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Planbeskrivning
Detaljplan för 
Hjärup 4:274 m fl , Hjärup BoCentrum 
i Hjärup, Staffanstorps kommun

Handlingar
Planhandlingarna omfatt ar plankarta med bestämmelser, illustrationsplan, ge-
nomförandebeskrivning, samrådsredogörelse, utlåtande eft er utställning samt 
denna planbeskrivning. 
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Syft et med detaljplanen är att  möjliggöra uppförandet av fyra nya stadsvillor i Hjärups cen-
trum. Planen tillåter även viss centrumverksamhet, däribland vårdcentral. Den föreslagna be-
byggelsen bidrar till att  tillgodose behovet av ett  större bostadsutbud i orten, samtidigt som 
förtätningen leder till att  det idag livlösa centrumområdet återigen aktiveras. Tillskott et av 
bostäder bidrar också till att  öka serviceunderlaget i orten.

Planen handläggs med normalt planförfarande.

Planens syfte och huvuddrag

Fördjupad översiktsplan för Hjärup
Den fördjupade översiksplanen för Hjärup 
antogs av Kommunfullmäktige 2007-06-18. 
I dokumentet redovisades en utbyggnad av 
Härups centrum, inklusive del av scoutpar-
ken, med bostäder/service/handel, 25-50 lgh/
ha (ca 115 bostäder)

Detaljplaneförslag - samråd
Kommunstyrelsen beslutade 2007-06-04 att  
uppdra till miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden att  utarbeta förslag till detaljplan 

Bakgrund - Sammanfattning av planprocessen
för Centrumfastigheterna i Hjärup, varvid 
den fördjupade översiksplanen för Hjärup 
ska utgöra programhandling. Miljö- och sam-
hällsbyggnadsnämnden beslutade däreft er, 
2007-09-12, att  uppdra till stadsbyggnadskon-
toret att  upprätt a förslag till ovan nämnda de-
taljplan.

Samrådsförförslaget omfatt ade det befi ntliga 
centrumområdet samt scoutparken (se illus-
tration). Tre kvarter med bebyggelse i två till 
fem våningar föreslogs. I det norra kvarteret 
möjliggjordes bostäder och centrumverksam-
het, i övriga kvarter även vårdcentral. Biltra-
fi k till de olika kvarteren föreslogs matas dels 
direkt från Fredriks väg, dels via befi ntlig gc-
väg mellan den nya bebyggelsen och skolan.

Samråd hölls 2009-11-09 – 2009-12-09. Inkom-
na synpunkter rörde framför allt bebyggan-
det av scoutparken, den föreslagna bebyggel-
sens  höjd samt möjligheten till biltrafi k förbi 
skolan.

Livsoasdokumentet
Under våren 2010 fördes en dialog om ut-
byggnad inom Hjärup mellan ansvariga po-
litiker, Hjärups byalag samt Hjärups skolas 
Hem- och skolaförening. Dialogen resulte-
rade i dokumentet ”Livsoas” samt ett  beslut 
från Kommunstyrelsen, 2010-05-31, att  omar-
beta detaljplaneförslaget så att  ingen ny be-
byggelse förläggs till scoutparken eller intill 
skolan, ingen ny bebyggelse är mer än tre 
våningar hög (högst två närmast befi ntlig be-
byggelse samt att  parkeringarnas antal mins-
kas till förmån för ny bebyggelse.

Illustration till samrådsförslaget.
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Förändringar till utställningen
Sedan arbetet med Livsoasdokumentet och 
beslutet i Kommunstyrelsen om ändrad in-
riktning för detaljplanens innehåll har en 
ytt erligare dialog förts med Hjärups Bya-
lag samt Hem- och skolaföreningen kring 
utformningen av utställningsförslaget. In-
komna synpunkter under samrådet, beslu-
tet i Kommunstyrelsen 2010-05-31 samt den 
dialog som förts sedan dess har resulterat i 
följande revideringar av planförslaget inför 
utställningen:

- Scoutparken utgår ur planområdet och be-
varas därmed.
- Bebyggelsen ges luft ig hus-i-park-karaktär 
istället för tätare kvarterskaraktär. 

