samband med aktualitetsförklaring av översiktsplanen görs en samlad 
utvärdering. Som utgångspunkt behövs en nulägesbeskrivning. Kommun-
styrelsen ansvarar för att dessa underlag tas fram.  

Folkhälsomålen 

Ekonomiska och sociala förutsättningar

Förslag till åtgärder
Aktivt verka för att utveckla ett nära samarbete med näringslivet för fler 
arbetstillfällen i kommunen. 

Förslag till uppföljning
Uppföljning genom att följa hur många fler som arbetar inom företag i 
kommunen.

Ansvar
I samband med aktualitetsförklaring av översiktsplanen görs en samlad 
utvärdering. Som utgångspunkt behövs en nulägesbeskrivning. Kommun-
styrelsen ansvarar för att dessa underlag tas fram.

Förslag till åtgärder
Tillsammans med polis och region arbeta för att möta nya behov och skapa 
trygghet i samband med utbyggnad.

Förslag till uppföljning

Uppföljning genom trygghetsundersökningar.

Ansvar
I samband med aktualitetsförklaring av översiktsplanen görs en samlad 
utvärdering. Som utgångspunkt behövs en nulägesbeskrivning. Kommun-
styrelsen ansvarar för att dessa underlag tas fram. 

Barn och ungas uppväxtvillkor

Förslag till åtgärder
Fortsätta att utveckla metoder för föräldrastöd syftar till att förbättra sam-
spelet och relationen mellan barn och föräldrar i hemmet. 

    Införa specifika program som främjar hälsa, aktiviteter och goda lev-
nadsvanor, t.ex. goda kost- och motionsvanor, i skola och förskola.

Förslag till uppföljning
Uppföljning genom hälsoundersökningar inriktade mot barn och ungdo-
mar.

Ansvar
I samband med aktualitetsförklaring av översiktsplanen görs en samlad 
utvärdering. Som utgångspunkt behövs en nulägesbeskrivning. Kommun-
styrelsen ansvarar för att dessa underlag tas fram.



år kommun idagV
Utveckling och framtid börjar många gånger med en ordentlig titt i 

backspegeln och en betraktelse av nuläget. Det är viktigt att veta var 

vi står innan vi går vidare. Detta kapitel innehåller utvalda fakta som 

syftar till att ge en beskrivning av kommunen idag – befolkning, geo-

grafi, natur, kultur, miljö, företag, verksamheter, möjligheter och visio-

ner. Urvalet har gjorts med tanke på det som är viktigt för kommunens 

nuvarande och framtida identitet. För att göra tydligt hur planerna i 

Framtidens kommun - perspektiv 2038 knyts samman med kommunen 

av idag finns dessa inlagda på kartorna. 
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Läge och befolkning
Staffanstorps kommun har ett strategiskt 
läge mitt i den tättbefolkade sydvästra 
delen av Skåne. Malmö och Lund finns 
inom nära håll, Köpenhamn nås snabbt 
tack vare Öresundsbron. 

    Kommunens befolkning (21 667 in-
vånare 2008-12-31) är koncentrerad till 
två större tätorter, Staffanstorp (14 270 
invånare) och Hjärup (4 040 invånare). 
Dessa motsvarar tillsammans ca 85 % 
av kommunbefolkningen. Ytan om 108 
km2,  ger en befolkningstäthet på 199 
invånare/km2 (Skåne: 110 invånare/km2). 
Kommunens tillväxtprogram, Tillväxt 
7000, anger inriktningen att invånar-
antalet under de närmaste åren ska öka 
med 7 000 kommuninvånare.  



Prognoser från Region Skåne pekar på 
att Skånes befolkning kommer att fort-
sätta att öka under nästa 10-års period 
(2007-2017), i en takt  som ligger 
högre än övriga rikets. Av Skånes fyra 
regiondelar väntas befolkningsökning-
en fortsätta vara kraftigast i sydvästra 
Skåne, dit Staffanstorps kommun hör. 
Den stora inflyttningen från utlandet 
och från övriga Sverige ligger bakom 
den kraftiga ökningen. Däremot flyttar 
fler personer från sydvästra Skåne till 
var och en av de övriga regiondelarna 
än tvärtom.  

1980 16368 16368
1985 17393 17393
1990 17429 17429
1995 19062 19062
2000 19815 19815
2001 19967 19967
2002 20110 20110
2003 20238 20238
2004 20394 20394
2005 20602 20602
2006 20840 20840
2007 21208 21208
2008 21667 21667
2009 22260 21919
2010 23274 22511

Befolkningsutveckling med prognos enligt:
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Stark befolkningstillväxt
Kommunen har haft en stark befolkningstillväxt 
den senaste 10-årsperioden. Den genomsnittliga 
årliga befolkningsförändringen mellan 1996-
2006 har i kommunen varit 0,82 % (Skåne 0,80 
%), totalt nästan 1 800 personer. På tätortsnivå 
visar Hjärup en procentuellt mycket stor befolk-
ningstillväxt (bland de starkaste i Skåne) under 
hela 10-årsperioden. Staffanstorp tätort har dä-
remot haft en minskande befolkning under åren 
2000-2004, men övriga år en viss ökning. 

Befolkningens ålder
Befolkningens ålder följer det skånska genom-
snittet tämligen väl. I jämförelse med övriga 
Skåne har kommunens tätorter färre personer i 
åldern 20-24 år, samt till viss del i åldern 25-34 
år. 

    Gruppen 35-44 år är dock procentuellt be-
tydligt fler i Kyrkheddinge, Hjärup och utanför 
tätorterna än genomsnittet i Skåne. Staffanstorps 
tätort har en procentuellt större andel personer i 
åldern 55-74 år än övriga Skåne. När det gäller 
de riktigt gamla är dessa dock färre i kommunen 
än i övriga Skåne. På kommunnivå kan fram-
förallt tre åldersgrupper urskiljas, som har en 
större andel än övriga Skåne: 16-19 år, 35-44 år 
samt 55-64 år. 



Folkhälsa 
Ohälsotal per kommun redovisas av Riksförsäkringsverket och definieras 
som antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, 
rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning från social-
försäkringen per försäkrad. Antalet redovisade dagar per person i  åldern 
20-64 år är relativt lågt hos kommunens befolkning, vilket redovisas i 
nedanstående tabell.

Ohälsotal, dagar per person 20-64 år, per år
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Total rangordning Kommun Indexvärde 1)
1 Stockholm 71,5

29 Staffanstorp 108,8
37 Malmö 112,7
58 Lund 121,8
85 Lomma 129,1
122 Kävlinge 139,2
159 Svedala 150,4
186 Burlöv 156,4

1) Indexvärde = medelvärde för rangordning av 
skillnader mellan kvinnor/män.

Jämställdhet och mångfald
Enligt SCB:s senaste statistik ”Jämindex” är Staffanstorps kommun den 
mest jämställda kommunen i Skåne och ligger på plats 29 i riket. Indexet 
grundar sig på 15 variabler där skillnaden mellan kvinnor och män ger 
en rangordning för respektive variabel och som sedan sammanvägts till 
ett indexvärde. Variablerna berör bl.a. utbildningsnivå, förvärvsarbete, 
inkomster, utnyttjande av föräldrapenning, ohälsa, politisk representation 
och sysselsättning.

Ett utdrag ur statistiken ser ut så här:
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Mångfald uttrycks som andelen invånare som är utrikes födda. 
Cirka 10 procent är födda utrikes vilket är mycket mindre än i Malmö, 
Lund och Burlöv. Övriga kranskommuner har ungefär lika stor andel utri-
kes födda som Staffanstorps kommun.

