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ANTAGANDEHANDLING 2

Plan- och genomförandebeskrivning

Detaljplan för del av Hjärup 18:2 m fl, 
Åttevägen i Hjärup, Staffanstorps kommun.

Ortofoto med planområdet markerat

Orienteringskarta Hjärup
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Planens syfte och huvuddrag
Syftet med planen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse på nuvarande idrottsområdet 
intill Åttevägen i centrala Hjärup. Området kommer att utvecklas till en varierande 
boendemiljö med ca 87 bostäder. Antalet våningar varierar från upp till 2 plan för 
enbostadshusen samt upp till 4 plan i flerbostadshusen, dock med den översta våningen 
indragen. 

Området utgörs av en fotbollsplan med löparbana i norr samt ett mindre grönområde i 
söder.  

Kommunen äger större delen av marken och planen handläggs med normalt planförfa-
rande.

Planen förstärker identitetsbärarna livsoas, tidskvalitet och stadsliv i området.

Området idag, med idrottsplatsen i bakgrunden. 
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Området i Framtidens kommun!
Framtidens kommun
Framtidens kommun - perspektiv 2038 är ett visionsdokument, som också utgör kom-
munens översiktsplan. Arbetet har till stor del handlat om att bygga en identitet och 
grundar sig på fem identitetsbärare - hembygd, livsoas, tidskvalitet, stadsliv och inspira-
tion. En ansvarsfull och hållbar tillväxt är medlet för att nå målen. Markanvändningen 
styrs framförallt av närheten till spårburen kollektivtrafik och stationsnärheten ska 
utnyttjas effektivt. De befintliga tätorterna utvecklas kraftigt. 

I Framtidens kommun - perspektiv 2038 markeras planområdet som ett område 
med möjlighet för bebyggelse med hög täthet med varierad boendemiljö med 15-30 
bostäder/ha. Väster om planområdet utvecklas Hjärup Bocentrum med en blandad 
centrummiljö med bostäder och vissa servicefunktioner. I översiktsplanen anges även 
att åkermarken i öster utvecklas som ett sammanhängande parkstråk. Närheten till kol-
lektivtrafik gör området attraktivt ur pendlarsynpunkt. 

Uppföljning av frågor från Framtidens kommun
I den särskilda sammanställning som gjordes som en utvärdering och uppföljning av 
Framtidens kommuns konsekvensbeskrivning föreslogs ett antal åtgärder som kontinu-
erligt ska följas upp. Några av dessa åtgärder är kopplade till detaljplaneprocessen och 
ska därför, när det är relevant, behandlas i samband med upprättandet av detaljplanen.

Vid planläggning av bl a bostadsområden bör ett effektivt markutnyttjande eftersträvas. 
Detaljplanen medför en relativt hög exploateringsgrad och bidrar således till ett effek-
tivt markutnyttjande. Se vidare under ”Så ser området ut i framtiden!”

Översiktsplanens identitetsbärare
Området blir en del av Framtidens kommun genom att identitetsbärarna följs upp och 
att området gestaltas och utformas på ett omsorgsfullt sätt. 

För denna detaljplan är det framförallt identitetsbäraren livsoas, stadsliv och tidskvali-
tet som påverkas. 

Livsoas 
Området kommer att kunna erbjuda en livsoas som ser till människornas behov i livets 
olika faser. En miljö med bostäder i olika former och blandade boendeformer för att er-
bjuda alla det boende som de eftersträvar vid en given punkt i deras liv (unga, familjer, 
äldre). Livsoasen uttrycks också i den lugna gröna omgivningen tillsammans med det 

framtida Hjärup Park i öster o s v. 
 
Tidskvalitet
Tidskvalitet skapas genom närhet till allt. Alltifrån närservice, förskola, skola, vård o 
s v. Genom goda kommunikationer till Malmö och Lund tillgodoses utbudet av jobb, 
varor, kultur, underhållning, utbildning e t c. 

Stadsliv
Stadslivet förstärks genom en variation av bostäder i centralt läge med närhet till andra 
målpunkter i Hjärup. Nya bostäder ger nya invånare som främjar aktiviteter och liv 
och rörelse. Stadslivet förverkligas ytterligare genom en utveckling av det hållplatsnära 
läget, både till järnvägsstation och busshållplatser. 

Hur identitetsbärarna påverkas av planförslaget beskrivs närmare i konsekvensbeskriv-
ningen ”Vilka blir konsekvenserna”.

Detaljplanens överensstämmelse med översiktsplanen
Förslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner och strider inte mot några 
intressen som denna pekar ut. 