- Bebyggelsen begränsas till tre våningars 
höjd, med undantag för i den sydöstra, lägre 
belägna delen där fyra våningar tillåts. Utö-
ver  dett a får indragen, lägre våning uppföras 
för förråd och teknikinstallationer.
- Vårdcentral och centrumverksamhet tillåts 
endast i den sydöstra delen.
- Ingen tillkommande trafi k tillåts på gc-vä-
garna mellan skolan och planområdet respek-
tive mellan planområdet och scoutparken.
Befi ntlig gc-väg längs planområdets västra 
gräns bevaras men läggs närmre bostadsfas-
tigheterna i väster.

Se samrådsredogörelsen för övriga justering-
ar.

Bebyggelse och kulturmiljö

Byggnadskultur
Befi ntliga byggnader inom planområdet be-
döms inte ha något byggnadskultursvärde  
och kommer att  rivas för att  ge plats åt ny be-
byggelse.

Bostäder
Förslaget omfatt ar ett  knappt 50-tal bostads-
lägenheter fördelade på fyra stycken stadsvil-
lor i tre respektive fyra plan.

Planförslag

Stadsvillorna placeras som hus-i-park med 
entréerna vända mot en gemensam öppen 
plats i öster samt mot det system av slingran-
de gångvägar som löper genom kvarteret.   

Byggnaderna ska utformas med omsorgsfull ar-
kitektonisk gestaltning och fi n materialverkan.

Komplementbyggnader i form av carports/
garage, miljöhus och liknande tillåts i be-
gränsad omfatt ning inom bostadskvarteret. 

Flygperspektiv över planområdet, vy från sydväst. (Visualisera)
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Inom de delar av bostadskvarteret som ej 
upptas av parkeringsytor är trafi ken begrän-
sad till gång- och cykeltrafi k samt räddnings-
transporter och liknande. Rörelse sker hu-
vudsakligen längs ett  system av gångbanor 
som knyter samman bostadshusen med par-
keringsytorna och andra målpunkter inom 
området. 

Utformning av gator
I samband med att  bostadsområdet byggs ut 
föreslås Fredriks väg och parkeringsytorna i 
planområdets södra del omgestaltas (se ned-
an). Det är viktigt att  gatan då ges en bredd 
som möjliggör att  bilar kan passera skolbus-
sar som står parkerade längs gatans norra 
del.  Det är även viktigt att  korsningspunkter 
såsom in/utfart till bostadsparkeringen utfor-
mas på ett  säkert sätt , exempelvis med upp-
höjning.

Parkering och varumott agning
Bostadsparkering anordnas inom kvarterets 
västra del, i direkt anslutning till Fredriks 
väg. Som komplement föreslås ett  fåtal plat-
ser för handikapparkering centralt i kvarte-
ret, närmre bostadsentréerna. Personal- och 
besöksparkering till eventuell vårdcentral/
centrumverksamhet anläggs separat längre 
österut, lätt illgängligt från verksamhetsloka-
lerna.

Antalet anordnade parkeringsplatser inom 
kvartersmark ska uppgå till 0,9 bilplatser per 
lägenhet vid seniorboende alternativt 1,0 bil-
platser per lägenhet vid annan form av bo-
ende (inklusive besöksparkering 0,1 platser/
lägenhet), 10 platser för vårdcentralens behov 
samt 20 bilplatser per 1000 m2 BTA annan 
centrumverksamhet.

De befi ntliga bilplatser som fi nns på parke-
ringen i planområdets södra del, platser som 
försörjer skola, församlingshem och äldrebo-

Byggnaderna ska vara utformade med vege-
tationsklädda tak och får inte placeras i fast-
ighetsgräns, med undantag för inom de två 
parkeringsytorna. Här tillåts komplement-
byggnader i mindre omfatt ning direkt mot 
angränsande gc-vägar. I fastighetsgräns mot 
allmän plats får inte heller plank uppföras.

Handel och service
Inom den sydöstra byggrätt en medges förut-
om bostäder även centrumverksamheter samt 
vårdcentral. Verksamheterna ska placeras i 
bott enplan och nås via entréer som vett er mot 
allmän plats.

Grönstruktur och utemiljöer
Bostadskvarterets utemiljöer består av pri-
vata uteplatser närmast byggnadskropparna 
samt gemensamma ytor för parkering, social 
samvaro, odling och rekreation.