Andel (%) utrikes födda
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Stor pendling
I Staffanstorps kommun har 74 % av de förvärvsarbetande (7 600 av 
10 220) sin arbetsplats utanför kommunens gränser. Samtidigt pendlar inte 
särskilt många personer till kommunen, vilket innebär ett stort pendlings-
underskott. Detta är vanligt för tätorter kring större städer, som Lund och 
Malmö.  
    För hela kommunen gäller att drygt 42 % (ca 3 200 personer) av pend-
larna har sin arbetsplats i Malmö och ca 35 % (ca 2 700 personer) i Lund. 
Nästan lika många (ca 2 600 personer) arbetar inom kommunens gränser. 
Utvecklingen under den senaste femårsperioden visar en svagt minskande 
utpendling till Malmö stad och Burlövs kommun samt inom kommunen. 
Utpendling till Lunds respektive Lomma kommun ökar något.

    På tätortsnivå känns mönstret igen. Av de 92 % av den förvärvsarbe-
tande befolkningen (ca 1 900 personer) som pendlar från Hjärup pendlar 
något färre personer till Lunds tätort (ca 600 personer) än till Malmö stad 
(ca 700 personer). Av de 78 % av den förvärvsarbetande befolkningen (ca 
5 100 personer) som pendlar från Staffanstorps tätort pendlar fler personer 
till Malmö stad (ca 2 000 personer) än till Lunds tätort (ca 1 500 personer). 
De som har både bostad och arbete inom Staffanstorps kommun har i störst 
utsträckning sitt arbete inom den egna tätorten.  
    Särskilt intressant är det faktum att väldigt få arbetsresor sker mellan 
Staffanstorps och Hjärups tätorter. 



Antal pendlare från kommun i Sverige till Själland
1997 2001 2005 2007

Staffanstorp man 15 21 56 113
kvinna 8 18 28 77

Burlöv man 18 37 72 173
kvinna 6 13 47 98

Kävlinge man 11 20 57 101
kvinna 7 9 17 61

Lomma man 8 24 45 80
kvinna 3 13 24 53

Svedala man 10 23 58 149
kvinna 6 13 44 100

Skåne man 1 382 2 443 5 550 10 687
kvinna 748 1 308 3 233 7 203

    Pendlingen till Danmark ökar ständigt. Under 2007 bodde 190 personer 
i Staffanstorps kommun som hade sitt huvudsakliga arbetsställe i Dan-
mark. Sedan Öresundsbron öppnade (år 2000) har antalet pendlare stadigt 
ökat.

    Av de personer som har sitt huvudsakliga arbetsställe inom Staffans-
torps kommun är hälften (50,1 %) också bosatta i kommunen. Av övriga 
arbetande bor ca 13 % vardera i Lunds kommun (710 personer) respektive 
Malmö stad (690 personer). 
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    Under de senaste 5 åren har inpendlingen ökat kraftigt, där 
Malmö stad står för den största ökningen (3,4 procentenheter). 
Däremot har inompendlingen (bostad och arbetsplats inom Staffans-
torps kommun) minskat med drygt 5 procentenheter under samma 
period. Den största andelen av befolkningen bor och arbetar inom 
den egna tätorten. 

    Medelavståndet mellan bostad och arbete (fågelvägen) för boende 
i Staffanstorps tätort är precis under 10 km. 

    Motsvarande för boende i Hjärup är mellan 10 och 12 km. Män i 
Staffanstorp och Hjärup pendlar i genomsnitt något längre sträckor 
(skillnad 2 km) än vad kvinnor gör. Tendensen i samhället är att vi 
kommer att pendla allt längre sträckor, med ökad trafik som resul-
tat. 

    Valet av färdmedel beror på en stor mängd faktorer. I Staffans-
torps kommun genomförs en förhållandevis hög andel resor med 
bil. Användningen av kollektivtrafik ligger i nivå med snittet i Skåne 
medan andelen som väljer gång och cykel är låg. Troligtvis beror 
det på att en stor andel av befolkningen pendlar till arbetsplatser 
utanför kommunen.

Så reser jag!
Färdmedelsfördelning (%) för boende i olika kommuner

Bil Buss Tåg Cykel Till fots Övrigt
Staffanstorp 70 8 5 9 6 1
Burlöv 57 9 10 10 12 3
Kävlinge 76 4 6 7 5 2
Lomma 68 10 2 10 8 2
Svedala 72 10 2 8 5 2
Skåne 58 9 5 15 12 2



Goda kommunikationer
Kartan visar de större buss- och tåg- 
linjer som genomkorsar kommunen. 
Vid varje linje finns redovisat det 
ungefärliga antalet enkelresor per 
segment och dygn. På vissa av vägarna 
finns även Vägverkets trafikflödes-
data angivet. Denna information kan 
användas för att förstå pendlingsrör-
elser från, till och genom kommunen. 
Järnvägen mellan Malmö och Lund är 
en av de mest trafikerade sträckorna i 
Sverige. Under stora delar av dygnet är 
kapacitetstaket nått. En utbyggnad till 
fyra spår på sträckan är nödvändig för 
att möjliggöra ökad trafik.
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Sysselsättning och privatekonomi
Bland de förvärvsarbetande i kommunen fördelar sig sysselsättningen mel-
lan olika branscher på nedanstående sätt. En närmare analys av tätorterna i 
Staffanstorps kommun har visat att det inte finns några större procentuella 
skillnader mellan dessa. Bland jämförelsekommunerna liknar Staffanstorps 
kommun mest Lomma kommun. 

Staffans-
torp

Burlöv Kävlinge Lomma Svedala

23,4 22,7 26,9 21,7 25,6

16,8 18,6 17,2 15,9 17,8

14,2 13,3 14,8 19,3 11,4
Övrig tjänsteproduktion 7,6 10,1 6,2 6,8 9,4

5,4 4,4 4,8 6,2 4,8
12,1 10,7 10,5 12,4 10,5

15,1 15,1 14,6 13,2 15,2
5,4 5,2 4,8 4,4 5,2

10 220 6 762 13 923 9 246 10 220

49,0 43,2 50,9 47,6 50,0

Övrigt

Totalt antal 
förvärvsarbetande

Andel av befolkningen 
(%)

Offentlig förvaltning
Utbildning
Hälso- och sjukvård, sociala 
tjänster

Tjänsteproduktion
Handel, restaurang och 
hotell
Fastighets- och 
uthyrningsverksamhet

Varuproduktion

Andel av de förvärvsarbetande 
(2007-12-31, %)

Invånarna i Staffantorps kommun har bland de högsta sammanräknade 
förvärvsinkomsterna i Skåne, men skillnaderna mellan mäns och kvinnors 
förvärvsinkomster är bland de största i Skåne. Samtidigt är medelinkom-
sten i Skåne lägre än både genomsnittet i Sverige och de andra storstads-

länen.

Medborgarkontoret i 
Rådhuset i Staffanstorp.



Näringsliv
Staffanstorps kommun är främst en boende-
kommun. Största arbetsgivare är kommunen 
med ca 1 100 anställda. Staffanstorps kommun 
uppfattas av många som ”orten med trädgårds-
möbler”.  

    I övrigt finns det få större företag men 
många enmansföretag. Detta är typiskt för en 
kranskommun i ett storstadsområde. Mängden 
egenföretagare i jämförelse med jämnstora 
skånska kommuner visar inte några särskilda 
avvikelser.

    Business Port Staffanstorps AB bildades 
2009 och har som syfte att stödja en positiv 
utveckling av både kommun och näringliv.

    Handelsföreningen bildades 2009 och har 
som syfte att profilera och skapa konkurrens-
kraftiga handelsföretag. 

