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Utlåtande efter utställning

Detaljplan för Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen
Staffanstorps kommun

Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden 2014-11-03 -- 2014-11-30. Hand-
lingarna har funnits tillgängliga på Rådhuset i Staffanstorp, på biblioteken i Staffanstorp 
och Hjärup samt på kommunens hemsida - www.staffanstorp.se, under rubriken ”Pågå-
ende planer”.

Handlingarna har enligt sändlista sänts på remiss till länsstyrelsen, berörda nämnder, 
statliga och kommunala organ, sakägare och andra som kan ha ett väsentligt intresse av 
förslaget.

Kungörelse har varit införd i Sydsvenskan 2014-11-02.
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Redovisning av yttranden med synpunkter
Inkomna yttranden från berörda myndigheter/organisationer:
Länsstyrelsen (yttrandet återges i sin helhet)
”Staffanstorps kommun föreslår i rubricerad handling en utbyggnad av bostäder på det 
nuvarande idrottsområdet intill Åttevägen i Hjärup. Detaljplanen följer Staffanstorps 
kommuns översiktsplan.

Länsstyrelsen har inga synpunkter.”

Kommentar: ---

Lantmäteriet
Det bör av planbeskrivningen framgå att kommunen har möjlighet att lösa in mark som 
enligt en detaljplan ska användas för allmän plats utan att avtal föreligger med fastig-
hetsägaren, samt att kommunen är skyldig att förvärva den allmänna platsmarken om 
fastighetsägaren begär det. Även de ekonomiska konsekvenserna av detta bör belysas i 
planbeskrivningen. Ersättningen för marken bestäms enligt reglerna i expropriationsla-
gen (1972:719) om ingen annan överenskommelse träffas. Det är relevant främst för den 
mark som idag utgör parkering inom Hjärup 18:24.

Kommunen har även möjlighet yrka på att kvartersmark inom Hjärup 18:24 ska regleras 
till kommunens fastighet. Om då ingen överenskommelse ligger till grund för marköver-
föringen får ersättningen officialvärderas inom aktuell lantmäteriförrättning.

Kommentar:  Planbeskrivningen och kapitlet ”Så genomförs planen” kompletteras med text 
enligt önskemål gällande kommunens möjlighet att lösa in allmän platsmark utan att avtal 
föreligger med fastighetsägaren mm.”

Staffanstorps kommun, Tekniska nämnden
Bebyggelse
Områdets bebyggels har förändrats marginellt, det är planerat för 87 bodstäder, i sam-
rådet var det 88 st. Vid samrådet var det endast möjligt med rad- eller kedjehus och alla 
hus skulle vara utan källare. Det är nu ändrat så att det i vissa kvarter av området även 
är möjligt med friliggande hus och det är möjligt med källarhus. Det är inte lämpligt med 
källarhus i området på grund av dagvattensituationen, eventuellt kan flerfamiljshusen 
förses med källare då de ligger i högsta delen av området, men det kräver rätt konstruk-
tion. Detta medför att kravet på källarlösa hus måste läggas in igen i detaljplanen.

Gata och trafik
En utredning är genomförd av Tyrens för att kontrollera den tidigare trafikutredningen 

som Ramböll gjorde inför samrådet. Denna visar på att vald lösning med Klockaregårds-
vägen som infartsväg är den bästa lösningen, se tabell nedan som är ett utdrag ur utred-
ning utförd av Tyrens. 

Det finns inget direkt i trafikutredningen som visar på att det behövs åtgärder för att 
öka trafiksäkerheten på Klockaregårdsvägen på grund av nuvarande förhållande eller 
på grund av förändringen av trafiksituationen i och med detaljplanen. GC-vägen utmed 
Klockaregårdsvägen är ibland bitvis smal, men det beror på att det växer ut häckar från 
privata fastigheter över GC-vägen. Utmed Slättvägen däremot saknas helt GC-väg och 
det finns inga bra alternativa GC-vägar. Det pågår en utredning där det bland annat in-
går att utreda om det är möjlighet att anlägga en GC-väg utmed Slättvägen. En GC-väg 
behövs både på grund av nuvarande förhållande och då trafiken ökar på grund utbygg-
naden av detaljplaneområdet.

För att kunna förbättra utnyttjandet av kvartersmark har en mindre återvänds-gata fått 
anläggas i södra detaljplaneområdets nordvästra hörn. Denna utfart är vid en GC-väg 
och det ser ut att vara något svårt att kunna backa ut och in på ett säkert sätt. Det har 
inte gjorts någon kontroll med körspår för utfarten än. Denna utfart ska kontrolleras 
så att utfarten fungerar på ett tillfredställande sätt och eventuellt får utformningen av 
kvartersmark anpassas till detta.

VA
Höjdsättning av färdigt golv i förhållande till gator och omgivande mark är viktig för att 
klara husen vid katastrofregn. I utställningshandlingen har höjdsättning av gatorna lagts 
in i plankartan, dock saknas krav på färdigt golvnivå, vilket ska beräknas i dagvattenut-
redningen. Kravet i andra detaljplaner kan vara att färdigt golv ska ligga 0,3 m över ga-
tunivån. Detta medför att husen måste placeras och utformas med omtanke för att klara 
tillgänglighetskraven. Kravet på nivå för färdigt golv måste kontrolleras och skrivas in i 
plankartan för att säkerställa att de byggs så att risken för att skador på områdets bygg-
nader minimeras vid katastrofregn.

Renhållning
Inom området finns en mindre återvändsgata och det är inte optimalt med återvänds-
gator vid avfallshämtningen. Eventuellt kan renhållningskollektivet få stå för en mer-
kostnad för längre dragväg för avfallskärlen. Denna återvändsgränd är dock kort och 
vid genomtänkt tomtindelning kan avfallskärlen placeras i södra delen av tomten och 
därmed stå vid genomfartgatan. Detta medför att krav bör ställas i detaljplanen så att 
den nordvästra tomten i södra detaljplaneområdet ska ha fastighetsgräns som ansluter 
till genomfartsgatan.
Närmsta ÅVS, återvinningsstation finns vid Klockaregårdsvägen vilken man kommer 
lätt till med både bil, på cykel eller som gående. Dock ligger denna inte optimalt då det 



4 5

finns risk att de som lämnar material parkerar på GC-vägen. Det finns även en ÅVS vid 
stationen. Behovet av återvinningsstationer i hela Hjärup och dess placeringar behöver 
ses över.

Genomförande
Området kommer att bebyggas när inte området längre används av Uppåkra IF. Utbygg-
naden av allmänna anläggningar och allmän plats både det som är inom detaljplaneom-
rådet och det utanför området som detaljplanen förutsätter sker i kommunens regi och 
finansieras av projektet.

Tekniska nämndens arbetsutskott rekommenderas föreslå tekniska nämnden besluta
att hänsyn ska tas till de synpunkter som framförts i tjänsteskrivelsen i den fortsatta 
planläggningen och genomförandet av exploateringsprojektet

Kommentar: 
Ang Bebyggelse:
Plankartan kompletteras med krav om endast källarlösa hus, med undantag för flerbostadsdelen.

Ang Gata och Trafik: 
Körspårskontroll med personbil har gjorts för de två berörda fastigheterna som ligger intill den 
mindre återvändsgatan. Området som avser ”LOKALGATA” d v s den del som berör åter-
vändsgatan reduceras en aning, samt att området utökas med en hörnavskärning kring fastig-
heten öster om återvändsgatan. Detta för att förbättra sikten för gc-trafikanter och underlätta 
in- och utfartsmöjlligheter till fastigheten.

Ang VA:
En finmaskig höjdsättning kommer att genomföras i samband med projekteringen av området. 
Denna kommer att ligga till grund för höjdsättningen av husen och kan ingå som underlag vid 
tekniska samråden i bygglovskesdena.

Ang Renhållning:
Den nordvöstra tomten i den södra delen av detaljplaneområdet har fastighetsgräns mot gatan 
och kärlen kan placeras mot denna samtidigt som det går att lösa in- och utfartsmöjligheter.

Burlövs kommun
Det är positivt att ny bebyggelse planeras i nära anslutning till bra kollektivtrafikför-
bindelser både med tåg och buss. Det kan bidra till att ny bebyggelse i Hjärup i så liten 
utsträckning som möjligt orsakar utökad genomfartsmotortrafik i Åkarp och Arlöv.

För Burlövs kommun är det av yttersta vikt att Alnarpsån ej belastas med ökande vat-

tenmängder, även vid större regn, då ån redan idag tidvis har problematiska vattennivåer. 
Burlövs kommun ser därför positivt på alla åtgärder som minskar avrinningen till ån.

Kommentar: ---

Kraftringen
Kraftringen Nät AB har kablar och transformatorstation inom eller bredvid
detaljplansområdet, behöver detta flyttas belastar kostnaderna exploatören som
även ombesörjer nytt område för det berörda.

Kommentar: Detta kommer att studeras i den kommande projekteringen av området. 
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Inkomna yttranden från sakägare och övriga:
22 yttranden har inkommit. Dessa återges antingen i sin helhet, som kopior, el-
ler referat. Yttrandena kommenteras i slutet av utlåtandet, ämnesvis. 

Lars-Gunnar och Pia Nilsson (Fäladsvägen 5, Hjärup 8:142)
Vi har noggrant läst den ”nya” föreslagna detaljplanen för Åttevägen efter yttranden 
från sakägare och andra intressenter.
Vi noterar att kommunen på inga punkter har lyssnat och tagit hänsyn till alla de syn-
punkter och förslag som inkommit. Vi är mycket upprörda över detta då det finns starka 
värden att ta hänsyn till, då i första hand barnens miljö kring de två angränsande sko-
lorna Hjärups skola och Hjärupslundsskolan samt den gröna miljö som finns insprängd 
i området och som vi Hjärupsbor värdesätter och är en av grunderna till att vi valt att 
bo just här.

Vi återkommer därför med i huvudsak samma synpunkter som vid förra remissrundan, 
nämligen Detaljplanen saknar grund i barnperspektivet och en barnkonsekvensanalys 
ska genomföras för att säkerställa detta. Vi ser fortfarande inte hur skolorna kan upp-
fylla sina åtaganden i läroplanen avseende idrott utan att behöva transportera barnen 10 
minuter bort vilket skulle orsaka förlorad lektionstid för våra barn.

Detaljplanen saknar en tydlig plan på hur kommunen avser att säkra tillfarterna med en
trafikökning på 50%, både avseende säkerhet och miljö för de kringboende.

Detaljplanen ger inte utrymme för en fortsatt grön miljö i Hjärup, och bryter därför i 
väsentlig grad mot översiktsplanens mål att forma Hjärup med grön struktur. Vi anser 
att området kan göras mindre tättbebyggt och därmed ge fortsatt utrymme för spontani-
drott för barn och vuxna, och att byggandet av Hjärups park och den nya idrottsplatsen 
inte uppfyller detta behov.
Vi tror på tillväxt och förtätning men anser att kommunen i detta fall inte tar hänsyn till 
de värden som finns i Hjärup. 

Bakgrund
Vi är en familj på två vuxna och två skolbarn, 8 och 10 år gamla. Vi flyttade till Hjärup 
2006 och vi är positiva till ett Hjärup med hög livskvalitet och med tillväxt. Vi vill be-
hålla och förbättra Hjärup som ”den gröna byn” där både vuxen och barn rör sig lätt 
och säkert till fots och till cykel.
Vi värdesätter särskilt närheten till integrerade grönområden, vilken är grunden till spon-
tanlek och nyckel till en god psykologisk och fysiologisk folkhälsa. Inte minst eftersom 
gröna strövområden inte finns i omedelbar närhet utanför Hjärup.

Yttrande
l egenskap av sakägare har vi följande synpunkter på förslag på ”Detaljplan för del av 
Hjärup 8:2 m fl, Åttevägen i Hjärup”

1. Barnperspektivet
Vi ser ett växande Hjärup med, i dagsläget, två centralt belägna skolor som båda är full-
belagda. Baracker (för vilka det oss veterligen saknas konsekvensanalyser) finns redan
idag på båda skolorna med mindre skolgårdar som följd. Områdena i närheten av skolan 
som t ex gräsområdet med det måhända vilseledande namnet pulkabacken-används alla 
årstider för barn med spring i benen, på skoltid, fritids-tid och fritid.

Vi vill att Kommunen tar fram en Barnkonsekvensanalys för detaljplanen, som inklude-
rar: a. skolbarnens utomhusmiljö och möjligheter till spontanlek i området på och utom 
skoltid.
b. skolbarnens möjligheter till varierad skolidrott utomhus inom skolans område. Idag
används såväl idrottsplatsen (Fotboll, friidrott, löpning etc) som den s k pulkabacken för
friare lekare, brännboll etc.
c. En säker skolväg för skolbarnen, framförallt för barn i de östra delarna av byn. (Barn 
tar ofta närmsta vägen och inte alltid den säkraste.)
d. Barnens utom- och inomhusmiljö under byggtiden inkluderande säkerhet, buller och
byggdamm och skolväg.
Vi vill dessutom att Kommunen visar hur man avser att dimensionera skolgårdar och
skolidrottsytor på Hjärups skola och Hjärupslundsskolan för ett Hjärup i tillväxt.

2. Trafik
Bedömningen av Kommunen är att trafiken på Klockaregårdsvägen och Slättvägen kom-
meratt öka med ca 50%. Detta påverkar säkerheten för såväl barn som vuxna. Vi ser att 
den gällande högerregeln endast i undantagsfall beaktas av trafikanter på, i huvudsak, 
Slättvägen. Med en ökande trafik kommer denna trafikfara att öka, inte minst i korsning-
arna Fäladsvägen/Slättvägen och Åttevägen/Slättvägen.

Vi vill veta hur Kommunen avser lösa trafiksäkerheten i dessa korsningar, utöver det som
redan är beskrivet i förslaget till detaljplan.
Vi ser hur väl Åttevägen används som cykel-, löp- och gångstråk för Hjärupsborna. Detta
gäller såväl veckodagar med många skolbarn och kvällar och helger med människor på 
väg till träningar, aktiviteter och flanerande. Vi är odelat positiva till och anser att det 
är av yttersta vikt att detaljplanen inkluderar en cykel- och gångbana längs Åttevägen. 
Vi bedömer dock att förslaget är underdimensionerat för den gång- och cykeltrafik som 
finns redan idag; än mer så i ett förtätat Hjärup.
Vi vill att Kommunen säkrar att gångbanan längs Åttevägen är dimensionerad (bredd 
och utformning) för den gång- och cykeltrafik som kommer att finnas i framtiden.
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3. Under byggtiden
Vi ser att projektet att anlägga området enligt förslaget kommer att ta flera år vilket får
konsekvenser på vardagen för oss som sakägare.
Vi vill därför att Kommunen besvarar ett antal frågor avseende genomförandet för de-
taljplanen, som inkluderar
a. Hur avser kommunen säkra skolvägarna, särskilt avseende gångvägen Åttevägen-Hjä-
rups skola samt Åttevägen med förlängning till Hjärupslundsskolan under byggtiden?
b. Hur avser kommunen säkra skolgårdarna samt skolidrottsmöjligheter för barnen un-
der byggtiden?
c. Hur avser kommunen kompensera närliggande fastighetsägare som kommer att under
lång tid leva med en byggarbetsplats inpå hemmet, inkluderande oss som har arbetsplats
i hemmet.

4. Grön miljö i Hjärup
Vi anser att bostadsvalet av lägre radhus och parkering på respektive fastighet är bra. Det 
är av största vikt, för oss som grannar, att bostäderna närmast vår fastighet ej är för höga
(skugga och insyn).
Vi anser dock att planen i sin helhet tar bort allt för stora grönområden och möjligheter 
till rörelse, spontanlek och -idrott för barn och vuxna . Vi anser att det finns många 
frågor obesvarade i barn- och trafikperspektiv och att byggtiden i sig innebär miljö- och
säkerhetsproblem, enligt ovan.
l första hand vill vi att Kommunen utvecklar området till att bli en förlängning av Hjä-
rups park gjord för rörelse och rekreation.
l andra hand vill vi att Kommunen avsätter ytor inom området för att säkra rörelse och 
lek för skolbarnen genom att bebyggelsen minskas till max 15 enheter/ha, utan att bygg-
naderna tillåts bli högre än nuvarande förslag längs Åttevägen.

Johan Bovin (Slättvägen 2 Hjärup 8:190 samt Åkervägen 5, Hjärup 8:293).
Som ägare till tre fastigheter i närheten av detaljplanen (varav två gränsande till plan-
området) så talar jag i ärendet som varande sakägare. I redogörelsen efter samrådet för 
detaljplanen för Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen är det uppenbart att kommunen överhu-
vudtaget inte har lyssnat på den massiva kritik som har varit mot detaljplansförslaget.
Som jag ser det finns det flera punkter som är direkt felaktiga och som måste utredas 
innan man kan fatta beslut om detaljplanen.

De dagvattendammar som är planerade vätter mot en låg- och mellanstadieskola. Här 
förstår jag inte hur kommunen har tänkt att förhindra att de små barnen kommer att 
leka vid dessa. Vatten är som en magnet för barn ochjag är djupt oroad över att något 
barn ska drunkna om dessa kommer ligga kvar enligt plan. Här måste kommunen hitta 
en annan lösning för dessa dammar.

Trafiksituationen på Klockaregårdsvägen måste utredas ordentligt. Att tro att fotbolls-
planen och vårdcentralen har sådan trafik som beskrivs i underlaget är skrattretande. 
Dessutom kan vem som helst förstå att trafiken till vårdcentralen är utspridd under hela 
dagen och trafiken till gamla lP huvudsakligen sker/skedde under kvällar och helger. Den 
trafikökning vi kommer se är när barnen är på väg till och från skolan, dvs i samband 
med att de vuxna beger sig till och från sina jobb.

Vidare måste det utredas vilka följder all byggnation som kommer att ske från 2015 och 
framåt kan få på barn och äldres hälsa. Det kommer att bebyggas på flera områden i 
Hjärup (Skanska, Nordost, Äppelhagen, Bonumhusen, Tågvägen och Åkerslundshusen) 
samtidigt som man kommer att bygga fyra järnvägsspår. Detta kommer att innebära att 
den tunga trafiken i området runt skolorna kommer att öka avsevärt denärmaste åren 
samtidigt som partikelmängden kommer att öka i luften under byggnationerna.

De höghus som byggs i den norra delen anser jag är helt felplacerade. De passar inte in i 
den gängse bebyggelsen i området och dessutom kommer dessa hus att gränsa mot park 
och skolor och kommer att vara väldigt utstickande. Lägg höghusen tillsammans med 
de befintliga på den västra sidan om järnvägen där de passar in. Marken där höghusen 
är planerade bör sparas för att eventuellt kunna bygga ut Hjärupslundsskolan alt bygga 
annan samhällsnyttig verksamhet.

Trafiken längs med Åttevägen måste säkras med en bred gång och cykelväg eftersom det 
är ett viktigt stråk i Hjärup får gående och cyklister, och det lär inte minska när ”parken” 
är på plats.

Jag anser att barnperspektivet överhuvudtaget inte har beaktats i detaljplanen. Svaren i 
redogörelsen efter samrådet lyser med total avsaknad av förståelse för hur barnen i Hjä-
rup upplever situationen. Det är trots allt dom som blir mest påverkade i alla avseenden 
i denna bebyggelse. Det är deras lekytor som försvinner,  det är deras idrottsplats som 
försvinner, det är dom som ska vistas i byggdamm och buller, det är dom som ska se upp 
för bilar och tung trafik på väg till och från skolan och det är dom som ska gå i skolan 
bredvid området. Att barnen synpunkter inte har lyssnats på och ingen hänsyn till deras 
intressen har gjorts tycker jag är högst anmärkningsvärt.

Michael Hantelis
Överväg en annan eller ytterligare en tillfartsväg till bostadsområdet Åttevägen för att 
avlasta belastningen på Klockaregårds vägen. Det är många barn som passerar denna väg 
och han anser att risken för olyckor ökar med ytterligare trafik i centrala Hjärup. Buller 
och miljöpåverkan kommer öka i förhållande till idag.
I samband med rusningstrafiken på morgon och kväll till och från arbete och skolor/
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förskolor bör tillfarten till Åttevägen området avlastas då troligtvis köer kommer att 
uppstå i detta tätbebyggda småhusområde. Den trafik som idag påtalas i rapporten kom-
mer att avta är den mot idrottsplatsen samt vårdcentralen eftersom de försvinner. Den 
trafiken sker idag främst under dagtid då vårdcentral besöks samt på helger när i första 
hand bortalag besöker idrottsplatsen för matcher. Alltså inte under den tid då den ökade 
trafiken kommer att ske. Dessutom cyklar de flesta idrottsutövare i Hjärup till tränings-
anläggning i och med att den ligger så centralt

Är orolig för den tunga bygg trafik som kommer att öka markant under ett antal år då
området exploateras. Han undrar hur det säkerställs att det inte är störande för boende 
eller ökar risker för andra trafikanter?

Kan infarten förlängas mot Hjäruplundsskolan mot det nya området alternativt förlänga 
det vägbygge som för närvarande pågår i samband med den nya idrottsplatsen?
Det måste vara en generell fördel att ha ytterligare en infart in mot Hjärup centrala om-
råde inte bara för att avlasta befintliga vägar, men också ur en säkerhets aspekt. Tänk 
om t.ex. Klockaregårdsvägen av olika anledningar blir ofarbar. Hur kommer utrycknings 
fordon eller boende fram? 

Inger Törringer
Anser att de folkvalda politiker inte är intresserade av vad innevånarna i Hjärup önskar 
och tycker om sin närmiljö, utan har bestämt sig för att exploatera planområdet.

Idrottsplasten bör behållas som skolidrottsplats, spontanidrottsplats, lekplats och
grönområde.

Totalmiljön blir sämre i Hjärup. Vill ej ha stadsmiljö utan ha kvar bymiljön med grönska 
och lugn.

Framför även följande synpunkter som berör barnens och andras säkerhet under byggna-
tionstiden och när området är färdigställt, dessutom några allmänna synpunkter:

Trafiksäkerhet och annan säkerhet:
l. Alla trafiksäkerhetsåtgärder på Klockaregårdsvägen, Slättvägen och Centrumstigen i 
form av cykel och gångbanor samt hastighetshinder måste vara utförda och avslutade 
innan byggprocessen börjar. De måste vara i bruk redan under byggfasen.

2. Måste inte dessa cykel- och gångbanor (se ovan) vara åtskilda åt? Är det trafiksäkert 
att blanda dessa olika sorters trafikanter med de många människorna som kommer att 
använda dem? Se hur trängseln är på stationstigen i dag i Hjärup. Det bör vara särskilda 

cykelvägar och trottoarer! 

3. Det bör vara minimalt med trafik och parkeringsplatser i direkt anslutning till ett/en
dagis/förskola. De parkeringsplatser som är planerade på Centrumstigen på motsatta 
sidan mot Lapptacket bör tas bort. Den nuvarande parkeringsplatsen på hörnet för Cen-
trumhuset bör vara kvar. Se kommunens motiv till att trafik till det nya området inte kan 
ledas över Ämnesvägen då den i så fall skulle passera en skola!

4. Kan man kanske göra en fortsättning av Ämnesvagen med en sväng ut över åkern 
och serva den nya byggplatsen från det hållet istället? Ämnesvägens befintliga bredd och 
existerande cykel/gångbana är klart lämpligare att ha trafik på än Klockaregårdsvägen 
och Slättvägen.

5. Eftersom Vårdcentralen flyttar bort i Bonum-huset så bör de parkeringsplatserna som 
tjänat denna flyttas i den riktningen också så att parkeringsplatser och trafiken runt om
skolan och dagiset minimeras. Se ovan Hjärupslundsskolan och infart till den nya
byggplatsen.

6. Enligt en bild i detaljplanen så ligger gång- och cykelbanan längs med Attevägen längs 
med de redan befintliga husen. Det innebär att bilarna kommer att köra väldigt nära 
ytterdörrarna på de nybyggda husen. Bör inte gångbanan av trafiksäkerhetskäl vara på 
samma sida som de nybyggda husens ytterdörrar vetter? Hur lång tid tar det för en tre-
åring att springa rakt fram ut genom ytterdörren c:a 4 meter?

7. Gång och cykelbanor med mycket trafik som de på nya Attevägen bör vara uppdelade 
i cykelbanor respektive trottoarer för att öka säkerheten.

8. Även eller just för att överflödningsdammarna inte alltid kommer att vara vattenfyllda 
som ligger nära Hjärups skola så bör de vara omgärdade av stängsel för att hindra
drunkningsolyckor för de yngre skolbarnen.

Övrigt:
l. Kommunen bör fastställa decibelgränser som byggentreprenörera inte får överskrida i
närheten av skolor, dagis och bostäder.

2. Kommunen bör fastställa decibelgränser som inte byggtransparterna får överskrida på
Klockaregårdsvägen, Slättvägen, Centrumstigen och Åttevägen.

3. Kommunen bör fastställa gränsvärden för damm/partiklar i luften som inte får över-
skridas av centreprenörena vid de närliggande bostäderna, dagiset och skolorna samt 
längs med Centrumstigen, Slättvägen och Klockarevägen.
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4. Grusplanens blivande utformning som aktivitetsplats och skolidrottsplats bör vara
färdigställd innan byggprojektet påbörjas.

5. Ersättning för den befintliga pulkabacken och brännbollsplanen på gräs nära skolan 
bör oxå vara färdigställda innan byggstart, om de inte placeras på den nuvarande grus-
planen. Se ovan.

Andra synpunkter:
- Förtäta Hjärup genom att bygga på höjden väster om järnvägen med utsikt både mot 
Danmark och Dalby istället för att förstöra redan befintliga grönområden i den gamla 
delen av Hjärup. Höjdnivån bör vara minst som den nuvarande silosen.
- Planera in ett sommarutebad typ Bara i Hjärup.
- Planera in ”beträdor” längs med åkrarna runt om Hjärup, för joggare.
- Lägg ett joggingspår sidan om cykel/gångbanan längs med Väståkravägen.
- Restaurera kyrkstigen från Skånebyn under motorvägen till Uppåkra kyrkan. Det är 
endast en bit mitt på som behöver förbättras.
- Gör en översiktlig parkeringsplan för hela Hjärup. Att planera parkeringsplatser i/för 
varje detaljplan ger inte en optimal lösning.
- Gör en översiktlig plan för cykelstigar i Hjärup. Var skall genomfartscyklisterna köra?