För att  ta upp de  befi ntliga höjdskillnaderna 
föreslås en terrassering av kvarteret. De ytor 
som bildas genom terrasseringen ges olika 
markbeläggning; en variation av gröna mark-
täckare, armerat grus, stenmjöl och platt or.  

Gångvägarna som knyter ihop de olika de-
larna av kvarteret utformas som svagt slut-
tande ramper för att  tillgodose kravet på till-
gänglighet. 

Planområdet gränsar i norr till den sk scout-
parken. Parken utgör ett  komplement till de 
gröna miljöerna inom kvarteret men är i be-
hov av upprustning för att  bli en att raktiv 
utemiljö för skolungdomar, boende och andra 
som rör sig i området.

Trafi k
Hjärup Bocentrum trafi kmatas via Fredriks 
väg, från vilken parkeringar inom kvarteret 
nås.

Snitt  genom området, vy från väst - sydväst. (Visualisera)
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ende, ligger kvar som allmän parkering. Viss 
omgestaltning av parkeringsområdet föreslås 
dock för att  tillskapa en bätt re trafi ksituation. 
Parkeringsytan kommer också att  komplett e-
ras med ytt erligare platser längs Fredriks väg, 
som ersätt ning för den befi ntliga västra par-
keringen. Vid omgestaltning ska behovet av 
handikappsplatser beaktas.

Skolbussens hållplatsläge föreslås förfl ytt as 
något västerut. 

Varumott agningen till skolan kommer inte att  
påverkas.

Gång- och cykeltrafi k
Planområdet är väl försörjt med gång- och cy-
kelvägar. 

Gång- och cykelvägarna utmed planområdets 
östra respektive norra gräns kommer att  ligga 
kvar i befi ntlig sträckning. Även den befi nt-
liga gång- och cykelvägen väster om den nya 
bebyggelsen ska fi nnas kvar. Denna föreslås 
dock skjutas något västerut, mot angränsande 
villatomter, för att  möjliggöra ett  mer eff ektivt 
markutnytt jande. 

Närheten till den tillkommande bebyggelsen 
ska öka trygghetskänslan för dem som rör sig 
längs gång- och cykelvägarna under dygnets 
mörka timmar. 

Teknisk försörjning
Vatt en och spillvatt en
Planområdet är anslutet till befi ntligt system.
På- och nybyggnad ryms inom befi ntlig ka-

pacitet. Spillvatt net ska kopplas på österut för 
att  inte belasta det ansträngda västra nätet.

Dagvatt en
Planområdet släpper idag en relativt stor 
mängd dagvatt en till de kommunala ledning-
arna. För att  minska fl ödet föreslås förutom 
genomsläppliga material såsom armerat grus 
och marktäckare på stora delar av områdets 
ytor även ett  antal fördröjningsbäddar. Vid ett  
dimensionerande 10-årsregn bidrar de enligt 
beräkningar till att  halvera fl ödet från områ-
det jämfört med dagens situation.

För att  klara situationen vid ett  100-årsregn 
höjdsätt s området med ett  frånfall från bygg-
naderna på 2% i minst 3 meter. Samtliga låg-
punkter som bildas utformas så att  de kan 
översvämmas vid extrema regn.

Avfall
En mindre återvinningsstation för kvarterets 
behov föreslås i anslutning till Fredriks väg, 
vid den östra parkeringen. 

Staff anstorps kommun ansvarar för avfalls-
hämtningen inom området. 

Energi, el, uppvärmning mm.
Ny bebyggelse ansluts till befi ntligt elnät.

Det fi nns gas intill planområdet. Möjligheten 
att  ansluta föreslagen bebyggelse till gas fi nns 
och kommer att  utredas under det fortsatt a 
planarbetet. 

Bedömning av miljöpåverkan
För detaljplaner ska kommunen bedöma 
om planens genomförande kan antas inne-
bära betydande miljöpåverkan och en miljö-
bedömning därför ska göras enligt 6 kap 11 § 
miljöbalken. Denna s k behovsbedömning ska 
göras med hjälp av de kriterier som anges i bi-
laga 4 till MKB-förordningen. Kriterierna i bi-
laga 4 till MKB-förordningen handlar bl a om 
riskerna för människors hälsa eller för miljön, 
det berörda områdets sårbarhet på grund av  

t ex överskridande av miljökvalitetsnormer, 
kulturarvet eller påverkan på skyddad natur.