Egna företagare 2006
Män Kvinnor

Antal sysselsatta Företagare 
i eget AB

Egen-
företagare

Företagare 
i eget AB

Egen-
företagare

0 - 10 - 19
1-4 119 369 28 151
5-9 64 6 13 1
10- 36 2 10 -
Totalt Staffanstorp 219 387 51 171
Totalt Lomma 192 310 54 173
Totalt Simrishamn 295 681 95 353
Antal i åldern 16 år och äldre Avser dagbefolkning
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De årliga variationerna i trygghetsindex påverkas även av olika omvärlds-
faktorer. Sådana faktorer kan till exempel vara influensaepedemier eller 
ungdomskravaller i närliggande kommuner. Antalet anmälda brott är ofta 
ett mått som kan påverka trygghetskänslan hos medborgaren. Staffanstorps 
kommun uppmanar alla verksamheter, samverkansparter och medborgare 
att anmäla brottsliga handlingar. Detta tillsammans med polisens planerade 
insatser inom t.ex. narkotikaområdet möjliggör identifikation av problem. 
Därmed kan insatser göras för att negativa trender ska vändas.  Antalet 
anmälda brott ser ut så här i jämförelse med några grannkommuner:

    I begreppet trygghet ligger förutom aspekter av upplevelsen av ett tryggt 
levnadsrum, även en positiv känsla av samhället. Det är viktigt för kommu-
nen att upprätthålla denna känsla, för att på så sätt ge utflyttade invånare 
en positiv minnesbild, vilket i sin tur får dem att komma hem igen, när det 
exempelvis är dags att bilda familj.

  

Trygghet är kommunens kännetecken
Staffanstorps kommun blev 2007, av WHO (FNs Världshälsoorganisa-
tion), certifierad som ”A Safe Community”. Endast drygt 150 av världens 
kommuner, varav 17 i Sverige, har klarat kraven för ”en säker och trygg 
kommun”. Dessa krav berör bland annat sådana områden som ekonomisk 
och social trygghet, goda uppväxtvillkor, sunda och säkra miljöer samt 
hälsofrämjande hälso- och sjukvård. I kommunen bedrivs säkerhets- och 
trygghetsarbete intensivt och strukturerat. En del är i form av återkom-
mande trygghetsundersökningar. Utvecklingen 2004 till augusti 2009 ser ut 
så här: 

Orsaken till ökningen 2008 för Staffanstorps kommun beror på en ökad 
upplevd otrygghet som inte har någon grund i konkreta brott.

   

Staffanstor Polisområdet Mellersta Skåne
2004 sep 2,06 1,79
2005 sep 1,97 2
2006 aug 1,79 1,79
2007 aug 1,7 1,52
2008 feb 2,03 1,79
2009 aug 1,88 1,64
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Staffanstor 1107
Burlöv 1347
Kävlinge 1097
Lomma 769
Svedala 956

Antal anmälda brott per 10 000 inv (2008)
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Kommunal service med hög kvalitet
I kommunen bedrivs många olika verksamheter som finansieras av kom-
munen. Inom flera områden svarar andra än kommunen för utförandet. 
Detta gäller framför allt förskolan men även till viss del skola samt vård 
och omsorg. Andelen med alternativa utförare ökar.

    För närvarande (2009) bedrivs följande andelar (%) av olika kommunalt 
finansierade verksamheter i kommunal respektive icke-kommunal regi.

För samtliga verksamhetsområden gäller att den icke-kommunala andelen 
ökar. Beträffande stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS-verksamhet) samt markteknik har redan all verksamhet överförts till 
icke-kommunal regi.

En bra skola och god utbildning
De flesta barnen i de yngre skolåren har mindre än en km gångväg till sko-
lan. I Staffanstorps kommun är det, jämfört med Skåne, en hög andel av 
eleverna som går ut grundskolan som också är behöriga till gymnasiet. Det-
samma gäller andelen behöriga till högskolan av de som gick ut gymnasiet.

Av Hjärups samtliga avgångselever var 96 procent (högst andel i kommu-
nen) behöriga till gymnasieskolan. Elever i Staffanstorps tätort och boende 
utanför tätorterna ligger däremot inte lika högt, dock över genomsnittet i 
Skåne. 

I Hjärup har mer än hälften i åldern 20-64 år studerat på högskolan medan 
endast var tredje gjort det i kommunen i övrigt. I jämförelse med Lomma 
kommun har Staffanstorps kommun en väsentligt lägre andel personer med 
eftergymnasiala studier.

Procent

Andel behöriga 
till gymnasiet av 
de som gick ur 
grundskolan 

2002

Andel behöriga 
till högskolan av 
de som gick ur 
gymnasiet 2002 

Andel behöriga 
till gymnasiet av 
de som gick ur 
grundskolan 

2008

Andel behöriga 
till högskolan av 
de som gick ur 
gymnasiet 2008

Glesbygd 97 96 96 82
Hjärup 92 87 98 86
Staffanstorp 94 82 90 84
Staffanstorps kommun 94 85 92 84
Skåne 86 81 87 86

Procent 
Kommunal regi

Icke-kom-
munal regi

Förskola 65 35
Skola 95 5
Vård och omsorg om funktionshindrade 0 100
Äldreomsorg 50 50
Kommunalteknik (gator, vägar, va, park mm) 0 100
Fritids- och kulturverksamhet 100 0

Högsta uppnådda utbildningsnivå, personer 20-64 år (2007-12-31)
Procent Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial

Glesbygd 18 45 41
Hjärup 8 37 56
Kyrkheddinge 13 54 33
Staffanstorp 15 51 34
Staffanstorps kommun 13 47 39
Burlövs kommun 20 50 30
Kävlinge kommun 14 50 36
Lomma kommun 9 37 54
Svedala kommun 16 54 30
Skåne 16 47 37
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Förskola och skola i Staffanstorps 
kommun har sedan länge ett gott rykte, 
långt utanför kommunen. Dessutom 
har tillgången på, framförallt förskola, 
varit god. Detta har för många varit 
avgörande för beslutet att flytta till 
kommunen.

    Ett mått på den goda kvaliteten och 
det goda ryktet som kommunen har, är 
de framstående placeringar kommunen 
erhållit i Lärarförbundets årliga ran-
king av Bästa skolkommun. Kommu-
nen placerade sig 2007 som den 11:e 
bästa förskole- och skolkommunen i 
Sverige. År 2006 var placeringen 9:a, 
2005 3:a, 2004 14:e och 2003 3:a.

Förskola
Förskolorna ska lägga grunden för ett 
livslångt lärande där varje barn stimu-
leras utifrån sitt behov i en pedagogisk, 
lekfull miljö, där föräldrarna tryggt 
kan lämna sina barn. Förskoleverksam-
heten är till för barn mellan 1 – 5 år, 
vars föräldrar antingen förvärvsarbetar, 
studerar, är arbetslösa eller är hemma 
med nyfödda syskon. 



Skola
Grundskola
Grundskolan omfattar förskoleklass (F) till och med skolår 9. Det finns 
elva kommunala skolor och två fristående skolor (2009). Skolårsindelning-
en är numera enhetlig i kommunen med F-5 skolor och 6-9 skolor. Föräld-
rarna har rätt att välja skola för sina barn i mån av utrymme. 

    I förskoleklass (6 år) budgeteras 2008 för drygt 300 barn och i grund-
skola (skolår 1-9) för knappt 2 800 barn och ungdomar.

Gymnasiala utbildningar
Staffanstorps kommuns elever i gymnasieskola går huvudsakligen på av 
kommunen köpta platser i Malmö och Lund. Kommunen har också elever 
på riksrekryterande skolor. Kommunen betalar för dessa elever.

    Cirka 700 gymnasieelever reser dagligen till Lund och 100 till Malmö.

På kommunens individuella program, Kometskolan, är cirka 50 elever 
inskrivna.

Tätort
Skolår F-5 Skolår 6-9 Skolår F-5 Skolår 6-9

Staffanstorp Anneroskolan Centralskolan Montessori
Bråhögsskolan Hagalidskolan
Borggårdsskolan
Mellanvångsskolan
Stanstorpsskolan

Hjärup Hjärups skola Hjärupslundsskolan Skånska småsta-
dens Kulturskola

Kyrkheddinge Kyrkheddinges skola
Tottarp Tottarps skola

Kommunala skolor Fristående skolor

Den kommunalt finansierade verksamheten bedrivs i kommunala förskolor, 
kommunala familjedaghem, fristående förskolor samt i s.k. öppna för- 
skolor. Den som är hemma med sitt barn kan besöka den öppna förskolan 
och delta i aktiviteter tillsammans med andra barn och föräldrar. Föräld-
rarna har, i mån av plats, rätt att välja förskola för sina barn.