Kåre Larsson
I underlag till utställd detaljplan finns delar som påtagligt påverkar även fastigheter ut-
med Fredriks väg varför vi som fastighetsägare till Hjärup 7:91 och boende utmed Fred-
riks väg har synpunkter på detta.

Vi ser det som positivt att Staffanstorps kommun söker utveckla även Hjärup och dess 
förutsättningar. Olika saker tar oftast lång tid att genomföra och utifrån tidigare arbeten 
med både Översiktsplan och fördjupning av denna styrs nu en mängd kommande detalj-
planer. Det är även ett stort infrastrukturprojekt på gång med alla arbeten för järnvägen, 
nya trafikbroar, övergångar etc.
När vi då tar del av det material som nu har kungjorts och söker följa hur utredningar 
och olika delbeslut tagits kan det uppfattas som att olika delförslag eller utföranden tas 
efterhand och beroende av eventuellt nya åsikter läggs nya alternativ på lösningar in utan 
att den ursprungliga helheten bedöms.
Hjärup har alltsedan utbyggnad tog fart på 1960-talet getts trafiklösningar med ”säck-
gator” vilket gör att genomfartstrafik idag inom olika byggnadsbestånd är obefintlig. 
Beslut är ofta föremål för att omprövas men då behövs en mer objektiv inriktning göras 
inför val av olika trafiksträckningar än vad som nu ligger för handen.

I samband med detaljplan H20 från år 2006 för Hjärup 7:142 mfl anges ex. att man avser 

anlägga en fin entré till Hjärup ( avsnittet från Lommavägen in till Stallvägen) för Fred-
riks väg med en 6 m bred köryta och 3 m breda gräsytor på respektive sida. Gräsytorna 
på respektive sida av infarten är tyvärr sönderkörda till stor del och inger ett mycket då-
ligt intryck i förhållande till detaljplanens andemening. Efter denna sträcka finns sedan 
tidigare Fredriks väg upp till tidigare centrum. Fredriks väg har en bredd av ca 6.25 m 
vartill det finns asfalterad trottoar på respektive sida om 2 m bredd. Det gör att Fredriks 
väg uppfattas som en mycket bred väg och i synnerhet i förhållande till rådande tillåten 
hastighet om 30 km/tim. Inte ens byggtransportfordon håller den hastigheten!

I område för gamla centrum i Hjärup har nu byggnation igångsatts av Riksbyggen om 
4 st punkthus. I ett av dessa planeras lokalisering av idag befintlig vårdcentral vid Cen-
trumstigen. Den trafik som idag sker till vårdcentralen via Klockaregårdsvägen etc. kom-
mer då att ske in via Fredriks väg vilket då avlastar trafik för Klockaregårdsvägen.

I utredningsunderlag för Åttevägen finns olika trafiklösningar som har utretts både år 
2007, 2011 och nu senast 2014. Förslag om att använda Fredriks väg och öppna upp 
möjlighet för genomfartstrafik förbi både punkthus, Centrumstigen, skolan och dagis-
område tillsammans med den tidigare antagna detaljplanen H20 är minst sagt förvånan-
de och kan inte ses som förenligt med de tidigare fattade beslut som föreligger. Förslaget 
synes ha tillkommet för att politisera del av en planeringsprocess istället för att se till 
helhetsfrågan och bör därför tas bort som handlingsalternativ.

Den senaste granskningen av trafikutredningen från Tyréns år 2014 visar 3 olika alterna-
tiv för att kunna trafikera området vid/till Åttevägen. Dessa är:
1. Klockaregårdsvägen via Slättvägen mm.
2. Fredriks väg med öppnad trafik förbi nya punkthus, Centrumstigen.
3. Ny väganslutning från Ämnesvägen.

Denna utredning har överskådligt och i punktform väl analyserat de olika alternativen. 
Utifrån detta styrks de synpunkter vi har emot att använda Fredriks väg via Centrum-
stigen som infart till Åttevägen vilket samtidigt öppnar möjlighet för genomfartstrafik.

I övrigt anges i genomförandebeskrivningen på sida 13 under avsnitt Teknisk försörj-
ning, Tele, bredband att Skanova och Perspektiv bredband har anslutningar i planområ-
det. Här bör det inkluderas att Staffanstorps Fibernät också kan hantera ledningsanslut-
ningar till följd av nu pågående arbeten inom Hjärup.

Våra förslag är därför:
att avföra Fredriks väg som alternativ för trafikmatning till Åttevägen förbi både kom-
mande punkthus, skola, dagis och Centrumstigen
samt att komplettera genomförandebeskrivning med Staffanstorps Fibernät under rubrik 
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Teknisk försörjning, Tele, bredband. 

Märit Jansson
Då Staffanstorps kommun inte på något vis har tagit hänsyn till någon av alla de syn-
punkter som har kommit in angående detaljplaneförslaget för ”Åttevägen” kan jag kon-
statera att även mina synpunkter kvarstår, och jag skickar därför dessa på nytt (se nedan).

Då det främsta argument som Staffanstorps kommun lyfter som grund för att helt och 
hållet strunta i alla de (i många fall mycket välgrundade) synpunkter man har fått in är 
att hänvisa till den fördjupade översiktsplanen för Hjärup, vill jag dessutom poängtera 
följande:

Den fördjupade översiktsplanen för Hjärup är i många avseenden förkastlig och bygger 
på ett otillräckligt och närmast pinsamt undermåligt planarbete. Trots att en större ut-
byggnad av Hjärup planeras finns inte tillstymmelse till någon fungerande plan för Hjä-
rups grönstruktur. Tvärtom syns i översiktsplanen, liksom i detaljplanerna som bygger 
på den, hur en medveten (?) missuppfattning om vad förtätning innebär används för att 
peka ut det som borde vara de mest lovade möjligheterna för sammanhängande centrala 
grönstråk i ett växande Hjärup som ytor för bebyggelse. (Detta får mig som landskaps-
arkitekt och forskare inom landskapsplanering att fundera över om en översiktplan ens 
kan räknas som en plan om den är så ogenomtänkt. Vari ligger själva planeringen ifall 
ingen verkligen har tänkt?). Den enda anledningen till att översiktsplanen överhuvudta-
get har ”gått igenom” är att Staffanstorps kommun på ett ”smart” sätt har undvikit god 
medborgardialog kring den (liksom man har försökt med detaljplanerna som följer den). 
Den är illegitim och det är ett hån mot hjärupsborna att den används som huvudargu-
ment för en ogenomtänkt utbyggnad av Hjärup.

Nu behövs en ny planering för Hjärup som helhet, en planering som tar hänsyn till att 
orten håller på att växa väldigt mycket och behöver utrymme och goda miljöer för barn 
och barnomsorg (Nya hus och radhus i Hjärup betyder de facto ännu fler barnfamiljer 
som behöver ännu mer barnomsorg och ännu större utemiljöer – hur mycket man än går 
och hoppas på 55+-gruppen. Liknande misstag har gjorts runtom i landet på sistone och 
tillåts tydligen upprepas in absurdum) samt inte minst en fungerande central och sam-
manhängande grönstruktur för de boendes rekreation, hälsa och välbefinnande liksom 
av ekologiska skäl. Det är inte rimligt att en ort med så stor potential för framtiden ska 
byggas ut på ett så undermåligt sätt bara för att man har fastnat i ett kortsiktigt eko-
nomiskt tänkande. Det är helt enkelt billigare och enklare för kommunen att bygga på 
befintliga park- och rekreationsytor än att hitta långsiktigt mer smarta och hållbara lös-
ningar. Vad är inkomster från några sålda tomträtter och ökade skatteinkomster på kort 
sikt värda jämfört med en barn- och människovänlig bebyggd miljö, som stödjer hälsa, 

välbefinnande och där människor vill bo, och inte bara förvaras, på lång sikt? Bevara och 
utveckla Hjärup på ett hållbart sätt istället!

Stoppa planerna på nybyggnation vid Åttevägen och bygg istället ut Hjärup baserat på 
vettiga underlag, dvs en grönstrukturplan, gärna kompletterad av en miljökonsekvens-
beskrivning, samt allra viktigast - en barnkonsekvensbeskrivning. Staffanstorps kommun 
har struntat i barnkonsekvensbeskrivning trots att det i enlighet med FNs barnkonven-
tion, enligt bland andra Barnombudsmannen, Regeringen och Länsstyrelsen, ska genom-
föras vid beslut då barn berörs. Det är svårt att hitta tydligare fall där barn berörs än vid 
planeringen av Åttevägen med anspråkstagande av lek- och rekreationsmiljöer för barn 
intill deras skolor. 

Några exempel på betydelsen av ytor för barn från min och mina kollegors forskning:
Att barnen har väl tilltagna ytor att röra sig på är av ytterlista vikt för deras hälsa. Med 
tillräckliga ytor för lek vid skolgårdar (helst över 10 000 m2, skolorna i Hjärup har 
redan brist på utrymme) får barn 30-40% av den rekommenderade mängden fysisk ak-
tivitet per dag under rasterna (jämfört med ca 17% under en gympalektion; så viktig är 
rasten och miljön för den!). Resten av den fysiska aktiviteten kan de få genom att den 
byggda miljön förblir barnvänlig med god rörelsefrihet för barn inom Hjärup. Det kräver 
goda trafiklösningar, sammanhängande grönstruktur och en långsam och genomtänkt 
utbyggnad av orten. Tioåringar i Hjärup får på grund av den barnvänliga bebyggda 
miljön idag signifikant mer vardagsmotion är tioåringar i Staffanstorp får. Det är Hjärup 
som borde stå modell för utvecklingen i Staffanstorp och inte tvärtom! Och utvecklingen 
av Hjärup måste göras med hänsyn till de fantastiska kvaliteter för barn som redan finns 
och som idag hotas!

Återigen: Det finns idag en stor kunskap om planering för hållbar utveckling, inte minst 
ur barnperspektiv. Använd er av detta istället för att fortsätta ta fram undermåliga planer 
för Hjärup. Att dåliga planer en gång har tagits fram på ett kostsamt sätt är verkligen 
inget bra argument för att de ska genomföras!

Mina två främsta invändningar mot detaljplaneförslaget (och mot den fördjupade över-
siktsplanen för Hjärup) rör avsaknaden av barnperspektiv samt bristen på sammanhäng-
ande grönstruktur.
 
Jag och min familj berörs av det aktuella detaljplaneförslaget främst genom barnens 
förskola, och framöver också skola, samt som närboende med stort behov av rekreation.

Om detaljplaneförslaget
Hjärup är en ort med bra läge och goda möjligheter till kollektivt resande. Därför känns 
det positivt att utveckla Hjärup och att orten växer. Det aktuella detaljplaneförslaget 
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innehåller positiva aspekter som att föra in flerfamiljshus för en mer blandad bebyg-
gelse. Som helhet är förslaget dock inte tillräckligt genomtänkt och bör stoppas för att 
undvika irreversibla negativa förändringar. Förslaget baseras på felaktiga antaganden 
om vad förtätning innebär och vad som skapar ett livfullt ”centrum”, utan tillräcklig 
hänsyn till grönskans betydelse. Om orten ska växa och förtätas är det inte någon bra 
strategi att bygga igen viktiga friytor. Först måste de strukturer som krävs för en hållbar 
utveckling av orten utifrån sociala, ekologiska och ekonomiska perspektiv säkerställas. 
Där är skolmiljöerna och den sammanhängande grönstrukturen av stor vikt, liksom tra-
fiklösningarna. 

Det aktuella detaljplaneområdet ligger i direkt anslutning till förskolor och skolor och 
används idag för barns idrott, lek och rekreation. Skolorna har dessutom redan bris-
tande utemiljöer och nuvarande baracklösningar begränsar utemiljön för de stora och 
ökande barnkullarna ytterligare. Tillgång till stora och varierade gröna utemiljöer vid 
skolor är av betydelse för barns hälsosamma utveckling, rekreation och lärande. Barnen 
har dessutom inte involverats i planarbetet och inte heller har någon form av barn-
konsekvensanalys genomförts. Kravet på att genomföra barnkonsekvensanalyser är idag 
otydligt i Sverige, trots FNs barnkonvention, men alla instanser (BO, Regeringen, Läns-
styrelsen m fl) tycks vara överens om vikten av barnkonsekvensanalyser i de fall då barn 
tydligt berörs, vilket i allra högsta grad är fallet med den aktuella planen. Det är anmärk-
ningsvärt att barnen inte alls har beaktats då förslaget har tagits fram, trots att detta går 
emot kommunens egen policy.

I Hjärup har barn idag, tack vare begränsad trafik och sammanhängande grönstruktur 
centralt vid skolor och idrottsplats, relativt stor rörelsefrihet. Det är mycket värdefullt 
ur ett samhällsperspektiv. Stor rörelsefrihet leder till förbättrad fysisk och psykisk hälsa 
samt god lokalkännedom och självkänsla hos barn samt minskad bilism. Det är ett vik-
tigt mått på hur barnvänlig byggd miljö är. Detaljplaneförslaget med minskade grönytor 
och ökad biltrafik riskerar att leda till att barns rörelsefrihet inskränks så att de inte i 
samma utsträckning som tidigare går och cyklar själva. Med minskad rörelsefrihet för 
barn följer ofta en ytterligare ökad biltrafik då föräldrar som inte vågar släppa ut sina 
barn på egen hand i större utsträckning skjutsar barnen med bil. 
Det aktuella detaljplaneområdet ligger som en viktig länk mellan befintliga och kom-
mande grönområden i Hjärup. En välfungerande grönstruktur är avgörande för en håll-
bar utveckling av Hjärup som ort med betydelse för människors fysiska och psykiska 
hälsa, barns hälsosamma utveckling, sociala möten, ortens attraktivitet, människors 
livskvalitet, biologisk mångfald, lokalklimat mm. Grönskan behöver finnas nära där 
människor bor, arbetar och rör sig och vara sammankopplad och tillräckligt omfat-
tande för att säkra samhällsekonomiskt viktiga funktioner såsom stressreducering. Det 
går inte att ersätta en god, genomgående grönstruktur med en större park i en del av en 
ort, särskilt inte i Hjärup där det i princip saknas omkringliggande gröna strövområden. 

Trots sin viktiga placering med potential att binda samman olika grönområden till en 
välfungerande struktur har det aktuella området inte beaktats som en del av Hjärups 
grönstruktur i detaljplaneförslaget (eller i den fördjupade översiktsplanen) och de grö-
na inslag som föreslås i området är alltför begränsade. 

Förslag
Det är viktigt att detaljplaneförslaget arbetas om så att barnperspektivet tas in och bar-
nen involveras på ett ärligt sätt. Skolornas behov bör beaktas mer, liksom ytans strate-
giska läge mellan olika barnomsorgsinstanser. Vidare behöver områdets placering som 
en viktig länk mellan gröna ytor för en sammanhängande grönstruktur värdesättas mer. 
Ur ett hållbarhetsperspektiv är det betydligt bättre att behålla hela eller större delen av 
det aktuella området som ett grönområde för skolornas och hjärupsbornas rekreation, 
och därmed binda samman Hjärups grönstruktur, och istället minska något på ytan för 
Hjärup park till förmån för fler bostäder där.

Om det behövs referenser eller kompetens när det gäller barnperspektiv på utemiljöer, 
barnkonsekvensanalyser, barns deltagande samt grönplanering kan jag gärna bidra med 
ytterligare kunskapsunderlag eller kontakter till lämpliga konsulter och/eller forskare.

Sara och Lasse Lindhagen
Vi bor i Hjärup med våra tre barn. Det är ett trivsamt och lugnt samhälle med när-
het till både Malmö och Lund. Men.....Hjärup saknar natur vilket gjort att vi flertalet 
gånger funderat över att flytta härifrån. Går vi på promenad är det på villagatorna, 
vilket känns oerhört torftigt. Vi gläds mycket åt parken som ska byggas här i Hjärup. 
Den kommer med säkerhet att bli ett stort lyft för samhället. Vi hoppas bara på att 
vi får åtnjuta den, innan vi hunnit flytta härifrån. Det är med förfäran vi tänker på 
att pulkabacken vid skolan planeras att tas bort. Så fort den första snön faller är den 
full av barn som springer, glider och senare åker pulka. Min familj liksom alla andra 
barnfamiljer här u byn  har tillbringat många timmar vid pulkabacken. Många skratt 
och glada minnen har vi fått här. Varje rast under vinterhalvåret är backen full med 
barn. När skolbarnen inte har rast är dagisbarnen där. Under sommarhalvåret är det 
den gröna yta som skolbarnen har möjlighet att leka på. I denna tid när datorer och 
skärmar av alla de slag gör att våra barn är alltmer stillasittande, är grönområden som 
stimulerar till lek och rörelse än viktigare än tidigare. Vi önskar och hoppas att ni inser 
det stora värdet av att inte bebygga denna grönyta.

Nils Johansson
Utifrån det jag har sett när jag studerat planen så har jag tre stycken områden som jag 
vill belysa och där jag har frågor som kvarstår. 
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Trafiksituationen 
Som jag skrev i mitt förra brev så kommer, enligt er egen utredning, trafiken på 
Klockaregårdsvägen att öka med 50%. I utredningen från Ramböll framhölls det i slut-
satserna att även Ämnesvägen är en alternativ matarväg till Åttevägsområdet om den 
förlängs ner till Åttevägsområdet, det står även i avsnitt 4.2 att Ämnesvägen är det alter-
nativ som ur  gatukaraktärssynpunkt är bäst lämpat för att ansluta exploateringsområ-
det till. Det är alltså inte helt entydigt i Rambölls utredning att Klockaregårdsvägen ska 
användas som matarväg till Åttevägsområdet. Anledning till, om jag förstår kommunens 
svar på min fråga, det blir Klockaregårdsvägen är att Ämnesvägen i så fall skulle gå 
närmre förbi en skola (Hjärupslundsskolan). 
 
Svaret är givetvis bra om man inte reflekterar över det så mycket men någon större 
konsekvensbedömning kan inte vara gjord. Kanske Hjärups skola är ett tio- ‐tal meter 
längre bort från den kommande matarvägen, men fler barn kommer beröras av trafiken 
eftersom de måste passera över matargatan (Klockaregårdsvägen) under den tid då det 
är mest trafik. Barnen som går på Hjärups skola är dessutom yngre än de som går på 
Hjärupslundsskolan, vilket innebär att de kanske inte har samma uppsikt i trafiken. 
Argumentet att välja en väg som är 30 m längre bort från en skola än en  annan faller 
därför. Då återstår att besvara frågan med ytterligare argument: 
1.   Av vilka anledningar väljs Klockaregårdsvägen som matarväg före Ämnesvägen? 

Det finns flera aspekter kring valet av matargata. En del av dessa försökts jag få svar 
på i  följande fråga (fråga 2 nedan). Frågan är återgiven i ”Redogörelse efter samråd 
Detaljplan för Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen” men jag hittar inget svar på den och därför 
vill jag ta upp den igen. 
2.   Hade det inte varit rimligt att fördela olägenheter/risker (dvs trafiken)
jämnare över ett samhälle än att göra situationen värre för några?

Fråga 2 tycker jag bör vägas in i valet av matargata. I dagsläget uppskattas trafiken på 
Ämnesvägen att vara hälften så stor som den på Klockaregårdsvägen enligt genomförda 
trafikmätningar. Men om trafikmatningen av det nya området i detaljplanen skulle ske 
via Ämnesvägen skulle trafikmängden på Ämnesvägen och Klockaregårdsvägen vara lik-
värdig och på så sätt skulle det finnas en bättre balans av trafikmängden mellan matar-
gatorna i Hjärup. Då skulle dessutom inte Klockaregårdsvägen bli den barriär i södra 
Hjärup som den riskerar bli om trafiken fortsätter öka.

Många kommer även beröras av trafiken på den nya matargatan. I detaljplanen för Åt-
tevägen kommer trafikmatningen av området att ske via Klockaregårdsvägen, Slättvägen 
och Åttevägen. Detta kommer att bli den i särklass längsta matargatan i Hjärup. Om 
jag har mät rätt och beroende lite på hur vägarna inom området utformas kommer de 
boende längst in på området att ha cirka 900 m ut till Lommavägen. Detta är mer än 2/3 

av avståndet tvärsöver Hjärup mellan Väståkravägen och Lommavägen.
Räddningstjänst
Givetvis kommer planområdet nås av räddningstjänst, som kommunen svarat i
”Redogörelse efter samråd Detaljplan för Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen”, men när? Det är 
ju det som är viktigt. Enligt ”Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och rädd-
ningstjänst i Staffanstorps kommun” (Författning 6.1.1) ska 94% av kommunens invå-
nare nås av räddningstjänst inom 10 minuter med styrkor som kan utföra rökdykning. 
I samma dokument står det att för att uppnå detta i Hjärup så har ett avtal upprättats 
med Lomma kommun. Lomma kommun har en deltidsbrandkår enligt deras hemsida 
normalt betyder det att brandmännen ska sitta i brandbilen efter 5 minuter därefter ska 
de tas sig till platsen för olyckan eller branden. Kommer målet att kunna hållas för dessa 
nya  fastigheter längst in på ”Åttevägen” (ca 900 m in på en väg som förhoppningsvis 
kommer utföras för 30 km/h från Lommavägen). Husen längst in kommer även att ha 
fyra våningar vilket normalt innebär att en brandbil med stege måste kunna finnas på 
plats för att personer ska kunna utrymma.

Det känns tveksamt att målen i det tidigare nämnda handlingsprogrammet kan uppfyllas 
för den nya bebyggelsen med den nuvarande räddningstjänsten i kommunen och med
de avtal som finns med grannkommunen. Det kan även ifrågasättas om andra typer av 
räddningsinsats som t.ex. vid trafikolyckor kan genomföras inom 10 minuter. Möjlighe-
ten till räddningsinsats måste klargöras i samband med planarbetet! Annars
kommer de väl bli problem att få bygglov?

3.   Kommer området på Åttevägen att kunna nås av räddningstjänst för att påbörja 
rökdykning inom 10 minuter?

Hjärups Skolas framtid
Jag funderade även över Hjärups Skolas framtid i mitt förra brev eftersom ett problem 
med förtätning och speciellt med ändring av användning av markytor från grönområde
till bostäder är att det blir en oåterkallelig förändring. I detta fallet gäller det mark som
ligger i direkt anslutning till Hjärups Skola. Skolan är idag överfull med mer än 500 barn 
och flera klasser och fritids använder baracker. Alternativ användning av marken kring 
skolan skulle i  framtiden kunna vara parkområde eller yta som kan användas för sko-
lans verksamhet eller för utbyggnad av skolan.

I samband med dessa funderingar ställde jag en serie frågor, men jag hittar dem inte åter-
givna i ”Redogörelse efter samråd Detaljplan för Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen”
daterad 2014- ‐10- ‐29. Med förhoppning om att få ett bra svar med motivering på frågor-
naså ställer jag dem därför igen.

4.   Har bygget av bostäder vägts mot att använda ytan i detaljplanen till skolans verk-
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samhet, t.ex. för utbyggnad av skolan eller utökad skolgård?

5.   Hur motiveras nyttan av 88 nya bostäder mot att mer än 500 barn kan få möjlighet 
att få en skola som det får plats i och en skolgård utan baracker?

6.   Har någon utredning gjorts av vilka alternativa verksamheter än bostäder
som kan finnas på ytan?

Hjärups byalag
Hjärups Byalag ställer sig frågande till Tyréns trafikutredning. Att de använt sig av tidi-
gare utredningar och mätningar som bygger på 6-10 år gamla värden samt på eventuellt 
felaktiga uppgifter om trafikbelastning till och från vårdcentral och IP. En ny trafikutred-
ning måste också ta hänsyn till de förändrade förutsättningarna med all byggnation i 
Hjärup samt trafiksäkerhetsaspekterna vid skolorna (se bedömning i Tyréns slutrapport 
2014-10-20, s. 8).

Hjärups byalag förordar en ny utredning med dagsaktuella,väl underbyggda siffror. Vi 
åberopar byalagets tidigare skrivelse ”Synpunkter på detaljplaner för Åttevägen och 
Tågvägen i Hjärup” daterad 2013-09-08.

Påpekas bör att Byalaget tidigare starkt betonat att trafiksituationen ska lösas på de cyk-
lande- och gåendes villkor. Därför är det viktigt att kommunen inte ser varje detaljplan 
som ett enskiltärende utan kopplar detaljplanen för Åttevägen till övriga detaljplaner 
och belyser påverkansfaktorer ur ett helhetsperspektiv i största allmänhet för alla ålders-
grupper i Hjärup.
 
Hjärups Byalag vill belysa områdena i anslutning till skolorna och uppmana kommunen 
planera trafiken utifrån barnens synvinkel.

Det gröna Hjärup är ett signum för byn som ska bestå. De i dag befintliga samlade grön-
ytorna får inte decimeras utan att de ersätts med nya. Likaså ska träd och planteringar 
som tas bortomedelbart ersättas. Hjärups byalag vill erinra om kommunens utfästelser 
kring vikten av att inga grönytor bebyggs förrän nya har anlagts och kan tas i bruk.

Ann-Sofie och Bo Polsten
Reagerar kraftigt på och ifrågasätter förslaget/beslutet att ”Klockargårdsvägen via Slätt-
vägen får fotsättningsvis fungera som huvudgata till området.”
Att ytterligare belasta Klockargårdsvägen och Slättvägen och  Lommavägen och Lunda-
vägen med ytterligare till- och fråntrafik från 59 fastigheter måste uppfattas av de flesta 
som sätter sig in i  förslaget/beslutet som  ogenomtänkt och absolut inte uttryck för god 

trafikplanering. Vi utgår från att vår uppfattning beaktas och att en annan lösning på 
trafikstrukturen arbetas fram. Fastigheten Hjärup 8:89, vår fastighet, är den fastighet 
som mest berörs av detta inte särskilt genomtänkta förslag/beslut.

Madelaine Skattum
”Identitetsbärarna livsoas, tidskvalitet och stadsliv’’ som nog får betraktas som luddigt 
och delvis ej adekvat i sammanhanget.