Däremot så framgår vid en jämförelse mellan kartbild i översiktsplanen och planom-
rådets avgränsning, att mer kvartersmark tagits i anspråk för bebyggelse i norra delen 
av Hjärups gamla idrottsplats än vad som anvisas på översiktsplanens markanvänd-
ningskarta. Skälen till att kvartersmarken fått en något större ytutberedning än vad 
som anges i översiktsplanen är dels att ytavgränsningen inte detaljstuderats då över-
siktsplanen togs fram och det i samband med detaljplaneringen visade sig att något mer 
mark behövdes i norr för att kunna ge området en ändamålsenlig struktur och en rimlig 
balans mellan småskalighet och ett gott markutnyttjande. Avvikelsen strider dock inte 
mot några allmäna intressen som översiktsplanen pekar ut. Översiktsplanen anger att 
ett grönt stråk ska finnas mellan den framtida bebyggelsen vid Åttevägen och Hjärup-
slundsskolan. Stråkets funktion säkerställs även med denna lösning.
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Så ser området ut i framtiden!
Planförslaget i korthet

Illustration över området. 

Planförslaget möjliggör byggandet av ca 87 bostäder. Bebyggelsen utgörs av två flerbo-
stadshus i norr, resterande del av planområdet består av enbostadshus i form av frilig-
gande grupphusbebyggelse samt kedjehus.  
 
Flerbostadshusen får uppföras i upp till fyra våningar, dock med den översta våningen 
indragen. Enbostadshusen tillåts i upp till två våningar. 

Parkering för de boende anordnas inom respektive fastighet. HSB Centrumgården ska 
få sina befintliga parkeringsplatser flyttade till ny placering vid Hjärups skola samt 
längs Centrumstigen. 

Cykeluppställning sker inom egen fastighet.

Åttevägen breddas och får en separat gång- och cykelväg i nordsydlig riktning. Längs 
Centrumstigen anläggs också en separat gång- och cykelväg som kopplas ihop med nytt  
gång- och cykelstråk väster om bostadsområdet. Planområdet kopplas ihop till det väl 
utvecklade gång- och cykelnätet i Hjärup. 

Flygperspektiv (tidig idéskiss) över området, vy mot nordväst. 

Gång- och 
cykelväg.

Dagvattenstråk i 
grön miljö. 

Gata med plats för 
besöksparkering.

Grönt stråk i norr.

Enbostadshus i 
2-plan i övriga delar 

av området.

Befintlig 
grusplan 
bevaras.

Delar av Åttevägen 
föreslås få en grön allé 
och breddas med sepa-
rat gång- och cykelväg. 

Förslag på Cen-
trumgårdens nya 
parkerings-plats.

Trafiksäkrade 
korsningar fö-

reslås.

Separat gång- 
och cykelväg.

Flerbostadshus i norr i 
upp till 4-plan.
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Människan i fokus
Föreslagen stadsomvandling av Åttevägenområdet, från en tidigare idrottsplats till ett 
bostadsområde ger fler människor möjligheten att leva ett bekvämt liv. Tillskottet av 
bostäder, medför att många olika människor i varierande åldrar kan få sina boende-
behov uppfyllda, såväl unga som gamla. Ett ökat utbud av bostäder ger i sin tur goda 
förutsättningar för etablering av serviceverksamheter i centrala Hjärup. Ett väl utvecklat 
gång- och cykelvägnät uppmuntrar till rörelse och gör det lätt att röra sig inom men 
också till- och från området. Närheten till gröna miljöer bidrar ytterligare till att skapa 
en attraktiv livsmiljö som gynnar en hälsosam livsstil och möter människans behov av 
vackra omgivningar.

Flygoerspektiv (tidig idéskiss) över området, vy mot sydost. 

Bebyggelse och kulturmiljö
Bostäder och boendeformer
Förslaget innehåller ca 59 st kedjehus och friliggande grupphus, samt 28 st lägenheter 
fördelade i 2 st flerbostadshus. 
 
Övrig bebyggelse
Staket eller plank får inte uppföras i angränsning till allmän platsmark. 

Gestaltning
Bebyggelsen gestaltas med omsorg och med relativt hög täthet. Bebyggelsen ska kunna 
harmonisera med omgivningen och utformas med variation både vad gäller material 
och formspråk för att skapa en attraktiv och levande, byggd miljö med kvalitet. 

Gatuperspektiv från Åttevägen, vy mot norr. 

Gatuperspektiv från Åttevägen/Stationsstigen, vy mot västet. 
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Grönstruktur och platser
Grönområden och vegetation
I kommunens översiktsplan, föreslås att den närliggande åkermarken öster om pla-
nområdet omvandlas till ett större sammanhängande parkstråk (Hjärup Park) som i 
framtiden blir ett värdefullt grönområde för Hjärupsborna. Detta gröna stråk förlängs 
även in i planområdets norra del för att länkas samman med det nordsydliga stråk som 
förbinder skolorna. I väster bibehålls grusplanen, i norr kring Hjärupsslundskolan lig-
ger en befintlig parkmiljö.   
Planområdet föreslås att få en grön inramning och längs med Åttevägen föreslås delar 
av vägen att få en allé med träd som bildar ett grönt stråk mot befintlig bebyggelse i 
öster. 

Utdrag ur översiktsplanen, som illustrerar grönområdens utveckling i Hjärup.  