    Det finns sammanlagt elva kommunala förskolor samt kommunal famil-
jedaghemsverksamhet. Dessutom finns tolv fristående förskolor.

•	 Staffanstorp, 14 förskolor

•	 Hjärup, 7 förskolor

•	 Kyrkheddinge, 1 förskola

•	 Nordanå, 1 förskola

•	 Staffanstorp, 1 öppen förskola

•	 Hjärup, 1 öppen förskola

Utöver läroplanen för förskolan styrs verksamheten av kommunens styr-
dokument, barn- och utbildningsplanen.

    I Staffanstorps kommun går praktiskt taget alla barn (1-5 år) i försko-
lan. Användningen har ökat de senaste åren och är högre än i andra kom-
muner.

    I förskolan (1-5 år) finns 2008 ca 1330 barn samt 80 barn i familjedag-
hem.
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Inom kommunen finns även Hvilan Utbildning med trädgårds- och florist-
skola. Skolan erbjuder gymnasieprogram, vuxenutbildningar och yrkes-
kurser. Hvilan Utbildning är en fristående skola och har cirka 250 stude-
rande. 

    För kommunens gymnasieutbildning budgeteras 2008 för 965 elever. 

Skolbarnsomsorg/fritidshem
Skolbarnsomsorg vänder sig till skolpliktiga barn till och med 12 års ålder, 
som är i behov av omsorg efter skolan.

Skolbarnsomsorg finns vid samtliga grundskolor med F-5 verksamhet.

För skolbarnsomsorgen (6-12 år) budgeteras 2008 för ca 1200 barn.

Särskola
Särskolan syftar till att ge begåvningshandikappade barn och ungdomar en 
utbildning anpassad efter varje elevs förutsättningar. Den ska så långt det 
är möjligt motsvara den som ges i grundskolan och gymnasieskolan. Kom-
munen är huvudman för särskolan. Vissa elevers undervisning sker inte-
grerat i kommunens grundskola och vissa utbildningsplatser köps externt, 
främst från Lunds kommun.

 

Vuxenutbildning
Kommunal vuxenutbildning består av kompetensgivande utbildningar i fri-
stående ämnen och kurser som vänder sig till dem som fyllt 20 år, eller om 
de är yngre, som inte har fullföljt gymnasieutbildningen. Eleven kan läsa in 
enstaka ämnen och/eller kurser eller kombinera dessa så att de leder till ett 
fullständigt betyg. Kommunen bedriver ingen egen kommunal vuxenutbild-
ning utan köper kurser av andra anordnare.

    Vuxenutbildningen finns för både grundskole- och gymnasienivå samt 
för elever tillhöriga särskolan, totalt för sammanlagt ca 140 helårsplatser.



Vård och omsorg skapar trygghet
Äldreomsorg
I äldreomsorgen har socialnämnden följande 
utgångspunkter:

•	 Livet ska främst levas hemma

•	 Förebyggande arbete och insatser är 
viktiga

•	 Rehabilitering ska i första hand genom-
föras i hemmet

•	 Bostäder och miljöer ska ur handikapp-
synpunkt vara tillgängliga

•	 Bistånd ska i största möjliga grad 
utföras tillsammans med den  
enskilde – inte åt

•	 Kommunen ska aktivt uppmuntra 
samordna och marknadsföra frivillig 
verksamhet.

Kommunen har, jämfört med andra kom-
muner, en liten andel personer över 65 år. 
Antalet personer i åldersgruppen 65 år 
och äldre kommer emellertid framöver att 
öka kraftigt. I kommunen har åtgärder 
för att underlätta kvarboende i den egna 
bostaden prioriterats. Detta bland annat 
genom tillhandahållande av särskilt ser-
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viceförberedda lägenheter, s.k. Safety 
Living, genom satsning på öppen 
dagverksamhet kallad Medelpunkten, 
m.m. Många äldre bor i villa och ett 
kvarboende innebär att nya sätt att 
erbjuda service måste prövas under 
perioden. 

Kommunen erbjuder inom äldre-
omsorgen:

•	 Särskilt boende (Magnoliagården, 
Pilegården och Klöverlyckan)

•	 Korttidsvård (kortvarigt avlast-
ningsboende, rehab-boende och 
vård i livets slutskede)

•	 Dagverksamhet. Öppen verksam-
het för att ge social stimulans och 
aktivitet

•	 Vård i ordinärt boende. Hem-
vård i form av hemsjukvård och 
hemtjänst

•	 Färdtjänst/riksfärdtjänst

•	 Annat stöd (tekniska hjälpmedel, 
bostadsanpassning, hemvårdsbi-
drag). 



Individ- och familjeomsorgen arbetar i första hand utifrån frivilliga insatser 
och i samråd med sina klienter.

Individ- och familjeomsorgen kan efter behovsprövning bl.a. erbjuda:

•	 Ekonomiskt bistånd

•	 Insatser för barn och unga

•	 Insatser och vård för missbrukare

•	 Stöd till brottsoffer med särskilda behov.

Individ- och familjeomsorgen tillhandahåller även:

•	 Familjerätt med bl.a. samarbetssamtal

•	 Budgetrådgivning och stöd vid ansökan om skuldsanering

•	 Fältgrupp (vänder sig till alla unga i kommunen mellan 12-18 år).

samt i samarbete med andra kommuner:

•	 Kriscentrum för barn, kvinnor och män

•	 Familjerådgivning

•	 Social jour.

Vård och omsorg om funktionshindrade
Kommunen ansvarar för boende och sysselsättning för personer med 
funktionshinder. Yngre funktionshindrade ska ges möjlighet att flytta från 
föräldrahemmet till egen bostad. Bostäderna för funktionshindrade ska 
integreras med övriga bostäder. Utemiljön ska förutom att vara fysiskt 
tillgänglig upplevas som trygg att vistas i.

Verksamheten bedrivs i följande former 

•	 Gruppbostäder, fullt utrustade lägenheter integrerade i ett gemensamt 
hus där det även finns gemensamhetsutrymmen som kök, dagrum och 
trädgård att tillgå. Personal tillgänglig dygnet runt.

•	 Boendet Planeten Lägenheter för eget boende med hjälp och stöttning 
av personal både dag- och nattetid 

•	 Serviceboendena Torget och Nevisborg Fristående lägenheter med 
tillgång till personal vissa tider på dygnet

•	 Lyckans kortidsboende Biståndsbeviljat boende för korta perioder/ 
Personal dygnet runt

•	 Dagcenter i Staffanstorp

•	 Träffpunkt i Staffanstorp för personer med psykiska problem. 

Individ- och familjeomsorg
Individ- och familjeomsorgen vänder sig till alla som bor och vistas i kom-
munen. Verksamheten utgår framförallt från vad som anges i socialtjänst-
lagen, föräldrabalken, lagen om vård av unga samt lag om vård av miss-
brukare i vissa fall.
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Kultur och fritid för olika intressen
Bibliotek
Bibliotek finns i Staffanstorps tätort och i Hjärup. Dessutom finns skol-
bibliotek och bibliotek i äldreomsorgen. Kommunen har en, jämfört med 
andra kommuner, hög bokutlåning per invånare. Biblioteken inriktas 
särskilt mot barn och unga.

    I anslutning till biblioteket i Staffanstorps tätort finns kommunens 
konsthall.

Musikskola
Musikskolan vänder sig till huvudsakligen till barn och unga i förskola till 
och med gymnasieskola. Verksamheten bedrivs i särskilda lokaler i Staffans-
torps tätort samt i olika skollokaler i hela kommunen. I verksamheten med 
instrument, sång och ensemble deltar knappt 600 personer, främst barn och 
unga. 

