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Inkomna yttranden utan erinran
Lantmäteriet
Svenska kraftnät (har inga ledningar inom området)
Swedegas AB
E.ON Elnät Sverige AB (har inga ledningar inom området)
Svedala kommun

Inkomna yttranden med synpunkter
Länsstyrelsen
Region Skåne 
Regionmuseet Kristianstad l Landsantikvarien i Skåne
Tele 2
TeliaSonera Skanova Access AB
E.ON Gas Sverige AB
Staffanstorps Energi AB
Socialdemokraterna
Staffanstorpspartiet
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Gemensamt yttrande från Barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritids-
nämnden samt Socialnämnden
Malmö stad
Burlövs kommun
Hyresgästföreningen
Elisabeth och Conny Lindhe, Vallahallavägen 3 (Stanstorp 1:97 & 1:98)
Christoffer Lindbäck, Vädurens väg 4 (Brågarp 6:785)
Gull-Britt Hallberg Fernström, Djurkretsens väg 18 (Brågarp 6:860)
Lena Sjöholm, Vädurens väg 12 (Brågarp 6:789)
Gemensam skrivelse från 54 boende längs Vädurens väg, Lejonets väg, Skorpio-
nens väg, Jungfruns väg och Vattumannens väg
Pernilla Lindskog & Jörgen Westerdahl, Vädurens väg 11 (Brågarp 6:796)
Malin Hagberg och Stefan Persson, Brågarpsvägen 26 (Brågarp 24:1)
Lennart Gotthardson

Inger och Bengt Nilsson, Betvägen 1 (Brågarp 6:665)
Sune Cederpil, Mångården 27 (Stanstorp 1:642)
Jörgen Arfwedson, Järnvägsgatan 23 (Brågarp 13:1)
Anonym 1
Anonym 2
Gemensam skrivelse från Lillens Vänner, Staffanstorps Bouleklubb, SPF Club 
230 och PRO i Staffanstorp
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Redovisning av yttranden med synpunkter
Inkomna yttranden från berörda myndigheter/organisationer:
Länsstyrelsen
”Redogörelse för ärendet
Syfte med planläggningen är att utreda förutsättningarna för att omvandla pro-
gramområdet från gammalt bruks/industriområde till funktionsblandad stads-
del. Planprogrammet har även som ambition att utreda alternativa kollektivtra-
fik-lösningar inom området och tätorten.

Området är beläget strax utanför Staffanstorps centrumdelar, norr om Dalbyvä-
gen och avgränsas i väster av järnvägen, som i dag inte används, och i öster av 
villabebyggelse öster om Sockerbrukskullarna. Även norr om programområdet 
finns bostadsbebyggelse i form av villor. Området är i dag till stora delar ian-
språktaget av det gamla sockerbruket och präglas av brukets industribyggnader i 
tegel. Dessa delar omfattas inte av detaljplan. Bostadsområdet i norr är planlagt 
liksom området med sockerbrukskullarna och den gamla bruksbostaden, som i 
dag har skyddsbestämmelser i gällande detaljplan. Inom området finns ett par 
större grönområden, vissa använda som deponier.

Programområdet nämns som omvandlingsområde och ny förtätad stadsdel med 
blandad bostads och verksamhetsbebyggelse i kommunens översiktsplan från 
2009. Programmet har stöd i gällande översiktsplan gällande förtätningen. Läns-
styrelsen kan samtidigt konstatera att förslaget att flytta/ta bort riksintresse för 
järnväg, inte har stöd i översiktsplanen.

Planprogrammet redovisar en utbyggnad och omvandling med mellan 900 och 
1200 bostäder. Verksamheter föreslås först och främst utmed Dalbyvägen i stra-
tegiska lägen. Även lärandemiljöer och förskolor föreslås. Bebyggelsen utgörs 
av kvartersbebyggelse och enstaka radhus/townhouses i huvudsak i fyra-fem vå-
ningar med enfamiljshusen lägre och enstaka högre hus upp till sex våningar.

Den största frågan i programmet rör kollektivtrafiken, och två alternativ föreslås; 
järnväg eller buss/spårväg. Programmet redovisar de olika alternativen parallellt 
och beskriver delvis de konsekvenser som alternativen innebär. Det framgår att 
programområdet skall delas upp i mindre detaljplaner vid det fortsatta arbetet.

Allmänt
Sedan plan- och bygglagen arbetades om har lagkravet för planprogram enligt 5 
kap 18, 20 §§ ÄPBL (1987:10) tagits bort. Länsstyrelsen betraktar därför plan-
programmet främst som en översiktlig förstudie och ett kommunalt dokument. 
Länsstyrelsen hanterar inkommen handling som ett tidigt samråd för rådgivning 
och inväntar de kommande detaljplanerna för ett fullständigt yttrande enligt 4 
kap 14 § PBL (2010:900).

Länsstyrelsen anser att Planprogram för Sockerstan är ett bra och strategiskt 
dokument som ger tydliga riktlinjer för kommunens visioner med Sockerbruks-
området. Planprogrammet utgör en första studie kring områdets utveckling och 
som sådant fungerar det väl. Länsstyrelsen ser positivt på de presenterade stads-
byggnadstankarna i planprogrammet för att utveckla sockerbruksområdet till 
en ny stadsdel med hjälp av förtätning och omvandling av lågutnyttjad centralt 
belägen mark.

Riksintressen
Programområdet berörs av riksintresse för kommunikationer (järnväg, Simris-
hamnsbanan) enligt 3 kap. MB. Vill kommunen ändra ett riksintresse är det en 
fråga som ska hanteras på översiktsplanenivå.

Frågan om järnvägssträckningen och eventuella förändringar i riksintresse-av-
gränsningen är inte lösta. Det fortsatta arbetet måste därför ta hänsyn till riksin-
tresset och utreda hur en föreslagen bebyggelse kan bli möjlig utan att innebära 
påtaglig skada på riksintresset. Den föreslagna bebyggelsen bör konsekvensbe-
skrivas och åtgärder för att undvika påtaglig skada ska redovisas. Länsstyrelsen 
kan i nuläget inte uttala sig om den föreslagna bebyggelsen i de olika alternativen 
kan komma att innebära påtaglig skada på riksintresset men utesluter inte att det 
finns risk för det.

Hälsa och säkerhet
Buller
Det framgår av handlingarna att området är och förväntas bli bullerutsatt från 
intilliggande vägar och ev. framtida järnväg. Länsstyrelsen erinrar om att Bo-
verkets allmänna råd Buller i planeringen 2008:1 ska följas samt att eventuella 
avstegslägen ska vara motiverade.
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Markföroreningar
I programhandlingarna redovisas att det finns markföroreningar pga. tidigare 
verksamheter. I det fortsatta planarbetet skall utredning om markföroreningar-
nas omfattning och innehåll göras. Det skall av planhandlingarna och utredning 
i frågan framgå att det är sannolikt att en efterbehandling gör att marken blir 
lämplig för de olika föreslagna ändamålen inom området, detta gäller även för 
allmän plats och grönområden. Arten av risk som området ska skyddas emot, 
samt vilken typ av åtgärd som ska vidtas, måste utredas för att villkorat bygglov 
ska kunna införas som planbestämmelse. Alternativt skall sanering göras innan 
en framtida detaljplan kan antas.

Verksamheter och risker 
Det framgår inte hur befintliga verksamheter ska förhålla sig till den planerade 
utbyggnaden av området. Ska dessa avvecklas eller samexistera med den blan-
dade staden? Detta, liksom vilka miljötillstånd verksamheterna har, och riskerna 
förknippade med verksamheterna och transporter som berör området måste ut-
redas i det fortsatta arbetet.

Miljöbedömning
Länsstyrelsen anser att den föreslagna bebyggelsen i området behöver miljökon-
sekvensbeskrivas. Inte minst skulle frågan om olika kollektivtrafiklösningar och 
dess påverkan på riksintresset behöva utredas genom en MKB.

Miljökonsekvensbeskrivningen bör synliggöra de avvägningar som skett och 
presentera olika förslag där ett förslag med minsta möjliga negativ påverkan 
väljs. I en MKB ska även resonemang om åtgärder för att hantera de negativa 
konsekvenserna som förslaget medför föras. Effekterna av en åtgärds påverkan 
på miljön, tillsammans med andra pågående, tidigare och framtida åtgärder, bör 
definieras.

Övriga statliga intressen
Skydd av natur
Miljöer som den inom sockerbruksområdet med äldre träd och äldre byggnader 
är ofta mycket attraktiva för fladdermöss. Alla fladdermöss och deras livsmiljöer 
har ett starkt skydd genom Artskyddsförordningen (2007:845). En översiktlig 
inventering av fladdermöss och en bedömning av eventuell påverkan på dessa 

inom programområdet bör därför göras. Finns det risk att fladdermöss och deras 
livsmiljöer kan komma att påverkas av planen ska en djupare analys av påverkan 
göras. Detta följer av den praxis som har uppkommit i och med Regeringsrättens 
dom 7694 -03, vilken anger att eventuell påverkan på skyddade arter ska vara 
utredd innan beslut om ny markanvändning enligt plan- och bygglagen fattas.

Dagvatten och MKN vatten
Planområdet omfattas idag av verksamhetsområde för dagvatten. Inom detta 
område är det VA huvudmannens ansvar att ta hand om dagvatten. Vid plan-
läggning inom sådana områden är det därför viktigt att kommunen avsätter 
markområden inom allmän platsmark för de dagvattenfunktioner som behövs 
så att VA huvudmannens ansvar kan fullföljas. Om det finns ett behov av att 
rena dagvattnet från planområdet är det lämpligt att kommunens miljönämnd, 
som är tillsynsmyndighet, deltar i planläggningen så att det tillgodoses att planen 
medger att de försiktighetsmått som behövs går att genomföra. Området är del-
vis berört av dikningsföretags båtnadsområdet (sydvästra hörnet).

Vattenverksamhet
Bortledande av grundvatten kan komma att definieras som en tillståndspliktig 
vattenverksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken. Tillstånd till vattenverksamhet 
söks hos Mark- och miljödomstolen efter samråd hos länsstyrelsen (Fiske och 
vattenvårdsenheten). Om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda 
intressen skadas genom vattenverksamheten kan undantag från tillståndsplikten 
vara tillämpligt. Verksamhetsutövaren har då bevisbördan att visa att det är up-
penbart att verksamheten inte medför några skador.

Fornlämningar
Beskrivningen av fornlämningsförhållandena bör förtydligas i det fortsatta arbe-
tet. För alla arbeten inom fornlämning som innebär markingrepp krävs tillstånd 
enligt 2 kap. Lag om kulturminnen mm. (1988:950). Skulle fornlämning påträf-
fas vid markarbete ska arbetet avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas.”

Trafikverket

”I järnvägsutredningen för Simrishamnsbanan som Trafikverket håller på  att 
ta fram, finns två förslag till stationläge i Staffanstorp, ett centrumläge och ett 
externt läge. Dessa lägen stämmer överens med kommunens beskrivningar i 
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planprogrammet. Trafikverket har dock inte tagit ställning till vilket stationsläge 
som kommer byggas i Staffanstorp när uppbyggnad av Simrishamnsbanan sker. 
Mycket återstår att utreda innan beslut tas.
 
Med hänsyn till ovanstående kommer Trafikverket att lämna  allmänna syn-
punkter på planprogrammet för varje alternativa stationsläge. 
 
Synpunkter på centralt järnvägsalternativ
Alternativet ställer höga krav på placering av bebyggelsen i förhållande till järn-
vägen. För att säkerställa säkerheten och möjligheten att utveckla järnvägen 
krävs minst 30-50 meters avstånd mellan spår och bebyggelsen. Det är bättre att 
placera icke bullerskänsliga verksamheter närmare järnvägen än bostäder, men 
enligt planen kommer vissa bostäder ligga nära järnvägen. 
 
Framtagen bulleranalys visar att bostäder närmast Dalbygatan inte klarar bul-
lerriktvärderna vid fasad, kommunen föreslår ett avsteg enligt Boverkets.  I de 
fall då kommunen motiverat att avsteg från riktvärden kan vara rimligt anser 
Trafikverket att bebyggelsen ska uppfylla nedanstående ljudnivåer för att det ska 
finnas förutsättningar för en god boende-, vård- eller skolmiljö.
 
Om den ekvivalenta ljudnivån vid byggnadens mest bullerexponerade fasad är 
mellan 55 dBA och 60 dBA ska byggnaden även ha tillgång till en tyst eller ljud-
dämpad sida. Om den ekvivalenta ljudnivån vid byggnadens mest bullerexpo-
nerade fasad är mellan 60 och 65 dBA ska bostaden ha tillgång till en tyst sida. 
Det ska särskilt utredas och redovisas att den maximala ljudnivån på den tysta 
sidan inte överstiger 70 dBA (Lmax). Inomhusnivån bör minst uppfylla ljudklass 
B13 enligt Svensk standard SS 25267:2004 för bostäder samt ljudklass B enligt 
Svensk standard SS 25268:2007 för undervisningslokaler och vårdlokaler. 
 
Trafikverket förutsätter att det finns utrymme för eventuella bullerplank och bul-
lervallar. Kommunen och exploatören ansvarar och bekostar eventuella buller-
plank. I järnvägsutredningen tar vi INTE hänsyn till eventuella nya bostäder i 
Sockerstan (beräkning sker utifrån befintlig bebyggelse i kartmodellen). Vad vi 
har förstått har kommunen räknat med bullerskydd mot väg 11 men inte mot 
järnvägen?