Rekreation och lek
Vad gäller vardagsaktiviteter, motion och rekreation och liknande så finns det goda 
möjligheter till detta i befintligt parkstråk i norr, samt kring grusplanen i väster och i 
Hjärups skolas idrottshall, men även till det framtida utbyggda Hjärup Park i öster. 
Den befintliga idrottsplatsen kommer att ersättas med en ny idrottsplats för hela Hjä-
rup, som också kommer att stå klar innan utbyggnaden av Åttevägenområdet påbörjas. 

Befintlig grusplan skulle kunna utvecklas för skolornas idrottsundervisning. Här finns 
möjlighet att anlägga kortare löparbana, längdhoppsgrop m.m.

Det finns även två lekplatser i närområdet: ”Centrumlekan” i Centrumparken samt 
”Lottas Leka” väster om området, båda inom gångavstånd. 

Mötesplatser
Genom att skapa en variation i bebyggelsen och att placera entreér ut mot gatan så ska-
pas bättre förutsättningar för spontana möten. De gröna miljöerna kring planområdet 
blir också viktiga mötesplatser i området. 

Hjärup Park

Planområdet

Grus-
plan

Nya Hjärup IP

Utdrag ur den fördjupade översiktsplanen för Hjärup, som illustrerar ett förslag på hur område kring grus-

planen skulle kunna utvecklas för skolornas idrottsundervisning (de blågråa ytorna är ny bebyggelse).   

Förslag på gestalt-
ning för området 
kring befintlig 
grusplan.
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Illustrationen redovisar det föreslagna gatunätet med bilvägar i svart samt gång- och cykelvägar i rött.

Trafik
Övergripande struktur
Planförslaget innebär inga förändringar i den övergripande trafikstrukturen. Klocka-
regårdsvägen via Slättvägen får fortsättningsvis fungera som huvudgata till området. 
Åttevägen fungerar som matargata till planområdet som sedan kopplas till det interna 
gatusystemet som är uppbyggt med lokalgator och genomsilningstrafik. Åttevägen är 
ett viktigt stråk som förbinder skolorna samt norra- och södra Hjärup.  

En trafikutredning (PM Trafikutredning Åttevägenområdet, Ramböll, 2011-05-26) togs 
fram under våren 2011 för att belysa vilka konsekvenser en utbyggnad av planområdet 
skulle innebära vad gäller trafikförsörjning i området både på lokal- och övergripande 
nivå. Även gång- och cykelvägar studerades. Liksom säkerhetsaspekten vid befint-
liga skolor, såväl idag som efter utbyggnaden beskrevs. Utredningen konstaterade att 
Klockaregårdsvägen och Slättvägen i dess nuvarande utformning klarar av den ökade 
trafiktillförseln som en utbyggnad av Åttevägenområdet innebär.  

Utformning av gator
Förslaget (se bild till vänster) innebär att Åttevägen byggs om för att få plats med 
separat gång- och cykelväg och trädplantering vid östra sidan. Åttevägen utformas 
med trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Även Centrumstigen föreslås att byggas om för 
att få plats med en separat gång- och cykelväg. Det interna gatusystemet utformas som  
lokalgator. 

I samband med att detaljplanen byggs ut, kommer åtgärder på  Klockaregårdsvägen 
att ses över. Även trafik- och parkeringssituationen utmed Ängslyckans förskola, förbi 
Hjärups Skola och bort till Lapptäckets förskola kommer att utredas vidare, med syfte 
att skapa en så trafiksäker miljö som möjligt. Denna utredning ingår dock inte i detta 
planarbete.

Gång- och cykeltrafik
Åttevägen och Centrumstigen föreslås få separat gång- och cykelväg som skiljs från 
biltrafiken för att öka trafiksäkerheten i området. Den befintliga östvästliga gång- och 
cykelvägen som löper centralt genom området behålls och till denna angörs nya kopp-
lingar som knyter ihop de två delområdena.  
Ny gång- och cykelväg föreslås också i parkmiljön från Hjärupsslundsskolan i norr ned 
till Hjärups skola som knyter ihop skolområdena och Centrumstigen. 
Slättvägen bör på sikt även få möjligheter till separat gång- och cykelväg (men detta 
reglerar ej detaljplanen). 

Kollektivtrafik
Planområdet har mycket goda förbindelser till kollektivtrafik i form av både av tåg- och 
busstrafik. Till Malmö och Lund tar man sig med buss via en hållplats utmed G:a Lun-
davägen som ligger ca 750 m öster om planområdet eller via tåg från Hjärups tågsta-

Slättvägen bör 
på sikt få separat 
gång- och cykel-

väg .

Trafikmiljön från 
Lapptäckets- till 
Ängslyckans för-
skola kommer att 

utredas vidare. 

Trafiksäkerhets-
höjande åtgärder 

genomförs på 
Klockaregårdsvä-

gen
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tion som ligger ca 650 m nordväst från området. 
Längs med Lommavägen, gårdsallén och stationen finns även stopp för buss 102 (be-
ställningstrafik) som kör till Staffanstorp. Linjen körs med taxi. 

