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Planbeskrivning
detaljplan för

Hjärup 8:16 m fl - Åkerslundshusen
i Hjärup, Staffanstorp

H 29
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Planens syfte och huvuddrag
Planen syftar till att möjligöra ca  47 nya bostäder bestående av fribyggartomter och ett 
grupphusområde. Den stora andelen fribyggartomter ska ge fler människor möjligheten 
att förverkliga drömmen om att bygga sitt eget hus i Hjärup.

Planen handläggs med normalt planförfarande.
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Åkerslundshusen i Framtidens kommun!
Framtidens kommun
Framtidens kommun - perspektiv 2038 är ett visionsdokument, som också utgör 
kommunens översiktsplan. Arbetet har till stor del handlat om att bygga en identitet 
och grundar sig på fem identitetsbärare - hembygd, livsoas, tidskvalitet, stadsliv och 
inspiration. En ansvarsfull och hållbar tillväxt är medlet för att nå målen. Markanvänd-
ningen styrs framförallt av närheten till spårburen kollektivtrafik och stationsnärheten 
ska utnyttjas effektivt. De befintliga tätorterna utvecklas kraftigt. På landsbygden ges 
utrymme för karaktärsområden, där landsbygdsnäringarna kan utvecklas. Odlingsland-
skapets kvaliteter bibehålls och utvecklas med förbättrad tillgänglighet och målpunkter 
för rekreation. I samband med arbetet med Framtidens kommun bedömdes de stora 
miljöfrågorna (såväl ekologiska som sociala) främst handla om påverkan på odlings-
landskap och landskapsbild, energiåtgång och klimat, ekonomiska och sociala förut-
sättningar samt barn och ungas uppväxtvillkor. 

Det kan därför vara bra att vara extra uppmärksam när det gäller just dessa frågor 
även i samband med detaljplaneläggning. 

Om livsoas står det även;

” Valmöjligheten att kunna välja ett liv som bildar en oas för just mig ska vara stor. 
Den gemensamma nämnaren för oaserna är ett hälsosamt boende  med modern, ener-
gismart och klimatvänlig teknologi. I framtidens kommun kan vi erbjuda bostadsom-
råden som har formats utifrån medborgarnas olika behov. I framtidens kommun kan vi 
erbjuda bostadsområden som har formats utifrån medborgarnas olika behov. Befintliga 
bostadsområden har förnyats eller kompletterats  i en strävan efter lustgivande miljöer 
genom högre detaljrikedom, vatteninslag, inspirerande parker och inbjudande gator”

Hjärup kommer enligt Framtidens kommun mer än att fördubbla sin befolkning fram 
till 2038. Att ge möjlighet till invånarna att själva ha möjlighet att utforma sitt eget 
hus i kollektivtrafiknära läge och samtidigt värna om markanvändingen innebär tätare 
bebyggelse för både radhus och friliggande hus. 

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

I samband med detaljplaneläggning av jordbruksmark ska exploateringsgrad och kon-
sekvenser för jordbruket dokumenteras.
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I denna detaljplan tas 1 ha jordbruksmark i anspråk för 15 st fribyggartomter. Ex-
ploateringsgraden för jordbruksmarken är med andra ord 15 bostäder/ha. Området 
har utformats så att kvarvarande jordbruksmark fortfarande ska kunna brukas som 
jordbruksmark. Se vidare under Så ser Hjärup ut i framtiden!

I samband med detaljplaneläggning för ny bebyggelse ska krav ställas på energieffektiva 
lösningar. Bebyggelsen som omfattas av denna plan ska följa Boverkets byggregler gäl-
lande uppvärmning och energiåtgång. Området planeras också så att transporter med 
kollektivtrafik och cykel uppmuntras.
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Så ser Åkerslundshusen ut i framtiden!
Planförslaget i korthet
Planförslaget innebär ett nytt bostadsområde som möjliggör för en mindre grupphus-
bebyggelse samt fribyggartomter. Planen föreslår en öppen gatustruktur med gång- och 
cykelvägskopplingar som pekar ut det öppna landskapet. I samband med den nya 
bostadsbebyggelsen kommer även Lommavägen att byggas om för att få en tydligare 
karaktär av gata i tätorten och mindre som en landsväg.

Människan i fokus
Hjärup är en attraktiv bostadsort mellan Malmö och Lund med ett stadigt stigande 
invånarantal. I samband med utbyggnaden av nya bostadsområden finns behov av att 
bygga tätt för att hushålla med marken i jordbrukslandskapet och i det nära stations-
läget. Nya bostadsområden i Hjärup ska vara täta och samtidigt hålla en god kvalité 
för att kunna erbjuda en bra boendemiljö för nya och befintliga invånare. Större delen 
av planförslaget innebär fribyggartomter vilket är mycket efterfrågat då det är mångas 
dröm att kunna bygga sitt eget hus. Men för att både kunna hushålla med marken och 
erbjuda fribyggartomter är tomtstorlekarna mindre än i traditionella fribyggarområden. 
Det innebär en högre exploateringsgrad och att aningen mer reglerade byggrätter för 
att säkra en god bebyggelsemiljö.  