Miljö mm
Hög täthet (byggnationen), stadsliv - ej något invånarna önskar. Man flyttar till Hjärup 
för att få friskare luft, grönska och även trädgård. Man önskar ej bo i en stad! Varför 
anlägga ett parkstråk i byns utkant när det redan idag finns uppskattade och väl utnytt-
jade grönområden såsom exempelvis ”pulkabacksområdet”, området vid Centrumgår-
den och gröningen bakom Hjärupslundsskolan samt nuvarande gamla idrottsplatsen. 
Äldre personer i Centrumgården och det nya Bonum-boendet har mest glädje av nära-
liggande grönstråk och får långt till det tänkta nya parkområdet.

Trafiken
Beträffande Klockaregårdsvägen, som redan nu är mycket trafikerad, framförallt mor-
gon och eftermiddag/kväll, anser jag att tillfart till planerad bebyggelse på Åttevägen 
bäst sker från öst/nord via ny väg i anslutning till nya fotbollsplanen/idrottsplatsen. 
Klockaregårdsvägen är absolut ej dimensionerad för mer trafik. Här finns sju avfartsvä-
gar och den s k gång/cykelbanan är trång och farlig med ”snubbelstenar” och ”sting-
pinnar”. Kommunens representanter borde göra studiebesök vid högtrafik och ej vid 
10-tiden på f m. Hastigheten är satt till 30 km/tim men den respekteras ej. Mer hastig-
hetskontroll är nödvändig. Gatan är mycket farlig i synnerhet för barnen.

Hela projektet 
Med förtätniing för att göra Hjärup till en stad är inget Hjärupborna önskar. Jag förstår
att samhället måste förändras och växa men att tillväxten skall ske i centrala grönom-
råden är ingen god ide. Det finns mycket mark runt omkring att bebygga! Jag anser att 
detaljplanen bör justeras. 
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Fredrik Svensson
Jag heter Fredrik och är pappa till två barn som går på dagis(Lapptäcket) respektive 
skola(Hjärupsskolan) och måste säga blev väldigt förvånad när jag såg planerna för Åt-
tevägen. Ur många aspekter känns förslaget väldigt konstigt. För det första så finns det 
redan idag begränsat med öppna gröna ytor i Hjärup och då bygga igen de som finns är 
mycket märkligt. Att öka trafiken in mot ”mitten” av Hjärup är ur vår synvinkel helt fel 
väg, den borde istället minskas. Förtätning av staden görs i städer och inte i byar, finns 
ingen anledning eftersom huvudskälet till att bo i en by inte är att bo mitt i densamma. 
Om detta är er bild kan jag härmed meddela att de flesta flyttar från staden för att få 
lite mer utrymme, mindre trafik och mer gröna miljöer.  Var har man tänkt sig bedriva 
skolidrott?

Om tillväxtplanerna för Hjärup går enligt plan, var har ni då tänkt er bygga ut skolan? 
Klockaregårdsvägen går strax utanför vårt hus och kommer begränsa våra barns möjlig-
heter att själva ta sig till fotbollsträning och kompisar på andra sidan vägen. Våra barn 
går i skola, leker på kullen, på vintern är det den pulka backe som finns. Vi kommer att 
få en trafik situation som är betydligt sämre än dagens. Jag är inte motståndare till att 
det byggs i Hjärup men det krävs någon form av tanke innan spaden stoppas i jorden. 
Sammantaget så ser jag väldigt många negativa sidor av detta förslag och egentligen inga 
positiva, finns möjligheter att bygga på andra ställen i utkanten av byn. Det jag misstän-
ker att ni vill åt är ökade skatteintäkter vilket är förståeligt men förstör då inte det som 
är bra med Hjärup för det kommer i förlängningen inte att maximera ert skatteuttag. 
Låt inte detta bli en prestigefråga utan backa ett par steg och reflektera, min förhoppning 
är att ni då drar samma slutsats som en stor majoritet av oss som bor här och stoppar 
förslaget. Om ni önskar så går det bra att ta kontakt för vidare diskussion. 

Avslutningsvis måste jag säga att hela arbetet i denna process känns amatörmässig och 
höjer inte förtroendet för arbetet som utförs i kommunen och den efterföljande besluts-
processen. Jag blir också upprörd hur ni hanterar våra pengar genom att ta bort en 
grönyta för att bygga en ny på annan plats när det bästa hade varit att behålla befintlig 
grön yta och bygga på åkermarken. Ert förslag är med andra ord både ekonomiskt och 
boendemiljömässigt sämre. Har hittills inte fått någon bra motivering varför ni valt att 
gå vidare med nu liggande förslag.

Sammanfattning
Kommunen har inte lyssnat på alla de inkomna skrivelserna om Åttevägen. Ingen av 
sakägarna, skolorna, Byalaget eller övriga Hjärupsbor har fått någon eller några av sina 
önskemål tillgodosedda. 
Det är känt att utställningshandlingarna ska tas upp för beslut den 17 december och 
därför finnas tillgängliga för utskick som möteshandling innan den 5 december. Detta 

medför att kommunen redan bestämt sig för att inte heller ta någon hänsyn till de doku-
ment som i dagarna skickas in av Hjärupsborna. 
Nedan finns en sammanfattning över de största felen som begåtts:
• Felaktigt kungörelsedatum för samrådet. Samrådet måste därför göras om.

• Trots att det i Samrådsredogörelsen hänvisas till texten ”Bostadsmiljöerna är 
barnens uppväxtmiljö, de är experterna och de bör engageras i det fortsatta arbetet.”, 
har man inte utnyttjat barnen som resurs och har inte heller för avsikt att göra det. Det 
är väldigt mycket fina ord utan tyngd bakom.

• Det har gjorts tre trafikutredningar, som alla bygger på 10 år gamla värden. 
Detta är inte acceptabelt och inte heller trovärdigt då exempelvis den sist gjorda, Tyréns, 
har påhittade värden, p.g.a. tidsbrist vid framtagandet: ”Då tiden var kort och vi egent-
ligen bara ville peka på att viss verksamhet med tillhörande trafik faktiskt försvinner…” 

• Två stycken exploatörer ska samsas om samma utrymme, vilket riskerar att 
medföra längre byggnadsprocess och därmed också större risker för skolbarnen som 
vistas strax intill. Exploateringsrätten för Åttevägen har delats upp i två delar; höghusen 
med hyresrätter och övriga bostäder. Hyresrätterna är avsedda för vem som helst. Argu-
mentet om att höghusen var till för pensionärer var därför inte korrekt.

• Ett stort antal områden kommer att bebyggas. Att industriområden såsom Åker-
slundshusen och Skanskas område väster om järnvägen bebyggs snarast är förståeligt. 
Men att förtäta i den grad att nästintill alla grönområden inom de närmaste åren kom-
mer att vara i byggnadsfas under samma period är inte acceptabelt. Lägg därtill ombygg-
naden av järnvägsspåren och vägarna runtomkring.

• Med så många byggnadsprojekt igång samtidigt kommer det finnas stor risk för 
att luften blir mättad av farliga partiklar, där barnen som inte har utvecklade kroppar 
löper risk för allergier etc.

• Risk för buller för vart och ett av byggnadsprojekten, men med så många bygg-
projekt igång samtidigt finns risken att bullren samverkar med varandra och skapar vi-
brationer och därmed skador i bostäder.

• Staffanstorps kommun har valt att hävda att det inte krävs någon miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) utan att dokumentera varför. Det är därför omöjligt att gran-
ska beslutet.
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• Den ena dammen efter den andre växer upp i Hjärup, för att ta hand om dag- 
och spillvatten. Problemet är att det inte finns någon samordning av dessa, utan varje 
detaljplan planerar sina egna. Vi vill se en samordning då dammarna medför en stor risk 
för våra barn i byn.

• Kommunen har inte insett värdet av grönytor och hur dessa påverkar männis-
kors hälsa och miljö

• Detaljplanen överensstämmer inte med översiktsplanen. Miljö- och Samhälls-
byggnadsnämnden (MoS) äger inte rätten att ta beslut som går emot Kommunfullmäkti-
ges beslut.

Anna Kristell
Jag heter Anna Kristell och bor tillsammans med min sambo Fredrik och våra 2 barn, 
Tage 8 år och Sally 5 ½ år sedan 2009 i den gamla delen av Hjärup. När vi 2009 
började leta efter nytt boende utanför Malmö var det mest slumpen som gjorde att vi 
tittade på ett hus i Hjärup. Eftersom huset i sig föll oss mycket väl i smaken började vi 
undersöka mer om Hjärup som samhälle både på nätet och genom vänner och bekanta. 
Det som lockade oss mest var att det verkade otroligt barnvänligt och lugnt och att 
där i princip inte är någon genomfartstrafik genom byn. Att både förskola och skola 
verkade mycket bra var så klart också avgörande och att det fanns vårdcentral och 
bibliotek var ett plus. 

Vår son Tage som nu går i andra klass på Hjärups skola har tidigare gått 3 år på Lapp-
täckets förskola precis mittemot pulkabacken och vår dotter Sally går på Lapptäcket 
sedan 2010.  Båda våra barn har spenderat många många underbara stunder i pulka-
backen både under sina timmar på förskolan och på skolan men även på kvällar och 
helger. Att bygga igen detta område och ta bort ett av de få grönområden som finns 
i Hjärup skulle vara mycket olyckligt och det skulle verkligen vara en försämring av 
barnens närmiljö!
Vi passerar också flertalet gånger per vecka över Klockaregårdsvägen när vår son ska 
till och från fotbollsträningen med Uppåkra IF. Ökad trafik på denna väg begränsar 
möjligheterna att låta vår son (och sedan även vår dotter) på egen hand ta sig till och 
från sina aktiviteter på ett säkert sätt. Redan idag är det mycket trafik på denna väg och 
många kör långt över tillåten hastighet.

Vi flyttade till Hjärup främst för att det är en sådan barnvänlig by och vi har sedan 
2009 trivts mycket bra och rekommenderat många att flytta hit. 

Vi har inget emot att det byggs i Hjärup – så länge tillgång till skola och barnomsorg 
byggs ut i samma utsträckning - men byggandet bör göras i ytterområdena och inte mitt 
i byn. Det känns oerhört ogenomtänkt att bygga igen de grönytor som finns. I de flesta 
andra samhällen försöker man istället bevara och skapa nya grönområden centralt, inte 
tvärt om.

Det är tydligt att kommunen har inte lyssnat på alla de inkomna skrivelserna om Åt-
tevägen. Ingen av sakägarna, skolorna, Byalaget eller övriga Hjärupsbor har fått någon 
eller några av sina önskemål tillgodosedda. Det är känt att utställningshandlingarna 
ska tas upp för beslut den 17 december och därför finnas tillgängliga för utskick som 
möteshandling innan den 5 december. Detta medför att kommunen redan bestämt sig 
för att inte heller ta någon hänsyn till de dokument som i dagarna skickas in av Hjä-
rupsborna. Nedan finns en sammanfattning över de största felen som begåtts:
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• Felaktigt kungörelsedatum för samrådet. Samrådet måste därför göras om.

• Trots att det i Samrådsredogörelsen hänvisas till texten ”Bostadsmiljöerna är 
barnens uppväxtmiljö, de är experterna och de bör engageras i det fortsatta arbetet.”, 
har man inte utnyttjat barnen som resurs och har inte heller för avsikt att göra det. Det 
är väldigt mycket fina ord utan tyngd bakom.

• Det har gjorts tre trafikutredningar, som alla bygger på 10 år gamla värden. 
Detta är inte acceptabelt och inte heller trovärdigt då exempelvis den sist gjorda, Tyréns, 
har påhittade värden, p.g.a. tidsbrist vid framtagandet: ”Då tiden var kort och vi egent-
ligen bara ville peka på att viss verksamhet med tillhörande trafik faktiskt försvinner…” 

• Två stycken exploatörer ska samsas om samma utrymme, vilket riskerar att 
medföra längre byggnadsprocess och därmed också större risker för skolbarnen som 
vistas strax intill. Exploateringsrätten för Åttevägen har delats upp i två delar; höghusen 
med hyresrätter och övriga bostäder. Hyresrätterna är avsedda för vem som helst. Argu-
mentet om att höghusen var till för pensionärer var därför inte korrekt.

• Ett stort antal områden kommer att bebyggas. Att industriområden såsom Åker-
slundshusen och Skanskas område väster om järnvägen bebyggs snarast är förståeligt. 
Men att förtäta i den grad att nästintill alla grönområden inom de närmaste åren kom-
mer att vara i byggnadsfas under samma period är inte acceptabelt. Lägg därtill ombygg-
naden av järnvägsspåren och vägarna runtomkring.

• Med så många byggnadsprojekt igång samtidigt kommer det finnas stor risk för 
att luften blir mättad av farliga partiklar, där barnen som inte har utvecklade kroppar 
löper risk för allergier etc.

• Risk för buller för vart och ett av byggnadsprojekten, men med så många bygg-
projekt igång samtidigt finns risken att bullren samverkar med varandra och skapar 
vibrationer och därmed skador i bostäder.

• Staffanstorps kommun har valt att hävda att det inte krävs någon miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) utan att dokumentera varför. Det är därför omöjligt att gran-
ska beslutet.

• Den ena dammen efter den andre växer upp i Hjärup, för att ta hand om dag- 
och spillvatten. Problemet är att det inte finns någon samordning av dessa, utan varje 
detaljplan planerar sina egna. Vi vill se en samordning då dammarna medför en stor risk 
för våra barn i byn.

• Kommunen har inte insett värdet av grönytor och hur dessa påverkar männis-
kors hälsa och miljö.

• Detaljplanen överensstämmer inte med översiktsplanen. Miljö- och Samhälls-
byggnadsnämnden (MoS) äger inte rätten att ta beslut som går emot Kommunfullmäk-
tiges beslut.

Precis som i min förra skrivelse för cirka ett år sedan gäller fortfarande nedan argu-
ment/kommentarer. 

Vi anser att man i dessa planer inte beaktar barnperspektivet och inte heller i tillräcklig 
grad utrett de relevanta miljöaspekterna. 

Vi anser att kommunen måste använda sig av goda metoder för att involvera barnen i 
Hjärup och därigenom ta hänsyn till deras rörelsemönster, lekplatser, samlingsplatser 
etc och om hur de skulle vilja ha det i vår by.

Området borde reserveras för skolornas verksamhet och för rekreation/sport/idrott. 
Skolan måste prioriteras framför bostadsbyggande.

Områdets placering som en central grönyta som binder samman andra gröna områ-
den och skapar en sammanhängande grönstruktur i Hjärup – med de ekologiska och 
sociala värden det medför – har inte beaktats tillräckligt mycket i detaljplaneförslaget 
(eller i den fördjupade översiktsplan för Hjärup som det bygger på).

Om man lyfter blicken och tittar på hela översiktsplanen ser man knappt detaljplane-
området. Området utgör endast en bråkdel av allt som ska byggas i Hjärup. Och ändå 
börjar man här vid två skolor och förskola med allt det elände som det innebär. Ni 
börjar med att bygga bostäder på den plats man borde bebygga sist.

Under byggskedet kommer barnen inte att kunna ta sig till och från skolan på ett säkert 
sätt.

Båda de befintliga skolorna, Hjärups Skola och Hjärupslundsskolan, är redan idag 
trångbodda (baracker finns och byggs) och har begränsade skolgårdar för barnen att 
vistas på. Dessa skolgårdar är redan idag under all kritik och har redan minskat i 
storlek genom barackbyggen och liknande. Barnen leker därför väldigt mycket i pla-
nområdets södra del, pulkabacken, året om. Även nuvarande IP används frekvent för 
idrott och lek. 
För närvarande finns det cirka 750 elever och de kommer att bli fler – fort.
En ny trafikutredning måste göras som tar hänsyn till antal fordonsrörelser per timma 



16 17

och dygn i dagens Hjärup. Trafikutredningen måste beakta barnperspektivet. Trafikut-
redningen måste också utgå från situationen vid full utbyggnad och även själva byggpe-
rioden med lastfordon etc. Rörelsemönster vid dygnets olika timmar.

Kommunen har ett ansvar att se till att inte pedagogers och skolbarns arbetsmiljö påver-
kas av bygget.

Alla som sett eller varit med om ett bygge i innerstadsmiljö eller liknande vet vilket kaos 
som väntar med alla lastbils-, dumpers- och maskintransporter som måste till.

Mycket ska byggas på ett relativt litet område och det kommer att krävas många år av 
byggtrafik och byggbuller, lastbilar som backar och allmänt ökad trafik av alla som ska 
till och från bygget. 

Barnens nyfikenhet är svår att stoppa. Hur kommer byggområdet att planeras? Kommer 
allt att vara inhägnat under byggtiden?

Finns det analyser gjorda för hur många fordonsrörelser det totalt blir med allt från 
byggledning, arbetare och transporter och hur detta kommer att påverka miljön?

Att dagens barn rör sig mindre än tidigare generationers barn är ett faktum. Att vuxna 
rör sig mindre idag än tidigare är ett faktum. Att därför skapa en miljö som stimulerar 
till rörelse måste ges fokus och dedikerat arbete. Vi som invånare men främst barnen 
behöver närhet till grönområden för att stimulera till ökad aktivitet. 

Eftersom Åttevägens detaljplan tar bort pulkabacken, tennisplan samt idrottsplatsen, 
måste alla dessa vara inritade i nya planer för att vi som invånare ska känna en trovär-
dighet i kommande förslag.

Mer grönt och färre bilar är vad vi bör eftersträva oavsett om vi bor i en stad eller ett 
litet samhälle. Vi behöver små gröna oaser i vår närhet, att få lyssna på fågelsång, känna 
doften av grönska och frisk luft att andas. Utredning på utredning stödjer detta.

Parken kommer inte heller under överskådlig framtid att kunna användas som plats för 
idrott av de mer än 750 eleverna som går på skolorna. 

En stenyta är en förlorad grönyta! Om våra centrala grönområden bebyggs går det aldrig 
att återställa dessa igen. 

Det finns alldeles för många osäkerheter angående vind/luft, partiklar, dagvatten, spill-
vatten, daglig vattenförsörjning, buller, arbetsmiljö, skuggeffekter etc. och påverkan på 

människors hälsa och miljö, varför det måste göras en miljökonsekvensbeskrivning. 
Och den måste ligga till grund för förslag till detaljplan, varför hela samrådsförfarandet 
måste göras om.

Det har förekommit ett stort antal brister i förberedandet av detaljplanen om man ser på 
de riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat. Därför vill vi att detaljplanen måste 
beslutas av kommunfullmäktige och inte av Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden 

Varje år samlas ett stort antal Hjärupsbor för att fira valborg och midsommar på IP. Och 
om det så bara kommer två snökorn så är det full fart i pulkabacken. Så vill vi även ha 
det i fortsättningen! Vi vill kunna samlas på ett centralt grönområde.
Jag föreslår att Staffanstorp kommun backar från sitt förslag som känns oerhört oge-
nomtänkt och fullständigt tvärtemot vad vi som bor i och flyttar till Hjärup värdesätter 
och önskar dvs en trygg, grön och vänlig miljö.
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Samfällighetsföreningen Trädgårdsmästaren i Hjärup c/o Magnus Pärsson

Synpunkter på detaljplaneförslaget för ”Åttevägen” 

Insänt av:  
Samfällighetsföreningen Trädgårdsmästaren i Hjärup 
c/o Magnus Pärsson 
Trädgårdsmästaren 13 
245 62 Hjärup

Inledning 

Jag heter Magnus Pärsson och är ordförande i samfällighetsföreningen Trädgårdsmästaren i 
Hjärup.

Vår samfällighet berörs i högsta grad genom att: 

Slättvägen angränsar till samfällighetens garage/parkeringsområde, där samfälligheten har 
14 garage och 14 parkeringsplatser. Utfart från samfällighetens tomt görs på Slättvägen.  
Samfällighetens andra 14 garage har utfart på Klockaregårdsvägen via Trädgårdsvägen. 
Samfällighetens 28 anslutna fastigheter är alla lokaliserade mellan Trädgårdsvägen, 
Klockaregårdsvägen och Slättvägen. 9 av dessa fastigheter ligger i direkt anslutning till 
Klockaregårdsvägen och Slättvägen. Inne på området finns det två gångvägar som ansluter 
till Klockaregårdsvägen från Trädgårdsmästaren samt en gata som ansluter till Slättvägen. 

I samfällighetens 28 anslutna fastigheter finns det ca 20 barn i varierande ålder.  

Vår samfällighetsförening anser inte ha fått våra synpunkter besvarade och därför har vi 
fortfarande synpunkter på detaljplanen. 

Att Staffanstorps kommun har låtit Thyréns AB granska den tidigare framtagna 
trafikutredningen för att se om den behöver förtydligas eller kompletteras ger inga svar på 
våra frågor då Thyréns AB har kommit fram till sina slutsatser med felaktiga gissningar och ej 
korrekta mätningar samt trafikmätningar som bygger på gammal data och med ej korrekta 
mätvärden. 

Att det skulle t ex skulle passera 150 fordon/vardagsdygn till fotbollsplanen är en helt felaktig 
fakta. Det samma är att de uppskattar att det sker 100-300 fordon/vardagsdygn till 
vårdcentralen.
Att hävda att det finns en åtskild GC-bana idag som fungerar bra är det nog ingen som kan 
skriva under. Att det inte rapporterats olyckor innebär inte att det skett olyckor inte heller att 
det varje dag är väldigt nära till olyckor på grund av trafiksituationen på Klockaregårdsvägen 
/ Slättvägen, med mycket trafik som kör för snabbt och med gång/cykel trafiken. 

Att dessa värden ska ligga till grund för deras beslut och för ett politiskt beslut är under all 
kritik. 

Vi kommer därför att återigen skicka våra tidigare inskickade synpunkter med fler tillägg. 
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Kungörelse och sakägare 

Den kungörelse som gjordes i Sydsvenska Dagbladet är felaktig och ingen rättelse gick ut 
vilket vi anser föreleder till att samrådsförfarandet måste tas om och ogiltigförklaras. 

Trafikfrågor

I dagsläget är Klockaregårdsvägen och Slättvägen redan tungt belastade med fordonstrafik 
morgon och kväll när bilar passerar för att lämna/hämta på förskola/skola samt till 
vårdcentralen. Det sker också en hel del tung trafik till/från vårdcentralen/förskolan och 
Centrumgården.
Med en ökning enligt trafikutredningen med 50% på Klockaregårdsvägen/Slättvägen kommer 
trafiken på morgon/kväll att bli ännu större. Denna trafikutredning baserar sina resultat på 
mätningar gjorda 2008 och 2004.  
Sedan dessa år har Hjärup successivt genomgått en generationsväxling med fler 
barnfamiljer som flyttar in och pensionärer som flyttar ut. Skolan och förskolan har fått fler 
barn vilket ger fler bilresor. Barnfamiljer kan antas genomföra fler bilresor än pensionärer då 
det ska köras hit och dit med barnen.  

Vi anser inte att trafikutredningens underlag är tillförlitlig då den baserar sig på gammal data. 

Vägbanan på Klockaregårdsvägen/Slättvägen ligger tätt inpå de fastigheter som angränsar 
till dessa vägar vilket i sin tur påverkar fastigheterna med buller och föroreningar såsom 
avgaser, vägdamm etc. 
Dessa parametrar har inte trafikutredningen tagit hänsyn till i sina beräkningar. Dock nämner 
kommunen buller i sin Samrådshandling:  
”Den 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” 
Det saknas grundläggande bevis för hur man har kommit fram till marginellt höjda nivåer. Det 
saknas också bevis på vad nivån ligger idag. Man utgår bara ifrån att dagens nivå ligger gott 
och väl under riktvärdena utan att gjort någon mätning. 
Det är heller ingen utredning gjord på hur bullret under byggperioden kommer vara. 

 Vi anser inte att bullermätningarna har tagits med i utredningarna på ett korrekt sätt 
då det saknas bevis på kommunens tolkning av dagens värde och framtida värden. 

 Vi anser inte att föroreningarna såsom avgaser, vägdamm etc. har tagits med i 
utredningarna.  

 Vi anser att utredning över dessa två punkters påverkan under byggtiden saknas 
 Finns det analyser gjorda för hur många fordonsrörelser det totalt blir med allt från 

byggledning, arbetare och transporter och hur detta kommer att påverka miljön? 

Slättvägen saknar i dagsläget en GC-bana fast en sådan finns med i samrådshandlingen. 
GC-banan på Klockaregårdsvägen är under all kritik och i trafikutredningen påpekar Ramböll 
att situationen för gående och cyklister med fördel  ses över för att förbättra möjligheten för 
dessa grupper att röra sig skriver kommunen i Samrådshandlingen: 
”Planförslaget innebär inga förändringar i den övergripande trafikstrukturen. 
Klockaregårdsvägen via Slättvägen får fortsättningsvis fungera som huvudgata till området.” 

 Hur har kommunen kommit fram till detta då utredningen påpekar brister på 
Klockaregårdsvägen? 

Övergångsstället på Klockaregårdsvägen är klassad som en av fyra farliga korsningar inom 
Hjärup i dokumentet ”Fördjupad översiktsplan Hjärup-06”. I samma dokument säger man: 

”Trafiksäkerhet…Vägnätet i Hjärup inbjuder generellt till högre hastigheter än de önskade. 
Sikten är överlag god.” 

Under rubriken Barnperspektiv i samma dokument kan man läsa: 

”Barn lever i en fantasivärld, inte bokstavligt talat men bildligt…  
Ett barns väg till skolan kan variera med humöret. Inte sällan finns det en väg för glada 
dagar, en andra för sura dagar och kanske en tredje för ledsna dagar.” 

Eftersom barnen ständigt väljer nya vägar att gå/cykla vilket vi inom vår samfällighet dagligen 
kan konstatera då vi dagligen ser barn ”gena” via vårt område på sin väg till skolorna när de 
kommer ifrån Skånebyn via Bäckavägen över Klockaregårdsvägen och då inte passerar vid 
övergångstället på Klockaregårdsvägen. Vi kan också konstatera att det inte är många som 
cyklar på GC-banan på Klockaregårdsvägen när de kommer ifrån norr utan cyklar på vägen 
då GC-banan inte är inbjudande för cyklister. 
Farligheter gäller även de gångbanor som Trädgårdsmästaren har mot Klockaregårdsvägen 
som är farliga pga höjdskillnaden från norr till söder vilket ger upphov till höga hastigheter för 
cyklister som vill använda GC-banan och riskerar att kollidera med personer som ansluter 
från dessa gångbanor. De avsmalningar med betongblock som finns på Klockaregårdsvägen 
är också en stor bidragande orsak till detta pga sin placering gentemot gångbanorna från 
Trädgårdsmästaren. 
Detta har heller inte trafikutredningen tagit hänsyn till. 