Idrotts- och fritidsanläggningar
Kommunen ansvarar för och tillhandahåller idrottsplatser, bollplaner och 
andra markanläggningar. Vidare har man ansvar för fyra idrottshallar samt 
ytterligare andra specialidrottsanläggningar. Lokalerna används huvudsak-
ligen för verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar i åldern 4 till 19 
år.

Bråhögsbadet
Består av simhall och friluftsbad i Staffanstorps tätort. Bråhögsbadet är 
öppen för allmänhet och skolor samt föreningar. Anläggningen är öppen 
6 dagar i veckan, sammanlagt ca 2 800 timmar om året. Bråhögsbadet är 
välutnyttjat och har sammanlagt cirka 130 000 besök om året.

Fritidsgårdar
Verksamheten riktar sig till kommunens ungdomar från åk 6 till 18 år och 
bedrivs i fritidsgården Skåningen i Staffanstorps tätort och fritidsgården i 
Forum Hjärup.



Naturmiljö
Staffanstorps kommuns naturmiljö är utpekad och 
skyddad på flera olika nivåer. Det finns ett område 
av riksintresse för naturmiljövården och två områ-
den som omfattas av landskapsbildsskydd. Dess-
utom finns en Landskapsanalys för gränsområdet 
mellan Lunds och Staffanstorps kommun (2008) 
som behandlar området mellan Lund och Hjärup. 
Dessa områden kan man läsa mer om på sid 64.

    Länsstyrelsen har upprättat naturvårdsprogram 
som redovisar områden med storskaliga terräng-
former och landskapsbild samt särskilt värdefull 
natur. I detta pekas områden ut med särskilt höga, 
mycket höga eller höga naturvärden (utmärkta med 
namn på kartan). Länsstyrelsen har i samarbete med 
Region Skåne, kommunen m.fl. pekat ut de mest 
värdefulla tätortsnära områdena för naturvård och 
friluftsliv för varaktigt skydd och förvaltning. De 
föreslagna områdena är schablonmässigt avgrän-
sade, vilket särskilt gäller stråken utmed vattendra-
gen. Den slutliga avgränsningen av ett område som 
ska skyddas sker först i genomförandeskedet som 
föreslås till två femårsperioder.

    I Staffanstorps kommuns Naturvårdsplan redo-
visas hotade växt- och djurarter, ekologiskt käns-
liga områden samt 23 områden med särskilt höga, 
mycket höga och höga natur/rekreationsvärden. I 
Naturvårdsplanen görs ställningstaganden till hur 

kommunen vill säkerställa utpekade områden. 
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Rekreation och turism –  
med stor potential
Inom kommunen finns det inte särskilt 
många möjligheter för invånarna att 
röra sig fritt i naturen. Mindre än 10 % 
av kommunens yta består av allemans-
rättsligt tillgänglig mark. Ett sätt för att 
förbättra detta är beträdor (markägare 
upplåter och underhåller stigar för fot-
gängare och ryttare) som idag finns vid 
Kolböra mosse.



Vatten påverkar
Vattnet är en strategisk framtidsfråga för hela 
Europa. Staffanstorps kommun arbetar ge-
mensamt och systematiskt med vattenfrågorna 
inom ramdirektivet för vatten för att nå målet 
om en god vattenstatus i framtiden. 

    Två större vattendrag, Höje å och Sege å 
med Torrebergabäcken, flyter genom kom-
munen. En mindre sjö finns vid Vallby mosse 
och dessutom finns cirka 130 dammar och 
småvatten som tillsammans med våtmarker 
fungerar som vattenmagasin. De utjämnar 
vattenföringen under året och minskar där-
med risken för torka och översvämningar. Att 
fördröja dagvatten genom nyanläggning och 
restaurering av öppna dagvattenlösningar, t.ex. 
våtmarker och dammar pågår. Dessa fungerar 
som biologiska filter för bl.a. kväve och fosfor. 
Dessa miljöer är dessutom viktiga för en lång 
rad växter och djur och gynnar den biologiska 
mångfalden i odlingslandskapet samt ökar 
åarnas värde ur rekreationssynpunkt.

    Den ekologiska statusklassningen visar att 
Sege å/Torrebergabäcken har bedömts som 
otillfredsställande och Höje å har bedömts ha 
en dålig status. Statusklassningen för grund-
vattnet är god, men eftersom det finns risk för 
försämring anser man att den kemiska och 
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kvantitativa statusen är i riskzon. De faktorer som påverkar vattnets status 
mest är jordbruket, hårdgjorda ytor, förorenade områden, transportinfra-
strukturen samt enskilda avlopp. Kommunen arbetar på flera olika sätt 
för att förbättra vattnets kvalitet. Genom Sege ås Vattendragsförbund 
och Höje å Vattendragsförbund deltar kommunen i mellankommunala 
samarbeten som syftar till att genomföra en förbättring av den ekologiska 
statusen för de båda vattendragen. Detta sker exempelvis genom anläggan-
de av dammar och genom kontrollprogram/recipientkontroll för de båda 
recipienterna. Under 2010 kommer vattenråd att bildas inom respektive 
avrinningsområde. 

    Kommunen arbetar aktivt för att minska antalet enskilda avlopp och 
med framtagande av en VA-plan. Dikningsföretagen har inventerats. För 
några områden finns översiktliga dagvattenutredningar; Grevie-Beden, 
Kyrkheddinge och Nordanå.

    Genom kommunen går den underjordiska Alnarps-Skivarpsströmmen 
som är en av Sveriges största grundvattenförekomster. Den underjordiska 
dalgången är 5-6 km bred och grundvattnet rör sig från söder mot nord-
väst. För övervakning och kontroll av grundvattentillgång och kemisk 
status bildades Samarbetskommittén för Alnarpsströmmen 1964 där 
Staffanstorps kommun verkar för att kontroll- och övervakningsprogram 
genomförs och för att lämpliga åtgärder vidtas för att skydda grundvatten-
resursen. Inom Staffanstorps kommun finns grundvattentäkter i Grevie (VA 
SYD) och inom den östra delen av Staffanstorp (Sockerbolagets tidigare 
grundvattentäkter). 

Lokalt 

omhändertagande

Fördröjning vid källan Trög avledning Samlad fördröjning

Recipienten/vattendraget

Olika kategorier av öppna dagvattenlösningar



Den goda jorden
Kommunen kan morfologiskt delas in i två olika 
landskapstyper; slättområdena där jordarten 
består av i stort sett stenfri moränlera och där 
jordmånen är mycket bra för odling, och back-
landskapet där jordartsförhållandena är mer 
varierade och odlingsförhållandena något sämre. 
Den dominerande jordarten i markytan är baltisk 
moränlera som inom begränsade områden över-
lagras av sand eller lera. 

    Jordbruket är viktigt då det ger oss arbetstill-
fällen, livsmedel, öppna landskap och en levande 
landsbygd. Den näringsrika baltiska moränen 
bidrar till att jordbruksmarken i Staffanstorps 
kommun har åkerklassen 8-10 och tillhör 
Europas bästa. I princip all mark mellan be- 
byggda områden består av jordbruksmark (80% 
av kommunens yta) och varje beslut om exploa-
tering måste vägas mot jordbrukets intressen. I 
många områden är marken täckt av tjock lerjord 
som inte släpper igenom särskilt mycket vatten, 
vilket medför risk för översvämningar. 

    Marken används främst för livsmedelsproduk-
tion, d.v.s. växtodling, med ca 115 producenter 
med korn, vete och sockerbetor som de domine-
rande grödorna. Av den totala jordbruksmarken, 
8 501 ha, i kommunen var ca 154 ha KRAV-
godkänd 2007. Det finns även producenter av 
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nötdjur (7st), får och lamm (6st) och svin 
(4st). Antalet betesdjur är få i kommunen, 
men hästhållningen är stadigt stigande. 