På sidan 7 föreslår en ny korsning över spåren mellan Tranchells vägen och Stor-
gatans förläggning, här måste kommunen visa på att det går att bygga om kors-
ningen till en planskild korsning innan trafiken kommer igång på Simrishamns-
banan. 
 
På sida 17 står att korsningen mellan spåren och Malmövägen/Dalbyvägen byggs 
om till en planskild korsning i form av en vägbro över spåren. Detta stämmer 
inte överens med vad som är beskrivet i järnvägsutredningen, i järnvägsutred-
ning blir korsningen en järnvägsbro över Malmövägen/Dalbyvägen.

Trafikverket håller med kommunen att en riskanalys för farligt gods* bör göras, 
analysen ska visa hur risken påverkar planområdet och vilka åtgärder som be-
hövs för att minska risken.

*Simrishamnsbanan kommer endast att trafikeras av persontåg. Banan dimensi-
oneras inte för godståg, men rent teoretiskt kan lätta och korta godståg trafikera 
banan med föreslagen banstandard. Dock endast enstaka uttag i så fall.
 
Synpunkter på buss/spårvägsalternativet (externt stationsläge)
Alternativet ställer krav på att det finns en god tillgänglighet till och från  fram-
tida stationområde  och övriga målpunkter i tätorten. 
 
Det är viktigt att  planerade korsningar med framtida spår stämmer överens med 
vad som är planerat i  järnvägsutredningen. I plan på sidan 9 står att alternativet 
innebär att riksintresse järnväg måste flyttas, det är Trafikverket som gör bedöm-
ning i samråd med Länsstyrelsen om riksintresset järnväg ska flyttas eller inte. 
 
I övrigt tycker Trafikverket att det är bra att planen tar hänsyn till framtida ut-
byggnad av Simrishamnsbanan. I järnvägsutredningen kommer bulleranalys att 
tas fram, denna analys kommer ta hänsyn till enbart befintliga bebyggelser. Om 
det finns plankorsningar som inte ingår i järnvägsutredning krävs att avtal teck-
nas mellan kommunen och Trafikverket innan planen vinner laga kraft.”

Region Skåne

”Den centrala frågeställningen i programmet är hur området skall kollektivtrafik-
försörjas. Järnvägsalternativet innebär ett tillskapande av ca 900 bostäder inom 
planområdet med ett längsta avstånd till stationen med 800 m. Buss-/spårvägsal-
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ternativet innebär tillskapande av ca 1 200 bostäder inom planområdet samt på 
Dalbyvägens södra sida med ett avstånd om upp till ca 2 km från stationen.

Region Skåne anser att det är av stor vikt att kommunen håller fast vid att per-
sontrafiken på Simrishamnsbanan ska återupptas med ett centralt stationsläge 
vid den gamla stationen. Även om beslut om en upprustning av Simrishamnsba-
nan drar ut på tiden så ser Region Skåne det som viktigt att säkerställa denna 
planeringsförutsättning. Tills dess att Simrishamnsbanan genomförs kan buss 
utgöra ett attraktivt och fullgott alternativ till tåget, t.ex. genom att ”tänka tåg, 
köra buss”.

En av strategierna för det flerkärniga Skåne handlar om att utveckla mötesplatser 
och målpunkter som samlar människor och ger förutsättningar för spontana mö-
ten. Förutom ett större underlag för kollektivtrafiken skulle en central placering 
av pågatågstationen kunna ge fler fördelar för Staffanstorp. Det skulle exempel-
vis kunna bli lättare att skapa mötesplatser och målpunkter i anslutning till en 
station, som i sin tur hjälper till att skapa liv, attraktivitet och trygghet.

De sex kommuner som berörs av Simrishamnsbanan har tidigare kommit över-
ens med Region Skåne om bl.a. centrala stationslägen och gen linjedragning som 
en förutsättning för en attraktiv trafik. Region Skåne vill än en gång understryka 
vikten av att denna överenskommelse följs, för att Simrishamnsbanan ska kunna 
förverkligas.

Vad gäller själva utformningen av området ser Region Skåne positivt på att plan-
programmet ligger i linje med flera av strategierna för Det flerkärniga Skåne. En 
av dessa handlar om att kollektivtrafiken skall vara strukturskapande för att 
skapa en god och hållbar tillgänglighet. I planprogrammet efterföljs detta då be-
byggelse placeras i närheten av befintliga hållplatser och att huvudstråk skapas 
som främjar kollektivtrafiken.

En annan av strategierna handlar om att aktivt arbeta med att förtäta befintliga 
strukturer. Region Skåne ser positivt på att Staffanstorp planerar att utveckla ett 
redan ianspråktaget centralt område med bostäder och verksamheter, med en 
hög exploateringsgrad. Region Skåne ser även positivt på att befintlig bevarande-
värd bebyggelse sparas och att området kompletteras med grönstruktur.

I handläggningen av detta ärende har enheten för strategisk fysisk planering och 
Skånetrafiken deltagit.”

Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne

Planprogrammets omfattning
Regionmuseet Kristianstad har granskat Staffanstorps kommuns planprogram 
för Sockerstaden, del av Brågarp 6:1 m fl i Staffanstorp. Museet anser att pro-
grammet belyser en helhet, där de olika delarna kollektivtrafiklösningar, bebyg-
gelse, byggnadskultur/kuturmiljö, grönstruktur och platser, trafik och teknisk 
försörjning) genomlyses var för sig, samtidigt som de integreras i varandra.

Hänsyn till natur- och kulturmiljö
Regionmuseet har haft särskild fokus på hur kommunen avser att bevara, an-
vända och utveckla befintlig sockerbruksmiljö. Här har vår utgångspunkt inte 
enkom varit byggnadskultur/kulturmiljö utan även grönstruktur och platser, då 
vi arbetar med bebyggelsen ur ett brett perspektiv. Till industrier, inte minst de 
större bruken, hör stora kringområden. Där finns ofta strukturer som kan beva-
ras eller på andra sätt levandegöras, även då ett område blir aktuellt för förtät-
ning. Det kan också finnas informella platser, vilka har haft stor betydelse för 
Staffanstorps historia.

Bevarandet av en struktur eller en plats kan i lika hög grad som en byggnad bidra 
till att områdets tidigare användning förmedlas. Det väcker frågor och bidrar 
till att historien interagerar med industribyggnaders nya funktioner liksom med 
en förtätning av bebyggelsen. Det förstärks genom att namn på gator/vägar och 
platser får vara kvar eller kan hämtas ur historien, för att på så vis berätta om ti-
digare användning. I planprogrammet nämns exempelvis parker- och grönområ-
den med även vägar med namn såsom Sockerbruksparken, Sockerbrukskullarna, 
Sockertorget, Stationstorget liksom Tranchelltorget respektive Tranchells väg. 
Möjligen kan dessa namn kompletteras med ytterligare, för att i ökad utsträck-
ning visa på de sociala aspekterna i bruksmiljön. Carl Tranchell var sockerkung 
men var finns arbetarna representerade?

Samlad bedömning
Regionmuseet anser att planprogrammet för Sockerstan har beaktat de kultur-
historiska värdena ur flera aspekter. Beroende på vilken infrastruktur som väljs, 
järnvägsalternativet eller buss/ spårvägsalternativet, kommer järnvägen antingen 
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vara en aktiv pulsåder eller bli en struktur med ny funktion. I båda fallen kan 
järnvägen bidra till att levandegöra området. Även detta är tydligt belyst i plan-
programmet.

Kommunen har i förarbetet till planprogrammet skrivit en del om sockerbrukets 
historia. Om delar av det materialet blir framlyft och problematiserat på olika 
sätt runt om i Sockerstan; genom skyltar, QR-koder eller via andra förmedlings-
sätt, skapas ytterligare möjligheter för människor (boende, verksamma eller på 
besök) i Sockerstan att använda historien för att skapa ”spännande möten mel-
lan nytt och gammalt”. Regionmuseets erfarenhet är att kunskap om framförallt 
bostadsortens eller bostadsområdets historia ofta leder till ett ökat engagemang, 
vilket i sin tur bygger värden och gör bebyggelsen mer attraktiv.”

Tele 2

”Tele2 har kanalisation utmed Brågarpsvägen enligt bifogad fil. Om denna kana-
lisation på något sätt berörs, måste skyddas eller flyttas förutsätter vi att exploa-
tör eller kommun står för alla kostnader. Vi vill även bli kallade till byggmöte i 
god tid.”

TeliaSonera Skanova Access AB
”Skanova är den ledande leverantören av nätkapacitet till teleoperatörer för da-
gens och framtidens slutkundstjänster i Sverige. Skanovas målbild är en effektiv 
telekommarknad, präglad av öppenhet, konkurrens och minsta möjliga detalj-
reglering. Vi vill att så många som möjligt ska få ta del av de möjligheter- i form 
av tjänster - som en modern infrastruktur ger. En sådan marknad gynnar alla 
parter- grossister, operatörer och slutkunder.
Staffanstorp tillhör en av de kommuner i landet som Skanova ser som intressant 
att prioritera vid en satsning med fiberinfrastruktur, som möjliggör bredband till 
medborgare och näringsliv.

Skanova önskar i ett tidigt skede medverka i planarbetet, det vill säga när detalj-
planarbete påbörjas, för att få med befintliga ledningar i planeringsunderlaget På 
så sätt kan oförutsedda hinder i planeringen som berör Skanovas nät undvikas 
för att få en smidigare och snabbare planprocess.”

E.ON Gas Sverige AB

”Inom etappområdena 4b och 3a har E.ON Gas en distributionsledning för na-

Bilaga till yttrande från E.ON Gas. E.ON Gas ledningar inom området

Bilaga till yttrande frånTele 2. Tele2s  ledningar inom området
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tur- och biogas samt servisledningar in till byggnader, se bifogad karta.

Distributions- och servisledningar är underkastade Energigasnormens regler 
(EGN 2011) som bland annat innebär ett minsta skyddsavstånd mellan ledning 
och byggnad inom tätbebyggelse 2 meter samt närmaste gräns för område med 
förväntade grävningsaktiviteter på 2 meter.

Plantering av träd bör ej ske närmare gasledning än 2,5 meter. För att minska 
risken för skador på träd i samband med eventuella arbeten med ledning, rekom-
menderas att träd i närheten förses med rotskydd.

Och för att tydliggöra gasledningarna rekommenderar E.ON Gas att ledning-
arna ritas in i grundkartan och under ”Grundkartans beteckningar’’ exempelvis 
kan benämnas -g- (gasledning)

l de fall gasledningen hamnar inom kvartersmark hemställer E.ON Gas att den 
befintliga ledningen skyddas i kommande detaljplan med ett 4 meter brett u-
område med gasledningen i mitten. Och där det i planbestämmelserna står att 
”Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Inom områ-
det får det inte förekomma plantering av träd, mindre buskar accepteras dock”.

Det är viktigt att ett detaljerat samråd med vår områdeshandläggare Rolf Gran-
qvist, tfn 070-230 63 38 äger rum redan i tidigt projekteringsskede, speciellt om 
arbete sker i närheten av gasledningarna.

Närheten till vårt natur- och biogasnät innebär att gas kan vara ett mycket intres-
sant energialternativ för den planerade verksamheten/bebyggelsen. För informa-
tion om anslutning av gas, kontakta gärna E.ON Gas marknadsenhet, 040-25 
50 00.

I de fall försiktighetsåtgärder måste vidtas kring ledningarna på grund av planens 
genomförande förutsätter E. ON Gas att exploatören står för dessa kostnader.

E. ON Gas ber att få återkomma med mer uppgifter när en mer detaljerad plan-
karta över planområdet är upprättad.”

Staffanstorps Energi AB

Staffanstorps Energi AB vill påtala att det finns högspänningskabel inom områ-
det som måste beaktas. Både kabel som försörjer området idag men framförallt 
kabel som går igenom området och försörjer andra delar av Staffanstorp. Ett 
antal elnätstationer måste finnas för försörjning av det nya området samt station 
för Fibernät. Fibernätsstationen behöver placeras på lämplig plats troligen långt 
före detaljplanering av området är slutförd.”

Socialdemokraterna
” Inledningsvis bör nämnas att vi har haft två representanter i den s.k Sock-
erstangruppen (Carina Dilton och Torbjörn Lövendahl) vilket innebär att en del 
av våra synpunkter är kommunicerade via gruppens möte.

Socialdemokraterna ställer sig positiva till planen och menar att projektet Sock-
erstan är ett utmärkt sätt att förtäta i tätorten utan att ta i anspråk befintlig 
jordbruksmark. Mycket positivt är också dess närhet till kollektivtrafiken oav-
sett om Simrishamnsbanan förverkligas (vilket vi hoppas på och kommer fort-
sättningsvis att verka för). I vårt yttrande vill vi framhålla behovet av en blandad 
bebyggelse med samtliga bostadstyper med olika upplåtelseformer inte minst gäl-
lande hyresrätter. Det finns idag ett skriande behov av hyresrätter i Staffanstorps 
kommun. Under den senaste mandatperioden har inga hyresrätter tillkommit i 
Staffanstorps kommun. Många är de äldre i vår kommun som önskar bosätta sig 
i en hyresrätt och sälja sina villor, vilket kommunen nu har möjlighet att beakta 
i planprogrammet. De flyttkedjor som då uppstår kan vitalisera många andra 
områden i Staffanstorps tätort (generationsväxlingar). Behovet av hyresrätter är 
också stort för kommunens ungdomar som vill flytta hemifrån och vill bo kvar 
i kommunen. Detta ställer stora krav på rimliga boendekostnader då våra ung-
domar generellt sett inte har de ekonomiska resurserna att vare sig efterfråga 
bostadsrätter eller dyra hyresrätter.