Planområdet omfatt ar ett  område med fö-
reslagen bostads- och centrumbebyggelse i 
anslutning till befi ntlig sammanhållen bebyg-
gelse. Inom planområdet ingår även befi ntlig  
väg, gc-väg samt parkeringsområde.

Planområdet omfatt ar inga stora natur- och/
eller kulturvärden och medger en eff ektiv och 

Konsekvenser
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resurssnål markanvändning, lämplig utifrån 
områdets förutsätt ningar och föreliggande 
behov. Genomförande av planen orsakar inte 
risker för människors hälsa eller för miljön. 

Goda resmöjligheter med kollektivtrafi k samt 
en väl utbyggd service inom Hjärup gör att  
planens genomförande inte bedöms bidra till 
att  gällande miljökvalitetsnormer avseende 
luft kvalitet överskrids. 

Enligt ovan bedömer kommunen att  krite-
rierna i bilaga 4 till MKB-förordningen inte 
uppfylls och att  ett  genomförande inte inne-
bär betydande miljöpåverkan, varför en mil-
jöbedömning ej görs. 

Länsstyrelsen delar kommunens uppfatt ning.

Natur- och kulturvård 

Riksintressen
Planområdet berör inga riksintressen.

Hushållning med naturresurser
Detaljplanen är förenlig med Miljöbalkens 
krav om hushållning med naturresurser i ka-
pitel 3, 4 och 5. 

Planområdet medger ett  mer eff ektivt utnytt -
jande av marken i förhållande till befi ntlig be-
byggelse. Ingen jordbruksmark tas i anspråk. 
Planen syft ar till att  förbätt ra serviceunderla-
get i Hjärup och minska behovet av transpor-
ter.

Hälsa och säkerhet

Trafi k
Den förändring av trafi ksituation i området 
som planens genomförande innebär bedöms 
inte medföra en ökad risk för dem som rör sig 
i området. Ingen tillkommande trafi k plane-
ras invid skolan och behovet av trafi ksäker-
hetshöjande åtgärder kommer att  beakas vid 
utformningen av de allmänna platserna.

Buller
Planens genomförande bedöms inte medföra 
någon ökad bullerbelastning.

Miljökvalitetsnormer
Planens genomförande bedöms inte leda till 
överskridande av föroreningsnivåer enligt 

gällande förordning (2001:527) om miljökva-
litetsnormer för utomhusluft .

Med föreslagen fördröjning av dagvatt net 
inom området bedöms utbyggnaden förbätt ra 
situationen med avseende på vatt enkvalitén 
jämfört med nuläget. Planens genomförande 
bedöms därmed inte leda till överskridande 
av gällande miljökvalitetsnormer för vatt en.

Markradon
All mark i kommunen betecknas som normal-
riskområde (10-40 kBq/m3). 

En markradonmätning gjord av WSP 080404 
visar på att  planområdet ligger inom spannet 
för normalriskområde. Byggnader ska uppfö-
ras med erforderligt skydd.

Risker och störningar
Den handel eller verksamhet som etablerar 
sig får inte vara störande för omgivningen, 
Naturvårdsverkets riktlinjer för extern indu-
stribuller får inte överskridas. Störande ljus 
får inte före förekomma. 

Skuggning
Skuggdiagram (se följande sidor) har tagits 
fram för att  visa på planförslagets skuggef-
fekt på intilliggande fastigheter samt inom 
bostadskvarteret. Skuggdiagrammen visar att  
planförslagets skuggpåverkan på omkring-
liggande bostadsfastigheter samt på skolans 
område är mycket begränsad. 

Sociala konsekvenser
Hjärup består idag till större delen av bostads-
bebyggelse i form av enfamiljshus. Hjärup 
BoCentrum  ska bidra till att  öka den sociala 
hållbarheten i Hjärup genom att  via lägenhe-
ter utöka de befi ntliga boendealternativ. Den 
täta bebyggelsen i centrum förbätt rar under-
laget till service i orten. 