    Kommunen arbetar tillsammans med bl.a. 
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Skånska 
Lantmännen, Ekologiska odlarna, KRAV, 
Länsstyrelsens lantbruksenhet och Hvilan 
Utbildning för att jordbruksmarken brukas 
på ett långsiktigt hållbart sätt. Användare av 
kemiska bekämpningsmedel som lantbruka-
re, trädgårdsodlare, entreprenadfirmor o.s.v. 
informeras om vikten av en korrekt han-
tering av kemiska produkter samt möjliga 
alternativ. Vid kommunens tillsyn lämnas 
information om lämplig gödselhantering.

Den goda jorden i Staffanstorps kommun.



Många hästar
Det finns många hästgårdar i Staffanstorps 
kommun, ca 120 stycken med totalt ca 430 
hästar (2009). Trots det stora antalet hästar 
är de inte tillräckligt många för att täcka be-
hovet av betesdjur som behövs för att hålla 
våra landskap öppna.

    Kartan visar kända stallanläggningar. 
Många finns i Grevie/Beden-området men 
är i övrigt väl spridda i kommunen. Väster 
om Staffanstorps tätort, i Kabbarp, planeras 
ett nytt ridcenter. För många hästägare är 
det svårt att motionera sina hästar eftersom 
kommunen har lite allemansrättsligt till-
gänglig mark och få ridstigar.
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Kulturmiljö
I Staffanstorps kommun finns många olika kultur-
historiskt intressanta miljöer, stråk och byggnader 
som har pekats ut och skyddats på olika nivåer. Det 
finns tre områden av riksintresse för kulturmiljövår-
den, se vidare sid 64. 

    I länsstyrelsens kulturmiljöprogram pekas miljöer 
med olika typer av kulturhistoriska värden ut som 
bör bevaras, vårdas och utvecklas. Det kan vara 
byggnader, markanvändning, fornlämningar, struk-
turer eller immateriella samband. I Staffanstorps 
kommun lyfts tolv miljöer som särskilt värdefulla 
kulturmiljöer, varav tre ingår i olika kulturmiljöstråk 
(utmärkta med namn på kartan).

    De skånska vägarna är en viktig del av kultur-
landskapet. Vägverket och Region Skåne har i 
”Vägen – Ett kulturarv” redovisat och klassificerat 
det befintliga vägnätet ur kulturhistorisk synpunkt. 
I Staffanstorp finns kulturvägar med mycket höga 
och höga kulturhistoriska värden.

    I Kulturminnesvårdsprogrammet för Staffanstorps 
kommun beskrivs och avgränsas ett 50-tal tidsty-
piska äldre bebyggelseområden som bör bevaras. De 
utpekade miljöerna är skyddade genom områdesbe-
stämmelser, se vidare sid 125.

    Kommunen är mycket rik på fornlämningar varav 
en av landets främsta finns på höjden vid Uppåkra. 



    Vid arkeologiska utgrävningar av ett centralt område i bosättningen har 
man funnit en mängd lämningar av hus och gårdar. Bland dessa påträffas 
en unik byggnad som genom sin säregna konstruktion, sin långa livstid och 
sina uppseendeväckande fynd, kommit att få beteckningen kulthus eller 
ceremonihus.  
    Trots att endast mindre områden av fyndplatsen ännu undersökts så är 
arkeologerna övertygade om att Uppåkra har fungerat som ett ekonomiskt, 
politiskt och religiöst maktcentrum för en stor del av regionen. Kanske har 
Uppåkra varit kungssätet för ett skånskt rike. 

    Arbete har inletts i samarbete mellan Lunds Universitet, Region Skåne, 
Lunds kommun och Staffanstorps kommun i avsikt att skapa Uppåkra 
Arkeologiska Center. Staffanstorps kommun står för initiativ och den in-
ledande ekonomiska satsningen.

    Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center bildades hösten 2009 och ska 
förvalta fornlämningen Uppåkra och leda arbetet vidare med utvecklingen 
av Uppåkra som vetenskapligt och besöksinriktat center.

Det historiska arvet
Det som idag är det moderna Staffanstorp började växa fram runt gäst-
giveriet som låg strategiskt där vägarna Malmö-Dalby och Lund-Klågerup 
korsade varandra. Namnet Staffanstorp fastställdes av kung Oscar II när 
järnvägen mellan Lund-Trelleborg byggdes 1875 och stationen vid gästgi-
veriet skulle ha ett namn. 1885 byggdes Sockerbruket som blev den första 
större industrin och sedan följde järnvägen Malmö-Simrishamn, som drogs 
via Staffanstorp 1892. Kommunen Staffanstorp bildades 1950 vid den 
stora kommunsammanslagningen. 12 mindre kommuner slogs samman: 
Bjällerup, Brågarp, Esarp, Flackarp, Görslöv, Knästorp, Kyrkheddinge, 
Mölleberga, Nevishög, Särslöv, Tottarp och Uppåkra. Minst var Mölleber-
ga med 157 invånare, Nevishög störst med 1 347. Staffanstorps kommun 
”föddes” alltså med 5 771 invånare. 
    Uppåkra, mellan tätorterna Hjärup och Staffanstorp, har vid de senaste 
årens arkeologiska undersökningar visat sig vara Sydsveriges största, fynd-
rikaste och mest långvariga järnåldersbosättning. På denna plats har det 
funnits en stadsliknande bebyggelse och en intensiv verksamhet under en 
period som sträcker sig över mer än ett årtusende, från århundradet f. Kr. 
till cirka 1000 e. Kr. Gullåkra mosse var en religiös mötesplats både före 
och efter Uppåkra. Gullåkra mosse var den troliga offerplatsen för Uppå-
kras invånare. Mossen ligger ca 2 km sydöst om Uppåkra och användes 
som offerplats redan under yngre stenåldern.

Uppåkra Arkeologiska Center
Fyndplatsen i Uppåkra sträcker sig över ett 40 hektar stort område med 
tjocka kulturlager. Regelbundna avsökningar med metalldetektor har 
hittills resulterat i över 25 000 fynd, merparten i brons men även rikliga 
mängder föremål i silver, guld och järn förekommer. Fynden visar på att 
man har haft ett högt utvecklat lokalt hantverk men även ett omfattande 
handelsutbyte med stora delar av Europa.

Guidad visning av utgrävningsområdet i Uppåkra. Fynd från utgrävning i Uppåkra. 
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Planer och bestämmelser
Tidigare gällande översiktsplan är upprättad 
2002. 

    Inom ramen för Framtidens kommun har 
fördjupningar av översiktsplanen upprättats för 
Hjärup, Kyrkheddinge och Nordanå. 

    För bebyggelseområdena i Staffanstorp och 
Hjärup gäller detaljplaner av varierande ålder. 
Dessutom finns detaljplaner för delar av Kyrk-
heddinge, Nordanå och Flackarp. På landsbyg-
den finns spridda detaljplaner i Grevie-Beden, 

Stora Uppåkra och Knästorp.

    I syfte att bevara kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelsemiljöer har områdesbestämmelser an-
tagits för de äldre byarna och för ett antal min-
dre bebyggelseobjekt inom totalt ca 50 områden, 
se karta Kulturmiljö på sid 123.

    Inom kommunen finns 13 områden med s.k. 
samlad bebyggelse med särskilda krav enligt PBL 
beträffande bygglovplikten.  



Energi
Staffanstorps kommun har inom ramen för 
Framtidens kommun inlett ett arbete med att ta 
fram en energiplan för att planera den framtida 
energiförsörjningen. 

    Inom kommunen svarar fyra nätägare för 
eldistributionen; Staffanstorps Energi, E.ON, 
Lunds Energi och Skånska Energi. Flera större 
kraftledningsstråk korsar kommunen. Kraft-
ledningar och transformatorstationer omges av 
magnetiska fält och är försedda med skyddsav-
stånd. Säkerhetskrav intill större kraftledningar 
regleras av starkströmsförordningen.
    Redan i tidigare översiktsplan (ÖP 2002) har 
Staffanstorp lagt ut reservat för omläggning av 
kraftledningar i kommunens västra del samt lagt 
ut områden där kraftledningen föreslås markför-
läggas.  