Vi tycker att området med Sockerbrukets olika byggnader är en viktig del av 
Staffanstorps kulturarv, vilket ger området en unik karaktär. Ambitionen måste 
vara att tillvarata dessa samtidigt som de befintliga grönstrukturerna och park-
miljöerna bevaras så mycket som möjligt.

När det gäller bebyggelsen väster om Järnvägsgatan måste en särskild utredning 
göras. Dess påverkan på dels den befintliga skolverksamheten (och utemiljön), 
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dels trafikmatningen av området måste särskilt belysas. Bebyggelsen tar dess-
utom i anspråk många centrala befintliga parkeringsplatser som måste ersättas. 
Hur dessa ersätts framgår inte av planprogrammet.

Anslutningar till befintliga områden (ex Kyrkbyn) måste också ytterligare bely-
sas. En del gator inom Kyrkbyn är mycket smala och lämpar sig inte för någon 
större matning av trafiken till Sockerstan.

Vi förbehåller oss rätten att ha ytterligare synpunkter i den fortsatta planproces-
sen när övriga intressenter lämnat in sina yttranden.”

Staffanstorpspartiet
”Vi motsätter oss att öppna Staffanstorpsbanan för trafik med ”pågatåg” och 
därmed även för trafik med farligt gods. Vi kan endast acceptera att banan tra-
fikeras med den nya generationen spårvagnar. Det går inte att förbjuda trafiken 
med farligt gods om kommunen säger ja till pågatåg. 

Förslaget innebär också en stor nackdel för de boende närmast spårområdet.

Det är vettlöst att öppna banan med bara en hållplats.

Den redovisade infarten till Gästis är bra för Gästis och kommunen.

Någon planskild korsning över järnvägsområdet behövs inte eftersom vi motsät-
ter oss att öppna Staffanstorpsbanan för trafik med ”Pågatåg” och därmed även 
för trafik med farligt gods. Det går inte att förbjuda att Staffanstorpsbanan trafi-
keras med transport av farligt gods. Tillåt endast trafik med spårvagn.

Den föreslagna spårvägssträckningen bör utgå ur planprogrammet.

Den föreslagna exploateringen söder om Malmövägen liksom söder om Dalby-
vägen kan inte accepteras. Denna bör utgå ur planprogrammet.

Den föreslagna vägbron på Malmö - Dalbyvägen bör utgå ur förslaget.
Det räcker enligt vår mening räcker med en plankorsning.
Vid en eventuell trafikering med spårvagnar krävs det ingen planskildhet
Storgatan bör förlängas för biltrafik och anslutas till Tranchells väg.

Övrigt
Kungörelsen i färg som fanns på kommunens anslagstavla uppfyller inte kravet 
på tydlighet. 

Texten i kungörelsen Samråd kring planprogram för Sockerstan, del av Brågarp 
6: l m fl i Staffanstorps kommun, Skåne län, är oläslig på grund av den konstiga 
och omotiverade färgen. Jag bad personalen att ta fram en svartvit kopia. Då 
gick den att läsa. Även personalen hade svårt att läsa färgtexten.

I programmet finns det även rubriker som är svåra att läsa på grund av den valda 
färgnyansen. Detta har vid upprepade tillfållen omtalats för styrgruppen.

Det finns så vitt vi kan se inte någon datering på planprogrammet. Ej heller nå-
gon ansvarig utgivares namnteckning.

De övriga kungörelserna på anslagstavlan är lika svårlästa.

Staffanstorpspartiet yrkar att planprogrammet revideras.”

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
”... Övergripande
I visionen för Sockerstan anges att sockerbruksområdet ska utvecklas till levan-
de, inspirerande och inbjudande stadsdel med unika kvaliteter och egen identitet. 
Planprogrammets visar på ett tydligt och pedagogiskt vis hur detta kan komma 
att te sig för de två kollektivtrafiklösningarna. Båda alternativen redovisar en bra 
och robust kvartersstruktur med ett gatunät som kan ge goda förutsättningar att 
bygga en varierad och attraktiv stadsdel. Förslagen visar på en skala som medger 
en bra ”promenad-barhet”. Den omsorg som har lagts på att skapa ett finmas-
kigt nät av olika kopplingar, torg och platser gör att den framtida Sockerstan bör 
kunna utvecklas till en precis så inspirerande och attraktiv stadsmiljö som anges i 
visionen - en blivande livsoas som bygger på det arv och den hembygdkänsla som 
skapas av de kulturhistoriska spår som sockerbrukets glansdagar lämnat efter 
sig. En livsoas med mycket fina möjligheter för människor att kunna leva ett gott 
och inspirerande stadsliv i den lilla skalan, med hög tidskvalitet och närhet till 
regionens storstäder som möjliggörs av en attraktiv kollektivtrafik.
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Riksintresse för järnväg och förutsättningar för utbyggnad
Trafikverket arbetar för närvarande med att ta fram en järnvägsutredning för 
Simrishamnsbanan, delen Malmö-Tomelilla. Utredningsarbete beräknas vara 
klart hösten 2014. Syftet med utredningen är att ett alternativ för järnvägssträck-
ning och riksintresse för järnväg ska kunna läggas fast. 

Riksintressefrågan och frågan om investeringsbeslut på nationell nivå avseende 
Simrishamnsbanan skapar som framgår av planprogrammet stora osäkerheter i 
planeringsförutsättningarna för Sockerstan. Planprogrammet presenterar därför 
två divergerande alternativ till utveckling av området.  Vilket alternativ som är 
möjligt att förverkliga och i vilken utsträckning är beroende på beslut av andra 
aktörer än Staffanstorps kommun. Inte heller har kommunen möjlighet att på-
verka tidpunkten för beslut. 

Denna osäkerhet gör att det, med stöd av programmet i sin nuvarande form, 
inte går att påbörja detaljplanering av området eftersom det inte med säkerhet 
går att säga hur marken som är influerad av spårområdet kan komma att kunna 
användas. 

Ett annat skäl att avvakta med fortsatt planering av Sockerstan är konjunkturlä-
get och att Staffanstorp har andra utbyggnads- och förtätningsområden (Vikhem 
och Stanstad S) som mer än väl räcker för att möta marknadens efterfrågan för 
ett flertal år framöver. I dessa områden där osäkerheterna är färre, och betydligt 
mindre, kan det också snabbare skapas nya bostäder vilket snabbare öppnar upp 
för ytterligare inflyttning till kommunen.

Kollektivtrafik
Framtidsbilden för kollektivtrafikförsörjningen av Staffanstorp måste bestå av 
många olika scenarier, precis som planprogrammet speglar. För att kunna fort-
sätta planläggningen av Sockerstan behöver en samlad bild tas fram för hur kol-
lektivtrafiken ska fungera för hela tätorten; t ex kopplingen till Lund med buss 
eller spårvagn, bytespunkter och eventuell matning till både ett centralt och ett 
externt stationsläge för järnvägen. Eftersom Sockerstan planeras med en hög ex-
ploateringsgrad som förutsätter bra kollektivtrafik bör arbetet med den fortsätta 
planläggningen av Sockerstan omfatta en utredning av den framtida kollektivtra-
fikförsörjningen av hela tätorten. 

Planprogrammet redogör för två olika scenariers vad gäller framtida kollektiv-
trafik för Staffanstorp, järnvägsalternativet och buss-/spårvägsalternativet. Järn-
vägsalternativet innebär att i stort sett all kollektivtrafik till Malmö passerar 
stationen vid Sockerstan. I buss-/spårvägsalternativet går kollektivtrafiken till 
Malmö via ett externt stationsläge, eftersom Skånetrafiken troligtvis inte kom-
mer att köra parallell busstrafik. Även om buss-/spårvagnsalternativet innebär 
att mer mark blir exploaterbar innebär det också att områdets attraktivitet blir 
mindre och därmed förutsättningarna för en hög och tät exploatering. Detta re-
sonemang behöver vara en del av det fortsatta planarbetet. 

En aspekt på externt stationsläge som föreslås i  buss-/spårvägsalternativet är att 
detta läge med största sannolikhet kommer att generera färre resande än ett cen-
tralt läge. Denna aspekt måste lyftas fram. Finns det inget resandeunderlag finns 
det inte heller något underlag för vare sig station eller järnväg. 

Ett externt stationsläge kan för övrigt svårligen ses kunna bidra till en hållbar 
samhällsutveckling och riskerar att försvåra en långsiktigt gynnsam utveckling 
av hela tätorten Staffanstorp. En för Staffanstorp bättre förutsättning vad gäller 
buss-/spårvägsalternativet skulle kunna vara en Simrishamnsbana i externt läge 
utan station, eller ingen Simrishamnsbana alls. På så sätt skulle all kollektivtrafik 
– oavsett om den är spårbunden eller vägburen, kunna mötas vid samma punkt 
vid Sockerstan. Detta scenario skapar förutsättningar för att kunna generera det 
flöde av människor som är en förutsättning för att kunna skapa den attraktivitet 
och de urbana kvaliteter som eftersträvas i Sockerstan.

Trafiklösningar
Koppling mellan Sockerstan och Staffanstorps centrum, järnvägsalternativet:

Det är viktigt att Sockerstan får bra kopplingar till Staffanstorps centrum fram-
förallt för fotgängare och cyklister ur många olika perspektiv, bl a tillgänglig-
het och trafiksäkerhet. Saknas ordnade passager med bra tillgänglighet kommer 
människor troligen att passera järnvägen på ett mindre säkert sätt. Gång- och 
cykelkopplingarna som redovisas i planprogrammet vid Valhallavägen och 
Hermodsvägen behöver studeras vidare. Tyréns trafik-tekniska studie av kors-
ningspunkterna med järnvägen bör kompletteras med dessa korsningspunkter 
för gång- och cykeltrafiken både i plan och som planskilda. Korsningarna bör 
i första hand vara planskilda med järnvägen med tanke på trafiksäkerheten för 
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framförallt barn och unga. Utformningen av Valhallavägen och Hermodsvägen 
är viktigt att beakta i det fortsatta arbetet, så att dessa gator blir attraktiva och 
säkra kopplingar till Staffanstorps centrum.

Koppling mellan Sockerstan och Staffanstorps centrum, buss-/spårvägs-alterna-
tivet:
I detta alternativ förslås bil och gång- och cykelkopplingar till Valhallavägen, 
Hermodsvägen och Storgatans förlängning. Utformningen av Valhallavägen och 
Hermodsvägen är viktigt att beakta i det fortsatta arbetet, så att dessa gator blir 
attraktiva och säkra kopplingar för alla trafikslag till Staffanstorps centrum.

Trafiken inom och från området, fotgängare och cyklister:
Enligt inriktningsbeslutet ska fotgängare och cyklister prioriteras. Hur denna 
prioritering ska genomföras är en viktig del i det fortsatta planläggningsarbetet 
och är en särskild utmaning med tanke på den föreslagna kvartersstaden. Om 
gång- och cykeltrafiken ska röra sig i blandtrafik bör gatorna vara 30-säkrade 
alternativt bör separata gång- och cykelvägar anläggas parallellt med gatorna.

Trafiken inom och från området, motorfordon:
Genomsilningstrafik föreslås för gatunätet. Kopplingar planeras till Vädurens 
och Vattumannens väg, Brågarpsvägen, Storgatan och Dalbyvägen. Nedan re-
dovisas de förväntade trafikflödena och av kartan framgår att merparten av tra-
fiken troligen kommer att gå via Dalbyvägen.  Kopplingen mot centrum via en 
förlängning av Storgatan tar Balderskolans nuvarande skolgård i anspråk, vilket 
innebär att om skolan ska finnas kvar i detta läge så behöver gatu- och trafik-
miljön gestaltas med mycket stor omsorg och omtanke om skolbarnens säkerhet 
och behov. Stora ombyggnader/omlokaliseringar av skolbyggnad och skolgård 
kommer sannolikt att behöva genomföras.

Den förslagna genomsilningstrafiken via Vädurens och Vattumannens väg antas 
bli liten. Dessa gator har i dag ingen genomfartstrafik, varför även ett litet tra-
fikflöde kommer att förändra trafiksituationen på dessa gator. Husen ligger nära 
gatan och det finns många direktutfarter. I det fortsatta arbetet bör konsekven-
serna för framförallt trafiksäkerhet och trygghet studeras närmare.

Parkering:
Den föreslagna strukturen i planprogrammet förutsätter parkeringsgarage under 
mark. Hur strukturen påverkas om exploateringsförutsättningarna inte medger 
parkeringsgarage under mark bör studeras. Blir det ett stationsläge vid Socker-
stan kommer troligen bilinnehavet att bli lägre än vid ett externt stationsläge 
eller om kollektivtrafiken kommer att utföras med buss. Parkering vid förskola 
och skola kommer troligtvis att ske i markplan och redovisning av dessa ytbehov 
saknas i förslaget. Det är även viktigt att det finns ytor för markparkering av 
både cyklar och bilar vid stationsläget. 

