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Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanen medger en utbyggnad i de centrala delarna av Hjärup med ca 12 radhus/
kedjehus med egen trädgård. Bebyggelsen ansluts till Tågvägen med en ny kvartersgata. 
Syftet med detaljplanen är framförallt att komplettera dagens bostadsutbud och på så 
sätt förbättra möjligheterna för människor i olika livssituationer att bosätta sig eller bo 
kvar i Hjärup.

Stadsbyggnadskontoret fi ck under 2010 i uppdrag att arbeta fram förslag till detaljplan 
för Spårvägen/Tågvägen. Planen handläggs med normalt planförfarande.

Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, illustrationskarta och denna 
plan- och genomförandebeskrivning. 

Illustration, FOJAB arkitekter

Yta för fördröjning 
av dagvatten
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Tågvägen/Spårvägen i Framtidens kommun!
Framtidens kommun
Framtidens kommun - perspektiv 2038 är ett visionsdokument som också utgör kom-
munens översiktsplan.  Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 2009-11-30. 
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. Markanvändningen styrs framförallt av 
närheten till spårburen kollektivtrafi k och stationsnärheten ska utnyttjas eff ektivt. De 
befi ntliga tätorterna utvecklas kraftigt. På landsbygden ges utrymme för karaktärsom-
råden, där landsbygdsnäringarna kan utvecklas. Odlingslandskapets kvaliteter bibehålls 
och utvecklas med förbättrad tillgänglighet och målpunkter för rekreation. I samband 
med arbetet med Framtidens kommun bedömdes de stora miljöfrågorna (såväl ekolo-
giska som sociala) främst handla om påverkan på odlingslandskap och landskapsbild, 
energiåtgång och klimat, ekonomiska och sociala förutsättningar 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. 

I översiktsplanen pekas området vid Tågvägen/Spårvägen, beläget mitt i Hjärups tätort, 
ut som lämpligt för förtätning av bostadsutbyggnad. Området föreslås utvecklas med 
varierande boendemiljö i form av radhus eller fl erbostadshus i maximalt två våningar.

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.

Denna detaljplan innebär en förtätning inom den befi ntliga tätorten. Ingen jordbruks-
mark tas i anspråk. Parkmarken i området minskar dock med ett genomförande av 
planen. 

Översiktsplanens identitetsbärare
Området blir en del av framtidens kommun genom att identitetsbärarna och de befi nt-
liga kvaliteterna tillvaratas och utvecklas.

För denna detaljplan är det framförallt identitetsbärararna livsoas, stadsliv och 
tidskvalitet som påverkas.

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

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

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

Hur identitetsbärarna påverkas av planförslaget beskrivs närmare i konsekvensbe-
skrivningen ”Vilka blir konsekvenserna”.
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Så ser Tågvägen/Spårvägen ut i framtiden!
Planförslaget i korthet
Planförslaget innebär att Hjärup förtätas med ca 12 bostäder. Bostadsformen kedjehus/
radhus på små tomter kompletterar Hjärups övriga bostadsbestånd. Exploateringen 
stärker också tågtrafiken genom att bidra till fler boende i detta stationsnära läge. 

Människan i fokus
Den nya bebyggelsen har ett fint läge i anslutning till Hjärups parkområde och den 
stora dagvattendammen vilket ger ett attraktivt boende med goda livsmiljöer. Alla 
bostäder kan få tomter i väster- eller söderläge vilket ger de bästa förutsättningarna för  
goda solförhållanden. Bebyggelsen bidrar också till mer liv och rörelse i närområdet 
och därigenom ökad trygghet. Den östra bebyggelseraden kommer att ha fönster som 
vetter mot parkens gång- och cykelstråk. 

Områdets gemensamma gata är smal vilket inbjuder till låga hastigheter. Bebyggelsen 
grupperas kring den centrala gatan och torget. Alla bostäder kommer att ha infart och 
entré från dessa gemensamma ytor vilket bidrar till att bebyggelsegruppen får en egen 
identitet och goda förutsättningar för att de nya invånarna ska känna trygghet och 
tillhörighet till detta område. Gata och torg utgör platser där grannarna kan mötas och 
utrymme för vistelse.   

Bostadsformen radhus/kedjehus med små tomter kan attrahera en mix av människor; 
äldre som lämnar den stora villan, unga mindre barnfamiljer, ensamstående som önskar 
en egen liten trädgård osv, vilket ger goda sociala förutsättningar. Närheten till goda 
kollektivtrafikförbindelser innebär också att behovet av egen bil minimeras. 

Bebyggelse
Bostäder och boendeformer
Planförslaget rymmer ca 12 småhus i form av kedjehus eller radhus med egen tomt. 
Bostäderna föreslås uppföras i maximalt två våningar, likt flerbostadshusen i väster. 
Bostadshusens nockhöjd begränsas till maximalt 7 m. Tomternas storlek varierar mel-
lan ca 250-300 m2. Illustrationskartan visar kedjehus i två våningar, om ca 140 m2 
bostadsyta och med ett förråd/garage på 20 m2 per tomt.

Miljöhus
Ett miljöhus, gemensamt för den nya bebyggelsen, placeras vid infartsgatan till områ-
det. Miljöhuset ska placeras och utformas så att ”Föreskrifter om avfallshantering för 
Staffanstorps kommun”, antagen av Kommunfullmäktige § 114/11 kan följas.