Parkering 
Boendeparkering anordnas inom den egna fastigheten. Den befintlig bostadsparkering 
som ägs av HSB Centrumgården flyttas till den befintliga parkeringsplatsen vid Hjärups 
Skola där 23 av platserna föreslås, samt att 20 platser placeras utmed Centrumstigen. 
Detta för att ersätta bostadsrättsföreningens parkering som tas i anspråk för ny bo-
stadsbebyggelse. 

På varje fastighet skall erforderlig parkeringar anordnas. Kravet är minst 1.0 parke-
ringsplats/bostad (inkl besöksparkering) för flerbostadshus och 2.0 parkeringsplats/bo-
stad för enbostadhusen. Vid gemensam parkering är kravet 1.5 parkeringsplats/bostad.  
I en av de nya lokalgatorna föreslås kantparkering för besökande med ca 7 platser. Ga-
tan föreslås få en smalare utformning. Cykelparkering ska lösas inom varje fastighet. 
 
Teknisk försörjning
Va
Kommunala ledningar för vatten och avlopp finns inom närområdet. Den befintliga 
bebyggelsen kopplas på detta. 

Dagvatten
En dagvattenutredning har utförts för området (Dagvattenutredning och massbalans, 
Åttevägen, Tyrens, 2012-01-17, revidering 1 2012-12-12). Dagvattnet skall fördröjas 
lokalt inom planområdet till ett utgående flöde på 35 l/s, beräknat på 10-årsregn med 
klimatfaktorn 20 %. 

Centralt i området föreslås en dagvattenutjämning för fördröjning av dagvattnet. 

Gatorna inom området ska höjdsättas så att dagvatten vid extrem nederbörd (t.ex. regn 
med 100 års återkomsttid) kan avledas via gatorna mot de lägre belägna områdena i 
parkområdet, utan att bebyggelsen skadas.

Avfall
Staffanstorps kommun ansvarar för hämtningen av hushållssopor inom området i enlig-
het med gällande Renhållningsordning. Sophantering löses med kärl vid respektive fast-
ighet eller med gemensamt miljöhus. Vid flerbostadshusen kan anordnas gemensamma 
miljörum (soprum). 

Energi, el, uppvärmning mm
En ny nätstation upprättas i planområdets västra del för att försörja de nya bostäderna 
med el. Möjligheten att ansluta föreslagen bebyggelse till närliggande gasnät finns och 

kommer att utredas under projekteringen av området.

Vilka blir konsekvenserna?
Identitetsbärare
Livsoas 
Variationen leder till att människor med olika preferenser, i olika faser av livet, kan 
välja att bosätta sig inom området, liksom att möjligheten till kvarboende vid föränd-
rade livsförhållanden är goda. Detta gynnar folk som vill bo kvar i närområdet, såväl 
äldre som söker en mindre bostad samt unga som vill flytta hemifrån. En flexibelitet i 
boendeformerna gör också kvarteret anpassningsbart till förändringar. 

Tidskvalitet
Tidskvalitet skapas genom närhet till allt. En förtätning av området leder till att tidskva-
liteten höjs i hela närområdet. Ett ökat utbud av bostäder leder till att fler människor 
flyttar till området som i sin tur genererar ett större underlag åt närservice, förskola, 
skola, kollektivtrafik, vård o s v. 

Stadsliv
Genom att koncentrera bostäder till centrala platser ökar förutsättningarna för liv och 
rörelse, vilket i sin tur leder till att fler människor kommer att vistas i området under 
dygnets alla timmar, med ökad social kontroll och trygghet som följd. Byggnadernas 
framsida vänds mot gatan dit flödet av människor då koncentreras. 

Bedömning av miljöpåverkan
För detaljplaner ska kommunen bedöma om planens genomförande kan antas innebära 
betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning därför ska göras enligt 6 kap 11 § 
miljöbalken. Denna s.k. behovsbedömning ska göras med hjälp av de kriterier som anges 
i bilaga 4 till MKB-förordningen.

Kriterierna i bilaga 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 ligger inom Hjärups tätort. Planområdet omfattar inga stora natur- eller 
kulturvärden och medger en effektiv och resurssnål markanvändning, lämplig utifrån 
områdets förutsättningar och föreliggande behov. Planens genomförande orsakar inte 
risker för människors hälsa eller för miljön. Goda resmöjligheter med kollektivtrafik 
till och från Hjärup gör att planens genomförande inte bedöms bidra till att gällande 
miljökvalitetsnormer avseende luftkvalitet överskrids.
Enligt ovan bedömer kommunen att kriterierna i bilaga 4 till MKB-förordningen inte 
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55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)  
70 dBA maximalnivå (vid uteplats i anslutning till bostad)
Den måttligt ökade trafiken på Åttevägen, Slättvägen och Klockaregårdsvägen innebär 
marginellt höjda nivåer för trafikrelaterat buller och vibrationer. Ökningen bedöms 
dock inte innebära att gällande riktvärden överskrids, varken för befintliga eller nya 
bostäder.