Genom att  blanda service och bostäder ökar 
tryggheten i centrum dygnets alla timmar. 
Möjligheterna för att  skapa ett  levande cen-
trum ökar. Att  skapa fl er mötespunkter och 
generera en större andel aktiviteter är en del 
i att  säkerställa en levande, trygg byggd miljö 
med säkra rörelsestråk.

Området har god tillgång till kollektivtrafi k. 
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20 mars kl 10

20 mars kl 12

20 mars kl 16

20 mars kl 08
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21 juni kl 10

21 juni kl 12

21 juni kl 16

21 juni kl 08
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21 december kl 10

21 december kl 12

21 december kl 16

21 december kl 08
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Plandata
Planområdet berör fastigheterna Hjärup 4:2, 
Hjärup 4:274 och Hjärup 18:2 som alla ägs av 
Staff anstorps kommun.

Planområdet är knappt 1 ha stort och ligger 
mitt  i centrala Hjärup.

Tidigare ställningstagande
Översiktsplan/Framtidens kommun
Kommunens översiktplan Framtidens kom-
mun - perspektiv 2038, antagen den 30 no-
vember 2009, visar att  området är tänkt att  ut-
vecklas till en blandad centrummiljö med en 
täthetsgrad på 35-50 bostäder/ha. 

Fördjupad översiktsplan
Fördjupad översiktsplan för Hjärup (FÖP) 
antogs 2007 och redovisar ca 115 nya bostä-
der i de centrala delarna av Hjärup. Den för-
djupade översiksplanen har sedermera arbe-
tats in i översiktsplanen och fungerar nu som 
planprogram för detaljplanen.

Tillväxt 7000
I den till kommunens tillväxtprogram Tillväxt 
7000 tillhörande projektkatalogen, antagen av 
Kommunstyrelsen 2011-03-07, anges att  Hjä-
rups Bocentrum ska byggas ut med ett  50-tal 
bostäder.

Livsoas
Dokumentet ”Livsoas” med strategier för ut-
byggnade inom Hjärups centrala delar togs 
fram våren 2010 eft er en dialog mellan poli-
tiker och representanter för Hjärups befolk-
ning. De strategier för Hjärups BoCentrum 
som presenterades  inkluderade krav på att  
ingen utbyggnad ska ske i Scoutparken samt  
att  bebyggelse får uppföras i maximalt tre vå-
ningar.

Detaljplaner
Planområdet är tidigare detaljplanelagt och 
berörs av två stycken detaljplaner. Byggnads-
plan (H5) Del av Uppåkra samhälle som vann 
laga kraft  1969-10-29 samt Byggnadsplan (H7) 
Hjärups centrum som vann laga kraft  1974-01-
21.

Planerna anger handel som användning för  
befi ntliga centrumbyggnader, och allmänt än-
damål för scoutgården och daghemmet som 
ligger norr om planområdet. Gräskullen i pla-
nområdet är angiven som park.

Riksintressen
Planområdet berörs inte av några riksintres-
sen.

Kulturmiljöprogram
Hjärup BoCentrum ligger inom ett  område 
för det regionala kulturmiljöprogrammet för 

Bild: Planområdets placering i Hjärup.

E22

Gamla LundavägenLommavägen

Förutsättningar
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Skåne län. Inga byggnader eller andra karak-
täristiska landskapselement inom området 
omnämns dock i beskrivningen eller motive-
ringen i kulturmiljöprogrammet.

Grönplan 
Scoutparken pekas i kommunens grönplan 
ut som en del av stadsparksbandet i Hjärup. 
Parken är dock i behov av upprustning; bland 
annat genom föryngring av trädbeståndet.

Barnchecklista
Kommunfullmäktige beslöt 2006-04-03 att  
barnchecklista under en prövotid ska använ-
das som underlag för beslut i Staff anstorps 
kommuns nämnder då ärendet berör barn 
under 18 år.

Förenta Nationernas Barnkonvention och frå-
geställningar som rör barn och barnens bästa 
är ständigt närvarande under planeringsarbe-
tet då de är en förutsätt ning för god stads- och 
samhällsbyggnad. Barnkonventionens beak-
tande säkerställs också genom remissförfa-
randet under planprocessen.