Service
Med denna exploatering förbättras ortens underlag till service. 

Grönstruktur och platser
Grönområden
Parken Soluret förändras i och med att det som idag är bollplan och BMX-bana, 
omgärdade på sina ställen av tät buskvegetation, tas i anspråk för bebyggelse. Utsikten 
från parkens öppna ytor samt från omkringliggande bebyggelse förändras. 

Bebyggelsen kommer att omgärdas av häckar både mot dammen och det öppna par-
krummet och mot omgivande bebyggelse i norr, väster och söder för att ansluta till 
områdes gröna karaktär. Den nya bebyggelsen ansluter med sin placering, volym och 
höjd till angränsande bebyggelse. Det öppna parkrummet kring den befintliga dammen 
får en mer väldefinierad kant med den nya tvåvåningsbebyggelsen. 

Inom planområdet finns klippta gräsmattor, buskplanteringar och ett antal stora träd. 
Befintliga buskplanteringar samt ett antal träd försvinner i samband med exploatering-
en. I norr och i söder lämnas obebyggda parkytor mellan ny och befintlig bebyggelse. 
Troligtvis kommer parkytan i söder att anläggas med en ny dagvattendamm alternativt 
skålad gräsyta med möjlighet att samla dagvatten vid regnväder. Parkrummet i norr 
kommer att omgestaltas med nya trädplanteringar och omdragning av gång- och cykel-
vägar.

I nära anslutning till planområdet planerar kommunen för en helt ny stor park, Hjä-
rup park, som kommer att bli en tillgång för hela orten med flera olika karaktärer och 
miljöer.

Damm och gång- och cykelväg i parken Del av BMX-banan med buskvegetation



Gc-väg samt bostadshus i väster Stationsstigen söder om planområdet
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Vegetation
För att förstärka den gröna karaktären i området ska häckar planteras 60 cm från 
fastighetsgräns mot gata, torg, gång- och cykelvägar i väster och norr samt mot parken. 
Häckarna får inte vara högre än 80 cm i sikthörnor. 

Rekreation och lek
Med exploateringen kommer befintlig tennisbana och BMX-bana försvinna. BMX-
banan kommer troligen att ersättas, ny lokalisering får studeras i senare skede. 

Genom bostadsområdet föreslås flera gångvägar på kvartersmark i östvästlig riktning 
som knyter samman området med sin omgivning och gör det möjligt för människor att 
röra sig igenom området. I Tågvägens förlägning genom kvartersmarken kan man via 
en gång- och cykelväg komma ut i parken öster om bostadsområdet. Från det gemen-
samma torget i bostadskvarterets mitt kan man röra sig ut i parken öster om bebyg-
gelsen och västerut till befintlig gång- och cykelväg mot Spårvägen. Även i slutet av den 
gemensamma gatan kan man ta sig ut i parken och till den nya gång- och cykelväg som 
går söder om bostadskvarteret.

Mötesplatser
Centralt i det nya bostadsområdet föreslås en gemensam torgyta med plats för t ex 
trädplantering. Det gemensamma torget ger identitet till området och bildar en mötes-
plats för de nya invånarna. 

Siriusparken med dagvattendamm, planteringar, odlingslotter och öppna gräsytor är en 
viktig mötesplats för Hjärups invånare, en plats för lek, avkoppling och rekreation. Den 
nya bebyggelsen placeras i direkt anslutning till denna och den kommer att utgöra en 
värdefull miljö i de nya invånarnas vardagsliv. 

Trafik
Övergripande struktur
För att kunna nå det nya bostadskvarteret med bil har tre alternativa kopplingar
studerats (Trafikutredning 2012-11-07, Ramböll). Förutom Tågvägen och Spårvägen 
har även en infart via Åttevägen studerats. På grund av att Tågvägen redan idag fung-
erar som uppsamlingsgata för biltrafik i området och att Tågvägen ger en naturligare 
koppling och en tydligare entré till planområdet har denna gata ansetts vara den mest 
lämpade som infart till det nya området. 

Sedan utredningen utfördes har planområdet utökats norrut och dess struktur omarbe-
tats. Föreslagen anslutning till Tågvägen är med bostadsområdet nya förutsättningar än 
mer lämplig som infart till det nya området.  

Utformning av gata och torg
Kvartersgatan utformas med en smal sektion på 4,5 m för att uppnå en småskalig 
miljö mellan husen och för att inbjuda till låga hastigheter. Gata och torg ska rymma 
blandtrafik på de oskyddade trafikanternas villkor. Ambitionen är att ytan, framför allt 
de delar av gata och torg som ansluter till husens entréer, ska kunna fungera som en 
mötesplats för de boende, för vistelse och samvaro.

Det gemensamma torget utformas så att det hänger samman med gatan, t ex med 
samma markmaterial. Torget ska vara överkörningsbart i kanterna för att möjliggöra 
infarter till omkringliggande fastigheter. Torgets mitt däremot kan få en annan utform-
ning med trädplantering, sittplatser, lekskulptur eller annat som ger rummet en identitet 
och stimulerar till utevistelse och möten. 