Byggnadskultur/kulturmiljö
Befintliga byggnader inom området kategoriseras utifrån begreppen ”föreslås be-
varas, under förutsättning att byggnadernas skick medger detta” och ”viktiga/
intressanta att bevara, men kan tåla att delvis eller helt rivas medan form och 
volym återskapas”. Det är lovvärt att programmet redovisar byggnader som an-
ses särskilt viktiga att bevara. Bevarandeambitionen är dock inte helt tydlig och 
eftersom programmet inte redovisar någon bedömning av varken skick eller kul-
turhistoriskt värde så är det svårt att veta vilka byggnader som faktiskt kommer 
att kunna bevaras. 

PM TRAFIKTEKNISK STUDIE 
-av kopplingar mellan Sockerstan 
och Staffanstorps centrum, Tyréns 
feb 2013
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Osäkerheten som följer av att inte närmare precisera bevarandeambitionerna 
riskerar att försvåra kommande detaljplaneläggning och möjligheterna att locka 
exploatörer till området. Det vore bra om planprogrammet inför godkännan-
det kunde kompletteras med bedömningsunderlag och ett tydligare ställnings-
tagande.

Markföroreningar
Miljöteknisk markundersökning har utförts inom området och markförorening-
ar har konstaterats. Vid framtida exploatering till bostadsområden kommer ef-
terbehandlingsåtgärder att behöva genomföras. En urschaktning av förorenade 
massor torde då vara det alternativ som är mest aktuell. Ytterligare utredningar 
och en strategi för saneringen avseende avgränsning av föroreningssituationen, 
eventuellt framtagande av platsspecifika riktvärden och uppskattning av voly-
men förorenade massor tillika kostnaden för efterbehandlingen bör tas fram inn-
an detaljplanering påbörjas för första etappen för att kunna ringa in eventuella 
ekonomiska konsekvenser för projektet som helhet, och för att göra eventuella 
justeringar av kvartersstruktur mm som kan föranledas av s k smart sanering – 
dvs man kan spara pengar genom att strategiskt välja till vilka nivåer man behö-
ver sanera till beroende på hur känslig markanvändning som man planerar för.

En strategi för saneringens genomförande bör också hantera frågor som vilka 
saneringsmål som ska gälla för olika delar av området, när dessa är tillgängliga 
för sanering, bedömning av kostnadseffektivitet (sanering av delområden i etap-
per eller allt på en gång).

Slutsats
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att detaljplanering av 
området kan påbörjas först efter att kommunen tagit ställning i frågan om kol-
lektivtrafiklösning, vilket sannolikt förutsätter att järnvägsutredningen färdig-
ställts och frågorna om spåralternativ och riksintresse kunnat avgöras. 

Vidare bör man inför kommande detaljplaneläggning komplettera besluts-un-
derlaget med ett tydligare ställningstagande avseende bevarandeambitionerna 
för den befintliga, kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen inom området, samt 
en strategi för saneringens genomförande.”

Tekniska nämnden
”...Kollektivtrafik
Framtidsbilden för kollektivtrafikförsörjningen av Staffanstorp måste bestå av 
många olika scenariers, precis som planprogrammet speglar. För att kunna fort-
sätta planläggningen av Sockerstan behöver en samlad bild tas fram för hur kol-
lektivtrafiken ska fungera för hela tätorten; t ex kopplingen till Lund med buss 
eller spårvagn, bytespunkter och eventuell matning till både ett centralt och ett 
externt stationsläge för järnvägen. Eftersom Sockerstan planeras med en hög 
exploateringsgrad som förutsätter bra kollektivtrafik bör arbetet med den fort-
sätta planläggningen av Sockerstan omfatta en utredning av den framtida kol-
lektivtrafikförsörjningen av hela tätorten. Tidplanen för järnvägsutredningen för 
Simrishamnsbanan är att utredningsarbetet ska vara klart hösten 2014. Syftet 
med utredningen är att ett alternativ för järnvägssträckningen ska kunna läggas 
fast. Resultatet av järnvägsutredningen är också en viktig grund för den fortsatta 
planläggningen.

Planprogrammet redogör för två olika scenariers vad gäller framtida kollektiv-
trafik för Staffanstorp, järnvägsalternativet och buss-/spårvägsalternativet. Järn-
vägsalternativet innebär att i stort sett all kollektivtrafik till Malmö passerar 
stationen vid Sockerstan. I buss-/spårvägsalternativet går kollektivtrafiken till 
Malmö via ett externt stationsläge, eftersom Skånetrafiken troligtvis inte kom-
mer att köra parallell busstrafik. Även om buss/ spårvagnsalternativet innebär 
att mer mark blir exploaterbar innebär det också att områdets attraktivitet blir 
mindre och därmed förutsättningarna för en hög och tät exploatering. Detta re-
sonemang behöver vara en del av det fortsatta planarbetet

Koppling mellan Sockerstan och Staffanstorps centrum, järnvägsalternativet
Det är viktigt att Sockerstan får bra kopplingar till Staffanstorps centrum fram-
förallt för fotgängare och cyklister ur många olika perspektiv, bl a tillgänglig-
het och trafiksäkerhet. Saknas ordnade passager med bra tillgänglighet kommer 
människor troligen att passera järnvägen på ett mindre säkert sätt. Gång- och 
cykelkopplingarna som redovisas i planprogrammet vid Valhallavägen och 
Hermodsvägen behöver studeras vidare. Tyrens trafiktekniska studie av kors-
ningspunkterna med järnvägen bör kompletteras med dessa korsningspunkter 
för gång- och cykeltrafiken både i plan och som planskilda. Korsningarna bör 
i första hand vara planskilda med järnvägen med tanke på trafiksäkerheten för 
framförallt barn och unga. Utformningen av Valhallavägen och Hermodsvägen 
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är viktigt att beakta i det fortsatta arbetet, så att dessa gator blir attraktiva och 
säkra kopplingar till Staffanstorps centrum.

Koppling mellan Sockerstan och Staffanstorps centrum,buss/spårvägsalternativet
I detta alternativ förslås bil och gång- och cykelkopplingar till Valhallavägen, 
Hermodsvägen och Storgatans förlängning. Utformningen av Valhallavägen och 
Hermodsvägen är viktigt att beakta i det fortsatta arbetet, så att dessa gator blir 
attraktiva och säkra kopplingar för alla trafikslag till Staffanstorps centrum. 

Trafiken inom och från området, fotgängare och cyklister
Enligt inriktningsbeslutet ska fotgängare och cyklister prioriteras. Hur denna 
prioritering ska genomföras är en viktig del i det fortsatta planläggningsarbetet 
och är en särskild utmaning med tanke på den föreslagna kvartersstaden. Om 
gång- och cykeltrafiken ska röra sig i blandtrafik bör gatorna vara 30-säkrade 
alternativt bör separata gång- och cykelvägar anläggas parallellt med gatorna.

Trafiken inom och från området, motorfordon
Genomsilningstrafik föreslås för gatunätet. Kopplingar planeras till Vädurens 
och Vattumannens väg, Brågarpsvägen, Storgatan och Dalbyvägen. Nedan redo-
visas de förväntade trafikflödena och av kartan framgår att merparten av trafiken 
troligen kommer att gå via Dalbyvägen. Kopplingen mot centrum via en förläng-
ning av Storgatan tar Balderskolans skolgård i anspråk, vilket innebär att om 
skolan ska finnas kvar i detta läge kan denna koppling troligen inte trafikeras 
med biltrafik. Biltrafik intill ett gång- och cykelstråk kan dock vara viktig för den 
upplevda tryggheten för fotgängare och cyklister. Den förslagna genomsilnings-
trafiken via Vädurens och Vattumannens väg antas bli liten.

Dessa gator har i dag ingen genomfartstrafik, varför även ett litet trafikflöde 
kommer att förändra trafiksituationen på dessa gator. Husen ligger nära gatan 
och det finns många dirketutfarter. I det fortsatta arbetet bör konsekvenserna 
för framförallt trafiksäkerhet och trygghet studeras närmare, gällande genom-
silningstrafiken via Vädurens och Vattumannens väg samt via förlängningen av 
Storgatan.

Parkering
Den föreslagna strukturen i planprogrammet förutsätter parkeringsgarage under 
mark. Hur strukturen påverkas om exploateringsförutsättningarna inte medger 

parkeringsgarage under mark bör studeras. Blir det ett stationsläge vid Socker-
stan kommer troligen bilinnehavet att bli lägre än vid ett externt stationsläge 
eller om kollektivtrafiken kommer att utföras med buss. Parkering vid förskola 
och skola kommer troligtvis att ske i markplan och redovisning av dessa ytbehov 
saknas i förslaget. Det är även viktigt att det finns ytor för markparkering av 
både cyklar och bilar vid stationsläget.

Vatten och spillvatten
Vattenledningsnätet föreslås byggas ut så att området matas från fyra punkter, 
vilket medför god driftsäkerhet och optimala tryckförhållanden. Tryckstegring 
krävs dock för den föreslagna högsta bebyggelsen vid Sockerbruksparken. Avled-
ning av spillvatten förslås ske via självfallsledningar och med anslutningspunkter 
i områdets norra delar. Befintlig ledning längs Brågarpsvägen måste läggas om 
för att klara lutningen som behövs för självfall.

Dagvatten
Dagvattenhanteringen förslås i så hög grad som möjligt ske i öppna system och 
ska begränsas till att motsvara avrinningen från naturmark Det innebär att sto-
ra volymer måste utjämnas inom området. Avledningen av dagvattnet föreslås 
ske via en blandning av mindre fördröjningsytor, makadamdiken, ledningar och 
grunda smala kanaler och gröna tak. De smala kanalerna måste planeras och 
anläggas med hänsyn till drift- och underhållsaspekter, samt tillgänglighet och 
säkerhet för både synskadade och rörelsehindrade. Dessa kanaler bör i första 
hand ligga på kvartersmark. Hur och om dessa kanaler är lämpliga att anlägga 
på allmän plats behöver särskilt utredas.

I kartan nedan redovisas vilka områden som är föreslagna som utjämningsdam-
mar.

En del av dessa dammar kan anläggas som torra dammar, dvs det finns bara vat-
ten i dem vid regn. Detta är dock ytor som kräver särskild hänsyn i den fortsatta 
planläggningen av området. Dagvattnet utjämnas i en större damm i västra delen 
av Sockerbruksparken och i en befintlig prydnadsdamm nordöst om området. 
I planförslaget för buss/spårvagnsalternativet är tre 14- våningshus placerade i 
dagvattendammen i Sockerbruksparken vilket ställer särskilda krav på planering 
och anläggande av både husen och dagvattendammen. De befintliga träden som i 
dag finns i den planerade dammen i Sockerbruksparken bör även sparas i så stor 
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utsträckning som möjligt. Prydnadsdammen i nordöst kan behöva omprojekte-
ras så att den uppfyller kraven på en utjämningsdamm.

Vid 100-års regn föreslås vattnet avledas via gatorna till lägre belägna områden 
till exempel längs med spårområdet. I det fortsatta utredningsarbetet av konse-
kvenserna av att avleda dagvattnet till dessa delar är det viktigt att beakta kon-
sekvenserna för framtida spår.

Parkerna
Om många människor ska bo tätt i flerfamiljhus med begränsad utemiljö så stäl-
ler det höga krav på närliggande parkmiljö. Sockerbruksparken är en gammal 
park som tillhör områdets historia. Detta medför att vid byggnation i närheten 
av parken måste stor hänsyn tas så att de stora befintliga träden inte tar skada. 
I det fortsatta planarbetet bör utredas hur de gröna värdena kan bevaras och 
utvecklas så att Sockerstan blir en attraktiv stadsdel.”

Gemensamt yttrande från Barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritids-
nämnden samt Socialnämnden 
Detta planprogram ger stora möjligheter för de verksamheter som omfattas av 
Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden och Kultur- och fritidsnämnden. 
I ett allt mer komplext samhälle kan verksamheter inte längre drivas åtskilda 
från varandra och i detta planprogram för Sockerstan ges nya samverkansmöj-
ligheter. På så sätt blir lokalutnyttjandet effektivare och verksamheters gränser 
bryts upp och blir en integrerad del av samhället.

Planprogrammet utreder förutsättningarna för att omvandla sockerbruksområ-
det till en funktionsblandad stadsdel, en omvandling som ger stora möjlighe-
ter för nämndernas utveckling mot moderna och tidsenliga verksamheter. De 
tre nämnderna ser positivt på att olika former av rekreation, kultur, inspire-
rande lärmiljöer och mötesplatser beskrivs i planprogrammet. Vidare förutsät-
ter nämnderna att det ges möjlighet till delaktighet i det fortsatta gestaltnings-/
planeringsarbetet.

I övrigt vill nämnderna framföra följande, att planområdet planeras så att det 
tas hänsyn till trafiksäkerhet för barn och ungdomar som rör sig i området, till-
gänglighet för funktionsnedsatta samt att stor vikt läggs vid den konstnärliga 
utsmyckningen.”

Malmö stad
”Malmö stadsbyggnadskontor ser med tillfredsställelse att Staffanstorp bidrar 
till den regionala utvecklingen, genom att planera en utbyggnad av 900 - 1 200 
nya bostäder i centrala delar av tätorten med bra kollektivtrafikförbindelser. Det 
är också utmärkt att bostäderna kompletteras med lokaler för verksamheter, 
handel och kontor. Fler arbetsplatser i Staffanstorp är glädjande och bidrar till 
att förstärka regionens flerkärniga struktur och därmed dess hållbarhet.

Det är idag omöjligt att säga om tågtrafiken på linjen Malmö-Staffanstorp-Dal-
by genom centrala Staffanstorp kommer att återuppstå, eller om det blir buss/ 
spårvägsalternativet som förverkligas. Man måste därför planera och etappvis 
bebygga området så att båda alternativen möjliggörs.