Tillgänglighet
Kommunens handikappsplan ska tillämpas. 
Tillgänglighet är ett  lagkrav och säkerställs 
vid kommande bygglov och bygganmälan.

Bebyggelse
Den befi ntliga bebyggelsen inom planområ-
det utgörs av centrumbebyggelse från 70-ta-

let. Denna är utformad i ett  plan med brunt 
fasadtegel. 

Väster om planområdet består bebyggelsen 
av friliggande bostadshus. I söder och öster 
omgärdas planområdet av institutions-
byggnader för bland annat församlings- och 
skolverksamhet.

Kulturmiljö
Befi ntlig centrumbebyggelse är i nedgånget 
skick och bedöms inte ha ett  kulturmiljövär-
de.

Arbetsplatser
Det fi nns idag få arbetsplatser i Hjärups tät-
ort då större delen av bebyggelsen utgörs av 
bostäder. Inom planområdet står till stor del 
tomma verksamhetslokaler som tidigare an-
vänts för bland annat livsmedelsbutik. Endast 
pizzerian är fortfarande öppen.

Service
Inom planområdet fi nns idag ingen off entlig 
service. I centrumbyggnaden ligger en pizze-
ria och scouterna har en föreningslokal norr 
om centrumbyggnaderna i parken.

I anslutning till planområdet fi nns en f-5 sko-
la (Hjärup skola), ett  daghem och ett  äldrebo-
ende.

Bild: Karta från länsstyrelsen kartt jänst. Den röda markeringen visar Hjärups bytomts utbredning.
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Natur och grönstruktur
Park
Norr om planområdet ligger parken som i 
folkmun kallas scoutparken. Västra delen av 
parken består av en gräsbevuxen kulle. I an-
slutning till scoutgården fi nns också en min-
dre asfaltsyta för bollspel. 

Scoutparken är i kommunens grönplan ut-
pekad som en stadsdelspark. En kvalitets-
höjning av parken vore dock nödvändig för 
att  uppnå den statusen. Parken är i ett  stort 
behov av upprustning, bland annat i form av 
föryngring av vegetationen.

Rekreation och lek
Scoutparken används för rekreation och lek 
av skolans elever såväl som av boende i om-
rådet. 

På den intilliggande skolgården fi nns lekred-
skap och hundra meter väster om planområ-
det ligger en befi ntlig lekplats. 

Norr om planområdet ligger Hjärups IP. 
Gräsplanen kommer att  på sikt att  bebyggas  
men grusplanen kommer att  fi nnas kvar som 
idrott splats för skolorna. En ny idrott splats 
planeras inom cykelavstånd i anslutning 
till Gamla Lundavägen. Mellan denna nya 
idrott splats och Hjärups centrala delar plane-
ras även en ny park, Hjärup park. 

Mark
Området slutt ar svagt från norr mot söder.

Arkeologi
Planområdet ligger inom Hjärups gamla by-
tomt. En arkeologisk förundersökning har 
gjorts som visar att  stora delar av området är 
utschaktade sedan tidigare samt att  det fi nns 
ett  sammanhängande område med boplats-
lämningar i väster. Vid utbyggnad av områ-
det ska samråd ske med Länsstyrelsen.

Geoteknik
Ur rapporten Översiktlig geoteknisk och mil-
jötekniskmarkundersökning, Hjärup BoCen-
trum från 2008-03-28, rev 2008-04-07 som me-
nar att :

”Utifrån utförda undersökningar kan det 
konstateras att  grundförhållandena inom om-
rådet generellt är goda då undergrunden i 
huvudsak består av lermorän och sand. Dock 
förekommer organisk jord och fyllning ned 
till som mest 2,8 meters djup vilka bör skift as 
ur under planerade byggnader och anlägg-
ningar.

Byggnader kan grundläggas utan extraordi-
nära förstärkningsåtgärder i naturligt lagrad 
sand eller lermorän, alternativt på kontrol-
lerad packad uppfyllning. Byggnader skall 
grundläggas frostfritt . All organisk jord och 
okontrollerad fyllning skall schaktas bort un-
der byggnader. En väl fungerande dränering 
och fuktisolering för husgrunder är viktig. 
Markytor skall utformas med fall från bygg-
naderna.