Miljökvalitetsnormer
En miljökvalitetsnorm är ett styrmedel som syftar till att förebygga eller åtgärda ett 
miljöproblem. För planen är miljökvalitetsnormerna för luft och vatten relevanta.

Miljökvalitetsnormerna för luft ska säkerställa en god luftkvalitet som inte medför risker 
för människors hälsa. Risk för överskridande av normerna finns framförallt i områden 
med intensiv fordonstrafik, i anslutning till stora punktkällor eller i täta slutna gaturum 
med högre bebyggelse och dålig genomluftning.
Planens genomförande bedöms inte leda till överskridande av föroreningsnivåer enligt 
gällande förordning (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft.

Syftet med miljökvalitetsnormerna för vatten är att förbättra kvaliteten i yt- och grund-
vattenförekomster. Området berörs av två grundvattenförekomster: Alnarpsströmmen 
som sträcker sig genom planområdet samt Sydvästra Skånes kalkstenar. Båda har idag 
god kvantitativ såväl som kemisk status, enligt den sammanställning av Skånes vatten-
förekomster som Länsstyrelsen har tagit fram. Utbyggnadsområdet kommer att anslutas 
till kommunalt vatten och kommer därmed inte att belasta grundvattenförekomsterna. 
Då marken består av lera är risken för spridning av föroreningar till grundvattnet också 
liten. Sammantaget bedöms miljökvalitetsnormerna för vatten inte påverkas negativt av 
planförslaget.

uppfylls och att ett genomförande inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en 
miljöbedömning ej görs.

Natur- och kulturvård 
Riksintressen
Planområdet berörs inte av några riksintressen.

Hushållning med markresurser
Förslaget innebär en effektiv och resurssnål markanvändning inne i tätort med ut-
byggd kollektivtrafik och service, varför en exploatering på redan bebyggd mark 
bedöms vara berättigat. 

Hälsa och säkerhet
Trafik
Utbyggnaden av planområdet medför en viss ökning av trafikmängden längs med Cen-
trumstigen på grund av att Centrumgårdens boendeparkering flyttas från nuvarande 
läge vid korsningen Åttevägen/Slättvägen till Centrumstigen. Slättvägen och Klockare-
gårdsvägen kommer att få en måttlig trafikökning. Åttevägen förväntas få den största 
relativa ökningen. Vid en full utbyggnad (ca 87 bostäder) av planområdet förväntas 
trafikökningen bli ca 520 fordonsrörelser/dygn på Klockaregårdsvägen. I samband 
med att vårdcentralen och idrottsplatsen flyttas så kommer den befintliga trafikmäng-
den att minska med 250-400 fordon/dygn. Vilket till stor del motverkar det trafiktill-
skott som byggnationen medför. Den totala trafikmängden på Klockaregårdsvägen blir 
då uppskattningsvis ca 1400-1550 fordon/dygn. 

Klockaregårdsvägen och Slättvägen har tillräcklig kapacitet för att klara av den nya 
trafikalstringen och inga krav ställs därför på ny utformning av dessa gator. Däremot 
kommer trafiksäkerhetshöjande åtgärder genomföras för att förbättra situationen för 
oskyddade trafikanter. Även korsningen Klockaregårdsvägen/Slättvägen bör ses över 
för att öka trafiksäkerheten. På Slättvägen bör anordnas en separat gång- och cykel-
väg. Åttevägen är ett viktigt gång- och cykelstråk i Hjärup. Det föreslås bli trafiksäk-
rare genom att separera gång- och cykeltrafikanterna från biltrafiken. 

Buller
Riktvärden (antagna av riksdagen 1996/97:53) för trafikbuller som normalt inte bör 
överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsent-
lig ombyggnad av trafikinfrastruktur:
 
30 dBA ekvivalentnivå inomhus 
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 
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Så ser området ut i dag!
Plandata

Planområdet
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gårdsvägen
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äg Slättvägen

Hjäruplundsskolan

Övergripande ortofoto över området idag. 

Planområdet omfattar en del av fastighet 18:2, 18:24 samt 4:2 och används idag bl a 
som idrottsplats med tillhörande klubbhus, två stycken tennisplaner och en parkerings-
plats tillhörande HSB:s bostadsrättsförening på Centrumgården. 
Området angränsar till Åttevägen i öster och i norr till Hjärupslundsskolan, i söder av 
Centrumstigen och i väster av Hjärups skola med dess idrottshall samt en grusplan. 

Planområdet omfattar ca 36 000 kvm d v s 3.6 ha och marken ägs av kommunen. 
Fastigheten 18:24 ägs av HSB Centrumgården och utgörs av en parkeringsplats. 

Området fungerar under dagtid som en idrottsplats för skolungdomar och på kvällar-
na som träningsyta för idrottsklubben Uppåkra IF som även spelar sina matcher här. 
Närområdet domineras av skolverksamhet och en varierad bostadsbebyggelse i en- till 
tre våningar i en grön och lummig miljö. 