Stadsbyggnadskontoret har i övrigt inget att anföra i ärendet.”

Burlövs kommun
”Det är positivt att Staffanstorps kommun planerar ny bebyggelse med framtida 
god kollektivtrafikförsörjning. I övrigt inget att erinra mot förslaget.”

Hyresgästföreningen
Hyresgästföreningen ställer sig positiva till planen och framförallt att planen 
redogör för en strävan efter en blandad bebyggelse med samtliga bostadstyper 
med olika upplåtelseformer.

Hyresgästföreningen har ingen annan uppfattning, däremot är det viktigt att 
våga väga behoven i förhållande till vad som byggs. I dag och många år framåt 
kommer behovet av hyresrätter vara stort i hela Öresundsregionen inte minst för 
de unga som vill etablera sig på bostadsmarknaden.

Att våga satsa på byggande med rimliga boendekostnader är en stor utmaning 
för Staffanstorps kommun. Barnfamiljer som inte kan eller vill efterfråga villor 
och radhus bör i det framtida Staffanstorp få tillgång till denna boendeform 
upplåten med hyresrätt.”

Inkomna yttranden från sakägare
Elisabeth och Conny Lindhe, Vallahallavägen 3 (Stanstorp 1:97 & 1:98)
Undertecknade vill framhålla vår positiva inställning till planprogrammet. Vi 
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anser att det positiva i hög grad överväger de nackdelar som vi trots allt vill peka 
på.

En allmän reflektion är att området kan komma att uppfattas som ett nytt centr-
um, det tredje i tätorten, och att det kan komma att missgynna en livlig handel 
och allmän verksamhet i de centrala delarna av Staffanstorp. Ett livligt centrum 
är oftast, t o m i betydligt större orter än Staffanstorp, mer koncentrerat.

Vi är ägare av fastigheterna på Valhallavägen 3, vårt boende, och på Järnvägsga-
tan 27, vår verksamhet med advokatbyrån. Att vi valt dessa två fastigheter, att 
bo och verka i, beror på läget i den historiskt gamla delen av Staffanstorp. Denna 
del av Staffanstorps tätort är väldigt liten och är i huvudsak belägen kring Gäs-
tis, järnvägsstation och väster om sockerbruksområdet. Denna för Staffanstorp 
unika miljö trivs vi mycket bra i och vill vi värna om dess fortsatta existens som 
den ”Gamla byn”.

I norr och öster kommer nu Sockerstan att sätta sin prägel på denna miljö. För-
längningen av Storgatan har ändrats mot hur tidigare plan var. Då skulle Storga-
tan förlängas till Hermodsvägen. Vi anser att denna sträckning vore mer naturlig 
så att en överfart görs med förlängning längs med Sockerbruksparkens norra del. 
En effekt av detta skulle då även bli att Baldersskolans skolgård skulle kunna 
vara större. Den starka trafik som idag förs via Valhallavägen skulle naturligare 
kunna nå nuvarande centrum vid Rådhuset genom infart vid Hermodsvägen. De 
boende längs Tranchells väg skulle ej belastas i samma utsträckning.

För att värna om miljön vill vi även föreslå att trafiken leds öster om järnvägs-
station.

Järnvägsspåren närmast stationen kan läggas igen. Järnväg, buss, bilar och an-
nan trafik endast på den ena sidan om stationen. Järnvägsgatans sträckning förbi 
stationen görs om för trafik på villkor för gående och cyklister. Den restaurang-
verksamhet som sker utomhus under sommaren skulle få en betydligt lugnare 
och trevligare miljö mot den gamla bebyggelsen. Verksamheten hamnar ej heller 
mellan två trafikleder.

Vi vill värna om att sockerbruksområdet får behålla och utveckla grönområden, 
inklusive dammar.

Vår starkaste invändning och förslag till ändring av planeringen är att placera 
höghusen i mitten av Sockerstan och inte så tätt i anslutning till den gamla be-
byggelsen. Enligt förslaget buss/spårvägsalternativet så är det planerat tre höghus 
med 14 våningar på nordöstra sidan av Järnvägsgatan, mellan järnvägen och 
Sockerbruksparken. På vår sida av Järnvägsgatan är det en gammal bebyggelse 
av låga gatuhus från förra sekelskiftet. Det är en av de äldsta miljöerna i Staf-
fanstorps centralort. Husen ligger tätt samman intill gatan, med trädgårdar inn-
anför. Här finns bland annat huset med tvillinggavel som användes som modell 
till flera hus i centrum. Vi anser inte att planen tar tillräcklig hänsyn till intresset 
att bevara denna miljö. Om det kommer 14-våningars hus på andra sidan gatan 
så kommer helheten i denna miljö att fördärvas.

Vi anser att det är bättre att i så fall utöka den befintliga Sockerbruksparken, 
fram till spårområdet och Järnvägsgatan. Hela Sockerbruksparken öppnar då 
upp sig och blir mer lättillgänglig för Staffanstorps invånare och en naturlig 
övergång till den nya moderna bebyggelsen. Möllan kommer att framträda be-
tydligt bättre. Fördröjningsdammar skulle med fördel kunna ligga placerade som 
en del av parken.

Parkeringsfrågan kan med en alternativ placering av de höga bostäderna lösas 
genom underjordisk placering. Med nuvarande förslag kan vi inte förstå hur 
bilarna skall parkeras eftersom det knappas med hänsyn till avloppssystemet går 
att förlägga dem så nära järnvägen. Det får absolut inte bli så att man använder 
järnvägen längs den gamla sträckningen för bilparkering.

Däremot ser vi med glädje och spänd förväntan fram emot ett förverkligande av 
iden att placera höghus inom området. Det finns redan en mycket stor huvud-
byggnad i mitten och det finns en stor cistern. Varför inte lägga höghusen där. 
Man kan ju även här lägga lite vatten runt om dessa hus (precis som Turning 
Torso har en damm runt sig). Annars kan man kanske lägga höghusen intill 
Sockerbrukskullarna. Här kommer höghusen smälta in bättre med redan befint-
lig bebyggelse och blir miljön inte störd på samma sätt.

Vi tycker också att förslaget till formen på höghusen är trevlig, det lite halvrunda 
och mjuka. Området i övrigt ser väldigt fyrkantigt ut på ritningarna. Måste det 
vara så rakt allting? Här finns ju nu en rund Mölla och en rund cistern. Det är 
lite runda former på en av gavlarna till en lada på Sockerbruksgården (sid 27). 
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Varför inte ta upp detta mer.

Annars, om det måste vara rakt, så kan man ju ta upp det här med tvillinggavlar, 
och göra två höghus intill varandra, där vardera toppen/taket blir tvillinggavel 
till varandra.

Vi tror också att siluetten för hela området kommer se bättre ut om man har låg 
bebyggelse i kanterna och att de stora höga husen tornar upp sig i mitten. Un-
gefär som siluetten till skylten för Staffanstorps kommun. Då kan man kanske 
bygga ännu högre hus.

Övriga synpunkter
Det är alltid trevligt med vatten och dammar, varför inte låta lite vatten rinna 
igenom hela området.

Vi vill gärna att man ger förutsättningar för en större lokal för offentliga och 
privata arrangemang med betydligt större kapacitet än vad som erbjuds i Staf-
fanstorp idag. Är det omöjligt att flytta verksamheten i Bråhögshallen till en ny 
sporthall där både idrotts- och kulturarrangemang kan förekomma? Vi är starkt 
engagerade i olika föreningar i Staffanstorp och saknar bl.a. i vår lionsverksam-
het en större lokal. Artister med dignitet kan inte engageras om inte lokalen kan 
ta en större mängd besökare än vad som idag kan erbjudas.

Christoffer Lindbäck,Vädurens väg 4 (Brågarp 6:785)
”Jag är boende på Vädurens väg 4 och har läst igenom ert planprogram för 
Sockerstan. Detta låter som en bra initiativ och kommer bli jättefint när allt blir 
färdigt.

Men jag såg att ni vill fortsätta med Vädurens väg in på det nya området. Detta 
motsätter jag mig då det kommer resultera i ökad trafik inom vårt område. Alla 
som skall ut till Industrivägen kommer säkert att ta vägen Vädurens väg-Skorpi-
onens väg-Djurkretsen väg -Planetvägen för att sedan komma till Industrivägen.

Vi är många barnfamiljer och husen ligger nära vägen samt att vägen är ganska 
smal som den är nu.

Då är det bättre att anslutningen av väg in till nya området sker via Tranchells 
väg. Brågarpsvägen är bättre rustad för ökad trafik.”

Gull-Britt Hallberg Fernström, Djurkretsens väg 18 (Brågarp 6:860)
”Brågarpsvägen från Dalbyvägen till stallet på Sockerbruksgården och sedan 
dess förlängning upp mot lekplatsen borde bevaras som grusväg så att den äldre 
lantliga karaktären bevaras.

Alla grönområden - Sockerbruksparken, Sockerbrukskullarna (stora och lilla), 
Kyrkbyns park och Sockerbiten (parken) ska bevaras och inte bebyggas. Ingen 
ny bebyggelse öster om Brågarpsvägen!

Ingen ny bebyggelse norr om stallet! Viktigt att bevara den öppna & lantliga ka-
raktären  här av kulturhistoriska skäl. Området idag är också en fantastisk miljö 
för barn att växa upp i - med grusvägar, stigar, buskar och träd.

Vore fint om fabrikens skorsten kunde bevaras - den är ett landmärke & ett sig-
num för området att vara stolt över”.

Lena Sjöholm, Vädurens väg 12 (Brågarp 6:789)
1. Att öppna upp trafik från Vädurens väg till Sockerstan är enligt min mening 
helt uteslutet. Jag bor på Vädurens väg som idag är en återvändsgata -> vilket är 
barnvänligt och lugnt. Om nu en genomgående gata ska gå från Planetområdet 
till Sockerstan via Vädurens väg blir det mer trafik -> Vad innebär det för intres-
set att bo där när man skall sälja? Värdet på huset sänks -> Hur skall vi ersättas 
som bor där? Vidare är vägen smal och parkering svår vilket innebär att många 
måste ha bilar ståendes framför huset -> Svårframkomligt.

Vidare måste du köra in på Planetvägen till Djurkretsens väg till Skorpionens väg 
till Vädurens väg. Då kan man lika köra ut till Industrivägen Dalbyvägen och in 
till Sockerstan.

2. Högre än 8-vån hus är också tokigt i ett villasamhälle - De tre 14våningshusen 
är en trevlig idé men håll nere höjden till 8 våningar max.

Någon sa att en idé var att bygga 14 våningarshus i mitten av Sockerstan -> god 
idé.



16 17

3. På planlösningen visas att man bygger ända in till hus Vädurens väg 14. Här 
tycker jag att man skall lämna kvar grönytor som finns idag och börja bygga 
efter cykelvägen istället. Idag känns det inte ok för hus 14 att plötsligt inte vara 
hörnhus längre. Hur ersätter man dessa fastighetsägare? 

4. Järnväg eller buss kvittar för mig. Det viktigaste är att inte ha genomfartstrafik 
där jag bor på Vädurens väg.”

Sjöholm har inkommit med en kompletterande skrivelse med en beskrivning av 
hon anser att området i gränsen mellan Sockerstan och Vädurens väg ska ut-
formas. Ingen genomfart mellan Sockerstan önskas, ingen bebyggelse närmast 
Vädurens väg 14. Om möjligt önskas en parkering till husen på stjärnteckensga-
torna. 

Sjöholm har inkommit med ytterligare en kompletterande skrivelsen: 

”Efter att ha läst igenom planprogram för Sockerstan förstod jag att det eventu-
ellt planeras att öppna Vädurens väg för genomfartstrafik mellan Planetstaden 
- Sockerstan.
Jag bor på Vädurens väg sedan 2002, och en av anledningarna till att jag flyttade 
hit var just att det är en återvändsgränd, lugnt område och lite biltrafik. Idag är 
mina barn stora men en dag kommer barnbarnen hit och då vill jag ha en säker 
omgivning. Dessutom vill jag inte ha trafik utanför mitt fönster eftersom det är 
en av anledningarna till att jag flyttade till detta området för min egen del också.

Ja undrade vad mina grannar tycker om detta och gjorde då denna skrivelse( se 
bilaga) med möjlighet för namnunderskrifter. Jag fick väldigt stor respons från 
mina närmsta grannar som just känner som jag. Idag har nya småbarnsfamiljer 
flyttat hit och de är väldigt oroliga och besvikna över denna tanke.

De som bott här länge trivs med lugnet och vill inte ha mer biltrafik än som finns 
idag
Jag beslutade mig för att gå till de grannar det mest berör och det är alla på Vä-
durens väg, Skorpionens väg.

Vidare valde jag att fråga ägarna på Vattenmannens väg, Lejonets väg och Jung-
fruns väg som kommer att drabbas vid utkörsel från sin egen väg via Skorpio-
nens väg. Jungfruns väg kommer även att bli ännu mer störd av mer trafik på 
Djurkretsens väg.

En granne på Vädurens väg som bott här sen begynnelsen berättade , att vägen 
ner mot Casters väg, Pollux väg Tvillingarnas väg Stenbockens väg fortsatte rakt 
ut till Industrivägen förr. Detta visade sig inta alls vara bra eftersom det blev 
väldigt mycket trafik i området. Därför stängde man igen denna väg. Varför då 
öppna upp en ny genomfartsled.