All organisk jord och okontrollerad fyllning 

Bild: Befi ntliga centrumbyggnader i Hjärup.
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skall schaktas bort innan gator och hårdgjor-
da ytor anläggs. Jordlagerförhållandena inom 
aktuellt område är inte optimala för lokalt 
omhändertagande av dagvatt en (LOD) då fö-
rekommande sandlager generellt överlagras 
av lermorän.

Då aktuellt område kan klassas som normal-
radonmark bör nya byggnader utföras med 
radonskyddande åtgärder.

När byggnaders och anläggningars slutliga 
placering och utformning är bestämda bör 
komplett erande geotekniska undersökningar 
utföras för att  optimera grundläggning.”

Enligt en komplett erande rapport från 080425 
som WSP bedöms att  grundvatt net inte är 
förorenat.

Gator och trafi k
Trafi ken i Hjärup är relativt mått lig. Trafi k-
strukturen bygger på utifrånmatning från 
en omgivande ringväg. Planområdet ligger 
i slutändan av Fredriksväg som är en åter-
vändsgata och matargata. 

Parkering
Det fi nns två större parkeringsytor inom pla-
nområdet och centrumbyggnaderna ligger i 
en bilfri zon.

Cykelvägar
Planområdet kantas av två stora gång- och cy-
kelvägar, en i nordsydlig riktning längs plan-
gränsen mot skolan och en som löper i öst-
västlig riktning i planområdets norra gräns.

Kollektivtrafi k
Det fi nns ingen kollektivtrafi k i direkt anslut-
ning till planområdet. Hjärup som helhet har 
dock god tillgång till kollektivtrafi k med en 
pågatågsstation på linjen mellan Lund och 
Malmö med fl era avgångar i timmen i rus-
ningstrafi k, samt två busshållsplatser längs 
Gamla Lundavägen som trafi keras av buss 
130 mellan Malmö och Lund med tre avgång-
ar i timmen under rusningstid.

Teknisk försörjning 
VA 
Ledningar för vatt en och spillvatt en löper 
längs planområdets östra kant, längs gc-
vägen. Befi ntlig bebyggelse är ansluten till 

ledningsnätet. Ytt erligare en ledning för dag-
vatt en sträcker sig i nord-sydlig riktning  ge-
nom den befi ntliga västra parkeringen.

Övriga ledningar
Inom och i anslutning till området fi nns ut-
byggt ledningsnät för gas, el, tele och bred-
band (se illustration).

Befi ntliga störningar och risker
Buller
Området berörs idag inte av någon bullerpro-
blematik.

Trafi k
Det är idag endast lite trafi k inom området. 
De fl esta trafi krörelserna är till och från sko-
lan.

Det rör sig mycket gång och cykeltrafi k ge-
nom planområdet, varav en stor del utgörs av 
barn och ungdomar. Det är av stor vikt att  ta 
hänsyn till trafi ksäkerheten för gång- och cy-
keltrafi kanter.

Farligt gods
Planområdet berör inte av transport av farligt 
gods.

Ledningar inom området - gas, el, tele och bred-
band. Grön linje -Perspektiv bredband, blå samt 
turkos linje - E.ON Gas Sverige AB (4 resp 0,1 
bar), orange linje - Telia Sonera Skanova Access, 
lila linje - E.ON Elnät Sverige AB.
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Administrativa frågor
Genomförandetid 
Genomförandetiden ska vara 5 år från det att  planen vunnit laga kraft .

Medverkande tjänstemän
Planhandlingen är framtagen av Staff anstorps kommun. Från kommunens sida har  planar-
kitekt Anna Fogelberg, fd exploateringschef Anita Wallin, exploaterinsgingenjör Joel Sandler, 
VA-ingenjör Britt -Marie Ohlsson och fd gatuingenjör Niclas Nilsson  medverkat.

Upprätt ad 2009-10-07
Reviderad 2012-04-25
Reviderad 2012-09-26

Katarina Jeraeus    Sofi a Tjernström
Planarkitekt     Planarkitekt 
Staff anstorps kommun   Staff anstorps kommun

Denna detalplan antogs av miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden 2012-09-26.
Beslutet vann laga kraft  2013-02-14.


