
2015-06-10 

Välkomna! 
 

Samrådsmöte kring förslag till detaljplan för 
del av Stora Uppåkra 12:2 m fl,  

Hjärup NO etapp 3 



Varför har vi bjudit in  
till samrådsmöte? 

- Informera om bakgrunden till 
projektet, planprocessen och om 
planförslaget 

- Ge möjlighet att ställa frågor, lämna 
synpunkter och bidra med idéer och 
kunskap 



 
- Presentation och syfte med mötet 
- Bakgrund och tidigare planering 
- Detaljplan - planprocessen 
- Planförslag 
- Konsekvenser av planförslaget 
- Tidplan 
- Frågestund/diskussion 

 

Agenda för kvällen 



Hjärup i Öresundsregionen 



Strukturbild Malmö - Lund 





 

- Ökat underlag för service och handel 

- Befintlig infrastruktur utnyttjas 

- Befintlig kollektivtrafik utnyttjas 

- Skapa flyttkedjor 

- Ökar invånarantalet 

- Minskar försörjningsbördan 
 

 

Tillväxt bidrar till: 



Framtidens kommun – perspektiv 2038  
Markanvändningskarta 

Kommunens översiktsplan 



2038 - Från Hållplats till Hållbar 
Boplats 

Ett Hjärup; skapa förutsättningar för 
rörelse och träffpunkter; utveckla 
parker, stråk och grönområden; 
blandat bostadsutbud; motverka 
segregation; förstoring (väster) och 
förtätning 

- 3000 nya bostäder  

- 7000 - 8000 nya invånare 

- 1200 nya arbetstillfällen 
 





Översikt Hjärup NO 

Hjärup NO etapp 3 Hjärup NO etapp 2 

Uppåkra- 
skolan 

Uppåkra- 
vallen 

Hjärups park 

Hjärup NO etapp 1 



Planprogram Hjärup NO 



Vad är en detaljplan? 
En detaljplan (tidigare "stadsplan") är en plan för utformning 
av bebyggelse m.m. inom ett mindre område (från en enstaka 
fastighet till en mindre stadsdel).  

Detaljplanen innehåller juridiskt bindande bestämmelser för 
var man får bygga, vad byggnader och markområden skall 
användas till, byggnadshöjder, byggnaders utformning i stora 
drag mm.  

Detaljplanen styr bl a bygglov och tas fram genom 
planprocessen. 

Förslag till detaljplan för  
Hjärup NO etapp 3 



      Förslag till detaljplan för  
Hjärup NO etapp 3 

Planprocessen 

Uppdrag Laga kraft Samråd Granskning 

Synpunkter Synpunkter 

Antagande 



Förslag till detaljplan för  
Hjärup NO etapp 3 



Flerbostadhus och 
stadsradhus m möjlighet 
till lokaler för 
småföretagare 

Förslag till detaljplan för  
Hjärup NO etapp 3 



Parkallén 



Exempel bebyggelse 



Exempel bebyggelse 



Trafik 



Konsekvenser - trafik 

Uppskattade trafikmängder Hjärup 
NO etapp 1, innan etapp 3 byggs ut. 

Uppskattade trafikmängder inom 
områdena när etapp 3 byggts ut. 



21 mars 10:00 

21 mars 16:00 

Konsekvenser - skuggning 



21 juni 10:00 

21 juni 18:00 



21 augusti 10:00 

21 augusti 16:00 



Plankartan 



      

MoSN – Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Laga kraft Samråd Granskning 

 MoSN    MoSN   MoSN   

Synpunkter Synpunkter 

Uppdrag 

MoSN   

Hösten 
2013 

8 juni – 12 juli 
2015 

Hösten/Vintern  
2015 

Antagande 

Våren 2016 

Planprocessen 



 
Synpunkter? 

Skicka in till oss senast den 12 juli 
2015! 

  
Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden 
Staffanstorps kommun 

245 80 Staffanstorp 
 

stadsbyggnad@staffanstorp.se 
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