Gång- och cykeltrafik
Det nya bostadskvarteret föreslås kopplas till det omgivande gång- och cykelvägnätet.
Idag finns en gång- och cykelväg på Tågvägens södra sida, fram till korsningen med 
Spårvägen. Från Tågvägens södra sida leds cykeltrafiken över Tågvägen på cykelvägar 
ut i parkområdet. Korsningen över Tågvägen föreslås trafiksäkras, även andra trafiksä-
kerhetshöjande åtgärder kan komma att bli aktuella längs Tågvägen. Det är möjligt att i 
blandtrafik på den nya kvartersgatan norr om bostäderna nå parkområdet från Tågvä-
gen.



Tågvägen sedd från parkeringen Tågvägen och villabebyggelse norr om planområdet
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Gång- och cykelvägen genom parkområdet i den norra delen av planområdet föreslås få 
en något förändrad sträckning. Befintlig gång- och cykelväg som idag går rakt igenom 
planområdets mitt, mellan Spårvägen och parken, ersätts av gångpassager på kvarters-
mark genom det nya bostadsområdet. 

Befintliga gång- och cykelvägar i den västra kanten av planområdet samt söder om 
området bibehålls. Gång- och cykelvägen i väster kommer dock att korsas av kvarters-
gatan till det nya bostadsområdet. Denna korsningspunkt föreslås trafiksäkras. Östra 
gång- och cykelvägen kommer att flyttas närmare dammen. Denna sektion studeras 
vidare i den geotekniska utredning som ska genomföras inför detaljplanens antagande, 
för att säkerställa att gc-vägen håller för driftsfordon och att det känns tryggt att cykla 
och gå på den.

Kollektivtrafik
Hjärups station ligger ca 400 m från planområdet. Gång- och cykelväg utmed Tågvägen 
och Stationsstigen ger bra och gena förbindelser. 

Biltrafik
Infarten till det nya bostadskvarteret anordnas via en förlängning av Tågvägen rakt 
österut, söder om nuvarande parkering. Gatan svänger därefter av söderut och avslutas 

i höjd med de sydligaste tomterna där den övergår till gc-väg. Infarter till samtliga nya 
bostäder anordnas från denna gata. Gatan är inte avsedd för allmän trafik utan kom-
mer att utgöra gemensamhetsanläggning för de nya bostadsfastigheterna. 

Parkering
För det aktuella området ska det finnas två bilplatser per bostad och gästparkering 0,1 
platser/bostad. Boendeparkering, för bil och cykel, ska ske på den egna tomten. 

I anslutning till Tågvägen finns idag en allmän parkering med plats för ca 12 bilar. 
Denna funktion bibehålls i det nya planförslaget, med ungefär samma placering men ny 
disposition. Planförslaget innebär att 14 stycken parkeringsplatser anläggs i området. 
Den allmänna parkeringen (12 bilplatser) samordnas med besöksparkering till de nya 
bostäderna (2 bilplatser) och miljöhus. Infart till parkeringen samt angöring till miljö-
huset föreslås ske från Tågvägen.

Räddningstjänst
Räddningstjänstens fordon föreslås angöra bebyggelsen via kvartersgatan i kvarterets 
mitt med infart från Tågvägen i planområdets nordvästa hörn. Kvartersgatan ska vara 
dimensonerad för räddningstjänstens fordon gällande bredd, överbyggnad och svängra-
dier.

Teknisk försörjning
Avfall
Ett miljöhus, gemensamt för den nya bebyggelsen, placeras i planförslaget i korsningen 
mellan Tågvägen och den nya kvartersgata som leder in till bebyggelsen. Miljöhuset 
samordnas med gästparkering för området. Hämtning ska ske från Tågvägen. Gatan är 
så pass bred att den tillåter att sopbilen stannar till vid kanten vid hämtning. Tillräck-
ligt utrymme finns för mötande trafik att ta sig förbi. Sopbilen kör sedan, liksom redan 
idag, vidare norrut för hämtning utmed Rälsvägen m fl. Avfallshämtning ske anordnas i 
enligthet med Staffanstorps kommuns föreskrifter för avfallshantering. 

Ett gemensamt miljöhus vid Tågvägen för den nya bebyggelsen innebär att tunga och 
utrymmeskrävande fordon inte behöver angöra den gemensamma kvartersgatan.
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El
Ledningar för elektricitet fi nns inom närområdet. Planområdet förutsätts kopplas på 
dessa. 

Gas
Två gasledningar ingår i planområdet. Den ena ligger i gc-vägen i områdets västra kant 
och den andra i park- och gatuområdet i planområdets norra del. Ledningarna föreslås 
ligga kvar och säkras på kvartersmark med u-område på plankartan.

Vatten och spillvatten
Ledningar för vatten och spillvatten fi nns inom området. Planområdet förutsätts kopp-
las på dessa. En vattenledning i planområdets nordvästra del påverkas av exploatering-
en och behöver fl yttas. Ledningen föreslås fl yttas till gång- och cykelvägen i planområ-
dets västra kant. Vatten- spillvatten och dagvattenledningarna  kommer fortsättningsvis 
att ligga inom kommunens ansvarsområde.  