 Vi anser att trafikutredningen saknar barnperspektivet i sin utredning 

Tillägg Trafikfrågor 

Ni har gjort en trafikutredning som inte har redovisats för Kommunstyrelsen (KS), trots deras 
beslut 2010-05-31. Ändå använder ni er av den i detaljplanens utställningsskede. Det är 
riktigt dålig hushållning av kommunens ekonomiska medel, eftersom samrådet därför måste 
göras om! 
I er samrådsredogörelse hänvisar ni alla trafikfrågor till Tekniska nämndens tankar: 

”Angående trafiken, så hänvisar vi er till Tekniska Nämndens yttrande i denna 
samrådsredogörelse. 
Under rubriken ”Gata och trafik” på sid 3 finns information om kommunens tankar kring 
trafiksituationen.” 

Där kan man läsa:  

”I utredning är framtaget förslag på trafiksäkerhetshöjande åtgärder på förslagen 
infartsväg. Dessa åtgärder behövs inte på grund av den nya bostadsbebyggelsen och 
den ökningen av trafik som det medför.” 

”Åttevägen är tänkt att omgestaltas…” 
”Korsningen Åttevägen/Slättvägen föreslås trafiksäkras….” 

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

”Säkra trafiklösningar” - Åtgärder för upprustning av Klockaregårdsvägen ingår inte i 
detaljplaneuppdraget.  

Ovanstående formuleringar om att det inte behövs några trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
eller att utredningen inte ingår i planearbetet går stick i stäv med vad KS har beslutat: 

”… varvid vid detaljplanearbetet särskilt skall beaktas trafiksituationen, vilket skall 
redovisas för kommunstyrelsen…”  

Ett sådant beslut är taget för att KS vill se en färdig trafikutredning, vilken ska godkännas av 
KS, innan MoS får anta detaljplanen.  

Samrådsunderlaget innehåller inga konkreta åtgärder utan har väldigt mycket lösa 
formuleringar, vilket i sig inte innebär något annat än ord.   

Istället skulle kommunen med ord och bild beskrivit hur man har tänkt sig. Vi är nu i fasen 
”Utställning” och då är det som ordet beskriver, tänkt att kommunen ska ställa ut sina idéer 
så att vi invånare har något konkret att ta ställning till. 

Som invånare känns det som om kommunen redan har bestämt sig och att våra åsikter inte 
har någon påverkansmöjlighet. Detta är helt emot andemeningen med lagen och 
utställningsperioden. 

På Staffanstorps kommuns hemsida så skrev en privatperson september 2013, under 
rubriken Åttevägen följande: 

”Är Trafikutredning Åttevägen 2011” tillförlitlig eller undermålig? 
Efter massiv kritik mot översiktsplanen för Hjärup runt 2010 valde Staffanstorp 
kommunen att göra om den trafikutredning som slutförts under 2008. Under 2011 gav 
kommun konsultfirman Ramböll Sverige AB i uppdrag att utreda framtida trafikflöde till 
och från Åttevägen. Detta står i uppdragsbeskrivningen. 
”Trafikutredningens huvudsyfte är att belysa det framtida Åttevägenområdets 
trafikförsörjning och konsekvenser på omgivande befintlig bebyggelse, både bilvägar 
och cykelvägar. ….” 
Vad blev då resultatet? 
Jo Ramböll kom fram till att trafiken på Klockaregårdsvägen skulle öka med ca 50% 
baserat historiska siffror. 
Hur gjordes denna analys? 
I rapporten kan man läsa följande 

- 100-120 nya bostäder planeras 
- Varje bostad uppskattas genererar ett bilflöde om 6-7 bilresor per dygn 
- En trafikmätning, från 2008, där det framgår att trafikintensiteten på 

Klockaregårdsvägen var 1280 fordon per dygn vid tiden för mätning. 

Beräkningen är mycket enkel och ser ut på följande sätt 
- Trafikökning: 100-120 bostäder multiplicerat med 6-7 bilresor per dygn ger 600 till 840 

fler fordon per dygn. 
- Detta resultat delat med 1280 ger 47-66 procents ökning (som man avrundat till ca 50 

%)

Jag vill påstå att den kvalitativa höjden i denna utredning från Ramböll inte är högre än 
en simpel multiplikation och att uppgiften med fördel skulle kunna ha lämnats över till 
barnen i Hjärups skolor som ett projektarbete i samhällskunskap. 
Varför övergav man då den tidigare utredningen från 2008, utförd av konsultfirman 
WSP Sverige AB? Antagligen för att denna utredning hade med framtida estimat på 
hur trafikflödet på Klockaregårdsvägen skulle påverkas. Utredningen visar att trafiken 
öka med 5,4% per år för att landa på 1700 fordon per dygn och detta utan att 
utbyggnaden av Åttevägen är medräknad! 
Lägger vi till bidraget från Åttevägen, ~700 fordon per dygn, får vi i stället att 
trafikintensiteten ökar med ca 1400 fordon till totalt 2680 per dygn år 2025. Omräknat 
blir detta en ökning med 109% 

Var har då Ramböll alternativt Staffanstorps kommun brustit? 
1) Ramböll har redan innan man drar igång utredningen reducerat uppdraget till att inte 
omfatta framtida trafikökning orakad av annan tillväxt utanför Åttevägen. Såhär skriver 
Ramböll under ”1.2 Avgränsningar” i sin rapport. 

”Trafiktillskott av eventuella ytterligare exploateringar utöver Åttevägenområdet har inte 
behandlats i detta arbete. Utredningen berör enbart anslutningar fram till området, inte 
inom eller förbi området.” 

2) Staffanstorps kommun har inte fått den utredning man betalt för genom att rapporten 
inte uppfyller kravställningen och inte tar hänsyn till känd framtida expansion. 

3) Staffanstorps kommun har gjort dubbla utredningar som pekar på olika resultat och 
valt att redovisa den som inte tar hänsyn till framtida och känd tillväxt Hjärup. 

4) Rambölls uppgifter bygger på gamla mätningar från åren 2004 – 2008 och tar inte 
med den tillväxt som varit fram till utrednings färdigställande. 

5) Ingenstans går att läsa om dynamiska effekter som blir ett resultat av att man 
öppnar upp för biltrafik till Åttevägen och längsmed Åttevägen. När barn och föräldrar 
märker att trafikintensiten ökar i centaral Hjärup så kommer också fler att använd bil för 
lämna och hämta sina barn. Vi får på detta sätt en “ond” spiral där ökningen av 
trafikflödet är självgenererad. Kanske bör man lägga till ytterligare 50% trafiktillväxt på 
grund av dessa dynamiska effekter och vi är då uppe på en ökning som ligger närmre 
150% (att jämför med de 50% som utredningen pekar på). 

Sammanfattningsvis vill jag avsluta med att Rambölls utredning inte är annat än en 
simpel multiplikation förklädd i ett 34 sidigt dokument. Ingen hänsyn tas till planerad 
tillväxt på annat håll i Hjärup och inga dynamiska efftekter finns med i beräkningarna. 
Och detta utgör grunden till Hjärups framtida planering! 

Svaret på frågan i rubriken är naturligtvis att ”Trafikutredning Åttevägen 2011” är ytterst 
bristfällig och allt annat än tillförlitlig

En annan person har låtit göra en kontroll hos en konsult som arbetar med denna typ av 
frågor. Även denna miniutredning härstammar från september 2013. 

”I ”Presentation Samradsmöte Attevägen 2013-08-22 (PDF)” presenteras siffror på 
framtida ökad trafik på Klockaregårdsvägen som är direkt felaktiga. I presentationen 
hävdas att trafikökningen blir 560 fordon per dygn. Denna siffra kommer från 
Trafikutredning för Åttevägen 2011 (PDF) och tar enbart upp bidraget från de nya 
bostäderna på Åttevägen. Ingen hänsyn tas till Trafikplan 2007 (PDF) som gör anspråk 
på att visa ökade trafikflöden orsakad av den totala utbyggnaden i Hjärup fram till 2025.  
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Men inte heller denna trafikutredning är fullgod, man har helt utelämnat dynamiska 
effekter orsakade av att barn inte längre kan röra sig fritt i centrum som vi gjort i alla år. 
Med dynamiska effekter menar jag trafik orsakad av att föräldrar heller väljer att köra 
sina barn inom by än att låta dem röra sig fritt. Summerar vi de olika bidragen får vi 
följande för Klockaregårdsvägen år 2025. 

Bidrag från ”Trafikplan 2007”: 1700 
Bidrag från ny bebyggelse för Åttevägen: 560 
Bidrag från dynamiska effekter: 500 (mitt estimat) 
Summa: 2760 

Detta ska vi jämföra med trafikmätningen från 2008 som visade 1280 fordon per dygn. 
Totalt blir detta 2760/1280 = 2,16 => En ökning med 116%. 

Detta är långt ifrån det information som presenterades vid samrådsmötet den 22/8 
2013 som därmed ger en kraftigt förskönande bild av det framtida läget.” 

Ovanstående information är oroväckande, när två helt oberoende källor kommer fram till helt 
olikt resultat än de tre trafikutredningar som gjorts av kommunen. 
Trots att informationen varit känd hos kommunen har den inte hanterats och ej heller 
besvarats.

Lite historik: 

2010-05-31 beslöt kommunstyrelsen (KS) att Miljö- o Samhällsbyggnadsnämnden 
(MoS) skulle utarbeta en detaljplan för Åttevägen,  
…”varvid vid detaljplanearbetet särskilt skall beaktas trafiksituationen, vilket skall 
redovisas för kommunstyrelsen” … 

När det beslutet togs fanns en utredning gjord av WSP Samhällsbyggnad, ”Trafikplan 
för Hjärup” 2007-11-30, reviderad 2008-03-12.
KS tog alltså ingen notis om detta. 

2011-04-27 beslöt MoS att upprätta ett förslag till detaljplan och man upprepade KS 
beslut om trafikutredning. 

2011-05-26 skrev Ramböll ett PM, ”Trafikutredning Åttevägenområdet” som baserade 
sig på samma trafikmängder som WSP Samhällsbyggnad använde sig av och som 
uppmättes åren 2004 och 2007.

2013-06-12 beslöt MoS följande: 

”Kommunstyrelsen beslöt 2010-05-31 att uppdra till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden att utarbeta detaljplan för Åttevägenområdet i Hjärup i 
enlighet med vad som framgår i kommunens översiktsplan – Framtidens kommun 
perspektiv 2038.  
Vid detaljplanearbetet skall särskilt trafiksituationen beaktas, vilket skall redovisas för 
kommunstyrelsen.” 

Ännu har ingen trafikutredning redovisats för KS.  

Därför var det väldigt märkligt när Tyréns 2014-10-20 tog fram dokumentet ”Granskning av 
trafikutredning Åttevägenområdet, Hjärup”. Ett dokument som enbart har till syfte att säga att 
det som Ramböll gjorde 2011 på de gamla siffrorna från 2004 och 2007 fortfarande gäller! 

Man använder sig alltså bl.a. av 10 år gamla värden!

Sedan har man sagt att den trafikmängden som försvinner när vårdcentralen och IP försvinner, 
motsvarar mängden ny trafik (6 resor *88 fastigheter = 528). 

Tyréns hävdar att vårdcentralen får dagligdags besök av 100-300 bilar, trots att vårdcentralen 
själva säger att man inte har mer besök än 100-150 personer per dag! Och då vet vi som bor i 
byn att minst hälften tar sig dit per cykel eller gåendes, då P-platserna är ytterst få. 

Vårdcentralens svar: 

”Detta är inte helt lätt att svara på då inte alla besök registreras, en del kan tex vara 
personer som kommer med remiss för provtagning och då registreras de inte hos oss. 
Mellan tummen och pekfingret, någonstans runt 100-150 besök per dag. Långt i från 
alla som kör bil hit dock.”

Tyréns hävdar också att 150 bilar till fotbollsplanen försvinner dagligdags måndag-fredag i 
och med att IP flyttas!

Deras slutsats blev: 

”Totalt sett kan därmed det befintliga trafikflödet på Klockaregårdsvägen minska med 
åtminstone 250-450 fordon/dygn, vilket i stor utsträckning motverkar det tillskott 
utbygganden av Åttevägenområdet ger.” 

Tyréns som är experter borde veta att alla som flyttar in på Åttevägen kommer åka iväg till 
sina jobb under den timman på morgonen då det är maximal trafik utefter 
Klockaregårdsvägen.  

Dessa fordonsrörelser går aldrig att jmf med trafik till vårdinrättningen som kommer löpande 
under dagen, eller fotbollsträningar för seniorer som pågår när skolbarnen finns inomhus. 

Tekniska nämnden beskriver det hela korrekt, då de säger som det är – det finns inga värden 
framtagna för bilar till vardagsträningar på gamla IP. 

”Nuvarande trafikmängd till idrottsplatsen är inte heller avräknad då den trafikmängden 
inte är mätt utan ingår i totalmätningen för vägarna.” 

Det innebär att de värden som Tyréns hänvisar till i sin trafikutredning inte är korrekta, utan 
enbart gissade. Detta intygar Tyréns själva efter kritik framförts gentemot deras siffror. 

”Siffran är hämtad från den kompletterande trafik- och bullerutredning, daterad 2014-
05-09, som vi genomfört för Hjärup NO och den nya idrottsplatsen. Då tiden var kort 
och vi egentligen bara ville peka på att viss verksamhet med tillhörande trafik faktiskt 
försvinner också så tog vi siffran rakt av under antagandet att det var samma 
verksamhet som flyttade från gamla till nya idrottsplatsen.” 

Att de små barnen som tränar fotboll har sin verksamhet på Skånebyn och därför skjutsas dit 
och inte till gamla IP, har därför hanterats felaktigt i Tyréns utredning. 

Vi måste få till en ny utredning med dagsaktuella siffror och som har barnens intressen i 
första rummet. 

Under byggskedet kommer barnen inte att kunna ta sig till och från skolan på ett säkert sätt. 
Trafikverket skriver att barn är rädda för bilar. 
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 Kommunen har för avsikt att bygga västerut, österut och söderut runt Hjärupslundsskolan 
och föra in mycket trafik i direkt anslutning till skolan.  

 Kommunen har även för avsikt att bygga den längsta raksträckan i Hjärup, då man tänker 
förbinda Hjärupslundsskolan rakt österut mot Lundavägen. P.g.a. vägens utseende och att 
alla tunga transporter till skolan kommer att ledas in via den vägen, kommer den att bli 
väldigt farlig. 

När man betänker Hjärupslundsskolans elevers kommande situation, inser man att man inte 
kan se Åttevägen som en enskild detaljplan. 

En ny trafikutredning måste göras som tar hänsyn till antal fordonsrörelser per timma och 
dygn runt det aktuella området. Utredningen ska utgå från och beakta barnperspektivet.  

Trafikutredningen måste också utgå från själva byggperioden med lastfordon, också 
beroende på vilken väg som kommer att användas för byggnationen, med rörelsemönster vid 
dygnets olika timmar. Och då inte bara Åttevägen, utan också Tågvägen samt 
genomfartsleden från Lundavägen. 

Det finns alldeles för många oklarheter angående trafiken i samband med nybyggnation vid 
Åttevägen. Självklart kommer hela den nya situationen runt Hjärupslundsskolan påverka 
människors hälsa och miljö. En MKB måste därför göras och vara med som en delmängd i 
ett samrådsförfarande. 

Ett av de argument som finns angående läget för Åttevägen är närheten till järnvägen. Idag 
känner vi till att det väldigt ofta är störningar, varför tågen inte alltid går som planerat. Och då 
väljer den resande ändå gärna bilen, med allt vad det innebär. Det skulle vara väldigt 
intressant om det gjordes en analys på hur många Hjärupsbor som egentligen nyttjar 
pågatåget till jobbet, eftersom det på perrongen till stor del är skolungdomar som reser. 

Pulkabacke

Mellan ett dagis och en låg- och mellanstadieskola ligger en ”pulkabacke”. Detta är den i 
särklass mest besökta plats i hela byn när första snön fallit. Därefter åker barnen pulka så 
länge det finns snö, och inte sällan även då nästan ingen snö återstår. Backen sjuder av liv, 
på raster, kvällar och helger, ofta långt efter mörkrets inbrott. Detta är en vinterlekplats som 
inte ens den mest påkostade lekplatsutrustning kan konkurrera med. Och som granne med 
idrottsplatsen är läget lika centralt och besöks därmed av barn från nästan hela byn.  

Skolor 

De två skolor som finns i anslutning till området har en optimal placering eftersom de ligger 
ungefär mitt i byn. I takt med att inflyttningen till byn ökar blir eleverna på skolorna också fler. 
Redan idag är skolorna underdimensionerade, detta märks på många olika sätt; Två 
exempel är att undervisning och fritidsverksamhet stundtals bedrivs i tillfälliga (som i princip 
permanentats) baracker och att matsalen på låg- och mellanstadieskolan har inte plats för 
alla elever; en del får äta lunch så tidigt som 11:00, och ibland får de t o m äta i 
lektionssalen. En bebyggelse mellan dessa skolor förhindrar en nödvändig utbyggnad. 
Möjligheten till att på sikt använda gemensamma resurser försvåras avsevärt. 

Vi anser att kommunen måste använda sig av goda metoder för att involvera barnen i Hjärup 
och därigenom ta hänsyn till deras rörelsemönster, lekplatser, samlingsplatser etc och om 
hur de skulle vilja ha det i vår by. 

Området borde reserveras för skolornas verksamhet och för rekreation/sport/idrott. Skolan 
måste prioriteras framför bostadsbyggande. 

Områdets placering som en central grönyta som binder samman andra gröna områden och 
skapar en sammanhängande grönstruktur i Hjärup – med de ekologiska och sociala värden 
det medför – har inte beaktats tillräckligt mycket i detaljplaneförslaget (eller i den fördjupade 
översiktsplan för Hjärup som det bygger på). 

 Detaljplanen överensstämmer inte med översiktsplanen 

Om man lyfter blicken och tittar på hela översiktsplanen ser man knappt detaljplaneområdet. 
Området utgör endast en bråkdel av allt som ska byggas i Hjärup. Och ändå börjar man här 
vid två skolor och förskola med allt det elände som det innebär. Ni börjar med att bygga 
bostäder på den plats man borde bebygga sist. 

Under byggskedet kommer barnen inte att kunna ta sig till och från skolan på ett säkert sätt. 
Båda de befintliga skolorna, Hjärups Skola och Hjärupslundsskolan, är redan idag 
trångbodda (baracker finns och byggs) och har begränsade skolgårdar för barnen att vistas 
på. Dessa skolgårdar är redan idag under all kritik och har redan minskat i storlek genom 
barackbyggen och liknande. Barnen leker därför väldigt mycket i planområdets södra del, 
pulkabacken, året om. Även nuvarande IP används frekvent för idrott och lek.  

För närvarande finns det cirka 750 elever och de kommer att bli fler – fort. 

Barnen inom samfälligheten 

Samfällighetens fastigheter ligger på ett tryggt avstånd från både förskola och skola samt 
grönytor som pulkabacke och idrottsplats. Barnen har känts sig trygga att själva kunna gå 
eller cykla till skolan och gå med pulkan till backen. 

 Hur blir det med tryggheten för barnen när det ska passera 50 % mer trafik utanför 
området?

 Hur kommer våra anslutna fastigheters attraktionskraft med närheten och tryggheten 
till skolor/förskolor och gröna lekområden att påverkas?  

 Kommer fastighetspriserna att påverkas pga. detta? 

Buller

Konsultbolaget Ramböll gjorde en trafikutredning 2012-11-07 där de skriver följande: 

”5.5 Trafikbuller 
Angöringstrafiken kommer att vara ett nytt inslag i boendemiljön för befintliga bostäder 
med uteplatser ut mot planområdet. Den uppskattade trafikfrekvensen kommer att ge 
upphov till måttliga bullernivåer, men ändå ge en negativ påverkan för boende eftersom 
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de körbara ytorna ligger väldigt nära inpå bostäder och därmed kan uppfattas som 
störande. Fönster i dessa bostäder är sannolikt heller inte anpassade för att klara av 
god dämpning från trafikbuller.” 

Vad innebär det för de närmast boende då lastbilar kommer och går under 
byggnationstiden? 

Självklart måste hela bullersituationen utredas och därmed vara tillskott i en MKB. 

Övrigt

Att dagens barn rör sig mindre än tidigare generationers barn är ett faktum. Att vuxna rör sig 
mindre idag än tidigare är ett faktum. Att därför skapa en miljö som stimulerar till rörelse 
måste ges fokus och dedikerat arbete. Vi som invånare men främst barnen behöver närhet 
till grönområden för att stimulera till ökad aktivitet.  

 Varför bygger kommunen bort den enda idrottsplatsen i Hjärup utan att ersätta den? 
Hjärup förlorar därmed möjlighet att bedriva friidrott i skolan och därigenom få en 
sämre utbildning. Alla barn spelar inte fotboll. 

 Vart kommer barnens behov av idrott och rekreation att tillgodoses, när det inte 
längre finns någon idrottsplats? 

Finns möjligheten för äldre att fortsätta vara aktiva på olika sätt bidrar detta till ett gott 
åldrande. Faktorer som bidrar till attraktivitet är grönska, vatten, skugga, vackra vyer helst 
med vidsträckt utsikt, sittplatser och möjligheter att se och träffa andra människor. 

Eftersom Åttevägens detaljplan tar bort pulkabacken, tennisplan samt idrottsplatsen, måste 
dessa vara inritade i nya planer för att vi som invånare ska känna en trovärdighet i 
kommande förslag. 

Mer grönt och färre bilar är vad vi bör eftersträva oavsett om vi bor i en stad eller ett litet 
samhälle. Vi behöver små gröna oaser i vår närhet, att få lyssna på fågelsång, känna doften 
av grönska och frisk luft att andas. Utredning på utredning stödjer detta. 

Parken kan inte ersätta idrottsplatsen som försvinner.  

Parken kommer inte heller under överskådlig framtid att kunna användas som plats för idrott 
av de mer än 750 eleverna som går på skolorna samt att en uppväxt park med stora träd 
som står i planprogrammet för parken inte kommer att finnas inom minst 15 år. 

En stenyta är en förlorad grönyta! Om våra centrala grönområden bebyggs går det aldrig att 
återställa dessa igen.  

Det finns alldeles för många osäkerheter angående vind/luft, partiklar, dagvatten, spillvatten, 
daglig vattenförsörjning, buller, arbetsmiljö, skuggeffekter etc. och påverkan på människors 
hälsa och miljö, varför det måste göras en miljökonsekvensbeskrivning. Och den måste ligga 
till grund för förslag till detaljplan, varför hela samrådsförfarandet måste göras om. 

Åtta i det närmsta identiska skrivelser, har inkommit från följande sakägare 
och övriga: 

Olle och Marie Tannergård (Vångavägen 1, Hjärup 18:8)
Elisabet och Anna Pegelow (Slättvägen 2, Hjärup 8:190)
Henrik Olofsson och Cicilia Sivander (Fäladsvägen 1, Hjärup 8:101)
Emelie och Cornelius Löfmark (Vångavägen 2, Hjärup 8:23)

Inger och Bengt Falck
Magnus och Lena Lundberg 
Lennart och Ann-Margret Friberg
Magnus Pärsson och Charlotte Husberg
Lina Friberg och Fredrik Nicol

5 av dessa har kompletterats med en egen inledning, vilka redovisas först. 
Därefter följer den gemensamma delen av skrivelsen.

Olle och Marie Tannergård (Vångavägen 1, Hjärup 18:8)
Den tänkta bebyggelsen på gamla fotbollsplanen med intilliggande områden, ”Åttevä-
gen”, har en mycket hög exploateringsgrad, vilket medför att karaktären på området 
helt förstörs. Från att det varit ett öppet och grönt område kommer det att fyllas med 
hus och hårda ytor. Detta kommer att få konsekvenser som inte utretts tillräckligt.
Vi anser att den ökade trafikmängden inte heller utretts tillräckligt. När trafikutred-
ningen gjordes var det inte tänkt att det skulle bygga så många hus. Konsekvenserna av 
den ökade trafikmängden när det gäller barnens skolväg har inte utretts.
Får vår egen del kommer trafikmängden öka från nära noll till ca 700 bilar/dygn i om-
rådet kring Åttevägen, vilket är en oerhört kraftig ökning av buller och avgaser, som 
kommer att påverka vår hälsa och välbefinnande kraftigt.
Miljökonsekvenserna har inte utrett alls. Kommunen anser att man inte behöver göra 
någon miljöbedömning. Det tycker vi är en felaktig och högst anmärkningsvärd slutsats 
med tanke på hur många oklarheter och rena felaktigheter som man kan hitta i nuva-
rande underlag. Detta anser vi vara absolut nödvändigt och ett krav att en miljökon-
sekvensutredning görs.

Exploateringsgraden är som nämnts tidigare, väldigt hög och husen ligger tätt. Efter-
som husen kommer att ligga relativ nära vår tomt kommer de också att skugga tomten 
och vi kräver att det ska göras skugganalyser för hur vår tomt påverkas dels av radhu-
sen och dels av allén som kommer att gå längs med vår västra tomtgräns. Riktningen på 
husen innebär maximal skuggning och de skymmer kvällshimlen för oss. De fria öppna 
ytorna ersätts med hus som kommer att skymma möjligheten från vår tomt att se sol-
nedgång och himmel i väster som vi värdesätter väldigt mycket idag.
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Insynen på vår tomt kommer att öka kraftigt eftersom det också ritats in två fyravånings-
hus, som är 13,5 m höga, vilket är mycket högre än vårt hus och de som bor i husen 
kommer att kunna se rakt ner på vår tomt. Vi kommer inte ha några möjligheter till 
insynsskydd och det försämrar vår boendekvalitet väsentligt. I tidigare planer har aldrig 
så höga hus föreslagits där.