Livet i dag!

Idrottsplatsen inom området. 

         

Uppåkra IF:s klubbhus vid idrottsplatsen.           Tillhörande omklädningsrum intill grusplanen.  

Lapptäckets 
förskola

Ängslyckans
förskola

Vångavägen

Ä
m

ne
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en

Hjärups skola

Sporthall

Grusplan

Centrumstigen

Centrumgården
och dess parkerings-
plats
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Bebyggelse och kulturmiljö
Bostäder

                    
Centrumgårdens seniorboende i söder.           Bostadshus längs Vångavägen.

I öster gränsar planområdet till ett bostadskvarter med friliggande bebyggelse i en- till 
två våningar från 1960 till 70-tal. Bebyggelsen är tidsenlig och en del av den stora ut-
byggnaden av Hjärup. I sydost ligger ett äldre bebyggelseområde med anor före 1950-
tal. I övrigt så ingår planområdet i ett sammanhängande centrum- och skolområde med 
blandad bebyggelse från 70 talet till nutid. I syd ligger bostadshuset Centrumgården i 
en- till tre våningar och är från tidigt 90-tal, i väster ligger Hjärups skola sporthall. I 
norr ligger Hjärupslundsskolan som invigdes 2006. 

Service
I väster ligger Hjärups skola med 500 elever från årskurs F till 5 samt en sporthall. 
I norr finns Hjärupslundsskolan med årskurserna 6-9 samt ett kombinerat skol- och 
folkbibliotek samt fritidshem, strax öster om skolan så planeras för tillfälligt en ny 
förskola. I söder ligger Ängslyckans- och Lapptäckets förskola och i Centrumgården 
ligger Hjärups öppna förskola. I paviljongerna vid Hjärups skola finns också ett fri-
tidshem för barn. 

På Centrumgården finns Klöverlyckans äldreboende.
 
Intill Hjärups skola finns en privat vårdcentral. 

Handel
Tidigare fanns ett livskraftigt centrum i Hjärup, med post, livsmedelsbutik m.m. Idag 
finns det ingen handel kvar i området, endast en mindre restaurang vid Centrumgår-
den. Väster om järnvägen i området Jakriborg finns närmaste affär. 

Arbetsplatser
I området utgörs arbetsplatserna framförallt av offentliga verksamhet som skolorna, 
biblioteket o s v. 

Kulturmiljö
Området ingår i det Kulturmiljöprogram för Skåne, som tagits fram av Länsstyrelsen 
2006, som pekar ut området Bomhög-Hjärup-Uppåkra som en särskilt värdefulla kul-
turmiljö

Området utpekas även som en del av ett större kulturmiljöstråk p g a landsvägen 
Malmö - Lund samt motorväg E 22 som går mellan städerna. 
 
Natur och grönstruktur
Planområdet ingår i ett större sammanhängande grönområde. Här finns parker, grö-
ningar, alléer, rekreationsområde och en idrottsplats som alla bildar en viktig grön miljö 
för Hjärupsborna. Idrottsplatsen hålls öppen för allmänheten men då den är inhängnad 
så upplevs den inte som tillgänglig och kopplingen med övrigt parkstråk upplevs som 
dåligt.  

Landskap
Inga betydande höjdskillnader finns inom det aktuella planområdet.
Området ligger i en sammanhängande bebyggelse, men i öster sträcker sig det öppna 
flacka jordbrukslandskapet. Här finns upplevelsevärden såsom siktlinjer och årstids-
variationer, men idag upplevs inte landskapet fysiskt tillgängligt för allmänheten. I 
framtiden planeras ett större parkområde här (Hjärups park).

Vegetation 
Idrottsplatsen omgärdas idag av träd i varierad skala som bildar en grön ridå kring 
denna. 
När Hjärup park är anlaggd kommer närområdet att ett tillskott av vegetation.

Rekreation och lek
Intill Hjärupslundsskolan finns ett mindre park och rekreationsområde för lek- och 
spontanidrott. Även idrottsplatsen fungerar som en rekreationsmiljö då den kan använ-
das av allmänheten. Hjärup park kommer i framtiden att fungera som ett rekreations-
område.

Det finns även två lekplatser i närområdet: ”Centrumlekan” i Centrumparken samt 
”Lottas Leka” väster om området, båda inom gångavstånd. 

Geoteknik 
Enligt SGU:s (Sveriges geologiska undersökning) jordartskarta utgörs området av lerig 
finsandig morän som lokalt överlagras av ytliga sandsediment. I samband med detalj-
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planeläggningen togs en miljögeoteknisk undersökning fram (Rapport Miljö- och geo-
tekniska undersökningar Åttevägen Hjärup, Ramböll, 2011-12-02), där de geotekniska 
förutsättningarna bedömdes som goda. 
 
I samband med kommande bygglovsprövning skall en geoteknisk undersökning genom-
föras. 