Dagvatten
Enligt dagvattenpolicy för Staff anstorps kommun ska dagvattenfl ödet ut från planom-
rådet till kommunens ledning fördröjas så att det inte förändras mot dagens utfl öde. 
Idag utgörs området av parkmark och den ytliga avrinningen är mycket begränsad. 
Marken inom planområdet bedöms ej lämplig för infi ltration och dagvatten kommer 
därför behöva avledas från området. 

En dagvattenutredning för exploateringen har genomförts av Ramböll (PM Dagvatten 
Tågvägen, 2013-12-18). Utredningen visar på tre alternativa möjligheter att ansluta 
dagvatten från planområdet till kommunens ledningsnät. Huvudalternativen är att 
antingen fördröja dagvattnet i dammen öster om planområdet eller i en ny damm i 
planområdets södra del. 

Huruvida den befi ntliga dammen öster om planområdet kommer att kunna användas 
som fördröjningsmagasin för planområdet kommer att utredas vidare i projekterings-
skedet. Om det då anses lämpligt att leda vattnet dit kommer detta alternativ att priori-
teras. 

Huvudalternativet för fördröjning av dagvatten från planområdet är att leda vatten till 
en ny damm i parkytan i planområdets södra del. Den nya dammen skulle då uppta 

Den blå linjen visar en ungefärlig omfattning av det planerade dagvattenmagasinet i området 
enligt PM Dagvatten 2013-12-18.

Förslag på utformning av det dagvattenmagasinet 
i planområdets södra del.
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Detaljplan för Tågvägen/Spårvägen
Sektioner dagvattendamm       
2014-05-07

Detaljplan för Tågvägen/Spårvägen
Sektioner dagvattendamm       
2014-05-07

Detaljplan för Tågvägen/Spårvägen
Sektioner dagvattendamm       
2014-05-07

Orienteringsplan med sektionmarkeringar inritade.
Skala 1:2000

Dammens utformning sektion B-B’
Skala 1:200

Dammens utformning sektion A-A’
Skala 1:200

hela ytan i söder på bekostnad av den befi ntliga vegetationen. Ytan skulle dock kunna 
anläggas som ett torrt fördröjningsmagasin med utlopp i botten och på så sätt fungera 
både som gräsyta för rekreation och lek och som avrinnings/fördröjningsyta vid regn. 
Detaljer och tekniska lösningar förväntas lösas i det kommande projekteringsskedet 
av området. Det är viktigt att höjdsätta området så att anslutningen till det befi ntliga 
ledningsnätet fungerar. Området ska även höjdsättas så att dagvattnet vid ett 100-års 
regn inte skadar byggnader.

En befi ntlig dagvattenledning med koppling till dagvattendammen korsar planområdets 
nordöstra del men påverkas inte av planens genomförande.
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Vilka blir konsekvenserna?
Identitetsbärare
Livsoas
Variationen leder till att människor med olika preferenser, i olika faser i livet, kan välja 
att bosätta sig inom området, liksom att möjligheten till kvarboende vid förändrade 
livsförhållanden är goda. Detta gynnar folk som vill bo kvar i närområdet, såväl äldre 
som söker en mindre bostad som unga som vill flytta hemifrån. En flexibilitet i boende-
formerna gör också kvarteret anpassningsbart till förändringar. 

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

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

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

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

Planområdet 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 genomför-
ande orsakar inte risker för människors hälsa eller för miljön. Goda resmöjligheter med 

kollektivtrafik samt en väl utbyggd 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 berörs inte av några riksintressen.

Hushållning med naturresurser
Ingen jordbruksmark eller vattenområde berörs av exploateringen. 

Kulturhistoria
Inga kulturhistoriskt intressanta bevarandevärden är kända inom området. Området in-
går, liksom i stort sett hela Hjärup, i det Kulturmiljöprogram för Skåne, som tagits fram 
av länsstyrelsen 2006, som pekar ut området Bomhög-Hjärup-Uppåkra som en särskilt 
värdefulla kulturmiljö. 

Stads- och landskapsbild
En förtätning inom planområdet bidrar till en utveckling av Hjärups kollektivtrafiknära 
bostadsområden liksom att viktiga stråk definieras tydligare. Bostäder för olika boende-
behov utvecklar livsoasen Hjärup. 

Utbyggnad av planområdet innebär dock att en del av ortens parkmiljöer försvinner. 
Bebyggelsen kommer att omgärdas av häckar i tomtgräns mot omgivande parkområde 
för att anpassas till den gröna karaktären. De nya bostäderna anpassas till intilliggande 
bebyggelse i väster genom att begränsas till två våningar och kommer att utgöra en 
tydlig kant mot parkområdet i öster. 

Vegetation
Exploateringen innebär att huvuddelen av den befintliga vegetationen, såväl buskar 
som träd, försvinner. Eftersom det inte finns några kända rödlistade arter i området 
bedöms dock inga oersättliga naturvärden gå förlorade. I södra delen av planområdet 
där marken förblir planlagd som parkmark försvinner eventuellt de uppvuxna träden 
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om det i projekteringsskedet visar sig vara nödvändigt att anlägga den nya dagvatten-
damm som föreslås i dagvattenutredning gjord av Ramböll (2013-12-18). I den norra 
delen kompletteras parkmarken med ny vegetation. Privata trädgårdar och nya häckar 
kommer också att tillkomma i samband med exploatering av området vilket förstärker 
områdets gröna karaktär.