Bebyggelse och kulturmiljö
Bostäder och boendeformer
Planförslaget innebär en blandad bostadsbebyggelse av friliggande villor och radhus-
område. Totalt möjliggör planförslaget ca 50 nya bostäder, varav 24 st fribyggartomter 
och 26 st grupphus.

Bilden ovan är visar hur området kan komma att se ut ifrån väster. (OM Arkitektur).
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Bilden nedan illustrerar tänkbara hustyper för fribyggartomterna (OM Arkitektur).
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Illustration över planområdet
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Verksamheter
På fastigheten Hjärup 8:287 finns ett befintligt bostadshus kombinerad med en meka-
nisk verkstad. 

Byggnadskultur/kulturmiljö
Inom planområdet finns två befintliga bostadshus som tidigare har legat utanför plan-
lagt område. Öster om planområdet ligger flera stycken gathus utmed Gamla Lunda-
vägen. Husen utgör en typisk kulturmiljö för vägen med låga hus placerade nära vägen 
med långsmala trädgårdar på baksidan mot planområdet och som skapar en grön fond 
till planområdet.

Gestaltning
Fribyggartomter:
För att skapa största och bästa möjlighet att få till fina solbelysta trädgärdssidor regle-
ras bebyggelsens placering på tomten. Husen ska ligga med fasadlivet i tomtgräns eller 
1,5 m från tomtgräns i norra eller östra tomt gränsen för att skuggpåverkan ska bli så 
liten som möjligt till granntomten. I den motsatta tomtgränsen ska husen ligga minst 
2,5 m från tomtgräns.

Byggnad ska ligga minst 2 m från gata och garage ska ligga minst 5 m från gata för att 
säkerställa att det går att parkera framför garaget. En carport räknas som byggnad och 
kan placeras 2 meter från tomtgräns. 

Huvudbyggnadens fasad ska huvudsakligen, till minst 90 %, utformas i puts eller tegel. 

Plank får inte uppföras mot allmän plats. Mellan bostadstomter får plank med en höjd 
upp till 1,8 m uppföras.

Grönstruktur och platser
Grönområden
Mitt i området föreslås en park med en stor skålad öppen gräsyta för dagvattenfördröj-
ning. I parken föreslås en gång- och cykelvägen som binder samman den östra och väs-
tra delen av området. Dammen i parken blir en så kallad torrdamm som är torr större 
delen av året men som översvämmas vid häftiga eller ihållande regn. Dammens slänter 
föreslås få en lutning på 1/6 för att ge en god tillgänglighet och underlätta för skötseln.

Vegetation
Utmed Lommavägen står flera ekar, hästkastanjer och björkar som ska sparas i den 
mån det går. 

Trafik
Övergripande struktur
Detaljplanen föreslår två nya sammankopplade lokalgator som får utfart till Lommavä-
gen. Gatusystemet inne i området är utformat med silningstrafik så att det från alla hus 
går att nå båda utfarterna.

Utformning av lokalgator
Lokalgatorna i planområdet föreslås få en bredd på 6,5 m, undantaget den nordsydliga 
gatan i öster som föreslås bli något smalare. Samma gata ger även möjlighet för en del 
av gathusen utanför planområdet längs med Lundavägen att flytta sin utfart från gamla 
Lundavägen till den gatan istället.

Lommavägen
Trafik PM Lommavägen (Reinertsen Sverige AB, 2012-12-17) har tagits fram i arbetet 
med detaljplanen för att se över trafiksäkerheten och tillgängligheten längs med Lom-
mavägen. Lommavägens körbana föreslås minskas i bredd från 7,0 m till 6,5 m norr 
om planområdet. Trottoaren på den södra sidan av vägen breddas för att underlätta 
framkomligheten. En överkörningsbar cirkulationsplats föreslås i korsningen Lomma-
vägen/Klockaregårdsvägen. Öster om Hjärupsvägen föreslås en ny gångpassage över 
Lommavägen. Planområdet beräknas öka trafiken på Lommavägen med 280 fordons-
rörelser på dygn.

Utredningen har även tittat kapaciteten i korsningen Lommavägen/Gamla Lundavägen 
och gjort en trafikberäkning för att hitta brytpunkten för när en trevägskorsning inte 
längre bedöms tillräcklig. Utredningen visar att kapaciteten idag är god men att en 
cirkulation kommer att behövas i korsningen senast år 2030 om Hjärup byggs ut i den 

Bilden ovan visar parkens höjdsättning (OM Arkitektur).