Vår boendekvalitet försämras kraftig och vi anser även att en del av det som gör Hjärup 
attraktivt idag, med grön miljö för idrott, lek, rekreation och närapå bilfritt område runt 
skolorna, kommer att försvinna om detta bebyggs. Fotbollsplanen är en omtyckt sam-
lingsplats vid valborgsfirande och midsommarfirande och viktig för sammanhållningen 
i byn.

Den planerade parken kommer inte att utgöra ett alternativ på många år. Den ökade tra-
fiken kommer att göra miljön bullrig och otrygg för barn. Barn kan idag cykla till skolan 
och kompisar på trygga cykelvägar utan korsande biltrafik. Denna kvalitet kommer att 
byggas bort.

Det finns heller inte någon analys av hur det kommer att bli under byggtiden med tung 
trafik på den redan belastade Klockaregårdsvägen och för Åttevägen som inte har tung 
trafik alls idag. Hur mycket buller, damm och hur stor partikelkoncentration kommer 
det att bli under byggtiden? Vi ligger högt redan nu. Hur påverkar det vår hälsa och vårt 
välbefinnande? Hur påverkas barns säkerhet?

Speciellt som det parallellt byggs/planerar byggas på BoCentrum, Hjärup NO med nya 
skolan, Tågvägen, Åkerslundshusen. Äppelhagen, Klockaregårdsvägen, järnvägens om-
byggnad till fyra spår och så småningom Skanskas område väster om järnvägen. Tret-
tioårsperspektivet har reducerats till ett treårsperspektiv.
Detta område mellan skolorna har unika värden med möjlighet till grönytor, lek och 
idrott för skolbarnen, en nära nog bilfri miljö kommer helt raderas ut. Expansion av 
skollokaler, redan nu trångbodda, omöjliggörs.

Expansionen av Hjärup är bra men det finns betydligt bättre områden att bebygga där 
trafiksituationen är enklare att lösa. Förtätning har man i en stad där det finns ont om 
mark att bygga på. Just här behövs ett Grönt Centrum, inte fler hus.
Så, stoppa planeringen nu av utbyggnaden på området ”Åttevägen”. Gör saker och ting 
i rätt ordning, i en takt som är sansad och förnuftig.

Lina Friberg och Fredrik Nicol
I augusti 2013 fick vi reda på att det 11 dagar senare skulle vara ett samrådsmöte om
att gamla IP och pulkabacken skulle bebyggas. Vi hade varken sett eller hört något
om detta. Och vi märkte till vår förfäran att knappast någon annan heller hade gjort
det i Hjärup.

Vi engagerade oss och hjälpte till att förmedla ut kunskapen om vad som var på väg
att hända i centrala Hjärup. Och ju mer vi engagerade oss, ju mer har kunskapen
stärkts om att Staffanstorps kommun har politiker som inte inser att de är folkvalda
och att de har ett ansvar gentemot oss som kommuninnevånare.
I kommunen har makten tagits ifrån Kommunfullmäktige (KF) och den reella makten
sitter hos Kommunstyrelsen (KS) på grund av en drivande ordförande i KS, vilket är
stick i stäv med kommunallagen. Men det medför också att man inte längre har klart
för sig vilka beslut som gäller, eftersom de tas på olika nivåer och med olika
inriktning. Detta är ett klart problem och kommer att synas väldigt tydligt om Miljöoch
Samhällsbyggnadsnämnden (MoS) låter detaljplanen av Åttevägen gå till beslut
såsom planen föreligger nu.

Ett annat mycket stort bekymmer är att kommunen i sina detaljplaner har oerhört
vackra formuleringar, som härstammar från mycket genomarbetade översiktsplaner,
som endast består av skal. För den som läser texterna och inte har tid eller möjlighet
att få underlagen verifierade, framstår kommunen som mönsterförebild. När man
sedan skrapar på ytan och finner att KF har tagit beslut om så viktiga frågor som
barn, trafik, miljöutredningar etc, men som sedan inte följs av nämnderna blir man
mycket konfunderad och orolig. Varför tas det då beslut om de ändå inte betyder
någonting? Och vem driver på dessa beslut utan att säkerställa att de följs? Den
enda rimliga förklaringen är den utspridda beslutshierarkin som gör att ingen känner
fullt ansvar.

När det gäller barnfrågor är kunskapen däremot stor i nämnderna om att man har
vackra ord som inte betyder någonting, i samband med detaljplaner. Och detta är
riktigt allvarlig att en kommun som kallar sig själv för ”Framtidens Kommun” direkt
använder sig av barn för att framstå som bättre än vad man är. Här är det tydligt att
syftet med vackra ord i översiktsplanerna är för att skapa en vacker fasad, eftersom
man i nästa andetag skyller på lagen och säger att man inte behöver göra det man
själv säger att man ska göra! Det är som när man var barn och sa en sak och hade
fingrarna i kors bakom ryggen och trodde att man då hade rätten att ljuga!
Det är därför viktigt att agera så att övriga politiker och allmänhet i kommunen får
klarhet i vad som försiggår.
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Magnus Pärsson och Charlotte Husberg
Att kommunens tjänstemän och politiker inte verkar har läst alla synpunkter som kom-
mit in på detaljplanen efter samrådet och dessutom ignorerat alla kommentarer som 
inkommit och hävda att de besvarat våra frågor stämmer inte. I våra synpunkter fanns 
det många frågor som inte besvarades.

Vi kan dagligen också konstatera att hastigheten inte hålls på Klockaregårdsvägen och 
att den GC-bana som gjordes för något år sedan är ett skämt och bortkastade pengar för 
att skydda gående cyklister och få ner hastigheten på Klockaregårdsvägen. Att det nu-
mera är 30km/h på gatorna har inte hjälpt. Det är inte många som håller den hastigheten.

Nästan varje dag som Magnus cyklar till/från Lund och ska korsa Klockaregårdsvägen 
på övergångsstället sker det nästan en kollision då bilister inte håller hastigheten och är 
uppmärksamma vid övergångstället och den gällande högerregeln som finns på Klocka-
regårdsvägen är det ingen som följer.

Att Thyléns AB granskat trafikutredningen är ett skämt från vår sida. Att granska en 
utredning som innehåller gammal data och direkta felaktigheter och sedan hävda att allt 
är korrekt och dessutom i sin utredning konstatera att det är 250-450 fordon/vardags-
dygn som besöker den nuvarande idrottsplatsen & vårdcentralen är ett skämt. Var får 
de siffrorna ifrån? En ren uppskattning som snarare är en gissning utan några som helst 
belägg. De har tydligen inte undersökt med varken Uppåkra IF eller vårdcentralen för att 
få belägg för sina siffror. Därför att säga i sin rapport att detta motsvarar i stor utsträck-
ning det tillskott som skulle komma pga utbyggnaden är rent felaktigt.

Vi känner också som om kommunen har glömt bort barnen i denna bebyggelse. Det 
gäller alla barn i Hjärup. Redan idag så är båda skolorna överfyllda och barackerna får 
snart inte plats på skolområdena längre.

Med alla barackar som finns på skolgårdarna finns det inget utrymme för barnen att 
leka på rasterna och med denna plan ingenstans till att ha idrott. Den park och den nya 
idrottsplats som kommunen hänvisar till kommer inte att vara en park på många år och 
idrottsplatsen är snarare en fotbollsplats, då där inte finns möjlighet till friidrott, tennis, 
basket etc.Alla spelar inte fotboll.

Vi vill säga att vi är för att Hjärup växer men inte på bekostnad av att barnens lekytor,
skolytor och det gröna i Hjärup försvinner som vi tror att de flesta i Hjärup vill ha. Det 
är därför vi flyttat hit och inte bor inne i Lund eller Malmö.

Kommunens 30 års-plan har blivit till en 2-4 års plan. Vad händer efter att kommunen 

bebyggt alla grönområden i Hjärup?

Vi har nu två barn som vi gärna vill se växa upp i Hjärup och ha möjlighet att få uppleva 
det gröna med Hjärup och ha möjlighet att själv kunna gå till kompisar och skola utan 
att behöva bli påkörda av den ökade trafiken.

Tyvärr har vår första kontakt med kommunens usla planering redan uppenbarat sig 
då vår äldsta son skulle börja på förskola och det inte finns förskoleplats för honom. 
Som jag och många andra då påpekade kommer det inte som en överraskning att det 
blir många barn när 60/70-tals områden föryngras samtidigt som det byggs många nya 
bostäder i Hjärup. Om det inte fungerar i dagsläget hur blir det då när det ska byggas 
bostäder på den yta som skolan kan ta del av och nya barn tillkommer till redan fulla 
skolor?

Lennart och Ann-Margret Friberg
I augusti 2013 fick vi reda på att det 11 dagar senare skulle vara ett samrådsmöte om 
att gamla IP och pulkabacken skulle bebyggas. Vi hade varken sett eller hört något om 
detta. Och vi märkte till vår förfäran att knappast någon annan heller hade gjort det i 
Hjärup.

Vi engagerade oss och hjälpte till att förmedla ut kunskapen om vad som var på väg att 
hända i centrala Hjärup. Och ju mer vi engagerade oss, ju mer har kunskapen stärkts 
om att Staffanstorps kommun har politiker som inte inser att de är folkvalda och att de 
har ett ansvar gentemot oss som kommuninnevånare.
I kommunen har makten tagits ifrån Kommunfullmäktige (KF) och den reella makten 
sitter hos Kommunstyrelsen (KS) på grund av en drivande ordförande i KS, vilket är 
stick i stäv med kommunallagen. Men det medför också att man inte längre har klart 
för sig vilka beslut som gäller, eftersom de tas på olika nivåer och med olika inriktning. 
Detta är ett klart problem och kommer att synas väldigt tydligt om Miljö- och Samhälls-
byggnadsnämnden (MoS) låter detaljplanen av Åttevägen gå till beslut såsom planen 
föreligger nu.

Ett annat mycket stort bekymmer är att kommunen i sina detaljplaner har oerhört vack-
ra formuleringar, som härstammar från mycket genomarbetade översiktsplaner, som 
endast består av skal. För den som läser texterna och inte har tid eller möjlighet att 
få underlagen verifierade, framstår kommunen som mönsterförebild. När man sedan 
skrapar på ytan och finner att KF har tagit beslut om så viktiga frågor som barn, trafik, 
miljöutredningar etc, men som sedan inte följs av nämnderna blir man mycket konfun-
derad och orolig. Varför tas det då beslut om de ändå inte betyder någonting? Och vem 
driver på dessa beslut utan att säkerställa att de följs? Den enda rimliga förklaringen är 
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den utspridda beslutshierarkin som gör att ingen känner fullt ansvar.

När det gäller barnfrågor är kunskapen däremot stor i nämnderna om att man har vack-
ra ord som inte betyder någonting, i samband med detaljplaner. Och detta är riktigt 
allvarlig att en kommun som kallar sig själv för ”Framtidens Kommun” direkt använder 
sig av barn för att framstå som bättre än vad man är. Här är det tydligt att syftet med 
vackra ord i översiktsplanerna är för att skapa en vacker fasad, eftersom man i nästa 
andetag skyller på lagen och säger att man inte behöver göra det man själv säger att man 
ska göra! Det är som när man var barn och sa en sak och hade fingrarna i kors bakom 
ryggen och trodde att man då hade rätten att ljuga!

Det är därför viktigt att agera så att övriga politiker och allmänhet i kommunen får klar-
het i vad som försiggår.

Emelie och Cornelius Löfmark
Vi anser att den planerade bebyggelsen längs med Åttevägen påverkar såväl oss som 
närmst boende, som alla barn och familjer i Hjärup. Området är idag ett luftigt och grönt 
område som tillför Hjärup den livskvalitet som vi önskar och som var en av anledning-
arna till att vi flyttade till Hjärup. 

Den nya parken kommer att bli ett positivt inslag i området, men den kan inte ersätta 
den öppna yta som idag är idrottsplatsen eller den backe som inbjuder till lek för många 
barn, varje dag. 

Ny bebyggelse längs Åttevägen kommer att innebära en kraftig förtätning av Hjärup som 
förändrar karaktären på byn som den ser ut i dag.

Nya bostäder och bebyggelse på idrottsplatsen kommer att påverka oss avsevärt och vi 
ställer oss starkt kritiska till denna detaljplan. Vi vill inte att marken längs Åttevägen 
bebyggs, den bör vara till för allmänheten. 

Med dessa personliga ord, vill vi nu gå över till att på ett mer korrekt sätt kommentera 
detaljplanen för Åttevägen. Detta gör vi genom denna text som sakägare och andra be-
rörda tagit fram. 
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Det är därför viktigt att agera så att övriga politiker och allmänhet i kommunen får klarhet i 
vad som försiggår.  
 

Sammanfattning 
 
Kommunen har inte lyssnat på alla de inkomna skrivelserna om Åttevägen. Ingen av 
sakägarna, skolorna, Byalaget eller övriga Hjärupsbor har fått någon eller några av sina 
önskemål tillgodosedda.  

Det är känt att utställningshandlingarna ska tas upp för beslut den 17 december och därför 
finnas tillgängliga för utskick som möteshandling innan den 5 december. Detta medför att 
kommunen redan bestämt sig för att inte heller ta någon hänsyn till de dokument som i 
dagarna skickas in av Hjärupsborna.  

Nedan finns en sammanfattning över de största felen som begåtts: 

 Felaktigt kungörelsedatum för samrådet. Samrådet måste därför göras om. 
 

 Trots att det i Samrådsredogörelsen hänvisas till texten ”Bostadsmiljöerna är barnens 
uppväxtmiljö, de är experterna och de bör engageras i det fortsatta arbetet.”, har man 
inte utnyttjat barnen som resurs och har inte heller för avsikt att göra det. Det är 
väldigt mycket fina ord utan tyngd bakom. 
 

 Det har gjorts tre trafikutredningar, som alla bygger på 10 år gamla värden. Detta är 
inte acceptabelt och inte heller trovärdigt då exempelvis den sist gjorda, Tyréns, har 
påhittade värden, p.g.a. tidsbrist vid framtagandet: ”Då tiden var kort och vi 
egentligen bara ville peka på att viss verksamhet med tillhörande trafik faktiskt 
försvinner…”  
 

 Två stycken exploatörer ska samsas om samma utrymme, vilket riskerar att medföra 
längre byggnadsprocess och därmed också större risker för skolbarnen som vistas 
strax intill. Exploateringsrätten för Åttevägen har delats upp i två delar; höghusen 
med hyresrätter och övriga bostäder. Hyresrätterna är avsedda för vem som helst. 
Argumentet om att höghusen var till för pensionärer var därför inte korrekt. 
 

 Ett stort antal områden kommer att bebyggas. Att industriområden såsom 
Åkerslundshusen och Skanskas område väster om järnvägen bebyggs snarast är 
förståeligt. Men att förtäta i den grad att nästintill alla grönområden inom de närmaste 
åren kommer att vara i byggnadsfas under samma period är inte acceptabelt. Lägg 
därtill ombyggnaden av järnvägsspåren och vägarna runtomkring. 
 

 Med så många byggnadsprojekt igång samtidigt kommer det finnas stor risk för att 
luften blir mättad av farliga partiklar, där barnen som inte har utvecklade kroppar 
löper risk för allergier etc. 
 

 Risk för buller för vart och ett av byggnadsprojekten, men med så många byggprojekt 
igång samtidigt finns risken att bullren samverkar med varandra och skapar 
vibrationer och därmed skador i bostäder. 
 

 Staffanstorps kommun har valt att hävda att det inte krävs någon 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utan att dokumentera varför. Det är därför omöjligt 
att granska beslutet. 
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 Den ena dammen efter den andre växer upp i Hjärup, för att ta hand om dag- och 
spillvatten. Problemet är att det inte finns någon samordning av dessa, utan varje 
detaljplan planerar sina egna. Vi vill se en samordning då dammarna medför en stor 
risk för våra barn i byn. 
 

 Kommunen har inte insett värdet av grönytor och hur dessa påverkar människors 
hälsa och miljö 
 

 Detaljplanen överensstämmer inte med översiktsplanen. MoS äger inte rätten att ta 
beslut som går emot KFs beslut. 
 

Felaktig kallelse 
 
Kallelsen till samrådsförfarandet har inte gått rätt tillväga.  
 
För att vara korrekt enligt PBL ska det göras en kungörelse i dagspressen samt annonsering 
på kommunens anslagstavla. 
 
I det här fallet var annonsen i Sydsvenska Dagbladet felaktig då den hänvisade till tisdagen 
den 22 augusti. Denna dag existerar inte då den 22 augusti var en torsdag, varför 
Kungörelsen borde ha gjorts om med korrekt angivelse. Detta påpekades under 
samrådsperioden för kommunen, varför de lätt hade kunnat göra en ny korrekt Kungörelse. 
Det hade inte behövt innebära mer än ett par veckors förskjutning för samrådsmötet, vilket 
med backspegelns hjälp inte hade påverkat efterföljande tidsschema någonting alls. Istället 
valde man att riskera att invånare inte kom till mötet, då man missförstått dag. 
 
Om man på en arbetsplats kallar flera kollegor till tisdagen den 22 augusti kommer det 
omedelbart en motfråga om man menar tisdagen eller den 22 augusti. Kallelsen måste då gå 
om för att alla ska vara överens om när mötet ska ske. En Kungörelse kan endast vara rätt 
eller felaktig. Den kan aldrig vara ungefär rätt. Se bilaga 1. 
 
Kommunen ber om ursäkt för sitt misstag, men PBL är inte förlåtande, varför misstaget 
endast kan hanteras genom att göra rätt och därför ska samrådet göras om. 
  

”Kommunen beklagar att det angavs fel veckodag i annonsen, däremot rätt 
datum. Dock har annonseringen varit korrekt i följebrevet, på hemsidan och i den kungörelse 
som sattes upp i Rådhuset samt biblioteken i Hjärup och i Staffanstorp. Vilket är tillräckligt för att 
inte behöva vidta åtgärder. Rätt information har uppenbarligen nått flertalet hjärupsbor eftersom 
samrådsmötet var välbesökt. Något nytt möte kommer ej att hållas.” 

 
Sanningen är att det inte heller var rätt på hemsidan, utan det var en uppmärksam Hjärupsbo 
som en dryg vecka innan samrådsmötet förmådde kommunen att ändra till rätt dag. Samma 
person konstaterade tillsammans med några andra att inga grannar kände till något om 
kallelsen, då den gjordes vid midsommartid. Och under sommaren är det väldigt få som går 
till biblioteket, då de är bortresta i omgångar p.g.a. semestrar. 
 
Personerna startade därför upp en hemsida, facebooksida och delade ut lappar till de flesta 
hushållen om mötet som skulle ske endast ett par dagar senare. Detta var enda anledningen 
till att det kom många personer till samrådsmötet.  
 
Men eftersom denna kallelse inte nådde alla och också kom väldigt sent, har garanterat ett 
stort antal Hjärupsbor inte nåtts av korrekt information. 
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I det här fallet har Staffanstorps kommun gjort ett direkt fel i ett viktigt juridiskt dokument, 
Kungörelsen. Kommunen får påpekande om felaktigheten, men väljer att inte rätta till det. 
Om detta godkänns av juridiska instanser kommer det att bli prejudicerande att det i 
fortsättningen inte är så noga med att ange rätt kallelsedag, med allt vad det innebär för hela 
rättssäkerheten. 
 

Trafik 
 
Ni har gjort en trafikutredning som inte har redovisats för Kommunstyrelsen (KS), trots deras 
beslut 2010-05-31. Ändå använder ni er av den i detaljplanens utställningsskede. Det är 
riktigt dålig hushållning av kommunens ekonomiska medel, eftersom samrådet därför måste 
göras om! 

I er samrådsredogörelse hänvisar ni alla trafikfrågor till Tekniska nämndens tankar: 
 
”Angående trafiken, så hänvisar vi er till Tekniska Nämndens yttrande i denna 
samrådsredogörelse. 
Under rubriken ”Gata och trafik” på sid 3 finns information om kommunens tankar kring 
trafiksituationen.” 

 
Där kan man läsa:  
 

”I utredning är framtaget förslag på trafiksäkerhetshöjande åtgärder på förslagen 
infartsväg. Dessa åtgärder behövs inte på grund av den nya bostadsbebyggelsen och 
den ökningen av trafik som det medför.” 

 
”Åttevägen är tänkt att omgestaltas…” 
”Korsningen Åttevägen/Slättvägen föreslås trafiksäkras….” 
 
”I samband med att detaljplanen byggs ut, kommer åtgärder på Klockaregårdsvägen 
att genomföras. 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.” 
 
”Säkra trafiklösningar” - Åtgärder för upprustning av Klockaregårdsvägen ingår inte i 
detaljplaneuppdraget.  
 

Ovanstående formuleringar om att det inte behövs några trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
eller att utredningen inte ingår i planearbetet går stick i stäv med vad KS har beslutat: 
 

”… varvid vid detaljplanearbetet särskilt skall beaktas trafiksituationen, vilket skall 
redovisas för kommunstyrelsen…”  

 
Ett sådant beslut är taget för att KS vill se en färdig trafikutredning, vilken ska godkännas av 
KS, innan MoS får anta detaljplanen.  
 
Samrådsunderlaget innehåller inga konkreta åtgärder utan har väldigt mycket lösa 
formuleringar, vilket i sig inte innebär något annat än ord.   
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Istället skulle kommunen med ord och bild beskrivit hur man har tänkt sig. Vi är nu i fasen 
”Utställning” och då är det som ordet beskriver, tänkt att kommunen ska ställa ut sina idéer 
så att vi invånare har något konkret att ta ställning till. 
 
Som invånare känns det som om kommunen redan har bestämt sig och att våra åsikter inte 
har någon påverkansmöjlighet. Detta är helt emot andemeningen med lagen och 
utställningsperioden. 
 
På Staffanstorps kommuns hemsida så skrev en privatperson september 2013, under 
rubriken Åttevägen följande: 
 

”Är Trafikutredning Åttevägen 2011” tillförlitlig eller undermålig? 

Efter massiv kritik mot översiktsplanen för Hjärup runt 2010 valde Staffanstorp 
kommunen att göra om den trafikutredning som slutförts under 2008. Under 2011 gav 
kommun konsultfirman Ramböll Sverige AB i uppdrag att utreda framtida trafikflöde till 
och från Åttevägen. Detta står i uppdragsbeskrivningen. 

”Trafikutredningens huvudsyfte är att belysa det framtida Åttevägenområdets 
trafikförsörjning och konsekvenser på omgivande befintlig bebyggelse, både bilvägar 
och cykelvägar. ….” 

Vad blev då resultatet? 
Jo Ramböll kom fram till att trafiken på Klockaregårdsvägen skulle öka med ca 50% 
baserat historiska siffror. 

Hur gjordes denna analys? 
I rapporten kan man läsa följande 

- 100-120 nya bostäder planeras 
- Varje bostad uppskattas genererar ett bilflöde om 6-7 bilresor per dygn 
- En trafikmätning, från 2008, där det framgår att trafikintensiteten på 

Klockaregårdsvägen var 1280 fordon per dygn vid tiden för mätning. 
 
Beräkningen är mycket enkel och ser ut på följande sätt 

- Trafikökning: 100-120 bostäder multiplicerat med 6-7 bilresor per dygn ger 600 till 840 
fler fordon per dygn. 

- Detta resultat delat med 1280 ger 47-66 procents ökning (som man avrundat till ca 50 
%) 
 
Jag vill påstå att den kvalitativa höjden i denna utredning från Ramböll inte är högre än 
en simpel multiplikation och att uppgiften med fördel skulle kunna ha lämnats över till 
barnen i Hjärups skolor som ett projektarbete i samhällskunskap. 
Varför övergav man då den tidigare utredningen från 2008, utförd av konsultfirman 
WSP Sverige AB? Antagligen för att denna utredning hade med framtida estimat på 
hur trafikflödet på Klockaregårdsvägen skulle påverkas. Utredningen visar att trafiken 
öka med 5,4% per år för att landa på 1700 fordon per dygn och detta utan att 
utbyggnaden av Åttevägen är medräknad! 
Lägger vi till bidraget från Åttevägen, ~700 fordon per dygn, får vi i stället att 
trafikintensiteten ökar med ca 1400 fordon till totalt 2680 per dygn år 2025. Omräknat 
blir detta en ökning med 109% 
 
Var har då Ramböll alternativt Staffanstorps kommun brustit? 
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1) Ramböll har redan innan man drar igång utredningen reducerat uppdraget till att inte 
omfatta framtida trafikökning orakad av annan tillväxt utanför Åttevägen. Såhär skriver 
Ramböll under ”1.2 Avgränsningar” i sin rapport. 
 
”Trafiktillskott av eventuella ytterligare exploateringar utöver Åttevägenområdet har inte 
behandlats i detta arbete. Utredningen berör enbart anslutningar fram till området, inte 
inom eller förbi området.” 
 
2) Staffanstorps kommun har inte fått den utredning man betalt för genom att rapporten 
inte uppfyller kravställningen och inte tar hänsyn till känd framtida expansion. 
 
3) Staffanstorps kommun har gjort dubbla utredningar som pekar på olika resultat och 
valt att redovisa den som inte tar hänsyn till framtida och känd tillväxt Hjärup. 
 
4) Rambölls uppgifter bygger på gamla mätningar från åren 2004 – 2008 och tar inte 
med den tillväxt som varit fram till utrednings färdigställande. 
 
5) Ingenstans går att läsa om dynamiska effekter som blir ett resultat av att man 
öppnar upp för biltrafik till Åttevägen och längsmed Åttevägen. När barn och föräldrar 
märker att trafikintensiten ökar i centaral Hjärup så kommer också fler att använd bil för 
lämna och hämta sina barn. Vi får på detta sätt en “ond” spiral där ökningen av 
trafikflödet är självgenererad. Kanske bör man lägga till ytterligare 50% trafiktillväxt på 
grund av dessa dynamiska effekter och vi är då uppe på en ökning som ligger närmre 
150% (att jämför med de 50% som utredningen pekar på). 
 