Dagvatten
En dagvattenutredning har genomförts av Ramböll (PM Dagvatten Tågvägen, 2013-
12-18). Marken lämpar sig inte för infiltration. Utredningen visar på hur dagvattnet 
från planområdet beräknas kunna tas omhand och fördröjas antingen i den befintliga 
dammen öster om planområdet (om det i projekteringsskedet visar sig vara lämpligt) 
eller på parkmarken i planområdets södra del, innan anslutning till befintlig kommunal 
dagvattenledning sker. Marken ska höjdsättas så att dagvattnet vid ett 100-års regn leds 
till intilliggande damm öster om planområdet. 

Hälsa och säkerhet
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Planens genomförande bedöms inte leda till överskridande av föroreningsnivåer enligt 
gällande förordning (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft.

Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster
Bedömning av påverkan genom planens genomförande 
Staffanstorps kommun berörs av miljökvalitetsnormer för Höjeå, Segeå, Torrebergs-
bäcken och Alnarpsån samt för grundvattentäkten Alnarpsströmmen. Planområdet 
saknar direkt anslutning till något av de nämnda ytvattendragen eller med grundvatten-
täkten som ligger under det täta jordlagret av lermorän. 

Planförslaget medför inte någon miljöfarlig verksamhet och bedöms inte påverka status 
i vare sig grundvatten eller i vattendrag.

Buller och vibrationer
Den uppskattade trafikfrekvensen kommer att ge upphov till måttliga bullernivåer. Tåg-
vägen kommer att få en något högre trafikbelastning. De körbara ytorna ligger långt 
ifrån befintliga bostäder och bedöms därmed inte avsevärt påverka dessa. Ökningen 
av trafiken i området bedöms inte innebära att gällande riktvärden överskrids, varken 

för befintliga eller nya bostäder. Gällande riktvärden för trafikbuller (prop 1996/97: 
53.4.4.4):

• 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus
• 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid
• 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus vid fasad
• 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Trafik
Trafikalstringen till planområdet bedöms generellt bli låg. Med en uppskattning på ca 
5 fordonsrörelser per hushåll och dygn kommer området alstra runt 70 fordonsrörelse/
dygn.

Planområdet får en god koppling till ortens övergripande gång- och cykelnät och har 
mycket goda förutsättningar för kollektivt resande. 

Trafiksäkerhet
Planförslaget kommer att ge upphov till marginella trafikökningar till området och
därmed ge en begränsad påverkan av trafiksäkerheten. Däremot kommer
angöringen till området delvis samordnas med gång- och cykelvägar och det är av
största vikt att dessa kopplingar utförs så att gående och cyklisters säkerhet inte
äventyras. 

Markradon
All mark i kommunen betecknas som normalriskområde (10-40 kBq/m3). Exploatö-
ren ska vid bygganmälan redovisa radonmätningar för området. Byggnader ska sedan 
uppföras med erforderligt skydd.

Skuggstudier 
För att få en bild av hur skuggor från den föreslagna bebyggelsen kan komma att på-
verka omgivningarna har skuggstudier gjorts för tre tidpunkter vid vårdagjämning den 
21/3 (samma solförhållanden gäller vid höstdagjämning), tre tidpunkter vid sommarsol-
ståndet (den 21/6) och tre tidpunkter i december månad. 

Vid vårdagjämningen visar diagrammen att ytorna vid flerbostadshuset strax väster om 



11

planområdet skuggas något tidig morgon. Denna skuggning är begränsad till marken 
och påvekar inte lägenheterna. Under kvällstid skuggas delar av parken och flerbostads-
huset i väster ger en viss skugga inne på de planerade tomterna. 

De nya bostadshusens uppbrutna volymer släpper igenom solljus och ger en vandrande 
skugga. Vid sommarsolståndet påverkas omgivningarna endast kvällstid genom att 
gång- och cykelvägen i parken delvis skuggas. Vintertid står solen som lägst och stora 
delar av såväl planområdet såväl som omgivande bebyggelse skuggar varandra under 
den korta dagen. Mitt på dagen är dock solförhållandena goda och alla trädgårdar har 
ytor med sol. 

Generellt kan konstateras att den nya bebyggelsen har placerats så att alla tomter får 
goda solförhållanden både för- och eftermiddagar.

Sociala konsekvenser
Planförslaget innebär att en del Hjärups parkmiljöer försvinner. Området är dock så 
centralt beläget att en utbyggnad bedöms vara motiverad med tanke på det höga be-
folkningstrycket och dess närhet till kollektivtrafik, kommunal service och handel. Även 
kraven på ett resurseffektivt samhällsbyggande, med förtätning av tätorter som viktig 
del och minimering av exploatering av åkermark, talar för en utbyggnad. 

Tillgänglighet och trygghet
Utbyggnad inom planområdet innebär att fler människor kommer att vistas i området 
under dygnets alla timmar, med ökad social kontroll och trygghet som följd. Entréer 
vänds mot kvarterets interna gata dit flödet av människor då koncentreras, vilket ger 
goda möjligheter till social samvaro och trivsel.

Bebyggelsen kan bidra till ökad trygghetsupplevelse för besökare i parken med fönster 
och delar av trädgårdar som vetter mot parken. 