8

Bild ovan tagen från Trafik PM Lommavägen, 2012-12-17 (Reinertsen Sverige AB).

takt som anges i översiktsplanen. Detaljplanen utformas därför så att det i framtiden 
finns möjlighet att bygga en cirkulation i ovan nämnda korsning.

Kollektivtrafik
I planen ges möjlighet att flytta den befintliga busshålsplatsen några meter längre 
söderut den dagen då det blir aktuellt att bygga om korsningen Lommavägen/Gamla 
Lundavägen till en cirkulationsplats.

I samband med att Lommavägen förbättras finns även möjlighet att bredda den befint-
liga trottoaren på södra sidan av Lommavägen vilket förbättrar gångvägen till- och från 
busshållsplatsen. 

I planen föreslås även en gångväg mellan den nya bebyggelsen och busshållsplatsen som 
gör att de boende i området inte behöver gå omvägen längs med Lommavägen för att ta 
sig till busshållsplatsen

Gång- och cykeltrafik
Trottoaren på den södra sidan kommer att breddas för att förbättra framkomligheten. 
Inom planområdet föreslås två stycken gång- och cykelvägar, en i söder och en i väster 

ut i jordbrukslandskapet. I framtiden är det möjligt att koppla på de befintliga kopp-
lingarna till nya bostadsområden alternativt till de framtida beträdor som föreslås i 
kommunens översiktsplan.

Parkering
Bostadsparkering ska ske på kvartersmark. För de friliggande husen ska parkeringen 
lösas på den egna fastigheten med möjlighet till mist två parkeringsplatser per tomt.  
Grupphusens har en parkeringsnorm med 1.5 parkeringar/tomt. Parkering kan lösas av 
en kombination av parkering på tomten och gemensamma parkeringar. Besöksparkering 
kan lösas på gatumark. Grupphusens gästparkering kan lösas kvartersmark.

Teknisk försörjning
VA
Området ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Dagvatten
Dagvattnet fördröjs i öppna ytor inom området och vid stora flöden kommer den 
centralt placerade parken att fungera som fördröjningsmagasin. Planens genomförande 
kommer att innebära en avsevärd förbättring jämfört med tidigare situation då hela 
växthusområdet varit hårdgjort och i princip utan fördröjning. Avrinningen från områ-
det kommer således totalt sett att minska eftersom dagvattnet fördröjs till att motsvara 
avrinningen från normal jordbruksmark – 1,5 l/s,ha. Kommunen har för avsikt att 
avveckla dikningsföretaget för hela sträckan mellan Lommavägen och kommungränsen 
mot Burlöv för att låta det ingå i det kommunala VA-nätet. Berörda markägare är över-
ens. Ansökan om förrättning är inlämnad till Mark- och miljödomstolen och ärendet 
bedöms vara klart innan planen antas. 

Avfall
Sophämtning av hushållsavfall sköts av kommunen. 

Området ska utformas i enlighet med kraven i kommunens avfallsföreskrifter och så 
att god tillgänglighet för sopbilar kan uppnås. Detta innebär att gemensamma miljö-
hus kommer att behövas i det fall gator inom kvartersmarkutformas med särskilt smal 
gatubredd. Det gäller de östra grupphusen som kommer att ha ett gemensamt miljöhus 
för sophanteringen, då ingen sophämtning kan ske vid dessa tomter. Miljöhuset place-
ras i början av gatan på en gemensamhetsanläggning.

El
Området ansluts till befintligt elnät.

Gas
Det finns gas inom planområdet. Befintlig ledning kommer att behöva läggas om vissa 
sträckor inom planområdet för den idag ligger inom det som planeras som kvartersmark. 
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Bild och diagram som visar behovet av bullerskärmar (Tyréns 140123).

Störningsskydd
Buller
En bullerutredning har tagits fram för planområdet (Åkerslundshusen i Hjärup - Väg-
bullerutredning, 2013-06-17, Tyréns). Efter samrådet har bullerutredningen komplet-
terats med beräkningar som visar vilken höjd på bullerskydd som erfordras för att all 
bebyggelse inom planområdet ska klara gällande riktvärden för trafikbuller (Tyréns 
2013-12-12, rev 2014-01-23). Planbestämmelserna avseende krav på bullerskärm upp-
dateras med höjder enligt den kompletterande bullerutredningen. Höjderna är framräk-
nade för att klara bullerriktvärdena med trafikmängder och gällande hastighetsbestäm-
melser som prognostiserats för år 2030 - d v s 9000 fordon per årsmedeldygn för både 
Lommavägen och G:a Lundavägen samt hastighetsbegränsningen 40 km/h på Lomma-
vägen och 60 km/h på G:a Lundavägen vid de aktuella avsnitten.

Eftersom bullerskärmarna, som kommer att bli 2,3 respektive 2,5 meter höga, kommer 
att bli framträdande i stadsbilden är det viktigt att de ges en god utformning och utförs 
delvis genomsiktliga - både för att säkerställa trafiksäkerheten och för att bidra till en 
känsla av social kontroll och minskad otrygghet. Genomsiktligheten är särskilt viktig 
för att skapa välkomnande och trafiksäkra entréer till området - både vid Klockare-
gårdsvägen och vid busshållplatsen på G:a Lundavägen.