    E.ON Gas svarar för naturgasdistribution 
i kommunen. Swedegas stamledning för gas 
passerar kommunens västra delar i nord-sydlig 
riktning. Kring ledningar gäller krav på skydds-
avstånd till bebyggelse enligt zonindelning med 
hänsyn till befolkningstäthet och bebyggelse.

    I Staffanstorps centralort finns ett biobräns-
leeldat fjärrvärmeverk som försörjer ca 500 
fastigheter. 
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    I Nordanå finns en närvärmecentral 
som eldas med havre och flis till vilken en 
förskola och ca 50 s.k. passivhus är an-

slutna.

    Det kan finnas förutsättningar för 
utnyttjande av geotermisk energi inom 

kommunen.

    Förutsättningarna för vindkraft har 
studerats i en utredning, Vindkraftsut-
redning, Staffanstorps kommun, 2001. 
Vindtillgången är god i hela kommunen 
och det finns 2009 tre, varav två större, 
vindkraftverk. Ett av de större verken står 
i det av utredningen utpekade intresseom-
rådet för vindkraft i kommunens nord-
västra del.  

Teknisk försörjning

Vatten, avlopp och dagvatten
Den största delen av bebyggelsen i Staf-
fanstorps kommun är ansluten till det 
kommunala vatten- och avloppslednings-
nätet. Kommunen har ingen egen vatten-
produktion utan är en av fjorton delägar-
kommuner i Sydvatten. Dricksvattnet som 
levereras till Staffanstorp produceras vid 



Miljö- och riskfaktorer  

Buller
De stora bullerkällorna i kommunen är trafiken i tätorterna, väg E22, väg 
108 och Gamla Lundavägen. Väg E22 och väg 108 är även rekommen-
derade transportvägar för farligt gods. Södra stambanan är en av landets 
hårdast trafikerade järnvägslinjer. Flygbuller från Malmö Airport påverkar 
delar av kommunen. Norr om Bjällerup finns en privat start- och land-
ningsbana. Buller från industrier uppträder främst kring äldre anläggningar 
belägna i nära anslutning till befintlig bostadsbebyggelse. 

Miljöfarliga verksamheter
Inom kommunen finns fyra typer av miljöfarliga verksamheter (2009). A- 
och B-verksamheter är tillståndspliktiga verksamheter där länsstyrelsen är 
tillsynsmyndighet. Det finns en A-anläggning där tillstånd söks hos miljö-
domstolen och fem B-anläggningar där tillstånd söks hos länsstyrelsen. 

    Det finns 37 C-anläggningar som är anmälningspliktiga hos kommunen. 
Dessutom finns ca 130 U-anläggningar (ej utmärkta på kartan) som varken 
kräver anmälan eller tillstånd. För C- och U-anläggningar har kommu-
nen tillsynsansvar. Detta kan vara mindre industrier och företag såsom 
jordbruk, handelsträdgårdar, bilverkstäder, åkerier, mekaniska verkstäder, 
måleriverkstäder och tryckerier där man kan befara mindre utsläpp. 

Ringsjöverket och Vombverket. Vattnet från Vombverket försörjer större 
delen av Staffanstorps kommun. Vattnet i Hjärup med omnejd kommer 
under normala omständigheter från sjön Bolmen via Ringsjöverket.

    Staffanstorp har ett eget avloppsreningsverk med avlopp anslutna från 
avrinningsområdena Staffanstorp, Kyrkheddinge och Grevie. Verket är 
utbyggt för fosfor- och kväverening. I Esarp finns en mindre infiltrationsan-
läggning med ca 30 fastigheter anslutna. Från Hjärup med omnejd och från 
kommunens sydvästra delar leds avloppsvattnet till Malmö avloppsrenings-
verk för rening. Staffanstorp äger tillsammans med Burlöv och Lomma, AB 
Malmöregionens Avlopp (ABMA). 

    I Staffanstorps kommun finns ca 200 enskilda små avloppsanläggningar. 
Kommunen arbetar aktivt med att minska antalet enskilda avlopp.  

    Tidigare har kommunen tagit hand om dagvattnet på konventionellt sätt 
via ledningar. Med ökande mängder och intensiteter av regn behövs även 
andra lösningar.

Avfall
Avfallshanteringen i Staffanstorp sker i ett samordnat regionalt samarbete 
inom Sydskånes Avfalls Aktiebolag (SYSAV). Kommunen ansvarar för 
insamling och transport av avfall, grovsopor med mera. Insamlingen sker 
genom entreprenör. Hushållsavfall transporteras till SYSAVs avfallsför-
bränningsanläggning i Malmö (Spillepengen). SYSAV svarar för behandling 
och deponering av hushållsavfall.
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Förorenad mark och deponier
Olika typer av förorenad mark kan före-
komma på industritomter, särskilt gamla 
skrotupplag och bensinmackar, äldre 
deponier och skjutbanor. Viss kartlägg-
ning och riskvärdering av förorenad mark 
har utförts. Skjutbanorna i kommunen, 
norr om Östra industriområdet respektive 
vid Torreberga ängar (nedlagd) är kraftigt 
förorenade genom användning av 
blyhagel. 

    En inventering av avslutade deponier 
gjordes 1994 då totalt 10 st lokaliserades. 
Flertalet är mindre s.k. husbehovstippar. 
För två deponier finns kontrollprogram 
där prover tas regelbundet. 



Riskhänsyn
Räddningstjänsten ska genom insatser hindra 
och begränsa skador på människor, egendom och 
miljö. Ansvaret ligger med några få undantag på 
den kommunala räddningstjänsten. Kommunens 
Handlingsplan (2004, reviderad 2008-01-11) lig-
ger till grund för verksamheten som till stor del är 
inriktad på förebyggande verksamhet och utbild-
ning. Räddningstjänsten ska även ha en beredskap 
och förmåga att kunna begränsa inträffade skador. 
Uppdraget omfattar numera såväl åtgärder i fred 
som under höjd beredskap och i krig.

    Kommunens risk- och sårbarhetsanalys (RSA, 
2007-08-24) identifierar, beskriver och kvalitets-
säkrar förmågan att hantera de risker och hot som 
kan uppstå. Räddningsinsatser ska kunna ske inom 
särskilt angivna insatstider.

    Enligt §2:4 Lagen om Skydd mot olyckor har 
vissa företag, där en olyckshändelse kan orsaka 
allvarliga skador på människor eller miljö, skyl-
dighet att vidta egna åtgärder för att hindra eller 
begränsa skador. Inom kommunen finns två sådana 
anläggningar. Därutöver finns en anläggning som 
ska lämna information angående sin verksamhet 
till länsstyrelsen eller kommunen. Bensinstationer 
och vissa typer av industrier kan utgöra särskilda 
riskanläggningar. 
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Kommunens vision
Kommunen har arbetat fram en vision i nära samarbete mellan förtroen-
devalda, personal, företags- och föreningsföreträdare samt medborgare 
i kommunen. Visionen är en av de grundstenar som ligger till grund för 
Framtidens kommun - perspektiv 2038. Kortfattat kan visionen beskrivas 
på nedanstående sätt. 

Staffanstorp - Vi lever och verkar i en trygg och 
inspirerande kommun
För att Staffanstorp ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig kommun 
som kan locka till sig nya medborgare och intressant näringsliv, måste det 
finnas en tydlig och långsiktigt hållbar identitet, en Staffanstorpsanda i 
form av en vision underbyggd av kärnvärden. Visionen avser att ge ett gott 
och lockande första intryck av Staffanstorp. Kärnvärdena används sedan 
för att förstärka det positiva intrycket. 

Staffanstorp står för trygghet, engagemang och mod!
•	 Trygghet – Vi erbjuder ett tryggt samhälle och en trygg närmiljö!  

Genom att stärka gemenskapen i kommunen ökar vi tryggheten. 

•	 Engagemang – Vi stärker Staffanstorp genom samverkan!  
Genom engagemang i gemensamma angelägenheter utvecklas kommu-
nen på de boendes villkor. 