Handel och service
Föreslagen utbyggnad bidrar till ett ökat kundunderlag för handel och service i Hjärup.



12

Så ser Tågvägen/Spårvägen ut i dag!
Plandata
Tågvägen/Spårvägen är beläget relativt centralt i Hjärups tätort med närhet till påga-
tågstrafik och service. Planområdet är knappt 11 000 m² stort och omfattar delar av 
fastigheten Hjärup 4:2 som ägs av Staffanstorps kommun. I norr gränsar området till 
privata bostadstomter utmed Rälsvägen och i väster mindre flerfamiljshus som ägs av 
Staffanstorps Hus AB. I öster finns ett parkområde med dagvattendamm och flera gång- 
och cykelvägar och i söder gränsar planområdet till befintlig cykelväg mellan stationen 
och skolan. 

Livet i dag!
Planområdet utgör del av Hjärups mest central park och innehåller idag en BMX-bana 
och en tennisplan, omgivna framför allt av buskvegetation. Ytorna är slitna och del-
vis igenvuxna vilket visar att användningen är begränsad. Parkområdet i sin helhet är 
ett viktigt inslag i Hjärup och används för aktiviteter såsom joggning, hundrastning, 
promenader och lek. Planområdet gränsar till flera bostadsområden och Hjärupslund-
skolan.

Bebyggelse och kulturmiljö
Bostäder
Planområdet är obebyggt. I sydväst gränsar det till friliggande småhusbebyggelse, i 
väster till flerbostadshus i två våningsplan och i norr till radhusbebyggelse i ett till två 
våningsplan.

Verksamheter
Öster om planområdet finns Hjärupslundsskolan med både skol- och fritidsverksamhet.

Kulturmiljö
Området ingår i det Kulturmiljöprogram för Skåne, som tagits fram av länsstyrelsen
2006, som pekar ut området Bomhög-Hjärup-Uppåkra som en särskilt värdefull 
kulturmiljö. Området utgör en rest av det nu till stadslandskap exploaterade jordbruks-
området. De öppna åkermarkerna och gamla landsvägsallén, liksom andra alléer och 
trädridåer, är av betydelse för helheten tillsammans med bymiljöerna. För Hjärups del 
kan fortfarande Hjärups gamla byplats skönjas då några av gårdarna ligger kvar. Mo-
dern villabebyggelse har dock brett ut sig över de gamla gårdstomterna och närliggande 
åkrar.

Planområdet gränsar i söder till Hjärupslunds gård.

Natur och grönstruktur
Landskap
Planområdet ligger i den södra delen av ett större sammanhängande parkstråk, Stins-
gårdsparken, som sträcker sig genom Hjärup i nord-sydlig riktning. Stinsgårdsparken 
rymmer bla solursformade odlingslotter och ett rosarium.

En helt ny park, Hjärup park, är planerad öster om planområdet. Den nya parken 
föreslås erbjuda ett varierat utbud av platser och karaktärer, rikligt med vegetation och 
både öppna och slutna rum.

Vegetation 
Marken inom planområdet är till stora delar gräsbevuxen och det finns ett stort antal 
träd- och buskplanteringar samlade i dungar, framförallt på den befintliga BMX-banan.

I den södra delen av området finns ett antal större skogslönnar.

Geoteknik 
För planområdet har ingen geoteknisk utredning utförts. Utförda provtagningar inom 
befintligt idrottsområde söder om Hjärupslundskolan kan dock ge en indikation på om-
rådets markinnehåll. Enligt SGU:s jordartskarta området geologiskt av lerig finsandig 
morän som lokalt kan överlagras av ytliga sandsediment. Vid provtagning visade sig 
markinnehållet var naturlig mulljord med några decimeters mäktighet och lermorän. De 
geotekniska förhållandena har bedömts vara goda.

Fornlämningar 
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Skulle mot förmodan fornlämning-
ar påträffas i samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap. 10 § lagen om 
kulturminnen, omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas.

Rekreation och lek
I planområdets norra del finns en BMX-bana och i den södra delen finns en tennisbana. 
Det omgivande parkstråket används för aktiviteter såsom joggning, hundrastning, pro-
menader och lek. I parken finns också ett antal odlingslotter. 

Sydost om planområdet finns en idrottsplats med fotbollsplaner av gräs och grus, lö-
parbanor och tennisplan. Det finns också en idrottshall i anslutning till Hjärups skola. 
Dessutom är en helt ny idrottsanläggning, Hjärup IP, detaljplanerad öster om planom-
rådet och den nya parken. Idrottsplatsen föreslås anläggas med tre 11-mannaplaner.
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Trafik
Gång- och cykeltrafik
Utifrån den gatustruktur som är uppbyggd i Hjärup, finns det ett väl utbyggt
gång- och cykelvägnät i området i anslutning till Hjärupslundsskolan. Flera av de
befintliga gång- och cykelvägarna i anslutning till planområdet ingår i det
övergripande gång- och cykelstråk som finns i östra Hjärup. 

Parkstråket som omger planområdet är bilfritt och innehåller ett väl utvecklat nät av 
gång- och cykelvägar som förbinder de olika bostadsenklaverna i Hjärup. Utmed Tåg-
vägen i väster finns en separerad gång- och cykelväg som i höjd med Spårvägen över-
går från norra till södra sidan av Tågvägen och förbinder planområdet med Hjärups 
järnvägsstation. 