 



10

Vilka blir konsekvenserna?
Identitetsbärare
Livsoas
Livsoasen i Hjärup stärks genom att bebyggelsen på södra sidan av gamla Lundavägen 
starkare knyts till Hjärup och mer kommer att uppfattas som en del av tätorten. Om-
byggnaden av Lommavägen som planen medför kommer även att öka trafiksäkerheten 
och minska barriäreffekten av den trafikerade vägen. Tillkomsten av fribyggartomter 
ökar möjligheten för människor som vill bo i Hjärup att få utforma sitt eget boende.

Tidskvalitet
De nya bostäderna stärker tidskvaliteten genom att det byggs bostäder i direkt anslut-
ning till en busshållsplats. 

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

Kriterierna i bilaga 4 till MKB-förordningen handlar bl a om riskerna för människors 
hälsa eller för miljön, det berörda områdets sårbarhet på grund av  t ex överskridande 
av miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller påverkan på skyddad natur.

Behovsbedömning enligt ovan nämnda kriterier. Planområdet omfattar ett litet område 
med föreslagen bostadsbebyggelse i anslutning till befintlig sammanhållen bebyggelse. 
Planområdet omfattar inga stora natur- och/eller kulturvärden. Planområdet medger 
en effektiv och resurssnål markanvändning, lämplig utifrån områdets förutsättningar 
och föreliggande behov. Planens genomförande orsakar inte risker för människors hälsa 
eller för miljön. Goda resmöjligheter med kollektivtrafik samt en väl utbyggd offentlig 
service inom Hjärup gör att planens genomförande inte bedöms bidra till att gällande 
miljökvalitetsnormer avseende luftkvalitet överskrids.

Enligt ovan bedömer kommunen att kriterierna i bilaga 4 till MKB-förordningen inte 
uppfylls och att ett genomförande inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en 
miljöbedömning ej görs.

Natur- och kulturvård 
Riksintressen
Planområdet påverkar inga riksintressen.

Hushållning med naturresurser
Planen tar ca 1 ha jordbruksmark i anspråk. 

Övriga natur- och kulturintressen
Planområdet ligger i anslutning till Gamla Lundavägen som enligt länsstyrelsen i Skånes 
kulturmiljöprogram. Då planerad bebyggelse ligger bakom befintlig bebyggelse bedöms 
att kulturmiljövärdet inte påverkas. 

Hälsa och säkerhet
Buller
Riktvärden antagna av riksdagen (1996/97:53) för trafikbuller som normalt inte bör 
överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsent-
lig ombyggnad av trafikinfrastruktur: 
30 dBA ekvivalentnivå inomhus 
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 
55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)  
70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Vid tillämpning av riktvärdena bör hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och 
ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt ovan bör 
inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids.

Efter samrådet har den tidigare utförda bullerutredningen kompletterats med beräk-
ningar som visar vilken höjd på bullerskydd som erfordras för att all bebyggelse inom 
planområdet ska klara gällande riktvärden för trafikbuller (Tyréns 2013-12-12, rev 
2014-01-23). Detta har gjorts för olika scenarios vad gäller prognosår och gällande 
hastighet. Den föreslagna bebyggelsen allra närmast bullerkällorna klarar dock inte 55 
dB(A) ekvivalent utomhus vid bullerutsatt fasad på andra våningen. Men eftersom alla 
föreslagna bostäder kommer att ha tillgång till ett markplan där bullervärdena både vid 
fasad och uteplats understiger riktvärdena så bedöms situationen acceptabel eftersom 
detaljplanen samtidigt kompletteras med en bestämmelse som tillser att bullerutsatt 
fasad på andra våningen ej får förses med öppningsbara fönster.

Planbestämmelserna avseende krav på bullerskärm uppdateras med höjder enligt den 
kompletterande bullerutredningen. Höjderna är framräknade för att klara bullerrikt-
värdena med trafikmängder och gällande hastighetsbestämmelser som prognostiserats 
för år 2030 - d v s 9000 fordon per årsmedeldygn för både Lommavägen och G:a Lun-
davägen samt hastighetsbegränsningen 40 km/h på Lommavägen och 60 km/h på G:a 
Lundavägen vid de aktuella avsnitten.
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Miljökvalitetsnormer
Den föreslagna utbyggnaden bedöms inte generera sådana trafikmängder att dess 
genomförande riskerar att leda till överskridande av föroreningsnivåer enligt gällande 
förordning (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. 

Utbyggnadsområdet kommer att anslutas till kommunalt vatten och kommer därmed 
inte att belasta grundvattenförekomsterna. Då marken består av lera är risken för 
spridning av föroreningar till grundvattnet också liten. 