•	 Mod – Vi vågar agera och tänka annorlunda!  
Genom sin spännande utformning av kommunen kommer Staffanstorp 
att locka till sig nya invånare. 

Staffanstorp erbjuder en palett av intressanta värden!
•	 Boende och service – En hållbar samhällsplanering!  

Det är viktigt att boende och service avseende näringsliv, skola, vård 
och omsorg alltid finns med i planeringen och utbyggnaden av sam-
hället. 

•	 Läge och kommunikationer – En tillgänglig kommun! 
Fortsatt utbyggnad för att knyta samman vägar kollektivtrafik och 
cykelvägar för ännu bättre pendlingsmöjligheter.

•	 Arkitektur, design, villa och trädgård – Kreativa och 
framåtsträvande verksamheter!  
Stärkt identitet genom att locka näringsidkare inom områdena samt 
skapa projekt som stärker kärnvärdet. 

•	 Uppåkra – En historisk stomme i ett modernt samhälle!  
Uppåkra är en viktig komponent för att profilera Staffanstorp för 
bland annat turister och historiskt intresserade besökare.

Tillväxt 7000 – mot framtiden
Parallellt  med visionen diskuterades hur befolkningsstrukturen på sikt 
tycktes leda mot ökade resurskrav men samtidigt också mot avtagande 
resurstillskott. Ett program för tillväxt utarbetades. Med ett tioårigt per-
spektiv lades fast att hållbar tillväxt krävs för att kommunens behov ska 
vara i balans med kommunens resurser. Tillväxt 7000 antogs av kommun-
fullmäktige 2006 och aktualiseras varje år.



Intellektuellt kapital
(utbildning, kunskapsöverföring, innovation)

•	 utbildningsnivåerna är desamma som i riket i genomsnitt 

•	 kommunen upplever i stort ingen svårighet att rekrytera personal för-
utom inom teknik och förskola  

•	 Staffanstorps kommun samarbetar gärna med grannkommuner och 
andra parter 

•	 i kommunen finns brist på yrkesarbetare.

Socialt kapital
(social sammanhållning, solidaritet, trygghet, hälsovård, sysselsättning)

•	 framgångsrikt arbete med trygg och säker kommun –  
A Safe Community

•	 Staffanstorpsmodellen inom vård och omsorgen ger aktiva pensionärer

•	 Volontärbyrå (maximera!)

•	 låg arbetslöshet, dock är ungdomarnas arbetslöshet högre än hos 
grannkommuner (handlingsplan saknas)

•	 en liten andel, mindre än 2 % av invånarna, lever på socialbidrag.

Miljökapital
(miljöstandards (vatten, luft, buller), elförbrukning, pollution)

•	 höga betyg enligt internationella mått

•	 ej känt vad medborgarna tycker om miljöfrågor i kommunen.

Fortsatt identitetsarbete 
Inför kommunens planerade utbyggnad och befolkningstillväxt har fortsatt 
visions- och identitetsarbete i form av diskussioner och seminarier för för-
troendevalda och anställda hållits. De genomfördes under 2007-2008 och 
hade följande ansatser:

1.   Omvärlden – en outnyttjad strategisk resurs

2.   Morgondagens kärnverksamhet – mer av samma sort eller något nytt?

3.   Strategiskt varumärkesbyggande – en nödvändighet i konkurrensen

4.   Kommunvisionen – biljetten till framtiden

5.   Framtidens kommun behöver framtidens ledare.

Seminarierna gav flera intressanta och viktiga resultat, bl.a.

1. En karaktärsbeskrivning av Staffanstorps kommun grundad i ett själv-
skattningsverktyg

2. Grundbult i pågående arbetet med ”Framtidens kommun 2038”

3. Förädling av dåvarande fysiska kärnvärden till framtida dito.

Nuvarande omvärld – självskattning 2008
Omvärldens syn på kommunen och dess verksamhet togs fram genom att 
använda ett skattningsverktyg. Karakteristika för kommunen uttrycktes då 
av de intervjuade, bland annat, på följande sätt:
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Kultur- och fritidskapital
(evenemang, rekreation, turism)

•	 för kultur och fritid saknas policy/handlingsplaner

•	 ingen policy eller strategisk plan för besöksnäring (inga hotell)

•	 finns i stort mycket begränsad information om turism

•	 Uppåkra är en hittills outnyttjad resurs.

Demokratiskt kapital
(valdeltagande, kommunens service, medborgarnas tillfredsställelse, med-
borgardialog)

•	 det saknas frekvent information om vad medborgarna tycker om kom-
munala tjänster 

•	 önskemål om bättre dialog med medborgarna kring tjänsteutveckling 
(medborgarcafé lagts ner)

•	 det saknas information om hur nöjda medborgarna är med möjlighe-
terna att påverka politiska beslut

•	 kommunen var tidigt ute med synpunktshantering

•	 kommunen har medborgarförslag utan åldersbegränsning.

ICT kapital (informations- och kommunikationsteknologi)
(medborgarnas och företags tillgång till Internet, e-förvaltning) 

•	 bra resultat enligt internationella jämförelser

•	 Staffanstorps kommun investerar 4-5 mnkr per år i ICT-kapitalet 

•	 hög användning av IT-teknologi i skolorna 

•	 BASprojekt, ”Bredband för alla i Skåne”. 

Infrastruktur
(vatten, energi, el, transport, bostadsfrågor) 

•	 kommunen är prisbelönad för stadsbyggnad 

•	 samarbete med grannkommuner kring dricksvatten, (Sydvatten) 

•	 föråldrat VA-system, stort investeringsbehov.



Framtidens kommun 
som översiktsplan
Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen 
ha en översiktsplan som omfattar hela kommu-
nens yta. I detta dokument utgör översiktsplanen 
kapitlet ”Så ser det ut 2038” med de ingående 
fördjupningarna för Hjärup, Kyrkheddinge och 
Nordanå samt kapitlet ”Konsekvenser” och av-
snittet ”Särskild sammanställning”. 

    Översiktsplanens syfte är att ge vägledning 
och stöd i beslut om användningen av mark- och 
vattenområden samt hur den byggda miljön ska 
utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska redo-
visa hur kommunen tillgodoser riksintressen och 
en miljöbedömning av föreslagna åtgärder. Över-
siktsplanen har en strategisk inriktning och ska 
vara vägledande för den fortsatta planeringen, 
men har ingen juridisk verkan. Det är först i efter-
följande detaljplaner som byggrätter tillskapas.

    Översiktsplanearbetet utförs enligt 4 kap. plan- 
och bygglagen och processen kan delas in i tre 
skeden: samråd, utställning och antagande. 
Syftet med samrådet är att förbättra beslutsun-
derlaget och ge medborgarna möjlighet till insyn 
och påverkan. Synpunkter som framförs under 
samrådet sammanställs och kommenteras i en 
samrådsredogörelse.

    Efter samrådet bearbetas planförslaget utifrån 

de synpunkter som kommit in och därefter ställer 
kommunen ut planförslaget. Under utställnings-
tiden ges ytterligare möjlighet för medborgarna 
att lämna synpunkter.

    Efter utställningen sammanställs de synpunkter 
som kommit in i ett utlåtande. I utlåtandet ges 
även förslag till justeringar av planförslaget. 
Ändras förslaget väsentligt ska en ny utställning 
ske. Efter utställning antas planförslaget av 
kommunfullmäktige. 

    Detta dokument är antaget av kommunfull-
mäktige 2009-11-30.  
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Tillgänglighet
Framtidens kommun - perspektiv 2038- finns pu-
blicerad på www.staffanstorp.se. Handlingen finns 
även tillgänglig på kommunens medborgarkontor 
Rådhuset i Staffanstorp och på biblioteken i Staf-
fanstorp och Hjärup.

    Lättläst version och inläst version av handlingen 
finns att beställa genom kommunens medborgar-
kontoret tel: 046-251100.
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