Kollektivtrafik
Planområdet ligger ca 400 m från Hjärups järnvägsstation. Järnvägsstationen trafike-
ras av Pågatåg mellan Helsingborg och Ystad via Malmö och Lund. Tågen avgår ca en 
gång i halvtimmen. Restiden till Malmö är ca 9 min och till Lund ca 3 min.
Hjärup trafikeras av regionbuss 130 mellan Malmö och Lund. Närmaste hållplats lig-
ger på Gamla Lundavägen, ca 1 km sydost om planområdet. Restiden till Malmö är ca 
25 min och till Lund ca 10 min. Mellan Staffanstorp och Hjärup trafikerar även linjen 
102 (beställningstrafik) ut med Gårdsallén, Hjärups station, Hjärupslundsskolan. Linjen 
körs med taxi. Planområdet är därmed väl försörjt av kollektivtrafik. 

Biltrafik
Hjärups övergripande trafikstruktur utgörs av en ringväg runt samhället från vilken 
uppsamlingsgator har dragits in till slutna bostadsenklaver. Tågvägen fungerar som en 
uppsamlingsgata som samlar trafik från de angränsande bostadsenklaverna i söder och 
norr och för ut trafiken till Banvallsgatan. Vägens sektion är 16 m varav körbana 7 m. 
Skyltad hastighet är 30 km/h. Vägen kantas i hög grad av plank och av garagelängor 
som tillhör angränsande bostadsområden. Det finns inga direktutfarter från angräns-
ande fastigheter till Tågvägen.

Spårvägen ansluter till Tågvägen söderifrån och fungerar som uppsamlande gata för ett 
av bostadskvarteren söder om Tågvägen.

Parkering
Där Tågvägen viker av norrut finns en allmän parkeringsyta som används av boende i 
närområdet.  Här ryms ca 12 bilar. Bilparkering för det närmast befintliga bostadsom-
rådet söder om Spårvägen, är löst på gemensam parkeringsyta med garagelängor i an-
slutning till Spårvägen, dvs inte i anslutning till varje enskild bostad. Utmed Spårvägen 
finns dessutom kantstensparkering tillåten upp till 24 timmar. I bostadsområdet norr 
om Tågvägen sker parkering på egen tomt och utmed gatan. 

Service
I närområdet finns två skolor som båda är belägna inom parkområdet; Hjärups skola 
i söder och Hjärupslundsskolan i öster. Hjärups skola har ca 450 elever från förskole-
klass till årskurs 5. Hjärupslundsskolan har ca 300 elever fördelat på årskurserna 6-9. 
Söder om Hjärups skola ligger Ängslyckans förskola.

Söder om planområdet, i anslutning till Hjärups centrum finns ytterligare offentlig 
service i form av vårdcentral. På Hjärupslundsskolan finns Hjärups bibliotek. Servicen i 
Hjärup är idag koncentrerad till centrum och  kring Hjärupslundsskolan. 

Teknisk försörjning
I den norra delen av planområdet finns befintliga ledningar för vatten, spillvatten och 
dagvatten. Dagvattenanledningarna mynnar ut i dammen öster om planområdet. En 
gasledning genomkorsar planområdets norra del och en annan ligger i gång- och cykel-
vägen i planområdets västra kant. 

Tidigare ställningstagande
Riksintressen
Planområdet berörs inte av några riksintressen.

Översiktsplan/Framtidens kommun
I översiktsplanen för Staffanstorp, Framtidens kommun, antagen 2009-11-30, är den 
övergripande visionen för Hjärups utveckling: Från Hållplats till Hållbar boplats.

Hjärup föreslås utvecklas dels genom förtätningsområden inom befintlig struktur och 
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dels genom en förstoring av orten med nya områden i norr och väster. För att bredda 
bostadsbeståndet och attrahera olika befolkningsgrupper och olika skeden i livet ska 
förtätningen med lägenheter i småskalig gestaltning komplettera markbostäderna.

I Framtidens kommun föreslås Tågvägen gestaltas och utformas utifrån gåendes och cy-
klisters behov. Gatunätet i ny bebyggelse ska generellt ha en tydlig struktur som knyter 
an till det befintliga gatunätet i Hjärup. Det ska även medverka till att öka orienterbar-
heten i Hjärup där järnvägsstationen är en viktig målpunkt.

Hjärup dialog, livsoas
Hjärup föreslås utvecklas dels genom förtätningsområden inom befintlig struktur och 
dels genom en förstoring av orten med nya områden i norr och väster. För att bredda 
bostadsbeståndet och attrahera varierade befolkningsgrupper och olika skeden i livet 
ska förtätningen med lägenheter i småskalig gestaltning komplettera markbostäderna. 
Området vid Tågvägen/Spårvägen är ett av de utpekade förtätningsområden som ligger 
inom ett attraktivt avstånd till Hjärups station. Närheten till stationen ger förutsätt-
ningar för bebyggelse med hög täthet. Översiktsplanen redovisar en varierad boende-
miljö vid Tågvägen/Spårvägen, med 15-30 bostäder/hektar i två våningsplan. 