Enligt planförslaget ska dagvatten fördröjas i öppna ytor inom området. Ytorna dimen-
sioneras för att utflödet ej ska överskrida 1,5 l/s/ha. Målsättningen är att dagvatten som 
lämnar planområdet ska ha bättre kvalitet än dagens åvatten och därmed bidra till att 
förbättra statusen i Alnarpsån och Sege å med avseende på ekologisk och kemisk status. 
Bostadsbebyggelse, tomtmark och parkmark på den del av planområdet som tidigare 
var jordbruksmark minskar utsläppen av bl a näringsämnen och bekämpningsmedel. 
Även med beaktande av ökad trafik och tillkommande hårda ytor, kommer mängden 
dagvatten som lämnar området att minska och vattenkvalitén på det som ändå släpps 
ut förbättras. De små mängder olje- och gummirester som kan komma att följa med 
dagvattnet bedöms kunna sedimenteras vid fördröjningsytorna och kommer inte att 
belasta recepienten. Utbyggnad enligt planförslaget bedöms inte leda till att miljökvali-
tetsnormerna för vatten överskrids. 

Markföroreningar
En miljöteknisk markundersökning, daterad 2013-07-11, har genomförts av VA-teknik 
och Vattenvård, konsulterande ingenjörsbyrå, Brösarp. Jordprovtagning och installa-
tion av grundvattenrör utfördes den 14 juni 2013 av Niklas Persson och Lena Lydén, 
VA-Teknik & Vattenvård AB i samarbete med Torsten Brodin på GeoSyd AB. Fältun-
dersökningen utfördes i stort i enlighet med föreslagen provtagningsplan, daterad den 
22 maj 2013 vilken kommunicerats tillsynsmyndigheten, i förekommande fall miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen, Staffanstorps kommun.

Samtliga analysresultat visar att föroreningsinnehållet i mark och grundvatten under-
skrider tillämpade riktvärden. Platsen bedöms därmed vara lämplig för bostadsändamål 
och inga hinder mot att ändra markanvändningen till bostadsändamål har påträffats ur 
ett miljö- och hälsoperspektiv.

Markradon
All mark i kommunen betecknas som normalriskområde (10-40 kBq/m3). Exploatö-
ren ska i samband med utbyggnaden av området, vid det tekniska samrådet, redovisa 
radonmätningar. Byggnader ska sedan uppföras med erforderligt skydd.

Farligt gods
E22 utgör rekomenderad led för transport av farligt gods. Eftersom avståndet mellan 
E22 och planområdet är 350 m samt att det ligger befintlig bebyggelse mellan planom-
rådet och E22 så bedöms risken för farligt gods som liten.
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Så ser Åkerslundshusen ut i dag!
Plandata
Planområdet ligger i sydöstra delen av Hjärup i korsningen Lommavägen/Gamla 
Lundavägen. Planområdet består av fastigheterna Hjärup 8:15, Hjärup 8:1 samt del av 
Stora Uppåkra 5:1.

Alla fastigheterna är privatägda.

Planområdets areal är ca 2,9 ha stort.   

Livet i dag!
Planområdet betsår idag till stor del av ett gammalt växthusområdet där det idag inte 
finns någon verksamhet. Bostadshusen inom planområdet och i anslutning till planom-
rådet 

Bebyggelse och kulturmiljö
Planområdet ligger i anslutning till en äldre gathusbebyggelse i anslutning till Gamla 
Lundavägen och består idag till större delen av jordbruksmark och ett verksamhetsom-
råde för växthus.

Bostäder
Inom planområdet finns idag två bostadshus.

Verksamheter
I det nordöstra planområdet finns flera växthus där det idag inte pågår någon verksam-
het.

Kulturmiljö
Planområdet berör två av de särskilt värdefulla kulturmiljöer som finns utpekade i läns-
styrelsen i Skånes kulturmiljöprogram. 

Bomhög-Hjärup-Uppåkra  
Motiv för bevarande; ”Området utgör en rest av det nu till stadslandskap exploaterade 
jordbruksområdet.”

Landsvägen och första motorvägen Malmö-Lund
Motiv för bevarande; ” Kulturmiljön längs vägen med alléer och den för byarna karak-

täristiska bebyggelsen med spår från olika verksamheter och tidsepoker gör åkandet till 
en upplevelse utöver det vanliga.”

Natur och grönstruktur
Landskap
Hjärup ligger i det flacka och öppna åkerlandskapet mellan Malmö och Lund. Västra 
delen av planområdet består av ca 1 ha jordbruksmark.

Vegetation 
Längs med Lommavägen finns flera ekar, björkar och hästkastanjer somom möjligt är 
värda att bevara. I hörnet Lommavägen/Gamla Lundavägen finns en igenväxt trekantig 
tomt med vegetation av ringa värde.