Idag måste vi alla köra ut från området via Planetvägen till Industrivägen och 
låt det fortsätta så. Alla är vi vana vid detta. De som skall in till Sockerstan kan 
köra in via Dalbyvägen, Tranchells väg via Järnvägsgatan. Låt bli att öppna upp 
för genomfartstrafik .... Staffanstorp är inte större än att du kan ta dig runt om 
eller cykla.

Skiss från Lena Sjöholm
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En sak till. .... Vi är övertygade om att värdet på våra fastigheter kommer att 
sjunka om det blir mycket trafik via våra vägar. Jag skulle aldrig flytta hit om jag 
visste det från början.

Jag skickar med min skrivelse som mina grannar fått läsa med deras namnun-
derskrifter.”

Till ovanstående yttrande bifogade gemensamma skrivelse från 54 boende längs 
Vädurens väg, Lejonets väg, Skorpionens väg, Jungfruns väg och Vattumannens 
väg
”Enligt Planprogrammet för Sockerstan kan vi utläsa att det planeras en biltra-
fikförbindelse mellan Planetstaden - Sockerstan, och att man då eventuellt skulle 
öppna upp Vädurens väg för genomfartstrafik.

Detta motsäger vi oss absolut. Vädurens väg är både smal och liten. Parkerings-
möjligheterna är svåra och ibland måsta man parkera framför sitt hus, vilket då 
gör den svårframåtkomlig.

Området är barnvänligt och inte så trafikerat idag och så vill vi fortsätta ha det. 
Många har valt detta området just av den anledningen.

Vid försäljning av våra hus finns en möjlighet att detta försvåras när man vet att 
det är en genomfartsled.

VI VILL INTE ATT VÄDURENS VÄG BLIR EN GENOMFARTSLED TILL
SOCKERSTAN.”

Malin Hagberg och Stefan Persson, Brågarpsvägen 26 (Brågarp 24:1) 
”Vi är nyinflyttade på Brågarpsvägen 26 (Brågarp 24:1}. Vi har därför inte följt 
tidigare diskussioner kring ”Sockerstan”, men vill nu delge våra åsikter kring 
planerna (”Planprogram för Sockerstan”). Vi tycker att det ska bli spännande att 
se Sockerstan växa fram, men är självklart också oroliga över hur vår boendesi-
tuation kommer att påverkas.

Vi tycker att det är svårt att överblicka konsekvenserna av de olika alternativen, 
och vi tycker inte att de negativa konsekvenserna över huvud taget tas upp i pla-
nen, t.ex. att riva befintlig bebyggelse. Att lösa in och riva befintlig bebyggelse 

inom detaljplanerat område är i våra ögon en mycket drastisk åtgärd. Vi tycker 
att man behandlar detta väldigt lättvindigt i dokumenten, och istället enbart fo-
kuserar på abstrakta positiva begrepp som ” livsoaser”.

Kartorna i beskrivningarna är diffusa, vilket de självklart är vid denna tidpunkt i 
planeringen, men det gör det svårt att få en bild av hur vårt och närliggande hus 
kommer att påverkas avseende exempelvis avstånd till förlängningen av Tran-
chells väg och de nya hus som är föreslagna mellan Järnvägsgatans breddning 
och vårt hus. Tranchells vägs förlängning ser dessutom ut att komma gå längs 
med en skolgård, såvitt vi kan tolka kartorna, och längs minnelunden som idag 
är en lugn och idyllisk plats för många. Otydligheten begränsar våra möjligheter 
att komma med konstruktiva och korrekta kommentarer till planen.

Det vi redan nu är oroliga över är buller/trafik i eventuella nya trafiklösning-
ar, samt hur insynen i vårt hus/trädgård påverkas dels vid eventuellt bygge av 
2-4-våningshus mellan vårt hus och Järnvägsgatan, och dels vid bygge av höghus 
söderut längs samma gata. Vilken typ och omfattning av trafik man beräknar i 
de olika lösningarna framgår heller inte av planen. Det är viktigt att insyn/stör-
ning för oss som redan bor i ”Sockerstan” vägs in i fortsatt planering gällande 
placering och utformning av de nya husen.

Vi vill som berörd part självklart hållas väl uppdaterade kring framtida ändring-
ar och utveckling av dessa planer, då vi har funnit det svårt att framförallt hitta 
vilka dokument av de som finns på Internet som är de senaste och som gäller.”

Pernilla Lindskog & Jörgen Westerdahl, Vädurens väg 11 (Brågarp 6:796)
Trevligt med ny bebyggelse i Sockerbruksomr! MEN! Hur kan ni bygga ihop 
befintligt radhusområde med ett trevåningshus!!!! Alla kommer titta ner i våra 
trädgårdar!

Dessutom kommer ni att kapa cykelstigen som SÅ många barn cyklar på till sina 
skolor! Ja även andra! Jag vågar påstå att detta är en av de mest trafikerade cy-
kelleder i Staffanstorp! (Har alltid bott i kommunen så jag vet!!!). Alla som ska 
till Willis, Plantagen etc kommer förbi här.

Och hur kan ni dra trafiken genom Vädurens väg. Denna lilla smala gatstump 
som är SÅ svår att komma fram på IDAG! Med 14 hus i gatan. Hur ska det då 
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bli vid alla dessa nybyggda hus! Och hur kommer värdet bli på våra hus!?! De 
kommer verkligen sänkas!

Har ni tänkt på alla barn i området. En förskola med 6 avd. och flera dagmam-
mor som nyttjar lekplatsen på Vattumannens väg. Detta blir ju livsfarligt för 
dessa att vistas utanför förskolans staket, som de alltid gör idag och för dagmam-
morna de kan ju lika gärna säga upp sig för i närområdet kan de inte vistas.

Nä denna väg måste dras på ett annat håll detta är inte hållbart för oss som bor 
och lever där idag.”

Inger och Bengt Nilsson, Betvägen 1 (Brågarp 6:665)
Det var intressant att ta del av informationen om de olika alternativen om hur 
vägar och byggnader skulle kunna se ut när Sockerstan och andra områden ska 
byggas här i Staffanstorp.

Vi ska vara värna om vår miljö och bilarna är en stor miljöbov. Många kom-
muner försöker lägga biltrafiken utanför villaområden. I Staffanstorp finns Dal-
byvägen, Järnvägsgatan och Industrivägen, använder man dessa vägar kommer 
man runt utan att köra in genom smågatorna i bostadsområden.

Därför tycker vi förslaget att göra Tranchells väg till en ”loop” är högst olämp-
ligt, vägen är rak och många kör alldeles för fort. Att det finns en hastighetsgräns 
på 30 km är det ett fåtal som respekterar.

Som det är nu är vägen redan starkt trafikerad och det står alltid parkerade bilar, 
vissa bilar kan stå på samma ställe i flera veckor. Parkeringen på gatan börjar 
redan i svängen och fortsätter hela gatan upp. Bilarna kör vänstertrafik, vilket 
gör att det är svårt att komma till och från infarterna till Sockertoppen och 
Sockerbetan.

Kommunen har köpt huset som ligger på Järnvägsgatan 47 och gjort en asfalte-
rad övergång fram till järnvägsspåret. Ett alternativ är att fortsätta med vägen 
överspåren och rakt fram på Brågarpsvägen, utmed denna finns en markremsa 
på höger sida så vägen kan breddas. Vid gården fortsätter vägen mot Lidl och 
man kan komma in till Sockerstan eller komma ut på Dalbyvägen.

Om man gör så här behöver inte kommunen köpa in de tre husen som ligger på 
Brågarpsvägen och inte heller ta markremsan som de boende på Sockertoppen 
har fått göra om till trädgård.

Mellan Sockertoppens garage och Tranchells väg är det en ganska bred mark-
remsa, som man kunde göra till cykel och gångbana.

De flesta innevånarna i Staffanstorp är bilburna, därför är det viktigt att tänka 
på att finns parkeringsplatser så att bilarna inte ska behöva parkera på vägarna 
inne i bostadsområden.”

Sune Cederpil, Mångården 27 (Stanstorp 1:642)
”Föreslår att Brågarp 1:39 Norra villan också får kompletterande ny bebyggelse 
med bostäder. Är nu alldeles för stor tomt omkring villan, även enligt de boende.

Det gäller även nr Brågarp 1:38.”

Jörgen Arfwedson, Järnvägsgatan 23 (Brågarp 13:1)
Undertecknad fastighetsägare bor på Järnvägsgatan 23 Staffanstorp och har bott 
där sedan januari 1969.

Miljön är gammal och byggnaderna i området är gamla och trivsamma.

Den allt ökande trafiken på Järnvägsgatan är inte bra.

Det jag mest invänder mot i ert förslag är att placera höghus i anslutning till 
denna gamla bebyggelse på Järnvägsgatan. Det skulle bli en diskontinuitet, som 
skulle fördärva det lugna, trivsamma intrycket av denna äldre bebyggelse från se-
kelskiftet 1800-, 1900talet och trivsamheten för oss boende försvinna på grund 
av den ökande trafik som skulle bli följden.

Jag tillåter mig referera till den nu så tragiskt döda Eva Sjölin, som då jag pratade 
med henne betr de höghus som byggdes nära stranden i Lomma för ca 15-20 år 
sedan, att hon tyckte det var förfärligt hur man kunde bygga så. Framhärdar 
ni med era höghusplaner gör ni om samma misstag. Jag tror inte att Eva hade 
godkänt detta höghusbygge. I Lomma har senare byggnationer norr om ån dess-
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bättre varit något mer försiktiga på höjden där fanns dessutom ingen bakomva-
rande bebyggelse att ta hänsyn till.

Jag har i princip inget emot höghus men de skall ligga på ett ställe där de kan an-
passas till omgivande byggnader på ett naturligt sätt. T ex i Sockerbruksparken 
bland andra höga byggnader.

För att minska trafiken på Järnvägsgatan kunde ett förslag vara att istället leda 
trafiken öster om järnägsstationen.

Övriga
Gemensam skrivelse från Lillens Vänner, Staffanstorps Bouleklubb, SPF Club 
230 och PRO i Staffanstorp, föreningar som brukar lokal på sockerbruksområ-
det
”Vad händer med alla som spelar boule inomhus ... ??
Staffanstorps kommun saknar inte framgångsrika idrottare. Det kan gälla sim-
ning, ishockey, gymnastik, cykelsport och boule ....

Boule är sporten som inte syns så mycket, men utövas av många fler än vad 
man anar. Flera av bouleföreningarnas medlemmar är faktiskt svenska mästare i 
någon klass inom boulen. Detta gäller både ungdomar och äldre spelare. Vad vi 
däremot saknar är bra träningsmöjligheter under vinterhalvåret.

Den hall vi i idag har på Sockerbruksområdet, genom Staffanstorpshus AB, och 
som drivs av Lillens Vänners bouleförening är det gamla grisstallet norr om 
Sockerbruksgården.

Lokalen ligger i en del av Sockerbruksområdet som ska exploateras inom de när-
maste 2-3 åren enligt detförslag som presenterats i nov-dec 2013.

Vi vill uppmärksamma ansvariga på Staffanstorps kommun att vi blir utan inom-
hushall när bygget säller igång.

I kommunen finns fyra föreningar som driver bouleverksamhet och då också 
använder den nuvarande hallen under perioden september - april. Varje vecka 
spelas här boule minst fyra dagar i veckan, måndag- torsdag. Det passerar minst 
200 aktiva spelare varje vecka under vinterhalvåret. Betänk att lokalen bara kan 

ta emot 36 spelare/tillfälle.

Helgerna är sparsamt utnyttjade pga. otillräckliga bekvämligheter. Det gäller 
mindre tävlingar och arrangemang av seriespel inomhus.

Vi vill tillsammans med kommunen föra samtal om möjligheterna till ersätt-
ningslokal inom Staffanstorps tätort.

Om kommunen kan hjälpa oss att skaffa större lokal eller bygga en lokal runt 
600-700 kvm stor ”industrihall” med alla faciliteter indragna kommer verksam-
heten runt främst boulen att öka i kommunen.

Till detta behövs ytor runt hallen till utomhusbanor och parkeringsmöjligheter. 
Det är  en förhållandevis billig sport och är ett socialt nätverk for många männ-
iskor. Vi vet att många drar sig för att spela boule inomhus pga. dåliga faciliteter 
och trång lokal.

En större hall kan generera många andra kringarrangemang. Andra boulehallar 
i Skåne som Åstorp och Tyringe hyr ut till andra aktiviteter när det inte spelas 
boule. Detta kan vara loppisar, föredrag, mässor, hundagility, kanin- och höns-
utställningar mm.

Vill också nämna att det finns föreningar i grannkommunerna som använder vår 
hall till boulespel under vinterhalvåret. (Korpen Lund, bouleföreningar i Dalby 
och S Sandby). Att boule är på frammarsch är etableringen av Boulebar i Malmö 
på Drottningtorget också ett tecken på.

Undertecknade föreningar, verksamma i Staffanstorps kommun, är intresserade 
av att föra en dialog med ansvariga på kommunen i frågan om att lösa lokalfrå-
gan för vår verksamhet.”

Lennart Gotthardson
”Mina synpunkter gäller ny biltrafik i Storgatans förlängning till Transhells väg 
förbi Baldersskolan.