Fornlämningar 
En arkeologisk utredning (Arkeologisk utredning inför planläggning inom Åttevä-
genområdet, Riksantikvarieämbetet, 2011-08-08) har gjorts som konstaterade att det 
fanns rester av boplatslämningar. Men efter att område förundersöktes visade det sig 
att endast ett begränsat område med boplatslämningar fanns bevarat. Inga yllerligare 
arkeologiska insatser är nödvändiga.

Trafik
Biltrafik
Lommavägen fungerar både som en väg till Lomma och som en infart till södra- och 
centrala delen av Hjärup. Från den ansluter Klockaregårdsvägen (uppsamlingsgata) 
som övergår i Slättvägen och som slutligen når fram till Åttevägen. Från Gamla Lunda-
vägen går det att ta sig till både Lund och Malmö, från Lommavägen når man Lomma 
samt senare motorväg E 6.
Lommavägen har en hastighet på 70 km/h respektive 50 km/h och Klockaregårdsvägen 
har 30 km/h. Klockaregårdsvägen trafikeras av ca 1280 fordon/dygn varav ca 2 % är 
tung trafik, från de mätningar som gjordes år 2008. 

Parkering
I planområdets sydöstra hörn finns en befintlig parkeringsyta på ca 1000 kvm som till-
hör fastighet 18:24, platserna ägs av HSB Centrumgården. I öster i anslutning till plan-
området finns en mindre parkeringsyta som ägs av kommunen. Längs med centrumsti-
gen finns parkeringsplatser avsedda för besökare och boende till Centrumgården. Intill 
sporthallen och vårdcentralen finns en parkeringsyta med ca 20 platser som framförallt 
brukas av besökare och personal till skolan och vårdcentralen.

Gång- och cykeltrafik
I närområdet finns det ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät. I området finns även 
gator med blandtrafik.
Hjärup har idag också bra cykelförbindelser till Lund, Lomma, Malmö och Staffans-
torp.
 
Kollektivtrafik
Hjärup har en god kollektivtrafikförsörjning i form av buss- och järnvägstrafik. Buss 
130 som går mellan Lund och Malmö stannar vid två hållplatser ut med Gamla Lunda-
vägen ca 750 meter sydost/öster om planområdet. 

Mellan Staffanstorp och Hjärup trafikerar även linjen 102 (beställningstrafik) längs 
med Gårdsallén, Hjärups station, Hjärupslundsskolan. Linjen körs med taxi. 
 
Ca 650 m nordväst om planområdet ligger Hjärups Station med pågatågstrafik, som 
har halvtimmestrafik till Lund och Malmö. 

Teknisk försörjning
Va
Planområdet är idag anslutet till det kommunala vatten- och avloppssystemet. Planom-
rådets norra del korsas idag av en dricksvattenledning, denna kommer att läggas om i 
samband med exploateringen. I söder intill den befintliga gång- och cykelvägen löper 
idag en dagvattenledning. I öster utmed Åttevägen finns det även VA-ledningar som 
löper i nordsydlig riktning. 

El
Planområdet ingår dag i E ON:s koncessionsområde för energi. En av E ON:s el-led-
ningar korsar idag den södra delen av planområdet. 

Tele, bredband 
Skanovas och perspektiv bredband har anslutningar till planområdet. Perspektiv bred-
band har en ledning som går in i planområdets södra del. 

Gas
Strax norr om planområdet löper en gasledning som ägs av E ON.  

Störningar och risker
Inga bostäder utsätts för bullernivåer överstigande tillåtna 55 dB(A) ekvivalentnivå
vid nybyggnation i befintlig bebyggelse. Det förekommer inga onormala risker i områ-
det.  
 
Markradon
All mark i kommunen betecknas som normalriskområde (10-40 kBq/m3). Exploatören 
ska i samband med bygglovprövning redovisa radonmätningar för området. Byggna-
der ska sedan uppföras med erforderligt skydd.
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Tidigare ställningstagande
Riksintressen
Planområdet berörs inte av några av länsstyrelsens utpekade områden som är av riksin-
tresse.  

Översiktsplan/Framtidens kommun 

Utdrag från Framtidens kommun - perspektiv 2038 (kommunens översiktsplan). 

 

I framtidens kommun - perspektiv 2038, antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 
ligger planområdet inom ett rödmarkerat område som föreslår en utveckling av områ-
det till en varierad boendemiljö med 15-30 bostäder/ha. 
Inom ramen för detta ingår förtätning av nya bostäder och arbetsplatser såsom butiker, 
service och icke störande verksamheter. 

Tillväxt 7000
Tillväxt 7000, antagen av kommunfullmäktige 2006-02-06 och på nytt antagen av kom-
munstyrelsen 2011-03-07, är ett tillväxtprogram som redovisas hur Staffanstorp kom-
mun planerar att växa med 7000 nya invånare inom 10–15 år. Det aktuella planområdet 
finns med i den till programmet tillhörande projektkatalogen och redovisas här som ett 
område som ska utvecklas till en varierad boendemiljö efter det att Hjärup IP byggts ut 
och nya idrottsplaner anlagts. Området uppskattas innehålla 100 nya bostäder på gräs-
planen och på parkeringen vid Åttevägen. Husen närmast Åttevägen planeras vara högst 
i två plan. Trafiksituationen ska utredas inför detaljplanen.