Geoteknik 
En översiktlig geoteknisk undersökning har utförts av GeoSyd AB, 2012-16-29. Under-
sökningen visar att matjordslagret, som uppgår till 0,3-0,5 meter, vilar på en mer eller 
mindre lerig och siltig morän eller lermorän som påträffats till borrat djup 3,1 meter. 
Lokalt påträffades sand- och silskikt i moränen. Undersökningen visar på normala 
grunläggningsförutsättningar och att området är lämpligt för tänkt bebyggelse. De-
taljundersökning bör göras innan byggnation.

GAMLA DALBYVÄGEN

LOMMAVÄGEN

E22

Planområdets placering i Hjärup.
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Fornlämningar 
Området omfattas av en känd fornlämning (Uppåkra 44). Fornlämningsområdet har 
utretts och fortsatta åtgärder har inte bedömts nödvändiga. Fornlämningar och forn-
minnen omfattas av kulturmiljölagen. Vid eventuella fynd ska markarbetena avbrytas 
och Länsstyrelsen kontaktas.

Rekreation och lek
Närmsta lekplats är lekan i centrumparken som ligger ca 400 m från området.

Trafik
Gång- och cykeltrafik
Hjärup som ort har ett väl utbyggt internt gång- och cykelsystem. Strax öster om pla-
nområdet går cykelvägen mellan Malmö och Lund längs med Gamla Dalbyvägen som 
även kopplar till gång- och cykelvägen till Staffanstorp.

Kollektivtrafik
Planområdet har god kollektivtrafikförsörjning. Inom planområdet finns en busshålls-
plats vid Gamla Lundavägen som trafikeras med buss 130 som går mellan Malmö och 
Lund med tre turer i timmen i rusningstrafik. 

Hjärup tågstation ligger ca 1200 m från planområdet.

Biltrafik
Området nås via Lommavägen som går mellan Hjärup och Lomma och även fungerar 
som en av de större vägarna i Hjärup. Lommavägen trafikeras enligt mätningar från 
2004 av 3200 bilar/dygn sträckan mellan korsningarna Hjärupsvägen-Klockargårdsvä-
gen och 4500 bilar/dygn sträckan mellan korsningarna Klockaregårdsvägen och Gamla 
Lundavägen. Trafiken bedöms ha ökat endast marginellt sedan dess.

Service
Det finns ingen service inom planområdet.
I Hjärup finns service i form av förskolor, grundskolor, vårdcentral och bibliotek. Där 
finns en mindre livsmedelsbutik i västra Hjärup samt ett fåtal restauranger.

Störningar och risker

Buller
En utredning har utförts under 2013 som visar på bullerpåverkan av området från 
trafiken på Gamla Lundavägen, Lommavägen respektive E22. Utredningen visar att det 
planområdets yttersta delar är bullerstörda.

Farligt gods
E22 är en rekommenderad led för farligt gods.

Tidigare ställningstagande
Riksintressen
Planområdet berörs inte av några riksintressen.

Översiktsplan/Framtidens kommun
I kommunens översiktsplan ”Framtidens kommun - perspektiv 2038”, antagen av 
kommunfullmäktige 2009-11-30, pekas större delen av planområdet ut som befintligt 
bebyggelseområde. Söder om de befintliga husen vid Lommavägen finns ett triangulär-
format område utpekat för ny bostadsbebyggelse. 

Området i kommunens översiktsplan ”Framtidens kommun - perspektiv 2038” .

Den nu aktuella utbyggnadsområdet Åkerslundshusen ses som en mer realistisk tolk-
ning av det utbyggnadsområde som anges i översiktsplanen. Det nu föreslagna området 
är bättre integrerat med den befintliga bebyggelsen, ligger närmre befintlig kollektivtra-
fik, utnyttjar befintlig infrastruktur bättre och ger bättre förutsättningar för goda boen-
dekvaliteter. Att det nu oanvända växthusområdet i översiktsplanen är angivet som att 
pågående markanvändning ska bestå och inte är särskilt utpekat för nya bostäder beror 
på att avvecklingen av verksamheten inte var känd vid det tillfället då översiktsplanen 
upprättades. Konsekvenserna vad gäller jordbruksmarken bedöms bli likvärdig och 
möjligen något mildare vad gäller det nuvarande förslaget: Det är ungefär 1 ha aktiv 
jordbruksmark det handlar om för båda alternativen, men den jordbruksmark som tas 
i anspråk vid nu aktuella utbyggnaden är ur brukarsynpunkt möjligen något mindre 
värdefull än den mark som anges i översiktsplanen eftersom den senare är en del av ett 
större sammanhängande stycke. 

Detaljplaner
Området är inte tidigare detaljplanelagt.
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Bild ovan: Planområdet idag med växthus som inte är i bruk.

Planområdet är utpekat av kommunen (byggnadsnämnden 1987-06-16) som ett om-
råde med samlad bebyggelse med kulturhistoriskt intresse och med en utökad bygglovs-
plikt.