Sammanfattningsvis vill jag avsluta med att Rambölls utredning inte är annat än en 
simpel multiplikation förklädd i ett 34 sidigt dokument. Ingen hänsyn tas till planerad 
tillväxt på annat håll i Hjärup och inga dynamiska efftekter finns med i beräkningarna. 
Och detta utgör grunden till Hjärups framtida planering! 
 
Svaret på frågan i rubriken är naturligtvis att ”Trafikutredning Åttevägen 2011” är ytterst 
bristfällig och allt annat än tillförlitlig 
 

En annan person har låtit göra en kontroll hos en konsult som arbetar med denna typ av 
frågor. Även denna miniutredning härstammar från september 2013. 
 

”I ”Presentation Samradsmöte Attevägen 2013-08-22 (PDF)” presenteras siffror på 
framtida ökad trafik på Klockaregårdsvägen som är direkt felaktiga. I presentationen 
hävdas att trafikökningen blir 560 fordon per dygn. Denna siffra kommer från 
Trafikutredning för Åttevägen 2011 (PDF) och tar enbart upp bidraget från de nya 
bostäderna på Åttevägen. Ingen hänsyn tas till Trafikplan 2007 (PDF) som gör anspråk 
på att visa ökade trafikflöden orsakad av den totala utbyggnaden i Hjärup fram till 2025.  
 
Men inte heller denna trafikutredning är fullgod, man har helt utelämnat dynamiska 
effekter orsakade av att barn inte längre kan röra sig fritt i centrum som vi gjort i alla år. 
Med dynamiska effekter menar jag trafik orsakad av att föräldrar heller väljer att köra 
sina barn inom by än att låta dem röra sig fritt. Summerar vi de olika bidragen får vi 
följande för Klockaregårdsvägen år 2025. 
 
Bidrag från ”Trafikplan 2007”: 1700 
Bidrag från ny bebyggelse för Åttevägen: 560 
Bidrag från dynamiska effekter: 500 (mitt estimat) 
Summa: 2760 
 
Detta ska vi jämföra med trafikmätningen från 2008 som visade 1280 fordon per dygn. 
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Totalt blir detta 2760/1280 = 2,16 => En ökning med 116%. 
 
Detta är långt ifrån det information som presenterades vid samrådsmötet den 22/8 
2013 som därmed ger en kraftigt förskönande bild av det framtida läget.” 

 
Ovanstående information är oroväckande, när två helt oberoende källor kommer fram till helt 
olikt resultat än de tre trafikutredningar som gjorts av kommunen. 
Trots att informationen varit känd hos kommunen har den inte hanterats och ej heller 
besvarats. 
 
Lite historik: 

 
2010-05-31 beslöt KS att MoS skulle utarbeta en detaljplan för Åttevägen,  
…”varvid vid detaljplanearbetet särskilt skall beaktas trafiksituationen, vilket skall 
redovisas för kommunstyrelsen” … 
 
När det beslutet togs fanns en utredning gjord av WSP Samhällsbyggnad, ”Trafikplan 
för Hjärup” 2007-11-30, reviderad 2008-03-12.  
KS tog alltså ingen notis om detta. 
 
2011-04-27 beslöt MoS att upprätta ett förslag till detaljplan och man upprepade KS 
beslut om trafikutredning. 
 
2011-05-26 skrev Ramböll ett PM, ”Trafikutredning Åttevägenområdet” som baserade 
sig på samma trafikmängder som WSP Samhällsbyggnad använde sig av och som 
uppmättes åren 2004 och 2007.  
 
2013-06-12 beslöt MoS följande: 
 
”Kommunstyrelsen beslöt 2010-05-31 att uppdra till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden att utarbeta detaljplan för Åttevägenområdet i Hjärup i 
enlighet med vad som framgår i kommunens översiktsplan – Framtidens kommun 
perspektiv 2038.  
Vid detaljplanearbetet skall särskilt trafiksituationen beaktas, vilket skall redovisas för 
kommunstyrelsen.” 
 

Ännu har ingen trafikutredning redovisats för KS.  
 
Därför var det väldigt märkligt när Tyréns 2014-10-20 tog fram dokumentet ”Granskning av 
trafikutredning Åttevägenområdet, Hjärup”. Ett dokument som enbart har till syfte att säga att 
det som Ramböll gjorde 2011 på de gamla siffrorna från 2004 och 2007 fortfarande gäller! 
Man använder sig alltså bl.a. av 10 år gamla värden! 
 
Sedan har man sagt att den trafikmängden som försvinner när vårdcentralen och IP försvinner, 
motsvarar mängden ny trafik (6 resor *88 fastigheter = 528). 
 
Tyréns hävdar att vårdcentralen får dagligdags besök av 100-300 bilar, trots att vårdcentralen 
själva säger att man inte har mer besök än 100-150 personer per dag! Och då vet vi som bor i 
byn att minst hälften tar sig dit per cykel eller gåendes, då P-platserna är ytterst få. 
 
Vårdcentralens svar: 
 

”Detta är inte helt lätt att svara på då inte alla besök registreras, en del kan tex vara 
personer som kommer med remiss för provtagning och då registreras de inte hos oss. 
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Mellan tummen och pekfingret, någonstans runt 100-150 besök per dag. Långt i från 
alla som kör bil hit dock.” 

 
Tyréns hävdar också att 150 bilar till fotbollsplanen försvinner dagligdags måndag-fredag i 
och med att IP flyttas!  
 
Deras slutsats blev: 

 
”Totalt sett kan därmed det befintliga trafikflödet på Klockaregårdsvägen minska med 
åtminstone 250-450 fordon/dygn, vilket i stor utsträckning motverkar det tillskott 
utbygganden av Åttevägenområdet ger.” 
 

Tyréns som är experter borde veta att alla som flyttar in på Åttevägen kommer åka iväg till 
sina jobb under den timman på morgonen då det är maximal trafik utefter 
Klockaregårdsvägen.  
 
Dessa fordonsrörelser går aldrig att jmf med trafik till vårdinrättningen som kommer löpande 
under dagen, eller fotbollsträningar för seniorer som pågår när skolbarnen finns inomhus. 
 
Tekniska nämnden beskriver det hela korrekt, då de säger som det är – det finns inga värden 
framtagna för bilar till vardagsträningar på gamla IP. 
 

”Nuvarande trafikmängd till idrottsplatsen är inte heller avräknad då den trafikmängden 
inte är mätt utan ingår i totalmätningen för vägarna.” 

 
Det innebär att de värden som Tyréns hänvisar till i sin trafikutredning inte är korrekta, utan 
enbart gissade. Detta intygar Tyréns själva efter kritik framförts gentemot deras siffror. 
 

”Siffran är hämtad från den kompletterande trafik- och bullerutredning, daterad 2014-
05-09, som vi genomfört för Hjärup NO och den nya idrottsplatsen. Då tiden var kort 
och vi egentligen bara ville peka på att viss verksamhet med tillhörande trafik faktiskt 
försvinner också så tog vi siffran rakt av under antagandet att det var samma 
verksamhet som flyttade från gamla till nya idrottsplatsen.” 

 
Att de små barnen som tränar fotboll har sin verksamhet på Skånebyn och därför skjutsas dit 
och inte till gamla IP, har därför hanterats felaktigt i Tyréns utredning. 
 
Vi måste få till en ny utredning med dagsaktuella siffror och som har barnens intressen i 
första rummet. 
 
Under byggskedet kommer barnen inte att kunna ta sig till och från skolan på ett säkert sätt. 
Trafikverket skriver att barn är rädda för bilar. 
 

”Barns rädsla  
Barn är rädda och oroliga för trafiken. I en intervjustudie (Björklid, 1992) av ett 
hundratal elever (åk 2, 5 och 8) berättade drygt hälften av barnen att de kände sig 
rädda för bilarna eller trafiken. Det som skapade oro och ängslan var faktorer i miljön. 
För det första, regler följs inte. Barnen gav exempel på bilister som körde mot rött, 
cyklister och mopedister som körde på gångstråk eller bilister som körde in på 
lekgårdar. För det andra, kände barnen oro då sikten var skymd, t.ex. dålig snöröjning 
och då häckar inte klipptes ordentligt. Buller och avgaser var en tredje källa till oro och 
rädsla. För det fjärde, erfarenhet av trafikolycka eller tillbud var också oroskapande.  

10 
 

Jag höll på att cykla in i en bil som åkte inne på gården, fast dom inte får åka in... Jag 
var väl fem, sex år – jag såg inte bilen – den kom från sidan. (Pojke, 14 år)  
 
Barn utsätts för åtskilliga incidenter fastän de har betett sig helt rätt. Även om 
föräldrarna har visat barnen hur de skall bete sig i trafiken, så är detta ändå inte 
tillräckligt för barnens säkerhet och trygghet.  
 
Magelund (1992) har i Odense kommun studerat de risker barn (7-14 år) utsätts för 
som oskyddade trafikanter och bl.a. använt sig av barnen själva som informatörer. 
Åtskilliga exempel ges hur barn i uppenbart säkra miljöer dagligen upplever fara och 
ängslan då de rör sig i sin närmiljö. Barnen berättade om tillfällen då de själva har varit 
inblandade i en trafikolycka, incident eller bevittnat en sådan. Magelunds slutsats är 
bl.a. att trafiksäkerhet är något mycket mer än det som kan registreras från 
polisrapporter och olycksskadestatistik. Barn vet något som är "mer" och de är villiga 
att delge sina erfarenheter och kunskap till andra.” 
 

http://www.trafikverket.se/PageFiles/44605/forskning_om_barn_och_trafik_pia_bjorklids_fors
kningssammanstallning.pdf 
 
Då barnen vet mer om trafiken i närområdet, eftersom de vistas dagligdags i miljön runt 
skolan, är det viktigt att fråga dem om deras erfarenheter. Och på grund av kunskapen om 
barns rädsla för bilar, måste man göra en utredning på hur man kan säkerställa barnens 
säkerhet i samband med byggnation. Och det kan man endast göra genom att fråga barnen, 
om det ska vara en seriös undersökning.  
 
Vid byggnationen kommer det troligtvis att kunna köras in till området via olika vägar och 
vilken väg ska man välja? Det får inte bli leverantörens tyckande som styr, för att en väg är 
enklare att köra. Säkerheten måste komma före! Därför måste detta utredas och därmed 
vara en delmängd i en MKB. 
 
Man måste tänka på att barnen vistas bara några meter ifrån byggarbetsplatsen, genom att 
befintliga skolor ligger direkt intill. 
 
På grund av byggnationerna kommer det säkerligen att bli begränsad sikt. Och eftersom 
detta sker intill skolorna med mycket barn i rörelse, blir detta en dålig kombination. 
 
De varningsklockor som ringer, måste tas på fullaste allvar.  
Om en MKB görs, ska trafiksituationen i området ingå som en delmängd. Att kommunen, 
trots varningsropen, inte ens dokumenterar varför man inte tänker göra någon MKB, är 
allvarligt. 
 
Följande allvarliga trafikförändringar blir det för barnen runt Hjärupslundsskolan: 
 

 Tåg- och Åttevägen bebyggs. 
 

 Kommunen har för avsikt att bygga västerut, österut och söderut runt Hjärupslundsskolan 
och föra in mycket trafik i direkt anslutning till skolan.  
 

 Kommunen har även för avsikt att bygga den längsta raksträckan i Hjärup, då man tänker 
förbinda Hjärupslundsskolan rakt österut mot Lundavägen. P.g.a. vägens utseende och att 
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alla tunga transporter till skolan kommer att ledas in via den vägen, kommer den att bli 
väldigt farlig. 
 
När man betänker Hjärupslundsskolans elevers kommande situation, inser man att man inte 
kan se Åttevägen som en enskild detaljplan. 
  
En ny trafikutredning måste göras som tar hänsyn till antal fordonsrörelser per timma och 
dygn runt det aktuella området. Utredningen ska utgå från och beakta barnperspektivet.  
 
Trafikutredningen måste också utgå från själva byggperioden med lastfordon, också 
beroende på vilken väg som kommer att användas för byggnationen, med rörelsemönster vid 
dygnets olika timmar. Och då inte bara Åttevägen, utan också Tågvägen samt 
genomfartsleden från Lundavägen. 
 
Det finns alldeles för många oklarheter angående trafiken i samband med nybyggnation vid 
Åttevägen. Självklart kommer hela den nya situationen runt Hjärupslundsskolan påverka 
människors hälsa och miljö. En MKB måste därför göras och vara med som en delmängd i 
ett samrådsförfarande. 
 
Ett av de argument som finns angående läget för Åttevägen är närheten till järnvägen. Idag 
känner vi till att det väldigt ofta är störningar, varför tågen inte alltid går som planerat. Och då 
väljer den resande ändå gärna bilen, med allt vad det innebär. Det skulle vara väldigt 
intressant om det gjordes en analys på hur många Hjärupsbor som egentligen nyttjar 
pågatåget till jobbet, eftersom det på perrongen till stor del är skolungdomar som reser. 
 
 

Barnperspektivet 
 
I samrådsredogörelsen går det att läsa en text som kan anses som en beskrivning på att 
man tagit hänsyn till barnen.  Problemet är att det endast är ord och att det inte finns någon 
verklighet bakom. 
 

”Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som 
omfattar hela kommunens yta, ett handlingsprogram som uttrycker kommunens vilja 
när det gäller användning av mark och vatten och bebyggelseutveckling för att nå det 
övergripande målet: att skapa en god livsmiljö. I den fördjupade översiktsplanen för 
Hjärup – på vilken detaljplanen grundas – finns barnperspektivet beskrivet. Du kan läsa 
mer på staffanstorp.se (kommunen/översiktplan, välj dokumentet Fördjupning Hjärup 
underlag, s. 43 och 51). Plan- och bygglagen ställer inga krav på 
barnkonsekvensanalyser eller barnchecklistor. Barn omfattas i denna lag av begreppet 
människor och all planering ska enligt lagen ta hänsyn till människors livsmiljö, hälsa 
och säkerhet.” 

 
Vad står på sid 43? 
 

”Barnperspektiv 
Barn lever i en fantasivärld, inte bokstavligt talat men bildligt. Det som vuxna upplever 
som trappor, murar, cykelställ eller lyktstolpar kan i barnens värld vara något helt 
annat. Barn letar omedvetet efter saker att leka med, cykelställ blir en klätterställning, 
en låg mur blir en balansutmaning, pinnar blir till svärd och en bortkastad 
läskedrycksburk till en fotboll. Barnens sätt att förhålla sig till omgivningen bygger i 
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mycket på deras fantasi och även om alla vuxna en gång varit barn är det väldigt få 
vuxna som kan sätta sig in i hur barnens värld fungerar. 
 
Ett barn orienterar sig också på ett annorlunda sätt i vår gemensamma offentliga miljö. 
Vuxna följer mönster och skyltar medan barn använder sina sinnen på ett annat sätt, 
starka vägvisare i barnens värld kan vara bagerier, fiskaffärer eller byggarbetsplatser. 
Företeelser som doftar eller låter mycket blir en vägvisare för barnen. 
Träd och gröna miljöer är väldigt viktiga för barns utveckling och välbefinnande. Ett bra 
klätterträd utmanar barnens förmåga att klättra (koordination och styrka) samtidigt som 
barnet kan sitta i lugn och ro för en stunds viktiga tankar uppe i trädets krona. Ett riktigt 
bra klätterträd blir också en viktig informationsbit att förmedla vidare till andra barn. 
Grönytorna och träden är också viktiga för barnens upplevelse av årstidsväxlingarna. 
Ett barns väg till skolan kan variera med humöret. Inte sällan finns det en väg för glada 
dagar, en andra för sura dagar och kanske en tredje för ledsna dagar. Vägen blir en del 
av målet och upplevelsen. Längs den ena kanske man kan läsa nummerskyltar på den 
förbipasserande trafiken och bilda nya ord av bokstäverna. Den andra kanske passerar 
något vackert träd, hus, en spännande återvinningsstation eller något annat 
fantasieggande. 
Variationsrika och fantasifulla miljöer med inslag av bostäder, verksamheter och 
grönytor tilltalar både vuxna och barn men på helt olika sätt.” 

 
Vad står på sid 51? 
 

”Att tänka på i fortsatt planering 
Barn och unga: 
Barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin tid i närheten av bostaden, härifrån 
görs de första upptäckterna. Avskilda platser som inte alltid behöver vara kända av de 
vuxna är viktiga för barn och unga, samtidigt som kontakten med vuxna också bör 
betonas. Bostadsmiljöerna är barnens uppväxtmiljö, de är experterna och de bör 
engageras i det fortsatta arbetet. Säkra skolvägar och gröna miljöer som stimulerar 
barnens fantasi är viktiga frågor att ta med sig i det fortsatta arbetet.” 

 
Idag finns det inget lagkrav på att man måste följa Barnkonventionen. Det är därför inte 
straffbart att låta bli att följa konventionen. Detta argument skulle kunna anföras av enskilda 
medborgare, men inte av en kommun som ska företräda medborgarna och som själv påstår i 
alla sina dokument att det är viktigt att följa Barnkonventionen. Bilaga 2.  

 Sverige har ratificerat konventionen, vilket innebär att man har förbundit sig att följa 
den. Och Staffanstorps kommun är i allra högsta grad en delmängd av Sverige. 
 

 Det pågår för närvarande en utredning om att göra Barnkonventionen till svensk lag, 
som ska redovisas senast under mars 2015. Och det finns idag en politisk majoritet 
för att bifalla en sådan lag, då S, Mp, Fp, C, Kd och V alla har sagt ja till en sådan lag. 
M avvaktar tills utredningen är klar. 
 

 Högsta Domstolen beslöt i november 2013 att för första gången i Sverige döma till 
förmån för Barnkonventionen, angående ett fall i Tomelilla där en familj hade en tvist 
med Skattemyndigheten. Eftersom Skattemyndigheten är en ”tung” instans, visar det 
på den starka vilja som finns att följa Barnkonventionen. 
 

 Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram direktiv för hur man ska hantera 
barnens rätt i samband med detaljplaner.  
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 2010-06-23 gjorde Regeringen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) ett förslag till strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige som slutade i en 
handlingsplan. 
 

 År 2010 antogs en lag som föreskriver att det på varje skola ska finnas ett forum för 
elevinflytande. Men barnen har ändå inte blivit tillfrågade, trots att ett av Hjärups 
Skolas och Hjärupslundsskolans verksamhetsområden försvinner. 
 

 ”Barn och ungdomar kan inte föra sin egen talan på samma sätt som vuxna. Därför 
behöver alla som arbetar med dem bevaka deras bästa åt dem.” 
http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj 
 

 De Mänskliga rättigheterna är en annan konvention som är fastställd av FN. Skulle 
Staffanstorps kommun kunna få en detaljplan att vinna laga kraft om det visade sig 
att man inte följde de Mänskliga rättigheterna? 

 
Detaljplanearbetet måste göras om då barnperspektivet inte har beaktats i den nuvarande 
planen. Arbetet måste tas om från början för att förhindra att efterkonstruktioner stressas 
fram vad avser barnperspektiv med mera. 
 
I detaljplanen behandlas överhuvudtaget inte barnens situation.  
 
I Länsstyrelsen för Västra Götalands text ”Barnkonventionen i den fysiska planeringen” från 
dec 2009 kan man läsa: 
 

”Barnets bästa ska alltid sättas i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Det 
finns dock ingen fastställd definition av vad som är barnets bästa. Barnets bästa måste 
avgöras i det enskilda fallet. I Plan och bygglagen finns regler för medborgarnas 
inflytande i planprocessen. Lagen skiljer inte på barn och vuxna, alla medborgare ska 
ha lika rätt att lämna sina synpunkter i samrådsskedet. Lagen ger möjlighet att påverka 
men kräver att individen tar ett eget ansvar att delta i samhällsprocessen. De flesta 
samrådsparter är vuxna till exempel statliga myndigheter, kommunala förvaltningar och 
fastighetsägare. För att få in barnperspektiv i planeringen krävs att kommunerna själva 
bjuder in eller tar kontakt med barn. Självklart är det viktigt att barn och unga får ett 
reellt inflytande. De får inte användas som ”dekoration” eller som PR-redskap för 
beslutsfattare.” 

 
2010-06-23 gjorde Regeringen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting ett 
förslag till strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Man kom fram till ett antal 
punkter, där de viktigaste för detaljplanen spaltas upp nedan. 
 

1. All lagstiftning som rör barn ska utformas i överensstämmelse med 
barnkonventionen.  
 
3. Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem.  
 
4. Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken.  
 
6. Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rättigheter 
och omsätta denna kunskap i berörda verksamheter.  
 
9. Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett 
barnrättsperspektiv. 

 
I ett faktablad från www.barnombudsmannen.se kan man läsa: 
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”För att man ska kunna bedöma barnets bästa måste barnet själv ges möjlighet att 
framföra sina synpunkter. För att barnets bästa ska kunna tillgodoses måste barnets 
åsikter tillmätas betydelse. Först när barnet själv fått uttrycka sina åsikter och de tas 
med i besluten, kan barnets bästa i egentlig mening lyftas fram och sättas i främsta 
rummet. 
 
Barn har olika förutsättningar och behov beroende på bland annat kön, ålder, 
socioekonomiska förhållanden, kulturell och etnisk bakgrund och eventuella 
funktionshinder. Det som är det bästa för ett barn i en given situation är inte 
nödvändigtvis det bästa för ett annat barn. Det som gynnar en grupp barn kan 
missgynna en annan och så vidare. Det gäller alltså att finna sätt att hantera dessa 
olika perspektiv på såväl individ- som gruppnivå med utgångspunkt i varje enskild 
situation. 

 
Det kan också finnas motsättningar mellan ett eller flera barns bästa och andra 
samhällsintressen. I de fall då barnets eller barnens bästa har fått ge vika för något 
annat intresse är det särskilt viktigt att analysen och besluten finns dokumenterade så 
att det framgår vad som har legat till grund för prioriteringen. Det är också av största 
vikt att barnets eller barnens egna åsikter och önskemål förs fram och dokumenteras.” 
 

I samband med samrådsredogörelsen ställdes frågan om det finns några undersökningar 
dokumenterade angående barn i Hjärup? Och det undrades också om dessa i så fall använts 
i uppbyggnaden av detaljplanearbetet för Hjärup? 
 
Kommunen har inte svarat på denna viktiga fråga och den enda signalen som sänds ut är att 
kommunen har tagit hänsyn till barnen. Men det finns inte en enda dokumentation som 
styrker detta påstående. 
 
I samband med samrådsmötet gjorde barnen i Hjärups skola en egen namninsamling för att 
få kommunen att lyssna på dem. 400 barn gjorde ett gemensamt upprop. Efter påtryckning, 
ett halvår efter att man mottagit namninsamlingarna, sade kommunen att man inte glömt bort 
barnen och att de skulle få svar i samband med samrådsredogörelsen.  
 
I samrådsredogörelsen kan man läsa:  
 

”Övriga som ej fått sina synpunkter tillgodosedda” 
Namninsamling med ca 90 underskrifter från barn och vuxna 
Namninsamling från elever på Hjärups Skola 

 
Ovanstående är den enda kommunikationen från kommunen gentemot barnen! 
Och ändå hänvisar kommunen till sidor i översiktsplanen som visar på hur man ska bete sig 
mot barnen, för att förmå läsaren att tro att man gjort som man säger!  
 
Det är uppenbart att ansvariga för detaljplanen inte förstått värdet av denna mark för barnen 
eller hur starkt det påverkar deras miljö. När ett barn gör något så ovanligt som att engagera 
sig i vuxenvärlden och samlar in namn för att få uppmärksamhet och att Staffanstorps 
kommun i det skedet har valt att inte ens svara dem! Då har man svikit barnen! 
 
När ska barnen få riktiga svar på sina frågor? 
 
På Boverkets hemsida kan man läsa: 
 

”Ett verktyg för att ta hänsyn till barns åsikter kring stadens utemiljö, har forskare vid 
SLU utvecklat. Det bygger på en kartbaserad metod för fysisk planering med barn och 
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unga i centrum. Genom planeringsverktyget ”Barnkartor i GIS” (geografiskt 
informationssystem) kan planerarna få tillgång till barnens kunskap om och intresse för 
sin närmiljö på många olika teman. Det gäller exempelvis barnens favoritplatser eller 
farliga platser, var man träffar kompisar och förslag till förändringar. Vilka vägar som 
barnen nyttjar för att ta sig till skolan och vilka platser som skolan använder för 
undervisning och transport är annat som redovisas. Metoden gör det möjligt att öka 
barns inflytande för utemiljön. Sedan har planerarna och politikerna det slutliga 
ansvaret för att använda kunskapen i enlighet med FN:s konvention om barnets 
rättigheter. För den som vill ha tips och idéer på hur det går att involvera barn och 
ungdomar i samhällsplaneringen har Boverket gett ut en skrift, Unga är också 
medborgare – om barns och ungdomars inflytande i planeringen, som går att beställa 
från Boverkets hemsida, www.boverket.se” 
 

Kommunen måste använda sig av goda metoder för att involvera barnen i Hjärup och 
därigenom ta hänsyn till deras rörelsemönster, lekplatser, samlingsplatser, trafikrisker etc 
och om hur de skulle vilja ha det i vår by. 
 
Området borde reserveras för skolornas verksamhet och för rekreation/sport/idrott. Skolan 
måste prioriteras framför bostadsbyggande. 
 
Länsstyrelsen för Skåne skriver: 
 

”I Plan- och bygglagen finns regler för medborgarnas inflytande i planprocessen. Lagen 
skiljer inte på barn och vuxna, alla medborgare har lika rätt att lämna sina synpunkter i 
samrådskedet. Lagen ger möjligheten att påverka, individen har ett eget ansvar att 
delta i samhällsprocessen. Vi förlorar inget på att ta tillvara barns och ungas kunskaper 
och erfarenheter i den fysiska planeringen. Tvärtom får man ett mycket bättre underlag 
för sin planering. Vuxna vet inte alltid bäst om frågor som rör barn och unga!” 
 

Den sistnämnda formuleringen är egentligen basen till hela den här frågeställningen. Om de 
vuxna i Staffanstorps kommun hade insett att de inte alltid vet bäst, hade deras underlag sett 
annorlunda ut och en naturlig konsekvens hade varit att man hade frågat barnen om vad de 
anser om detaljplanen och eventuella kompensationsåtgärder etc. 
 