Det gäller i första hand ”Buss/Spårvägsalternativet” men kan också komma att 
gälla järnvägsalternativet med korsning i plan.
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Att lägga en genomfartsgata direkt utanför skolan med barnens bollplan och lek-
redskap på andra sidan kan inte vara väl genomtänkt. Idag är skolan ombyggd 
för ett antal miljoner kronor med nya bollplaner och det hoppas jag inte bara är 
en temporär åtgärd. Förr var det bara högstadieelever som gick på skolan, men 
idag finns det även lågstadieelever och uppåt i klasserna.

Är det tänkt att barnen skall ta sig över denna gata vid varje rast med de risker 
detta innebär?”

Anonym 1
”Hur fungerar trafiken från norr?

Kan trafiken istället gå norrut i parken väster om Vädurens väg till dagiset och 
sen kör man till Planetvägen och även västerut?”

Anonym 2 (Vi som valt denna boendeform)
”Boende i norra delen av den planerade Sockerstan, kan ej acceptera att det 
byggs 2-eller 3våningshus i detta villaområde.

Endast villor bör byggas i villaområde.”
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Kommentarer till synpunkterna
Nedan kommenteras de synpunkter/frågor som inkommit under samrådet. Kom-
mentarerna har delats upp i teman för att öka läsbarheten.

Riksintresset för järnväg - Simrishamnsbanan
Under 2014, efter det att planprogrammet för Sockerstan var ute på samråd, 
har även Trafikverkets järnvägsplan varit ute på samråd. För sträckningen förbi 
Staffanstorp redovisades i samrådet två olika alternativ, ett nordligt genom Staf-
fanstorp och ett söder om Staffanstorp och väg 11.

Med utredningarna i järnvägsplanen och inkomna synpunkter som grund har 
Trafikverket under våren 2015 gjort ett formellt ställningstagande kring lokalise-
ringen av Simrishamnsbanan. För Staffanstorps del är det det norra alternativet 
genom orten, längs befintlig banvall, som valts. Ställningstagandet innebär att 
den södra sträckningen utgår som riksintresse, medan den norra längs befintlig 
banvall kommer att ligga kvar som riksintresse för järnväg. Detta innebär också 
att utbyggnaden av Sockerstan måste ta hänsyn till och anpassas efter detta riks-
intresse, oavsett om banan är trafikerad eller inte. 

Eftersom projektet inte finns med i den av regeringen beslutade nationella planen 
för transportinfrastruktur kommer projektet nu att avslutas. Om och när arbe-
tetet återupptas är oklart.

Konsekvenser av järnvägen i befintlig sträckning
I arbetet med järnvägsplanen har en omfattande analys av konsekvenserna av de 
olika alternativa sträckningarna för Simrishamnsbanan gjorts, vad gäller funk-
tion, samhällsutveckling, miljö (bland annat för närboende) och ekonomi. Al-
ternativet med järnvägen på befintlig banvall har bland annat konstaterats inne-
bära lägre teknisk standard med mindre kurvradier, något längre restider (om 
man bortser från resan till/från ett eventuellt externt stationsläge i Staffanstorp), 
större barriäreffekt inom tätorten och mer störningar i form av buller och vibra-
tioner som måste åtgärdas. Detta har dock av Trafikverket bedömts vägas upp 
av den högre graden av tillgänglighet - alternativet har i nuläget 8 900 personer 
inom gång-och cykelavstånd, medan motsvarande antal för det södra alternati-
vet med ett externt stationsläge är 2 300 personer. Sockerstan kommer att ge en 

betydande ökning av både boende och arbetande nära det centrala stationsläget. 

Trafikverket påpekar i sitt yttrande att ”Simrishamnsbanan kommer endast att 
trafikeras av persontåg. Banan dimensioneras inte för godståg, men rent teore-
tiskt kan lätta och korta godståg trafikera banan med föreslagen banstandard. 
Dock endast enstaka uttag i så fall.” Av samrådshandlingen för järnvägsplanen 
för Simrishamnsbanan framgår också att Simrishamnsbanan inte planeras för 
godstrafik. Sannolikheten för att farligt godstransporter kommer att framföras 
på Simrishamnbanan är med andra ord liten. I det fall  enstaka farligt god-trans-
porter trots allt skulle förekomma torde dessa vara betydligt färre än de som 
framförs på väg 108 respektive väg 11, som idag utgör rekommenderade leder 
för farligt gods. Trots ovanstående bör en riskutredning kopplad till frågan om 
farligt gods tas fram som underlag för planläggningen av området närmast spå-
ren.

Alternativa kollektivtrafikslag
Eftersom kommunen inte styr över Simrishamnsbanans framtid kommer kom-
munen tills vidare att arbeta för att busstrafikeringen av orten och Sockerstan 
utvecklas. Då Sockerstan byggs ut kommer behovet av att flytta/anlägga nya 
busshållplatser att uvärderas och diskuteras med Skånetrafiken.

Miljöbedömning
Kommunen kommer att samråda med Länsstyrelsen gällande behovet av att ta 
fram en miljökonsekvensbeskrivning i samband med uppstarten av detaljplane-
arbetet för Sockerstan. Även innehållet i en eventuell miljökonsekvensbeskriv-
ning kommer då att diskuteras.

Trafik
Gatustruktur
Kopplingarna över spårområdet ska ta hänsyn till riksintresset för järnväg och 
en möjlig framtida trafikering av Simrishamnsbanan genom orten. Endast tillfäl-
liga korsningar över spåren kan därmed bli aktuella innan arbetet med järnvägs-
projektet har återupptagits. Först i samband med den fortsatta planeringen av 
Simrishamnsbanan kan valet av de permanenta korsningarnas (för bil- respektive 
gång- och cykeltrafik) läge och utformning göras, exempelvis huruvida korsning-
arna ska vara i plan eller planskiljda. Korsningarnas tillfälliga respektive perma-
nenta utformning kommer att samrådas med Trafikverket.
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I ett tidigt skede av utbyggnaden av Sockerstan anordnas lämpligen en tillfällig 
koppling mellan Hermodsvägen och Tranchells väg, då denna lösning får små 
konsekvenser för sin omgivning. När Storgatans förlängning österut mot Tran-
chells väg/Brågarpsvägen kan komma till stånd är beroende av utvecklingen av 
Sockerstan och en utbyggnad av en större volym bostäder inom området och/el-
ler längs Storgatans förlängning. Utbyggnaden av Storgatans förlängning måste 
också ta hänsyn till verksamheten på Baldersskolan; med nuvarande verksamhet 
skulle en förlängning av gatan troligtvis kräva en ombyggnad av skolans lokaler 
och utemiljöer.

Förslaget i samrådshandlingen att koppla Sockerstans gatunät norrut mot Vädu-
rens väg utgår. I kommande detaljplaneläggning av området ska inga nya bilga-
tor skapas mellan Sockerstan och Planetbyn. Endast nya gång- och cykelvägar 
ska anläggas mellan Sockerstan och detta område. Var dessa nya gång- och cy-
kelvägar ska anläggas studeras närmre och beslutas i samband med detaljplane-
läggningen av området.

Enligt den trafiktekniska studie som gjorts (se illustration i yttrandet från miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden) bedöms huvuddelen av trafiken från området 
komma att gå söderut mot Malmövägen. Biltrafiken norrut kommer att fördelas 
på Brågarpsvägen, Tranchells väg och de nya gatorna inom området. Även om 
Vädurens väg utgår som alternativ koppling norrut bedöms de ökade trafik-
mängderna på Tranchells väg inte vara så stora att det skulle föranleda en annan 
trafikstruktur än den föreslagna. 

Järnvägsgatan påverkas av riksintresset för järnväg. Dess läge och utformning 
kommer att utredas vidare först i samband med att järnvägsprojektet återupptas. 
När detta sker är oklart. 

Trafiksäkerhet
Planområdet ska utformas med stor hänsyn till trafiksäkerhet. Hur relationen 
mellan ytor för gång- och cykeltrafikanter respektive biltrafikanter ska fungera 
måste studeras noggrant i detaljplaneläggning och projekteringen av området.

Parkering
Hur parkering inom området ska lösas kommer att studeras i den fortsätta de-
taljplaneläggningen av området. Olika typer av parkering kommer troligtvis att 

bli aktuellt - underjordisk parkering, markparkering, parkering i p-hus osv. En 
lösning som bedöms vara intressant är att i ett tidigt skede av områdets utbygg-
nad anlägga markparkering, som sedan kan ersättas av parkering i p-hus eller 
garage och ge utrymme för förtätning av området.

Bebyggelsen
Utbredning
Vid planering och utbyggnaden av Sockerstan ska bebyggelsens utbredning an-
passas efter riksintresset för järnväg och möjlig framtida trafikering av Simris-
hamnsbanan i dess befintliga sträckning. Detta innebär bland annat att bebyg-
gelsen måste hålla ett sådant avstånd till spåren att säkerheten kring spåren kan 
upprätthållas och framkomligheten till dessa inte hindras. Trafikverket har i sitt 
samrådsyttrande påtalat att det krävs ett avstånd av ca 35-50 meter mellan spår 
och bebyggelse. Detta avstånd preciseras ytterligare i samband med att kvarteren 
närmast spåren detaljplaneläggs och då i samråd med Trafikverket.

Anpassningen tills riksintresset innebär också att ny bebyggelse inte får stå i 
konflikt med de förändringar av gatusträckningar och korsningspunkter som 
kommer att krävas om järnvägen tas i bruk. Detta innebär bland annat att det 
troligtvis inte kan bli aktuellt med någon bebyggelse söder om Malmövägen, då 
dessa ytor berörs av en eventuell nedsänkning av Dalbyvägen - Malmövägen.

Planprogrammet omfattar ingen ny bebyggelse inom de områden som nu utgör 
Sockerbruksparken, Sockerbiten (parken) respektive Sockerbrukskullarna. De 
östligaste delarna av Kyrkbyns park (huvudsakligen de delar där det idag finns en 
tennisbana) berörs dock av föreslagen bebyggelse mellan Sockerbruksgården och 
gruppshusbebyggelsen i Planetbyn. Denna bebyggelse kommer att knyta sam-
man Sockerstan med Planetbyn och fungera som en övergång mellan den tätare 
och högre flerbostadshusbebyggelsen i Sockerstans centrala delar och den låga 
grupphusbebyggelsen i norr.  Avståndet och förhållandet mellan tillkommande 
bebyggelse och befintlig bebyggelse vid bland annat Vädurens väg kommer att 
studeras mer i detalj vid detaljplaneläggningen av området. Då kommer också 
stukturen för gång- och cykelvägar inom området att ses över. Det ska vara lätt 
att ta sig mellan olika målpunkter gåendes och på cykel - inga gång- och cykelvä-
gar kommer att tas bort om inga goda alternativ kan tillskapas.
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Bebyggelsen väster om Järnvägsgatan har funnits med som idé i planprogram-
met men har inte ingått i själva planprogramsområdet. Konsekvenserna av en 
sådan exploatering har därför inte utretts särskilt. I det fall det blir aktuellt att 
framöver detaljplanelägga för bebyggelse i denna del kommer en grundlig analys 
att göras kring bland annat trafikmatning, parkeringsbehov, påverkan på omgiv-
ningen (däribland skolan) osv.

Gällande detaljplan möjliggör kompletterande bebyggelse inom fastigheterna 
Brågarp 1:39 och 1:38, under förutsättning att denna utformas med stor hänsyn 
till platsens kulturhistoriska värden.

Höjd och utformning
De byggnadshöjder som föreslogs i samrådshandlingen har till godkännandet 
reviderats och gjorts något mer flexibla. 

Mot grönområdens i norr och öster föreslås en högre kant av bebyggelse - fem 
till åtta våningar med möjlighet till någon ännu högre uppstickare i någon del 
(istället för som tidigare fem-sex respektive sju-åtta våningar). Även mot järn-
vägen föreslås en lite högre kant, men här bör bebyggelsens höjd begränsas till 
maximalt sex våningar av hänsyn till den lägre bebyggelsen på andra sidan Järn-
vägsgatan (jämför med fem-sex våningar tidigare).  Den höga bebyggelsen väs-
ter om Sockerbruksparken utgår helt. I områdets kärna kring fabriken liksom i 
kvarteret söder om Sockerbruksgården (det eventuella bomässeområdet) föreslås 
bebyggelsen kunna variera i höjd upp till åtta våningar, även här med möjlighet 
till någon ännu högre uppstickare i någon del (istället för som tidigare två-sex 
våningar). 

Bebyggelsen längst i norr, i direkt anslutning till befintlig radhusbebyggelse, ska 
liksom tidigare angetts begränsas till maximalt tre våningar. Detta bedöms som 
fullt rimligt med tanke på att den bebyggelse som Sockerstan gränsar till är av 
skiftande karaktär, höjd och täthet. Områdets centrala läge i orten talar också 
för att byggnadshöjderna i detta läge inte ska begränsas ytterligare.

När Sockerstan detaljplaneläggs kommer byggnadshöjder inom området att stu-
deras vidare och preciseras, inom de ovan angivna spannen av antal våningar. 
Särskild vikt ska då läggas vid att tillkommande bebyggelsen ska utformas med 

hänsyn till befintliga, bevarade fabriksbyggnader så att dessa även i framtiden 
tillåts framtida tydligt i stadsväven. 

Vad gäller byggnadernas formspråk är detta främst en fråga för projekteringen 
av husen, inte för planläggningen av området. Illustrationerna i planprogrammet 
ska ses som tidiga skisser som visar exempel på hur stadsrum och byggnader 
skulle kunna se ut. Fler byggnader inom området kan komma att få mer runda 
och organiska former än vad som visas i hitintills framtaget bildmaterial.