Tillgänglighet
Området är i stort plant och tillgängligt för personer med funktionshinder. Nya bostä-
der inom planområdet omfattas av plan- och bygglagens bestämmelser om tillgänglig-
het. Frågan bevakas i bygglovsprövningen. Kommunens handikapplan ska tillämpas.
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Så genomförs Åkerslundshusen!
Organisatoriska frågor

Tidplan

Samråd kring detaljplaneförslaget pågår under hösten 2013. Förslaget beräknas kunna 
gå ut på granskning under våren 2014 och sedan antas till sommaren 2014. 

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

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

Fastighetsrättsliga frågor
Berörda fastigheter
Flera fastigheter berörs av detaljplanen:
Hjärup 19:1
Hjärup 4:2
Hjärup 8:14
Hjärup 8:15
Hjärup 8:16
Hjärup 8:287
Hjärup 8:292
Stora Uppåkra 5:1

Fastighetsbildning
Genomförande av detaljplanen förutsätter flera fastighetsbildningsåtgärder. Dessa skall 
ske enligt detaljplanen.

Mark inom Hjärup 8:16 och Hjärup 8:15 som är utlagd till allmän platsmark ska på 
begäran av kommunen eller annan, lösas in av kommunen. Mark som i detaljplanen 
är utlagd som allmän plats ska genom fastighetsreglering föras till av kommunen ägd 

fastighet Hjärup 4:2 eller till den fastighet som beslutas av lantmäterimyndigheten i för-
rättning. Fastighetsägaren eller Exploatören ska bekosta fastighetsbildningen.

För mark inom fastigheten Stora Uppåkra 5:1 som är utlagd till allmän plats ska på be-
gäran av kommunen eller fastighetsägaren, utan ersättning till fastighetsägaren, lösas in 
av kommunen till syfte för att förbättra trafiksäkerheten och i framtiden möjliggöra för 
cirkulationsplats i korsningen mellan Lommavägen och Lundavägen. Mark som i detalj-
planen är utlagd som allmän plats ska genom fastighetsreglering föras till av kommunen 
ägd fastighet Hjärup 4:2 eller till den fastighet som beslutas av lantmäterimyndigheten i 
förrättning. Kommunen eller Exploatören ska bekosta fastighetsbildningen.

För mark inom fastigheten Hjärup 8:16 och Hjärup 8:15 som är utlagd till kvartersmark 
för bostäder ska fastighetsägaren eller exploatören ansöka och bekosta erforderlig fast-
ighetsbildning för bildande av fastigheter, gemensamhetsanläggningar, servitut, lednings-
rätter mm i enlighet med detaljplanen. Fastighetsägaren eller exploatören ska även an-
söka om och bekosta övriga fastighetsbildningsåtgärder som uppstår inom planområdet 
som är en konsekvens av utbyggnaden av nya bostäder.

För mark inom fastigheten Hjärup 8:16 som är utlagd till kvartersmark för bostäder ska 
del av denna (prickmark) genom fastighetsreglering föras till Hjärup 19:1 enligt avtal 
mellan fastighetsägarna. Fastighetägaren till Hjärup 8:16 eller Exploatören ansöker och 
bekostar fastighetsbildningen. Syftet med fastighetsbildningen är att, istället för servitut, 
säkra in/utfart till Hjärup 19:1.

Servitut
Inom planområdet finns flera servitut.

Bilden ovan illustrerar ändringen 
av servitut 1230-1006.1.

Befintligt vägservitut 1230-1006.1 till 
förmån för Hjärup 8:292 och som be-
lastar Hjärup 8:16 kommer delvis att 
upphöra i samband med att det som i 
detaljplan utgör allmän genom fastig-
hetsreglering överförs till av kommu-
nen ägd fastighet Hjärup 4:2. Servitu-
tet ändras till att endast omfatta den 
del mellan Hjärup 8:292 och allmän 
plats så som det illustraras i rött i kar-
tan här intill. Befintligt ledningsservi-
tut 1230-1006.2 till förmån för Hjä-
rup 8:292 och som belastar Hjärup 
8:16 påverkas inte av detaljplanen och 
ska finnas kvar.
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Befintligt vägservitut 1230-877.A till förmån för Hjärup 19:1 och som belastar Hjärup 
8:16 kommer att upphöra i samband med att det som i detaljplan utgör allmän genom 
fastighetsreglering överförs till av kommunen ägd fastighet hjärup 4:2 samt att fastig-
hetsreglering genomförs enligt ovan (se 5:e stycket Fastigehetsbildning). Befintligt jord-
värmeservitut 1230-877.B till förmån för Hjärup 19:1 och som belastar Hjärup 8:16 ska 
efter överenskommelse mellan fastighetsägarna flyttas eller upphöra att gälla. 