Det tål att upprepas länsstyrelsen i Västra Götalands kommentar: 
 

”Självklart är det viktigt att barn och unga får ett reellt inflytande. De får inte 
användas som ”dekoration” eller som PR-redskap för beslutsfattare.” 

 
 
Detaljplanen överensstämmer inte med översiktsplanen.  
 
I PBL kapitel 5 angående ”Antagandet av en detaljplan”  
 

27 § En detaljplan ska antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får uppdra åt 
kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan som inte är av stor vikt eller 
har principiell betydelse.  
 

I PBL 4 kapitlet § 33.5 står det ”om planen avviker från översiktsplanen, på vilket sätt den i 
så fall gör det och skälen för avvikelsen.” 
Samrådsredogörelsen har inte angivit skälen för avvikelsen, varför vi som invånare i byn inte 
har något att förhålla oss till varför förändring har skett. 
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Det har förekommit ett stort antal brister i förberedandet av detaljplanen om man ser på de 
riktlinjer som KF har beslutat. Därför vill vi att detaljplanen måste beslutas av KF och inte av 
MoS. I PBL 5 kapitel 27 § står det: 
 

”En detaljplan ska antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får uppdra åt 
kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan som inte är av stor vikt eller 
har principiell betydelse.” 

 
I samrådsredogörelsen kan man läsa: 
 

”Bebyggelsens utformning” - Den fördjupade översiktsplanen för Hjärup är vägledande. 
Avvägningar och bedömningar har gjorts i planarbetet. Kommunen har konstaterat att 
platsen och dess förutsättningar lämpar sig för två hus i upp till 4 våningar utan att 
frångå intentionerna i föp:en. 

 
Höghusen ligger utanför Översiktsplanens område. 
 
Eftersom detaljplanen skiljer sig från översiktsplanen och det inte finns någon förklaring till 
varför den gör det, är det viktigt att KF själva får ta beslutet om antagande av detaljplanen. 
 

Skola 
 
Båda de befintliga skolorna, Hjärups Skola och Hjärupslundsskolan, är redan idag 
trångbodda och har begränsade skolgårdar för barnen att vistas på. Dessa skolgårdar är 
redan idag under all kritik och har redan minskat i storlek genom barackbyggen och liknande. 
Detta medför extra stort behov av befintliga grönytor tills en ny skola är byggd.  
 
Åttevägens område används dagligdags av skolelever antingen under rast eller under idrott 
och detta ger direkt konsekvenser på skolornas verksamhet och dess barn. 
Kommunen har ett ansvar att se till att inte pedagogers och skolbarns arbetsmiljö påverkas 
av bygget. Men det är i sig en omöjlig ekvation eftersom grönytor som påverkar en människa 
positivt tas bort. Istället inskränks rörelseområdet och biltrafik förs in. 
 
Barnens nyfikenhet är svår att stoppa. Hur kommer byggområdet att planeras? Kommer allt 
att vara inhägnat under byggtiden? 
 
Och eftersom Hjärupslundsskolans verksamhetsområde starkt kommer att begränsas via 
detaljplaner för Tåg- respektive Åttevägen och nu också Hjärup NO och dess planerade väg 
från Lundavägen upp till skolan, varken kan eller får kommunen se varje detaljplan som en 
egen liten enhet. Man måste lyfta blicken och se helheten om hur detta kommer att påverka 
barnen i området angående nya risker och kommande daglig verksamhet. 
 
Hjärups Skola och Hem- och Skolaföreningen skrev ett oroligt dokument i samband med 
samrådsmötet för Åttevägen. Bilaga 4. 
 
Ovanstående är ytterligare ett argument för att det måste göra en fullständig MKB och 
därmed backa hela processen tillbaka till ett nytt samrådsförfarande. 
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Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
 
Både under och efter byggnation kommer barnens rörelser begränsas, varvid det finns stor 
risk att deras hälsa och miljö försämras kraftfullt. En MKB är därför en förutsättning för att 
kunna garantera minimal påverkan. 
 
Staffanstorps kommun har gjort bedömningen att det inte behövs någon MKB, i samband 
med byggnation av Åttevägen. Problemet är att det inte finns någon skriftlig dokumentation 
om hur man kommit fram till detta. 

Vad händer om det i efterhand visar sig att det skapas problem i samband med 
nybyggnationen? Och om man hade gjort en noggrann MKB, hade det funnits möjlighet att 
upptäcka sådana brister. Vem blir då ansvarig? 

Att enbart skriva in en schablonskrivning i ett dokument är inte trovärdigt. Om man däremot 
har gjort en skriftlig bedömning om varför det inte behövs någon MKB, går det i alla fall i 
efterhand att göra en bedömning om Staffanstorps kommun har gjort vad som krävs inför en 
nybyggnation. 
 
I Miljöbalken, bilaga 4 står det: 
 

Bilaga 4 
Bedömningskriterier 
1. Planens eller programmets karaktäristiska egenskaper 
I bedömningen skall särskilt beaktas i vilken utsträckning planen eller programmet 
a) anger förutsättningarna för verksamheter eller åtgärder när det gäller plats, art, 
storlek och driftsförhållanden eller genom att fördela resurser, 
b) har betydelse för andra planers eller programs miljöpåverkan, 
c) har betydelse för integreringen av miljöaspekter särskilt för att främja en hållbar 
utveckling, 
d) innebär miljöproblem som är relevanta för planen eller programmet, eller 
e) har betydelse för genomförandet av gemenskapens miljölagstiftning. 
 
2. Typen av påverkan och det område som kan antas bli påverkat 
I bedömningen skall särskilt beaktas 
a) sannolikheten, varaktigheten och frekvensen av påverkan och möjligheten att 
avhjälpa den, 
b) påverkans totaleffekt, 
c) påverkans gränsöverskridande art, 
d) riskerna för människors hälsa eller för miljön, 
e) påverkans storlek och fysiska omfattning, 
f) vilken betydelse och sårbarhet som det påverkade området har på grund av intensiv 
markanvändning, överskridna miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller speciella särdrag i 
naturen, och 
g) påverkan på områden eller natur som har erkänd nationell, gemenskaps- eller 
internationell skyddsstatus. Förordning (2005:356). 
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Kommunen har inte sett detaljplanen för Åttevägen som en delmängd bland många andra 
detaljplaner i området, utan hanterar varje detaljplan för sig. Detta är enligt Miljöbalken inte 
ett korrekt sätt. Och med tanke på Hjärupslundsskolans utsatta läge är det viktigt med en 
ordenlig genomlysning om hur kringliggande detaljplaner kommer att påverka elevernas 
situation.  
 
Socialstyrelsen säger i sin skrift ”Socialstyrelsen – Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 
2013” (Kapitel 9, Barns fysiska miljö, sid 267) 
http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/kap-9-barns-fysiska-miljo.pdf 
 

”Barn väljer inte sin miljö  
Barn har inte alltid möjlighet att välja eller påverka sin miljö. Barn tillbringar mycket tid i 
förskolan och skolan, och flera undersökningar har visat att många av dessa miljöer 
har problem med dålig ventilation, mögel, damm, allergiframkallande ämnen och andra 
ämnen som avges från byggmaterial, samt höga ljudnivåer.” 

 
Det finns alldeles för många osäkerheter angående vind/luft, partiklar, dagvatten, spillvatten, 
daglig vattenförsörjning, buller, arbetsmiljö, skuggeffekter etc. och påverkan på människors 
hälsa och miljö, varför det måste göras en MKB. Och den måste ligga till grund för förslag till 
detaljplan, varför hela samrådsförfarandet måste göras om. 
 

Buller 
 
Konsultbolaget Ramböll gjorde en trafikutredning 2012-11-07 där de skriver följande: 
 

”5.5 Trafikbuller 
Angöringstrafiken kommer att vara ett nytt inslag i boendemiljön för befintliga bostäder 
med uteplatser ut mot planområdet. Den uppskattade trafikfrekvensen kommer att ge 
upphov till måttliga bullernivåer, men ändå ge en negativ påverkan för boende eftersom 
de körbara ytorna ligger väldigt nära inpå bostäder och därmed kan uppfattas som 
störande. Fönster i dessa bostäder är sannolikt heller inte anpassade för att klara av 
god dämpning från trafikbuller.” 

 
Vad innebär det för de närmast boende då lastbilar kommer och går under 
byggnationstiden? 
 
Självklart måste hela bullersituationen utredas och därmed vara tillskott i en MKB. 
 

Människans hälsa 
 
Genom att bebygga fria grönytor så inskränker man på barnens möjligheter att röra på sig. 
Bunkefloprojektet sa i princip: Om du inte tar dig tid för att träna och vara frisk idag så måste 
du ta dig tid för att vara sjuk imorgon. 

Att dagens barn rör sig mindre än tidigare generationers barn är ett faktum. Att vuxna rör sig 
mindre idag än tidigare är också ett faktum. Att därför skapa en miljö som stimulerar till 
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rörelse måste ges fokus. Vi som invånare men främst barnen behöver närhet till 
grönområden för att bli stimulerade till ökad aktivitet.  
 
Varför bygger kommunen bort skolans idrottsplats utan att ersätta den? Området används 
dagligdags av skolbarn som på lektioner springer rundor eller bara allmänt nyttjar 
grönområdet för sin uteverksamhet. I kommunens egna Grönplan kan man läsa: 
 

”Aktuell forskning visar på ett klart samband mellan god hälsa och tillgång till 
grönområden. Barn utvecklas som exempel inte bara fysiskt av daglig vistelse i 
grönområden, utan även koncentrationsförmåga och språkinlärning förbättras 
påtagligt.” 

 
Varför lyssnar inte kommunen på sig själv och alla de fantastiska texter det finns om barn i 
kommunens översiktsplaner? Är de enbart till för kosmetika? 
 
Vart kommer barnens behov av idrott och rekreation att tillgodoses, när idrottsplatsens 
grönområde försvinner? Barnen på Hjärups Skola kommer aldrig att hinna ned till de nya 
fotbollsplanerna, för att ha lektion. Och dessa planer har inte heller friidrottsmöjligheter som 
eleverna behöver för sina gymnastiklektioner. 
 
Finns möjligheten för äldre att fortsätta vara aktiva på olika sätt bidrar detta till ett gott 
åldrande. Faktorer som bidrar till attraktivitet är grönska, vatten, skugga, vackra vyer helst 
med vidsträckt utsikt, sittplatser och möjligheter att se och träffa andra människor. 
 
Om Centrumgården byggs ut kommer antalet äldre bli många fler varför det är ytterst 
värdefullt att det finns möjlighet att inom närområdet finna tillgängliga grönområden för de 
äldre. Att gå ut och sätta sig för att se på exempelvis fågellivet eller lekande barn är bra för 
själen 
 
Om Åttevägen byggs ut kommer parken vara alldeles för långt bort för de äldre inom 
Centrumgården. Åttevägen blir snarare en avskiljare. Desto viktigare blir det då att inte också 
bebygga Tågvägen. Vi behöver våra grönytor. 
 
I Samrådsredogörelsen står det: 
 

”Idrottsplatsen hålls öppen för allmänheten men då den är inhängnad så upplevs den 
inte som tillgänglig och kopplingen med övrigt parkstråk upplevs som dåligt.” 

 
Det går bra att ta bort staketet så fort fotbollsverksamheten har flyttat, varför det inte längre 
kommer att upplevas negativt. 
 

”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.” 

 
Parken som syftas tillhör Tågvägen och är redan beslutad att tas bort. Likaså försvinner IP, 
varför ovanstående enbart är ord och ett sätt att försöka försköna situationen. Det borde ha 
stått att dessa platser kommer att försvinna. 
 
En direkt miljöfråga som indirekt rör vår hälsa är våra återvinningsstationer. 
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”Närmsta ÅVS, återvinningsstation, finns vid Klockaregårdsvägen, sen finns det en vid 
stationen och det planeras en ny vid Fredriks väg. Behovet av återvinningsstationer 
behöver ses över. Det bör finnas ÅVS:er inom närområdet eller dit man enkelt kan ta 
sig så att det finns god möjlighet att lämna sina sorterade sopor.” 

 
ÅVS vid Klockaregårdsvägen kommer att tas bort då kommunen planerat bostäder på 
platsen. Därmed finns det ingen österut i Hjärup, varför det är av hög prioritet att kommunen 
visar sin vilja att satsa på miljön och planerar in en lättillgänglig sådan. 
 

Dagvatten 
 
Träden runt gamla IP dricker dagligdags flera tusen liter vatten. Ett normalt träd i en skog 
dricker 30-40 liter, medan ett stort träd som står fritt kan dricka upp mot 200-300 liter per 
dag.  
 
Nu planeras att hårdgöra största delen av befintliga grönytan, vilket riskerar att medföra stora 
problem för de som bor söder om Åttevägens detaljplan. Där har man tidigare haft 
översvämningar vid stora regn och då det idag är påvisat att vi senaste åren har haft större 
klimatförändringar kan detta medföra kommande regnväder som vi inte är vana vid. 
 
Nybyggnationen på Åttevägen kommer att höjdsättas för att själva bli av med dagvattnet, 
men det är egentligen bara ett sätt att skjuta problemet på någon annan. Därför är 
grönområdets existens när det gäller att ta hand om dagvatten, mycket viktig.  

 
”Inför utställningen är det planerat att göra en mer detaljerad höjdsättning av både 
allmän plats och färdigt golv.” 
 

Denna höjdsättning har inte redovisats. Den är väsentlig för att förstå vart dag- och 
spillvattnet kommer att ta vägen och hur tillgängligheten för medborgare påverkas som har 
svårt att gå och därmed nå bostäderna. Risken är stor att området blir en avgränsare för de 
äldre som bor i Centrumstigen och som vill gå till den nya parken.  
 
Att hantera så viktiga frågor genom att enbart bygga ytterligare fördröjningsytor för 
dagvattnet, visar på att planeringen av detaljplaner endast sker via rutsystem. Ingen lyfter 
blicken för att se på helheten inom Hjärup. 
 
I Skånska Dagbladet lördagen den 31 augusti 2013 uttalade sig Pia Jönsson, andre vice 
ordförande i Tekniska nämnden: 
 

”Dagvatten är ett problem idag på ett annat sätt än förr… 
Många stensätter sina trädgårdar. Det är hårda ytor, färre rabatter och gräsmattor vilket 
ger sämre avrinning. Det måste vi hela tiden ha i åtanke i detaljplanearbete och vid 
projektering.” 
 

Det ställdes några direkta frågor i samrådsunderlagen angående detta uttalande, om det 
exempelvis går att gräva ned de två planerade dagvattendammarna eftersom det finns risker 
för barnen med öppna dammar. Det finns inget i utställningsmaterialet som visar på att man 
har utrett frågan. 
 



36 37

21 
 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en folder för vad som 
gäller privatpersoner som vill anlägga en bassäng eller damm. Regelverket är till för att 
skydda barnen från drunkningsolyckor och berättar hur man ska sätta stängsel eller lägga 
skyddsduk över. 
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25941.pdf 
 
I foldern anges att undantag medges endast om dammen inte är djupare än 20 cm. De två 
nya dammarna kommer att vara djupare. 
 
När dessa dammar är färdiga kommer vi i Hjärup ha fyra dammar, som ligger vid skolor, två 
vardera vid Hjärups skola respektive Hjärupslundsskolan. Platserna är också väldigt centrala 
varför barn från olika områden träffas där. Säkerheten för dessa fyra dammar riskerar att 
vara lika med noll! Det hänger idag en boj vid den befintliga dammen vid 
Hjärupslundsskolan, men den förutsätter att någon är tillräckligt stor för att kunna hänga av 
den och kasta ut den. 
 
Kommunen skriver: 

”Vad gäller dammarna i planförslaget så är dessa fördröjningsmagasin normalt torra 
och endast undantagsvis vattenfyllda. Dessa kommer även att utformas med flacka 
slänter.” 

 
Flacka slänter innebär större totalyta och också livsfarliga ytor för barnen att halka på när de 
leker, då de kommer att bli sliriga p.g.a. smuts och vatten. Och om det då sätts upp staket 
runt dammarna för att skydda barnfamiljerna från tragedier, blir hela tanken med att de ska 
kunna användas som rekreationsyta och rogivande att titta på, helt meningslös. 
 
När man granskar ”VA- och dagvattenutredning till detaljplan för Hjärup Nordost II” gjord av 
SWECO Environment AB, 2014-01-15 kan man se att stora delar av den östra delen av den 
planerade stadsparken, kommer att bestå av fördröjningsytor för dagvatten. Bilaga 3. 
Är det så att Hjärup ska invaderas av fördröjningsytor för dagvatten, samtidigt som våra 
grönytor försvinner? 
 
I klartext innebär detta att kommunens löfte om att kompensera Hjärupsborna för alla 
grönområden som försvinner, inte stämmer. Istället krymper parkens yta betänkligt och det 
kommer att finnas ytterligare en damm med brunt vatten, där allmän nedskräpning flyter runt!  
 
Återigen ett argument för att man måste se alla detaljplanerna som en enhet och att det 
därför är oerhört viktigt med en MKB. 
 

Luft och partiklar 
 
I samband med byggperioden kommer många invånare/skolbarn uppleva starkt försämrad 
luft. Därför är det ytterst viktigt och ett måste att följa upp kommunfullmäktiges beslut i 
”Fördjupad Översiktsplan 2006”. I dokumentet står det under rubriken luftkvalitet: 

 
”Ökad trafik samt förtätning, bildande av mindre gaturum, flera parkeringsplatser och 
lägre hastigheter kan innebära att luftkvaliteten kan försämras, framför allt med 
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avseende på partiklar, kväveoxider och bensen. Miljökvalitetsnormerna för kväveoxid 
förväntas inte överskridas. Bakgrundsbidraget av PM 10 har visat sig vara så högt i 
Skåne, att det i sig riskerar att överskrida den övre utvärderingströskeln (avseende 
årsmedelvärdet). Med ytterligare bidrag av vägtrafiken visar modellen att denna tröskel 
riskerar att överskridas i Hjärup. Ett överskridande av övre tröskelvärdet innebär att 
kommunen måste kontrollera miljökvalitetsnormen genom mätning, som kan 
kompletteras med beräkning 
 
Förslag till åtgärder 
För att minska utsläppen till luft från trafiken finns en rad olika tänkbara åtgärder i 
Hjärup. Det handlar om:  
Begränsa fordonstrafiken i utsatta områden 
Införa restriktioner för tung trafik 
Förändra körmönster/körbeteende 
Förbättra ventilationen – luftomsättningen 
Möjlighet till motorvärmare 
Bättre närservice, bra GC-nät 
Mätningar av PM10 föreslås utföras regelbundet, då det finns risk för att halterna kan 
överskrida det övre tröskelvärdet.” 

 
Det ställdes ett antal frågor i samband med samrådssvaren om hur ovanstående har 
hanterats av kommunen. Utställningsdokumentationen har inte tagit hänsyn till någondera av 
dessa frågor. 
 
Socialstyrelsen säger i sin skrift ”Socialstyrelsen – Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 
2013” (Kapitel 9, Barns fysiska miljö, sid 265) att barn är mycket mer mottagliga för 
exempelvis luftföroreningar eftersom deras kroppar inte är utvecklade. 
 

”Barn är särskilt känsliga för miljöpåverkan. Detta beror både på att kroppen är extra 
känslig för skador medan den utvecklas, men även på att barn ofta har en hög 
exponering för ämnen jämfört med sin kroppsvikt samt att de kan ha beteenden som 
innebär en speciell risk för en hög exponering.” 
 
”Under uppväxten är sedan barns exponering för olika miljöföroreningar relativt hög. 
Flera faktorer bidrar till detta. Barn har en hög ämnesomsättning, vilket ger ett högt 
energibehov som gör att de äter och dricker mycket per kilo kroppsvikt. Dessutom har 
barn hög andningsfrekvens och hög genomsläpplighet genom huden. Detta gör att de 
har ett relativt högt intag av de olika miljöföroreningar som finns i mat, luft, damm och 
vatten. Samtidigt är systemen för att bryta ned och utsöndra olika ämnen i mage, lever 
och njurar fortfarande inte helt utvecklade, vilket gör att miljöföroreningar stannar kvar 
längre tid i kroppen.” 

 
Det står inte ett ord om detta i kommunens utställningshandlingar, trots påpekande om det 
under samrådsförfarandet. 
 
När man tänker bygga bostäder i direkt anknytning till en skola, måste man ta till alla 
försiktighetsprinciper som finns. I detta fall är ingen av skolorna tillräckligt stor, varför man 
har satt bodar vid sidan om skolbyggnaderna, för att låta eleverna ha vissa lektioner där. Det 



36 37

23 
 

är känt att bodar som används oftast har problem med ventilation. Och om det då rivs upp 
partiklar vid byggnationsperioden, som inte är hälsosamma vid längre kontakt, kan det 
påverka barn negativt. 
 
Självklart måste denna risk utredas och får inte negligeras. Och det är inte acceptabelt att 
man inte ens gör en skriftlig bedömning om varför det inte behövs någon MKB. 
 

Grönområden och hållbarhetsprincipen 
 
Det går inte att se varje detaljplan som ett enskilt ärende. Man måste se på helheten och 
förstå den totala påverkan för människors hälsa och miljö i Hjärup.  
 
Staffanstorps kommun har bestämt sig för att förtäta och ta bort alla grönområden i byn, utan 
att ha kunskap om ett grönområdes betydelse. 
 
Man måste vara medveten om att ett grönområde som tas bort, aldrig går att ersätta! 
All växtlighet och allt levande går förlorat och därmed rubbas hela den ekologiska balansen. 
 
Genom att ta bort stängslet runt gamla IP, kommer ytan att bli lättillgänglig för både skolorna 
i sin verksamhet, men även för strövande invånare. Och vi har då en begynnande park, med 
allt positivt som detta innebär. Den planerade parken som ska byggas mellan nya 
fotbollsplanerna och Hjärupslundsskolan är redan fyra år försenad. Och innan ytan ens 
kommer kunna kallas för park har en nybliven förstaklassare redan passerat högstadiet. 
Barnen och vi vuxna behöver våra grönområden. 
 
Med tanke på att Christian Sonesson lovat att ingenting i Hjärup ska tas bort innan det 
byggts nytt, så medför det löftet att gamla IP nyttjas som park tills nya parken är byggd. 
 
Gamla IPs placering, binder idag samman andra gröna områden och skapar en 
sammanhängande grönstruktur i Hjärup, med de ekologiska och sociala värden det medför. 
Men p.g.a. Hjärups geografiska läge straffas vi bybor, då kommunen idag tar varje grön plätt 
och omvandlar till en detaljplan, för vidare byggnation. 
 
I kommunens Grönplan står det, angående Hjärup som helhet: 
 

”I det omkringliggande odlingslandskapet finns upplevelsevärden såsom utblickar och 
årstidvariation, men tillgängligheten är begränsad. Hjärup saknar helt tillgång till större 
rekreationsområden/naturområden i nära anslutning till tätorten.” 
 

Det är därför extra viktigt att vårda de få grönområden som finns i byn. Idag så växer hela 
byn ihop av bostäder, samtidigt som det omgärdas av vägar och därefter jordbruksmark. Vart 
ska enskilda fastighetsägare ta vägen för att njuta av grönområden, då det är känt att sådana 
ska vara maximalt 300 m från bostaden för att vara tillgänglig. 
 
Ett ”Nollalternativ” borde undersökas. Det finns idag, inom närområdet, stora ytor som ännu 
inte är planerade för bostäder och som inte heller är gröna. Vad skulle det innebära att utgå 
från att grönområdena vid Åttevägen behålls och att bostäderna byggs på icke gröna ytor? 
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I PBL Kunskapsbanken kan man läsa: 
 
”Nationell strategi för hållbar utveckling 
Hållbar utveckling är ett övergripande mål för regeringens politik. Utgångspunkten är 
att vi människor inte får leva i dag på ett sätt som förstör våra barns eller framtida 
generationers möjlighet att leva ett gott liv. Hållbar utveckling är ett förhållningssätt som 
aktivt måste prägla och forma politiken.” 

 
Att hårdgöra ytan mellan skolorna tar bort våra barns möjlighet att forma Hjärup som vuxna. 
Det går aldrig att återställa marken till ett grönområde. 
 
Genom att ta bort grönytor, uppväxta träd och stora områden med trädbuskar, påverkas 
balansen i naturen. Ett hållbart samhälle behöver växter som kan ta upp koldioxidutsläpp. 
 
Att tro att man helt kan ta bort pulkabacken och gamla IP och sedan bara ersätta de gröna 
värdena i en ny park är omöjligt på många års tid. Den park som kommunen tänker sig ska 
ersätta alla förlorade grönytor vann laga kraft 2010-10-11. Trots detta har inget hänt ännu.  
 
Det är därför naturligt att ifrågasätta kommunens vilja att verkligen vilja ersätta förlorade grön 
och parkytor. När man då också betänker att budgeten för den nya parken öster om 
planområdet, sänktes från 30 Mkr till 18 Mkr vid kommunfullmäktiges sammanträde 
december 2013, är trovärdigheten för att göra detta område till en stadspark, väldigt liten. 
 
Som ytterligare ett argument för att den nya parken inte kommer bli av rätt karaktär och 
storlek är att en större del av denna kommer att användas till damm på grund av Hjärup NO 
etapp 2. Se mer om detta under rubriken Dagvatten. Och med tanke på att de nya 
fotbollsplanerna, i Hjärups östra del har överskridit budgeten med officiella åtta Mkr, är det 
naturligt att tänka sig att det inte blir så mycket till park för 18 Mkr. 
 
Det finns fyra hållbarhetsprinciper, där artikel tre beskriver vikten av att hushålla med jordens 
resurser. 