Upplåtelseform
Kommande detaljplaner kommer inte att styra upplåtelseformerna inom områ-
det. Detta kan eventuellt styras i markanvisningen av områdets olika delar.

Funktioner
Samlingslokal
Planer finns på en förändring av offentliga verksamheter och lokaler i de centrala 
delarna av Staffanstorp. Tanken är att ortens bibliotek ska flytta in i bottenplan 
på rådhuset och att bibliotekets lokaler framöver bland annat ska hysa en större 
samlingslokal. En större samlingslokal i Sockerstan kommer därför troligen inte 
att blir aktuellt.

Boulelokal
I samband med detaljplaneläggningen av området och ianspråktagandet av nu-
varande lokal kommer kommunen att undersöka möjligheterna att ordna en er-
sättningslokal för bouleföreningarna i någon av de befintliga byggnaderna inom 
Sockerstan eller på annan lämplig plats.

Kulturmiljö
Bevarande av äldre byggnadsbestånd
Ambitionen är, såsom uttrycks i planprogrammet, att bevara delar av det be-
fintliga byggnadsbeståndet inom området. Slutgiltiga ställningstaganden kring 
bevarande av specifika byggnader kommer dock att tas först i samband med 
detaljplaneläggningen. Som grund för bevarandekrav i kommande detaljplaner 
ligger bland annat de bedömningar av byggnadernas kulturhistoriska värde som 
gjorts i den utredning som tagits fram till planprogrammet. För närvarande på-
går också arbetet med en hembygdsstrategi för Staffanstorp som också kommer 
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att ge riktlinjer kring bevarandet av kulturhistoriskt intressant bebyggelse, däri-
bland några av byggnaderna inom sockerbruksområdet. 

Synliggöra sockerbrukets historia inom Sockerstan
Kommunen ser positivt på att använda namn hämtade ur historien vid namngi-
ving av exempelvis gator och platser. Detta görs i samband med planläggningen 
och projektering av området. Arbetet med att lyfta fram och förmedla områdets 
historia på andra sätt kommer att bedrivas kontinuerligt och av många olika 
aktörer. Exempelvis torde både fastighetsägare, skola och andra verksamhetsutö-
vare ha ett intresse av att knyta an till platsens historiska identitet.

Bevarande av Brågarpsvägens lantliga karaktär
När Sockerstan byggs kommer Brågarpsvägen att gränsa till en relativt tät bo-
stadsbebyggelse. Att då bevara vägen som grusväg kommer inte att falla sig na-
turligt och kommer inte att vara rimligt med tanke på ökad trafikbelastning, 
högre drift- och framkomlighetskrav osv. Avsikten är dock att bevara vägen i sin 
nuvarande sträckning.

Fornlämningar
I nordvästra delen av planområdet, i anslutning till Brågarps kyrka, finns en 
befintlig fornlämning - Brågarp 6:1 (bytomt). Delar av fornlämningen förun-
dersöktes 1987, varpå inga fynd gjordes. Undersökningen omfattade dock inte 
de delar av bytomten som berörs av i planprogrammet föreslagen bebyggelse. I 
samband med eventuell detaljplaneläggningen av det aktuella området kommer 
därför arkeologiska utgrävningar att krävas. 

Grönstruktur
Sockerbruksområdet ska även fortsättningsvis vara en grön miljö. I samband 
med att Sockerstan byggs ska därför Sockerbruksparken och sockerbrukskul-
larna att utvecklas som gröna rekreationsmiljöer. 

Naturmiljö
Inför detaljplaneläggningen kommer en översiktlig inventering av fladdermöss 
och en bedömning av eventuell påverkan på dessa inom programområdet att 
utföras.

Störningar och risker
Buller
Den bullerutredning som gjordes till planprogrammet och som omfattade bul-
ler från Dalbyvägen och järnvägen föreslog inga bullerskyddsåtgärder i form av 
skärmar/vallar inom Sockerstan. Denna typ av bullerskyddsåtgärder anses inte 
vara lämplig i den centrala, stadsmässiga miljö som Sockerstan kommer att ut-
göra. Möjligtvis skulle lägre murar kunna uppföras som bidrar till att skapa en 
attraktiv stadsmiljö.

Som huvudsaklig strategi för att hantera bullerpåverkan bedöms istället avsteg 
från bullerriktvärdena genom ”Tyst sida-principen” kunna användas, i kom-
bination med ett medvetet val av användningsändamål i de mest bullerutsatta 
lägena. Avsteg från bullerriktvärdena kommer i så fall att motiveras i det fort-
satta planarbete. Vidare kommer hänsyn att tas till de riktlinjer som Trafikverket 
framfört i sitt yttrande.  

Inom ramen för den fortsatta detaljplaneläggningen av Sockerstan ska buller-
situationen inom området studeras vidare, med utgångspunkt i den trafik som 
förväntas bli aktuell inom området samt i dess omgivning. 

Eventuella bullerskyddsåtgärder som krävs med anledning av den nya bebyggel-
sen ska bekostas av exploateringen.

Markmiljö
I samband med uppstarten av kommande detaljplanerarbete ska fördjupade 
markundersökningar utföras och en strategi för saneringen av området tas fram. 
Dessa ska säkerställa att marken görs lämplig för de användningsområden som 
kommande detaljplaner anger och ska ligga till grund för bestämmelser gällande 
villkorat bygglov i detaljplan, alternativt saneringsåtgärder innan detaljplan an-
tas.

Verksamheter och risker
GE Healthcares verksamhet är en B-verksamhet (gäller för anläggning för att 
genom biologiska reaktioner i industriell skala tillverka organiska ämnen) som 
länsstyrelsen idag har tillsyn över kommer att avvecklas inför exploateringen av 
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området. Verksamheten kommer därmed inte att hamna i konflikt med kom-
mande bostadsbebyggelse. Utöver denna verksamhet finns idag två registrerade 
U-anläggningar som kommunen har tillsyn över - Airglass AB som tillverkar  
glas, samt Swede Lift AB som tillverkar mindre hissanordningar. Huruvida dessa 
verksamheter kommer att leva vidare inom området när detta exploateras är 
ännu oklart, men frågan om relationen mellan bostäder och eventuellt störande 
verksamheter kommer att hanteras i kommande detaljplaneläggning. 

Vattenverksamhet
Vid eventuellt bortledande av grundvatten kommer samråd att ske med länssty-
relsen gällande behov av att söka tillstånd för detta.

Teknisk försörjning
VA
Avsikten är att dagvatten från området ska fördröjas inom området. Hur dag-
vattenfördröjningen ska utformas kommer att studeras vidare i den fortsatta 
planläggingen, då en uppdatering av dagvattenutredningen måste tas fram. Den-
na ska också omfatta en analys av hur större regn påverkar spårområdet.

Ledningar
Kommunen kommer i samband med uppstarten av detaljplaneläggningen av 
området att inhämta uppdaterad information om ledningsdragningar inom och 
anslutning till Sockerstan. Samråd med ledningsägarna kommer också att ske 
när detaljplaneförslag arbetats fram. I det fall befintliga ledningar ligger inom 
områden som planeras som kvartersmark ska dessa skyddas med u-områden. I 
det fall flytt av ledningar eller skyddsåtgärder krävs ska detta bekostas i enlighet 
med gällande avtal.

Ledningar ritas inte in i grundkartan då denna ska vara lättöverskådlig. Deras 
läge kommer istället att tydliggöras i kommande planbeskrivningar.

Elförsörjning
Då området detaljplaneläggs kommer hänsyn att tas till befintliga ledningar samt 
till behovet av nätstationer för el- och fiberförsörjning. Samråd kommer att ske 
med Staffanstorps Energi gällande bland annat placering av stationerna.

Utbyggnad av området
Området kommer att detaljplaneläggas och byggas ut etappvis med början i de 
centrala delarna. 

Övrigt
Samråd med barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt 
socialnämnden kommer att ske i det fortsatta planarbetet.

Kommande detaljplaneläggning omfattar inte frågan om konstnärlig utsmyck-
ning, denna hanteras i samband med projekteringen av området. Miljö- och sam-
hällsbyggnadsnämnden välkomnar kultur- och fritidsnämndens fortsatta engage-
mang i frågan.

Området ska utformas med god framkomlighet för funktionsnedsatta. Frågan 
kring tillgänglighet till byggnader inom området hanteras också i bygglovsske-
det. 

Planprogrammet har reviderats gällande färgsättning och storlek på rubriker  
och brödtext för ökad tydlighet. Kommande detaljplanehandlingar för området 
kommer att utformas så att typsnitt och färgsättning av rubriker etc följer den av 
kommunen framtagna grafiska profilen.

Planprogrammet dateras i samband med att programmet godkänns. 
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Förändringar efter samrådet
Planprogrammet och programsamrådsredogörelsen ligger till grund för det fort-
satta arbetet med detaljplaner för Sockerstan. För att tillmötesgå inkomna syn-
punkter och förändrade förutsättningar gällande framför allt Simrishamnsbanan 
har följande huvudsakliga förändringar/kompletteringar/förtydligande av pro-
grammet gjorts, vilket ska beaktas i den fortsatta planläggningen:

• Det så kallade buss- och spårvägsalternativet utgår. Utgångspunkten för den 
fortsatta planläggningen av Sockerstan är att riksintresset för järnväg ligger 
kvar längs den befintliga banvallen genom Staffanstorp och att järnvägen 
framöver kan komma att trafikeras medtåg.

• Inför detaljplaneläggning ska kommunen samråda med Länsstyrelsen gäl-
lande behovet av, och innehållet i, en miljökonsekvensbeskrivning.

• Inga nya kopplingar för biltrafik ska anordnas norrut från Sockerstan mot 
Planetbyn.  

• Den planskilda korsning Malmövägen/Dalbyvägen/spåren ska om och när 
tågtrafik blir aktuell i första hand utformas med järnväg i markplan och 
underfart för väg.

• Förlängningen av Storgatan kan bli aktuell även innan järnvägen tas i bruk, 
men endast under förutsättning att plankorsning tillåts.

• Byggnadshöjderna inom området ska vara mer flexibla, för att specificeras i 
detaljplaneläggningen. Mot norr och öster ska bebyggelsen vara fem till åtta 
våningar med möjlighet till någon ännu högre uppstickare i någon del. Mot 
järnvägen begränsas bebyggelsens höjd till maximalt sex våningar. I områ-
dets kärna kring fabriken liksom i kvarteret söder om Sockerbruksgården 
(det eventuella bomässeområdet) ska bebyggelsen variera i höjd upp till åtta 
våningar, även här med möjlighet till någon ännu högre uppstickare i någon 
del. Bebyggelsen längst i norr, i direkt anslutning till befintlig radhusbebyg-
gelse, ska begränsas till maximalt tre våningar.

• Totalt antal bostäder inom området uppskattas till upp till 1000. Det i avsnit-
tet ”Så genomförs Sockerstan” angivna antalet bostäder i respektive kvarter 
utgår, eftersom detta är beroende av våningsantal och exploateringsgrad.

Utöver ovanstående har mindre kompletteringar av planprogrammet gjorts gäl-
lande bland annat befintliga miljöfarliga verksamheter inom området, befintlig 
fornlämning och hantering av buller. Se även ”Kommentarer till synpunkterna” 
i denna samrådsredogörelse. 

Planprogrammet har också revideras gällande de utredningar som ska tas fram 
inför/i samband med de fortsatta planläggningen:

Ingen ny koppling för bil-
trafik norrut från Socker-
stan. Endast koppling för 
gång och- cykeltrafik.

Ingen bebyggelse 
aktuell väster om 
Sockerbruksparken

Järnväg i markplan, Malmö-
Dalbyvägen nedsänkt

Fortsatt detaljplaneläggning av Sockerstan ska utgå från järnvägsalternativ och ska ske med hänsyn till bland 
annat ovan illustrerade förändringar.

Avståndet mellan 
bebyggelse och spår 
ska studeras vidare

Mer flexibel 
bebyggelsehöjd 
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Övergripande utredningar som ska tas fram inför kommande detalj-
planeläggningen av området:
• Markmiljöutredning med saneringsstrategi. Gäller ej området norr om Socker- 

bruksgården.

• Uppdaterad VA-utredning, med avseende på konsekvenserna och hanteringen 
av extrema regn.

• Fladdermusinventering.

Utredning som ska tas fram i samband med planläggningen av områ-
dets första delar:
• Gestaltningsprogram med intentionen att skapa intressanta gemensamma 

miljöer som lever upp till visionen för Sockerstan. Programmet ska definiera 
den yttre miljön, de olika gaturummens hierarki och ska säkra kvaliteten 
främst i det offentliga rummet (såväl som gröna miljöer i stadsmiljön).

Utredningar som ska tas fram i samband med detaljplaneläggningen 
av respektive delområde:
• Markmiljöutredning. Gäller området norr om Sockerbruksgården.

• Genomgång av befintliga verksamheter inom området och deras status.

• Uppdaterad inventering av befintliga ledningar (genom ledningskollen).

• Uppdaterad VA-utredning.

• Parkeringsutredning. 

• Riskutredning kopplad till farligt gods på Simrishamnsbanan. Gäller för 
kvarteren närmast spårområdet. 

• Bullerutredning som tar hänsyn till järnvägstrafik och biltrafik inom såväl 
som gränsande till området.

• Förundersökning (och eventuell slutundersökning) vid eventuell exploatering 
inom/i anslutning till befintlig fornlämning. 

   