Befintligt servitut för Nätstation till förmån för Malmö Fliten 13 och som belastar Hjä-
rup 8:16 påverkas ej av detaljplanen och ska finnas kvar.

Ägaren till fastigheten Hjärup 8:16 (exploatören) ansvarar för att ansöka om och be-
kosta lantmäterikostnaderna för ändringar/upphävande av servitut som föranleds av 
planens genomförande. 

Övriga Åtgärder
Fastigheten Hjärup 8:287 omfattas av inte av detaljplanen och påverkas inte av några 
fastighetsbildningsåtgärder. Dock ska fastighetens nuvarande in/utfart mot Lommavä-
gen flyttas till lokalgatan i väster inom planområdet. Föreläggande om flytt av in/utfart 
kommer ske i samband med utbyggnaden av allmän plats. Fastighetsägaren ska av kom-
munen ersättas för den faktiska skada som åtgärden innebär. Syftet med åtgärden är att 
förbättra trafiksäkerheten på Lommavägen.

Ekonomiska frågor
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark och utför utbyggnaden av denna. 

Exploatören utför all utbyggnad inom kvartersmark. Samfällighetsförening skall vara 
huvudman för gemensamma anläggningar, såsom bullerskärm, parkering och miljöhus, 
inom kvartersmark.

Föravtal till exploateringsavtal
Föravtal till exploateringsavtal är upprättat mellan Kommunen och Exploatören som 
bland annat reglerar kostnader och åtaganden för arbetet med detaljplanen. Arbetet 
med detaljplanen har föregåtts av Exploatörens begäran om planläggning.

Exploateringsavtal
Exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen och exploatören innan planen 
vinner laga kraft. Exploateringsavtalet reglerar kostnader och åtaganden inom planom-

rådet för tiden efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Bland annat så hanteras de 
poster som beskrivs nedan under ”Ekonomi Tekniska frågor” i exploateringsavtalet.

Planekonomi
Kostnader för utbyggnad av allmän plats både inom och utanför planområdet regleras 
genom exploateringsavtal.  Kommunen ska utföra samtliga kommunala anläggningar 
på exploatlrens bekostnad enligt exploateringsavtalet.

Planavtal
Planläggningskostnaderna regleras genom planavtal i samband med exploatörens begä-
ran om detaljplan.

Exploateringsavtal
Exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen och exploatören innan planen 
antas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Tekniska frågor
Vatten- och spillvattenledningar
Vatten- och spillvattenledningar ska anslutas till det kommunala nätet via anslutnings-
punkter. För anslutning erläggs en anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa. Exploatö-
ren ska även bekosta flytt och omläggning av befintliga vatten- och spillvattenledningar 
inom planområdet.

Dagvatten
För anslutning erläggs en anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa. Exploatören ska 
även bekosta flytt och omläggning av befintliga vatten- och spillvattenledningar inom 
planområdet, även om arbetet utförs av kommunen.

Övrig allmän plats
Exploatören bekostar del av allmänna anläggningar som t ex gång- och cykelvägar, lo-
kalgata, huvudgata, naturområde. Kommunen utför anläggandet av allmän plats.

Bygglovsavgifter
Bygglovsavgifter utgår enligt gällande taxa.

El
Exploatören reglerar genom överenskommelse med Energibolag om- och utbyggnad av 
elnätet inom området. Flyttning och omläggning av befintlig ledning till följd av exploa-
teringen bekostas av Exploatören.

Tele, TV och bredband
Exploatören bekostar utbyggnad och anslutning av tele, TV och bredband inom områ-
det. Detta regleras genom överenskommelse med respektive nätoperatör.



17

Gas
Exploatören reglerar genom överenskommelse med energibolag om eventuell utbyggnad 
av och anslutning till gasnätet. Flyttning och omläggning av gasledning till följd av ex-
ploateringen bekostas av exploatören.

Geoteknik
Exploatören står för och bekostar geotekniska undersökningar vid exploateringen.

Räddningstjänst
Tillgängligheten för räddningstjänsten samt brandvattenförsörjningen skall beaktas i den 
fortsatta detaljplaneringen.

Medverkande tjänstemän och konsulter

Kerstin Jensen, entreprenadingenjör, Staffanstorps kommun
Joel Sandler, exploateringsingenjör, Staffanstorps kommun
Katarina Jeraeus, planarkitekt, Staffanstorps kommun
Thomas Lexén, stadsarkitekt, Staffanstorps kommun
Ove Myrén, husarkitekt, OM Arkitektur
Anna-Karin Ekström, trafikingenjör, Tyréns
Mats Vernersson, VA-ingenjör, Tyréns
Stefan Krii, trafikingenjör, Reinertsen Sverige AB 

Upprättad 2013-09-23
Reviderad 2014-02-26 och 2014-06-04

Anna Fogelberg  
Planarkitekt 

Denna detaljplan antogs av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-04.
Beslutet vann laga kraft 2014-10-27
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