Fördjupade översiktsplaner
I den fördjupade översiktsplanen för Hjärup, antagen 2007-06-18, har kommunen 
tänkt stort kring utveckling och förtätningar i Hjärup. Fördjupningen innehåller en 
skiss som omfattar både nuvarande exploateringsområde med tennisplan och BMX-ba-
nan. Skissen innehåller ca 50 nya bostäder vid Tågvägen/Spårvägen med samlad parke-
ring och infart från Spårvägen. Den fördjupade översiktplanen anger en utbyggnad av 
området om 10-15 lgh/Ha. Området som omfattades av skissen var större än det aktu-
ella området och förslaget bedöms inte som realistiskt utifrån platsens förutsättningar. I 
den kommuntäckande översiktsplanen, som har arbetats fram efter fördjupningen, har 
det föreslagna exploateringsområdet minskat i storlek och BMX-banan lämnats orörd. 
Den föreslagna exploateringsgraden för området i översiktsplanen är 15-30 lgh/Ha.

Detaljplaner
Planområdet omfattas av gällande detaljplan för Stationsbyn Norr, plan nr H15, som 
vann laga kraft 1991-06-25. Enligt detaljplanen utgörs markanvändning inom det nu 
aktuella planområdet av parkmark.

Grönplan
I kommunens grönplan för Staffanstorp och Hjärup, år 2010, är parkområdet om-
nämnt som en av två parker med betydligt högre kvalité än övriga. Planområdet ingår 
i ett parkstråk som sträcker sig från Banvallsvägen/Väståkravägen i norr till Hjärup-
slunds gård och som enligt grönplanen ska utvecklas. Parken i sin helhet klassas som en 
stadsdelspark. I parkens norra del finns odlingslotter att tillgå och ett rosarium med ett 
litet vattenspel. Området är lättillgängligt för gång- och cykeltrafik. Dammen i anslut-
ning till skolan föreslås utvecklas med planteringar och träd som pil, al och kaukasisk 
vingnöt. Parken bör utvecklas till att innehålla följande parkkaraktärer; rofylld och 
lustgården.
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Så genomförs Tågvägen!
Organisatoriska frågor
Tidplan

Detaljplanen var föremål för utställning från 2014-03-10 till 2014-04-10. Planen be-
räknas antas av kommunfullmäktige i juni månad 2014.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Under genomföran-
detiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med detaljplanen 
som inte får ändras utan att synnerliga skäl föreligger.

Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras 
eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad 
byggrätt).

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

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
För kvartersmark bildas en eller flera nya fastigheter. 

Gemensamhetsanläggning
Gemensamhetsanläggning ska bildas för gemensam gata, gång- och cykelvägar, belys-
ning, torg, miljöhus och parkering.

Ledningsrätt, servitut med mera
Servitut till förmån för kommunalägd fastighet skall bildas för det område som i de-
taljplan är utlagd som bestämmelsen x. Till syfte att säkerställa att marken skall vara 
tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik.

Skötselavtal för besöksparkering och x-område bör upprättas mellan kommunen och 
föreningen för gemensamhetsanläggningen.

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Plankostnaden, dvs kostnaderna för detaljplanearbete och de utredningar inom pla-
nområdet som krävs för framtagande av detaljplanen, t ex arkeologiska utredningar, 
markmiljö, dagvatten mm, bekostas av kommunen. 

Försäljningen av kvartersmark kommer att finansiera utbyggnaden av allmän platsmark 
inom exploateringsområdet. Exploatören ansvarar för utbyggnaden och dess kostna-
der på kvartersmark.Exploatören svarar för de kostnader som uppkommer till följd av 
eventuell flytt och/eller andra skyddsåtgärder av gasledningar inom planområdet.

Föravtal
Föravtal är tecknat med exploatör i syfte att reglera utbyggnaden av området. 

Markanvisningsavtal
Markanvisningsavtal ska upprättas mellan kommunen och exploatören i samband med 
att planen antas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Tekniska frågor
Tekniska utredningar
Det har genomförts en dagvattenutredning av Ramböll (PM Dagvatten Tågvägen, 
2013-12-18) som visar på olika alternativa lösningar av dagvattenhanteringen i om-
rådet. I samband med bygganmälan ska exploatören redovisa radonmätningar för 
området.

Dikningsföretag
Det finns inga dikningsföretag inom området.

Medverkande tjänstemän och/eller konsulter
Planhandlingarna har tagits fram av FOJAB arkitekter genom landskapsarkitekt LAR/
MSA Magdalena Hedman, planeringsarkitekt FPR/MSA Emma Olvenmyr och land-
skapsarkitekt MSA Marit Hedlund.

I planarbetet har även Lisa Callreus, Brittmarie Ohlsson och Joel Sandler från Staffanstorps 
kommun medverkat.

Upprättad 2013 06 12 Denna detalplan antogs av miljö- och samhällsbyggnadsnämn 
Reviderad 2014 02 26 den 2014-06-04.
Reviderad 2014 06 04 Beslutet vann laga kraft 2014-09-29. 

  
Lowe Kisiel   Magdalena Hedman
Planarkitekt  Landskapsarkitekt LAR/MSA FOJAB arkitekter

samråd antagandeutställning laga kraft