Tillväxt 7000 förespråkar ett stadsbyggande där särskild uppmärksamhet ägnas trygg-

hetsaspekterna vid planeringen av boendemiljöer, parker och gator.

Detaljplaner
Det aktuella planområdet är tidigare planlagt genom ”Förslag till ändring och utvid-
ning av byggnadsplan för centrala delarna av Hjärups samhälle”, som antogs 1977. 
Planområdet har givits ändamålet A-allmänt ändamål med en maximal byggnadshöjd 
av 7 meter, en liten del av marken i utkanten av planområdet är avsatt som park och 
plantering, mark som inte får bebyggas samt lokalgata. 

Planområdet gränsar till följande detaljplaner/områdesbestämmelser: 
- I norr till detaljplan för Norra skolan (Hjärupslundsskolan).
- I nordost till detaljplan för Stora Uppåkra 12:2 m fl (Hjärup Park), 
- I nordväst till ett området med bestämmelser för samlad bebyggelse. 

Tillgänglighet
Kommunens ”Handikappolitiskt program” (antaget av KF nov 2000) ska tillämpas vid 
utbyggnaden av området. De nya bostäderna inom planområdet omfattas av plan- och 
bygglagens bestämmelser om tillgänglighet, vilket bevakas i bygganmälan.

Planområdet:
Varierad boendemiljö
15-30 bostäder/ha



15

Så genomförs planen!
Organisatoriska frågor
Tidplan

Samråd Utställning Antagande 2 Laga kraft

Samrådet pågick under juni-september 2013.

Utställning pågick under november 2014.

Planen antogs i dec 2014. Detaljplanen överklagades. Efter detta upphävde länsstyrel-
sen detaljplanen under 2015. Detaljplanen har nu reviderats och sänds därför ut på ny 
utställning. 

Utställning 2 pågick under dec/jan 2015/2016.  

Planen planeras kunna antas i dec februari 2016. 

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Området kommer att exploateras när nya Hjärup IP är anlagd. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark och ansvarar för utbyggnaden av 
denna. Exploatören har ansvaret för utbyggnaden inom kvartersmark. 

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Kommunen är idag ägare av fastigheten Hjärup 18:2, samt 4:2 medan Hjärup 18:24 
ägs av bostadsrättsföreningen Centrumgården. Kommunen kommer att förvärva del 
av Hjärup 18:24 som utgör befintlig parkeringsplats. Ny parkeringsplats för bostads-
rättsföreningen Centrumgården föreslås förläggas utanför detaljplaneområdet på del 
av Hjärup 9:8 och på del av 18:2. Den nya parkeringsplatsen skall säkerställas genom 
avtal om fastighetsreglering där delar av Hjärup 9:8 och del av 18:2 ska föras till fastig-
heten Hjärup 18:24 med gällande planbestämmelser. Detta skall ske innan detaljplanen 
antas.  

Observera att kommunen har möjlighet att lösa in mark som enligt en detaljplan ska 
användas för allmän plats utan att avtal föreligger med fastighetsägaren, samt att kom-
munen är skyldig att förvärva den allmänna platsmarken om fastighetsägaren begär 
det. Ersättningen för marken bestäms enligt reglerna i expropriationslagen (1972:719) 
om ingen annan överenskommelse, såsom exploateringsavtal, träffas.
Den mark som enligt detaljplanen är utsatt till kvartersmark avses avstyckas.

För kvartersmarken avses det att bildas nya fastigheter.  

Ekonomiska frågor
Markanvisningsavtal
Marken kommer att direktanvisas. 

Planekonomi
Kostnader för utbyggnad av allmän plats både inom och i angränsning till planområdet 
regleras genom markanvisningsavtal. Försäljningen av kvartersmark kommer att fi-
nansiera utbyggnaden av allmän plats. Exploatören ansvarar för utbyggnaden och dess 
kostnader på kvartersmark. 

Tekniska frågor
Ledningar
Exploatören ansvarar för utbyggnaden och dess kostnader på kvartersmark. 
Kommunen bekostar flytt av ledningar.

Medverkande tjänstemän och/eller konsulter
Medverkande tjänstemän från Staffanstorps kommun har varit Karolina Gnosspelius, 
exploateringsingenjör, Lisa Callreus, gatu- och trafikingenjör, samt Thomas Lexén, 
stadsarkitekt.

Upprättad 2013-06-12
Reviderad 2014-10-29, 2014-12-17, 2015-12-02, 2016-04-25.  

Lowe Kisiel     Thomas Lexén
Planarkitekt     Stadsarkitekt   
Staffanstorps kommun    Staffanstorps kommun

Utställning 2Antagande