”I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk utarmning av den fysiska 
basen för jordens naturliga kretslopp och biologiska mångfald. (t ex från 
trafikinfrastruktur, skogsskövling, överfiske) 
För att gå mot en hållbar utveckling får vi endast använda resurser från välbalanserade 
ekosystem. Vi måste systematiskt använda både resurser och mark på ett produktivt 
och effektivt sätt, och iaktta försiktighet i alla typer av ändringar i naturen, t.ex. 
förändrad markanvändning.” 

 
http://www.okakademi.se/niva-1/de-fyra-hallbarhetsprinciperna 
 
Andra faktorer som är viktiga i samband med parker är fastighetsvärden, marknadsföring av 
kommunen, hjärnans återhämtning, blodtryckssänkande, längre liv, frisk kropp, trygghet, 
kreativitet, utveckling, möten, här vill jag leva, här vill jag jobba, här vill jag växa upp, hit vill 
jag komma, besparing, mindre påverkan, bättre luft, större variation etc. 
Om detta skriver Movium (SLU:s tankesmedja för hållbar stadsutveckling) i samarbete med 
SLU och Lunds kommun. 
http://www.movium.slu.se/system/files/news/9265/files/argument.pdf 
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 Fastighetsvärden: närheten till parker eller vatten kan höja fastigheters värde mellan sex och 

tjugo procent. 
 Marknadsföring: välskötta parker och natursköna omgivningar är lönsamma för städers 

marknadsföring. 
 Hjärnans återhämtning: hjärnan återhämtar sig bättre i naturmiljö än i urban miljö utan inslag 

av natur. Naturen stimulerar sinnena och förbättrar koncentrationsförmågan. 
 Blodtryckssänkande: den som ser natur, till exempel träd och vatten, från sitt fönster sänker 

sitt blodtryck och känner sig mindre stressad. 
 Längre liv: den som har möjlighet att ta en promenad i en park, eller längs gator kantade av 

träd, har större chans att få leva ett långt liv. 
 Frisk kropp: naturen lockar barn till rörelse. Det minskar risken för övervikt och andra 

hälsoproblem som äldre. 
 Trygghet: växtlighet som gräs och och träd nära bostadshuset gör att människors rädsla för 

brottslighet minskar. 
 Kreativitet: om man får vara med och skapa gemensamma trädgårdar, odla, och göra 

stadens rum mer attraktiva med hjälp av växter känner man sig mer delaktig och hemma i 
staden. 

 Utveckling: i naturen utvecklas barn mer än om de bara leker på lekytor utan vegetation. Att 
barn har nära till gröna miljöer är därför avgörande för deras utveckling. 

 Möten: parker och stråk fungerar som mötesplatser och minskar sociala klyftor. 
 Här vill jag leva: vackra parkrum och esplanader är liksom sammanhängande gröna stråk 

nära bostaden attraktiva och värdefulla för invånare i staden. 
 Här vill jag jobba: att ha fönster som vetter mot träd, vattendrag och parker bidrar till bättre 

arbetsmiljö för anställda på kontor. 
 Här vill jag växa upp: barnvänliga städer är attraktiva städer – för alla. Familjer väljer gärna 

bostadsområden där det finns sådant som de tycker är bra för barnens lek, utveckling och 
hälsa. 

 Hit vill jag komma: attraktiva parker och stråk inne i städerna minskar biltrafiken. Många 
parker och gröna stråk gör att människor väljer att cykla i större utsträckning. 

 Besparing: växtlighet renar stadsluften från föroreningar. Kostnaderna för att hantera 
regnvatten kan sänkas drastiskt om vattnet kan absorberas. Varje enskilt träd kan ge 
besparingar på tusentals kronor. 

 Mindre påverkan: stora trädvolymer i städer tar upp koldioxid och minskar därmed mängden 
som når atmosfären. 

 Bättre luft: Där det finns träd är luftkvaliteten bättre än i resten av staden.  
 Större variation: Ekosystem med många arter är stabila och kan bidra med fler funktioner 

utan att de utarmas. Stor artrikedom ger också rika upplevelser. 
 
När man ser på SLU:s arbete ovan förstår man hur liten kunskapen är om Hjärups centrala 
grönytor. Självklart måste det göras en MKB för att förstå påverkan på människans hälsa och 
miljö. 
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Bilaga 1, Kungörelse 
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Bilaga 2, Barnkonventionen 
 

Utdrag från dokumentet ”Tillväxt 7000” som ingick i översiktsplanen från 2006-02-06, sidan 
20. 

Barnkonventionen  
Den 20 november 1989 sade Förenta Nationerna ja till konventionen om barnets rättigheter. 
Det är en viktig konvention. Där samlas alla rättigheter som gäller för barn och ungdomar 
upp till 18 år. Sverige var ett av de första länderna som skrev på barnkonventionen. I Staf‐
fanstorps kommun finns omkring fem och ett halvt tusen barn som berörs av konventionen.  
Det finns 54 olika artiklar i barnkonventionen. Alla regler är lika viktiga men i några artiklar 
finns regler som är bra att komma ihåg. De kan sägas vara grundläggande.  
 
Artikel 2 handlar om att reglerna gäller för alla barn. Att alla barn är lika mycket värda, att 
inga barn får bli diskriminerade. Det har ingen betydelse vilken färg barnet och barnets 
föräldrar har på huden, om barnet är flicka eller pojke, vilket språk barnet talar, vilken gud 
barnet tror på, om barnet har ett funktionshinder eller om barnet är rikt eller fattigt.  
 
Artikel 3 handlar om barnets bästa. Politiker, myndigheter och domstolar ska alltid tänka på 
vad som är bäst för barn när de bestämmer sådant som gäller barn.  
 
Artikel 6 handlar om att barnet har rätt till liv och utveckling och att länderna ska se till att 
barn inte blir dödade. Det kan gälla krig, sjukdomar eller att barn behöver saker för att 
utvecklas bra. Det kan vara trygghet, kärlek, mat, sjukvård, ett hem, möjlighet att leka och att 
gå i skolan.  
 
Artikel 12 handlar om att barnet har rätt att säga hur det vill ha det. Vuxna, myndigheter och 
domstolar ska fråga vad barnet tycker och lyssna på barnet när de bestämmer saker som 
gäller barnet.  
 
 
Barnperspektivet  
I Staffanstorps kommun är barnkonventionen ett grundläggande styrdokument för vår barn‐ 
och utbildningsplan. Därutöver skall all planering för tillväxt, så som den beskrivs i detta 
tillväxtprogram, ta hänsyn till barnens perspektiv i enlighet med barnkonventionens artiklar.  
 


beskrivas ur barnens perspektiv med barnchecklistor, barnkonsekvensanalyser 
eller andra fungerande verktyg som visar barnens perspektiv  
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Bilaga 3, Dagvatten 
 
Utdrag ur ”VA- och dagvattenutredning till detaljplan för Hjärup Nordost II” gjord av SWECO 
Environment AB, 2014-01-15  
 

 
 
Utzoomad bild 
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Bilaga 4, Yttrande från Hjärups Skola samt Hem- och Skolaföreningen 
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Kommentarer, ämnesvis: 

Övergripande planering
Kommentar: I översiktsplanen slås det fast att det finns ett behov av bostäder i centrala
Hjärup och där Åttevägenområdet är utpekat som ett förtätningsområde i syfte att ge nya och 
befintliga invånare möjlighet att bosätta sig i orten. Som exempel finns det ett behov av ett lä-
genheter/mindre boende för äldre i Hjärup som idag anser att de bor för stort. Utifrån detta har 
kommunen arbetat fram detaljplaneförslaget. Genom att bebygga på redan exploaterad mark i 
centrala Hjärup så skapas ett effektivt markutnyttjande och befintlig infrastruktur kan utnytt-
jas. En utbyggnation av planområdet kommer innebär en förändring av skolelevernas närmiljö, 
men det överskrider inte det allmänna intresset av att ge befintliga och nya invånare möjlighe-
ten att bosätta sig i Hjärup.

Planområdet är tydligt markerat i översiktsplanen som ett område för varierande boendemiljö
med 15-30 bostäder/hektar.

Planområdet är tydligt markerat och beskrivit i både den fördjupade översiktsplanen för Hjärup 
från 2007 samt i översiktsplanen från 2009. Allmänheten och Hjärupsborna gavs i båda fallen 
möjlighet och tillfälle att ha synpunkter på planområdet.

Exploateringen och antalet bostäder har kraftigt reviderats från de första förslagen i den fördju-
pade översiktsplanen för Hjärup. I samrådskedet i den förjupade översiktsplanen planerades för 
200 st respektive 150 st i utställingskedet, för att sedan i antagandehandlingen resultera i ca 
100 st. I översiktsplanen som är det styrande dokumentet för utbyggnaden i Hjärup så föreslås
15-30 bostäder/hektar. Detta är också ett rimligt antagande vad gäller exploateringen av områ-
det. Fler flerbostadshus skulle bl a ge en större omgivningspåverkan såsom ökad
skuggning och trafik m.m.

Trafik, vägnät, gång- och cykelnät.
Kommentar:  Angående synpunkter som berör trafiksituationen se Tekniska Nämndens ytt-
rande i denna samrådsredogörelse. Under rubriken ”Gata och trafik” på sid 3 finns information 
om kommunens tankar kring trafiksituationen.

Trafikutredningen ingår som underlag i detaljplanen och utgör således en del av det material 
som beslutsfattarna tar ställning till vid nämndsmötena i miljö- och samhällsbyggnadsnämn-
den. 

Tyréns har i o m utställningen tagit fram en rapport i syfte att granska den gällande tra-
fikutredningen och att denna var tillförlitlig. I granskningsrapporten konstaterades att man 
hade inga synpunkter på sakinnehållet och att utredningen bedöms vara väl genomförd, där 

relevanta parametrar studerats och redovisats. Tyréns kom även fram till att analyserna som 
genomförts för trafikutredningen bedömdes vara de rätta och tillräckliga för utredningen.

Trafikutredningen och den kompletterande granskningsrapporten för Åttevägenområdet, 
konstaterar att Klockaregårdsvägen klarar av att hantera den trafik som tillkommer från ex-
ploateringen av planområdet. Åtgärder för upprustning av Klockaregårdsvägen ingår inte i 
detaljplaneuppdraget. Notera att det i detaljplanen finns förslag om en separat gång- och cy-
kelväg längs Centrumstigen och Åttevägen. Men Klockaregårdsvägen/Slättvägen och even-
tuella kopplingar till övrigt gång- och cykelnät kommer att ses över i samband med utbyggna-
den av Åttevägenområdet. Möjligheten att anordna en gång- och cykelväg ges i parkmarken 
i Hjärups Park. 

En separat gång- och cykelväg föreslås Åttevägens östra sida. Denna är dimensionerad enligt 
kommunens prognoser på framtida gång- och cykeltrafikanter längs gatan.

Under byggtiden kommer skolvägarna att lösas på ett säkert sätt för barnen.

Exploateringsområdet bedöms kunna dockas på Klockaregårdsvägen/Slättvägen utan krav 
på ny utformning av gatorna. Detta bedöms också som det naturliga valet, då befintlig in-
frastruktur kan användas utan att förändra strukturer eller ta ny mark i anspråk. Däremot 
kan situationen längs efter gatan för gående och cyklister med fördel ses över för att förbättra 
möjligheten för dessa trafikantgrupper att röra sig utmed gatan.

Vad gäller att ha infartsväg till planområdet via Ämnesvägen så har både trafikutredningen
och den kompletterande granskningsrapporten konstaterat att det är ett sämre alternativ då 
denna får passera förbi ett skolområdet. Detta alternativ medför också att Hjärup får genom-
fartstrafik.

Detaljplanen medger trafiksäkerhetshöjande åtgärder med separata gång- och cykelvägar 
längs Åttevägen, Centrumstigen samt friliggande gång- och cykelvägar i parkmiljön som 
knyter ihop skolområdena utan att komma i kontakt med biltrafik.

Planområdet kommer att kunna nås av räddningstjänsten från flera håll vid behov. Detaljpla-
nen har för övrigt samråts med räddningstjänsten i Staffanstorp. 

Angående gång- och cykelvägar inom planområdet, så skall dessa vara tillgängliga

Grönområden, rekreation och idrottsområden.
Kommentar:  Med utbyggnaden av Hjärups Park och Hjärups Ip tillsammans med det 
parkområde som planeras inom planförslaget så kommer Hjärup att ha mer grönytor än 
tidigare. En del av det befintliga grönområdet kring idrottsplatsen kommer att bevaras.
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Det finns andra grönområden i närheten av skolområdet som utgör allmän plats. Strax öster 
om planområdet kommer Hjärups Park att anläggas och i väster ligger grusplanen som en 
friyta. 

Enligt grönstrukturen i översiktsplanen skall det i framtiden finnas en grön ryggrad genom 
Hjärup som tangerar norra delen av planområdet. Planförslaget möjliggör även för nya gång- 
och cykelvägar som knyter ihop de båda skolorna. 

Skolmiljö
Kommentar:  I översiktsplanen är Åttevägen utpekat som ett bostadsområde. Det finns andra 
områden som är markerade med annat ändamål än bostäder, bl a finns det ytor för framtida 
läromiljöer och fritidsanläggning. Den här detaljplanen syftar till att planlägga för bostäder 
inte att lösa skolsituationen.

Idrottsplatsen ersätts med en ny i östra Hjärup - Nya Hjärups Ip. Det befintliga grönområdet 
kring idrottsplatsen ersätts med en ny, betydligt större park - Hjärups park som både 
allmänheten och skolverksamheten kan nyttja. Denna ligger i nära anslutning till skolorna. 
Det finns även andra grönområden i närheten av skolområdet som utgör allmän plats.

Det finns möjlighet att anlägga flera av barnens lekmiljöer inklusive en ny pulkabacke
antingen i Hjärups Park eller vid Grusplanen. Detta reglas dock inte genom denna detaljplan.

Förslag på dimensionering av Hjärups Skolas skolgård finns beskrivet i den fördjupade över-
siktsplanen för Hjärup. 

Detaljplanen har skickats på remiss till barn- och utbildningsnämnden som företräder
skolans intresse.

Barnen i planeringen
Kommentar:  Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som 
omfattar hela kommunens yta, ett handlingsprogram som uttrycker kommunens vilja när det 
gäller användning av mark och vatten och bebyggelseutveckling för att nå det övergripande 
målet: att skapa en god livsmiljö. I den fördjupade översiktsplanen för Hjärup – på vilken 
detaljplanen grundas – finns barnperspektivet beskrivet. Du kan läsa mer på staffanstorp.
se (kommunen/översiktplan, välj dokumentet Fördjupning Hjärup underlag, s. 43 och 51). 
Plan- och bygglagen ställer inga krav på barnkonsekvensanalyser eller barnchecklistor. Barn 
omfattas i denna lag av begreppet människor och all planering ska enligt lagen ta hänsyn till 
människors livsmiljö, hälsa och säkerhet.

För att garantera att kommuner planerar på ett sätt som inte är farligt eller äventyrar

människors hälsa och säkerhet, så innehåller plan- och bygglagen kopplingar till miljöbalken
samt möjligheter och skyldigheter för länsstyrelsen att ingripa om en detaljplan kan antas 
medföra att en miljökvalitetsnorm inte följs eller om en bebyggelse blir olämplig med hänsyn 
till människors hälsa och säkerhet.

Bebyggelsen, utformning och påverkan på omgivande bebyggelse.
Kommentar:  Konsekvenserna av planförslaget är beskrivet i planbeskrivningen under 
rubriken ”Så blir konsekvenserna”.

Platsen i norra delen av planområdet lämpar sig för ett högre hus än två våningar, här är 
omgivningspåverkan som minst jämtemot befintlig bebyggelse. Tanken är också att bilin-
nehavet kan komma att ligga lite lägre bland bostadsbestånden här, då det ligger i nära 
anslutning till tågstationen.

Med utbyggnationen av Hjärups Park och Hjärups Ip tillsammans med det parkområde som 
planeras inom planförslaget så kommer Hjärup att ha mer grönytor än tidigare. En del av 
det befintliga grönområdet kring idrottsplatsen kommer att bevaras.

I detaljplanearbetet för Åttevägen, så har enbart en exploatering av bostäder studerats.
Idrottsplatsen är idag inhägnad med begränsad tillgänglighet. Med en ny lättillgänglig park 
i kombination med utbyggnaden av Åttevägen så förväntas hela närområdet att få mer liv, 
rörelse och trygghet än vad som finns idag.

En upprustning av grusplanen behöver inte planläggas, då denna redan är markerad som
ett område för allmänt ändamål i gällande detaljplan. Upprustningen kan göras närsomhelst 
oberoende av utbyggnaden av Åttevägenområdet.

Hjärup Park är sedan tidigare planlagt för ändamålet park och avser således inte bostäder.

Detaljplanen styr inte upplåtelseformen och kan därmed inte påverka över vilka som bosät-
ter sig i området. 

Kvartersmarken är fördelat på tre olika exploatörer, inte två. 

Centrumverksamheter, stadsmiljö, mötesplatser 
Kommentar:  Planområdet är tydligt markerat i översiktsplanen som ett område för va-
rierandeboendemiljö med 15-30 bostäder/hektar. I detaljplanearbetet för Åttevägen, så har 
enbart en exploatering av bostäder varit aktuell. Detaljplanen har aldrig haft som avsikt att 
lösa butiks- och serviceutbudet i Hjärup och heller inte vårdcentralens frågor. Genom att 
bebygga på redan exploaterad mark i centrala Hjärup så skapas ett effektivt markutnyttjande 
och befintlig infrastruktur kan utnyttjas.
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Kommunens förfarande
Kommentar:  Kommunen beklagar att det angavs fel veckodag i annonsen, däremot rätt
datum. Dock har annonseringen varit korrekt i följebrevet, på hemsidan och i den kungörelse
som sattes upp i Rådhuset samt biblioteken i Hjärup och i Staffanstorp. Vilket är tillräckligt 
för att inte behöva vidta åtgärder. Rätt information har uppenbarligen nått flertalet hjärupsbor 
eftersom samrådsmötet var välbesökt. Något nytt möte kommer ej att hållas och heller inget 
nytt samråds- eller utställningsförfarande.

Urvalet av sakägare har skett enligt plan- och bygglagens deinfitioner och praxis. Planförsla-
get kungörs för att nå en större krets eftersom fler än sakägarna kan vara berörda.

Ansvaret att anta detaljplaner som följer Kommunfullmäktiges intentioner (bl översiktspla-
nen) är i Staffanstorps kommun delegerat till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Äldre människor i planprocessen
Kommentar:  Strax söder om Centrumgården finns ett grönområde och även inom planom-
rådet för Åttevägen så föreslås ett sammanhängande grönområde.

Miljökonsekvensbeskrivning, miljöpåverkan
Kommentar:  Kommunen har gjort ett ställningstagande i den behovsbedömning som gjorts i 
planbeskrivningen under rubriken ”så blir konsekvenserna”, där man konstaterat att detalj-
planen inte medför en betydande miljöpåverkan. Detta ställningstagande har delgivits till 
länsstyrelsen som delar kommunens uppfattning. Länsstyrelsen har som statlig myndighet, 
ett ansvar att reagera då en detaljplan medför risk för människors hälsa och säkerhet. Man har 
i detta fall inget att erinra på detaljplanen. Någon miljökonsekvensbeskrivning behövs inte. Se 
även länsstyrelsens yttrande på sid 3.

Bullersituationen har beaktats i Trafikplanen för Hjärup. I den är planområdets utbyggnad
inräknat.

För att garantera att kommuner planerar på ett sätt som inte är farligt eller äventyrar
människors hälsa och säkerhet, så innehåller plan- och bygglagen kopplingar till miljöbalken 
samt möjligheter och skyldigheter för länsstyrelsen att ingripa om en detaljplan kan antas 
medföra att en miljökvalitetsnorm inte följs eller om en bebyggelse blir olämplig med hänsyn 
till människors hälsa och säkerhet.

Va och dagvatten 
Kommentar:  Dagvattenutredning är genomförd i enlighet med gällande riktlinjer.
Öppna dagvattenytor (både med eller utan vattenspegel) bidrar med natur- och rekreations-
värden. 
Störning under byggtiden

Kommentar:  En detaljplan får inte ställa krav på hur byggandet ska ske. Kommunen för-
utsätter att gällande regler och riktlinjer följs vid byggnation av ett området.

Anslutningar för byggtrafiken till planområdet kommer att ses över i projekteringskedet. 

Fastighetspåverkan
Kommentar:  Utbyggnaden av området med attraktiva bostäder samt de trafiksäkerhets-
höjande åtgärderna och en upprustning av befintlig närmiljö som föreslås kan i sin tur 
påverka fastighetsvärderna positivt.  
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Ändringar efter utställning
Plankarta

• Bestämmelsen om LOKALGATA utökas i form av en hörnavskärning jämtemot 
kvartersmarken i sydvästra delen av planområdet. 

• Bestämmelse om utfartsförbud kompletteras i ovanstående hörnavskärning.
• Bestämmelsen om PARK utökas i form av en hörnavskärning jämtemot kvarters-

marken i nordvästra delen av planområdet. 
• Bestämmelsen p1 d v s ”endast källarlösa hus tillåts”, kompletteras i kvartersmar-

ken för bostäder, förutom i den del som berör flerbostadsdelen i norr. 

Illustrationskarta
• Illustrationskartan ändras  enligt ovanstående vad gäller hörnavskärning.                  

Planbeskrivning
• I kapitlet ”Så ser området ut i framtiden” förtydligas avsnittet om ”Trafik”.
• I kapitlet ”Vilka blir konsekvenserna” förtydligas avsnittet om ”Hälsa och säker-

het”.
• I kapitlet ”Så genomförs planen” förtydligas avsnittet om ”fastighetsbildning” 

samt ”Tekniska frågor”. 

Kvarstående synpunkter på detaljplanen
Berörda sakägare som ej fått sina synpunkter tillgodosedda

Samråd
• Malin Kristoffersson (Centrumstigen 4F, Hjärup 18:24)
• Marie Tannergård (Vångavägen 1, Hjärup 18:8)
• Lars-Gunnar Nilsson och Pia Nilsson (Fäladsvägen 5, Hjärup 8:142)
• Olle Tannergård (Vångavägen 1, Hjärup 18:8)
• Elisabet Pegelow, Anna Pegelow och Johan Bovin (Slättvägen 2, Hjärup 8:190)
• Henrik Olofsson och Cicilia Sivander (Fäladsvägen l, Hjärup 8:101)
• Emelie och Cornelius Löfmark (Vångavägen 2, Hjärup 8:23)
• Gert Persson och Annette Ljunggren Persson (Stationsstigen 24, Hjärup 18:18)

Granskning
• Elisabet och Anna Pegelow (Slättvägen 2, Hjärup 8:190)
• Henrik Olofsson och Cicilia Sivander (Fäladsvägen l, Hjärup 8:101)
• Marie och Olle Tannergård (Vångavägen 1, Hjärup 18:8)
• Lars-Gunnar och Pia Nilsson (Fäladsvägen 5, Hjärup 8:142)
• Johan Bovin (Slättvägen 2, Hjärup 8:190 och Åkervägen 5, Hjärup 8:293)
• Emelie och Cornelius Löfmark (Vångavägen 2, Hjärup 8:23)

Övriga som ej fått sina synpunkter tillgodosedda

Samråd
• Hjärups Byalag
• Hjärups Skola
• Hjärupslundsskolan
• Folkpartiet i Staffanstorp/Hjärup
• Inger Bergström
• Elisabeth & Magnus Atlevi
• Fredrik Sjödin
• Michael Hantelis med familj
• Sonja Andersson Marforio
• Patrik Ekberg
• Mattias och Frida Furumalm
• Ivan och Gunnel Lajer
• Tommy Gribe
• Inger Törringer
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• Anna och Martin Sevelo
• Henrik Wästfelt
• Oscar Bovin
• Jennie Holtås med familj
• Rolf Lind
• Lasse och Sara Lindhagen med familj.
• Jenny Jensen
• Benny Jensen
• Anna Kristell
• Eva-Maj Malmström
• Jan Landgren
• Anna och Jörgen lngvald
• Jörgen Jönsson med familj
• Fredrik och Elisabeth Nilsson
• Märit Jansson
• Inger och Bengt Falck
• Patrik Duvander
• Helena Heijmink
• Martin Stetfen och Lotta Lindskog
• Eva-Lotte Frost Ottosson
• Fredrik Svensson
• Karin Pennanen Bovin
• David Olsson
• Magnus Lundberg
• Nils Johansson
• Per och Susanne Löwhagen
• Gisela Nilsson
• Helen Rasmussen
• Johan och Lotta Grönvall med familj.
• Madelaine Skattum
• Ann-Christin Lundgren
• Margareta Sandén
• Annika Friberg
• Bo och Birgitta Olsson
• Jens Sandén
• Göran och Birgitta Sanden
• Göran och Birgitta Anderberg
• Lenny Wallin
• Anders Gärskog och Christer Brandin
• Anne-Sofie och Bo Polsten
• Lennart och Ann-Margret Friberg

• Lina Friberg och Fredrik Nicol
• Christopher Gruvberger
• Paul och Agnetha Olsson
• Johanna och Johan Wikelo
• Inger och Johan Rosenqvist
• Mattias Larsson
• Leif och Elsa Olsson
• Per-Anders Michaelson
• Sara Lindhagen
• Thomas Schiffer
• Tobias och Linda Månsson
• Magnus Pärsson och Charlotte Husberg
• Samfällighetsföreningen Trädgårdsmästaren i Hjärup c/o Magnus Pärsson
• Carl Gustavsson med familj
• Ingrid och Bo Mattiasson
• Petra Öhlin Lindeheim
• Ann-Marie Thor med familj
• Linn och Martin Wähler
• Thomas Breslin och Anna Schultz
• Håkan Lyngsjö och Caitlinn Lottus
• Martin och Kristina Ahlgren
• Mattias Persson 
• Krister och Victoria Edström
• Jörgen Lindahl 
• Monica Richter
• Åsa Tillborg
• Jenny och Niklas Rystedt

Granskning
• Hjärups byalag
• Michael Hantelis
• Inger Törringer
• Kåre Larsson
• Märit Jansson 
• Lennart och Ann-Margret Friberg
• Sara och Lasse Lindhagen
• Magnus Pärsson och Charlotte Husberg
• Samfällighetsföreningen Trädgårdsmästaren c/o Magnus Pärsson
• Nils Johansson
• Lina Friberg och Fredrik Nicol
• Fredrik Svensson
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• Ann-Sofie och Bo Polsten
• Anna Kristell
• Inger och Bengt Falck
• Magnus och Lena Lundberg 
• Madelaine Skattum

Staffanstorp 2014-12-17

Lowe Kisiel   Thomas Lexén
Planarkitekt  Stadsarkitekt 


