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ANTAGANDEHANDLING

Planbeskrivning

Detaljplan för del av Gullåkra 1:159 m fl, 
Skola i norra Staffanstorp, Staffanstorps kommun.

Ortofoto med planområdet markerat i gult
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Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att möjliggöra en ny F-6 skola 
med tillhörande idrottshall på området vid Trekantens 
förskola i nordvästra delen av Staffanstorps tätort.  

Detaljplanens överensstämmelse med över-
siktsplanen och planförfarande

Enligt plan- och bygglagen 5 kap 7§  ska ett utökat 
planförfarande tillämpas om planförslaget inte är 
förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens 
granskningsyttrande, eller är av betydande intresse för 
allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse, eller kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planförslaget stämmer överens med intentionerna i 
översiktsplanen om områdets utformning och använd-
ning och strider inte mot några intressen som denna 
pekar ut. Planförslaget bedöms inte vara av stor bety-
delse utifrån allmän synpunkt eller medföra en bety-
dande miljöpåverkan, se vidare sid 10. Planförslaget 
anses dock vara av betydande intresse för allmänheten 
då det berör en större krets än de som underrättas i 
form av sakägare. Av denna anledning handläggs de-
taljplanen med ett utökat planförfarande, se sid vidare 
sid 12. 
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Förutsättningar

Plandata
Det aktuella planområdets areal är ca 2,3 ha.

Detaljplanen berör fastigheterna Gullåkra 1:159 som 
ägs av Staffanstorps kommunfastigheter AB, samt de 
kommunalägda fastigheterna Gullåkra 1:1, Borggård 
1:4, Brågarp 6:1 och Stanstorp 1:6. 

Centralt i området på fastigheten Gullåkra 1:159 
ligger Trekantens förskolas lokaler, dock bedrivs ingen 
verksamhet i nuläget på fastigheten. Dessa lokaler 
omgärdas av parkmark med gång- och cykelvägar och 
i söder löper Genvägen som fungerar som huvudgata i 
närområdet, dessa ingår i fastigheten Gullåkra 1:1. 
Strax söder om Genvägen ligger en trädbevuxen 
vall som ingår i Stanstorp 1:6. De sydöstra delarna 
av planområdet som omfattar Genvägen och en bit 
parkmark ligger inom Brågarp 6:1 och Borggård 1:4.  

Planområdet omgärdas av följande bostadsområden: I 
nordväst ligger Trekanten, i öster Ingvarshem, i söder 
Åkershus och i sydväst Åkerlyckan samt Månskäran. Beskrivning av omkringliggande förutsättningar. Planområdet markerat i gul färg. 

Genvägen

Trekanten
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Norra Lundavägen

ÅkershusÅkerlyckanMånskäran

Ingvarshem
Trekantens 

Förskola

Trekantens förskola sett från söder via Genvägen.

Tangentvägen
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Vinkelvägen

Å
kershusvägen

Trekantgränd

Intilligande grönområde strax öster om förskolan.

Ingvar Anders väg
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Bebyggelse och kulturmiljö

Bostäder
Öster om planområdet ligger Ingvarshems 
bostadsområde som består av grupphusbebyggelse i 
form av radhus i 1-plan från 1960-talet. 
Nordöst om planområdet vid Ingvar Anders väg 
och Trekantgränd ligger ett antal friliggande villor, 
mestadels i 1.5-plan från olika tidsepoker. 
Nordväst om planområdet ligger Trekantens 
bostadsområde med friliggande villabebyggelse i 1.5-
plan från 1970-talet. 
Söder om planområdet angränsar Åkershus som består 
av både äldre flerbostadshus i 3-plan från tidigt 1970-
tal och nyare flerbostadshus från 2000-talet i 3- till 
5-plan. 
I sydväst ligger bostadsområdena Åkerlyckan och 
Månskäran som består av grupphusbebyggelse från 
1970-talet. 

Verksamheter och offentlig service
Inom planområdet ligger Trekantens förskola. 
Skolfastigheten är idag ca  8840 kvm och består 
av en förskola och en skolgård. Förskolan byggdes 
i början av 1970-talet och består av en byggnad i 
gult tegel och blå träfasad, samt ett grått sadeltak. 
Någon förskoleverksamhet bedrivs i nuläget inte på 
fastigheten.

Kulturmiljö/Historisk bakgrund
Området saknar idag kulturhistoriskt värde och ingår 
heller inte i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram. 

Natur och grönstruktur

Landskap och vegetation
Ca 300 m i väster ligger ett öppet 
jordbruksmarksområde som omgärdar stora delar av 
västra Staffanstorp.

Nordöst om planområdet ligger Trekantsparken. 

Förskolan ligger inom ett smalt sammanhängande 
grönområde som löper mellan Trekantens och 
Vinkelvägens bebyggelse i norr och ner till de centrala 
delarna av tätorten. Inom och i anslutning till befintlig 
skolfastighet finns ett antal fristående träd i nordost 
och i väst finns ett relativt tätbevuxet område med 
vegetation. 

På Genvägens södra sida finns en träd- och 
buskbevuxen vall.

Geoteknik
Området är sedan tidigare exploaterat som en 
skolfastighet och därmed bedöms de geotekiska 
förutsättningarna som gynnsamma. En geoteknisk 
undersökning kommer att göras senare i byggskedet, 
efter avslutad planprocess.

Den dominerande jordarten i markytan är 
morängrovlera. 

Rekreation och lek
Nordost om planområdet i Trekantsparken ligger en 
lekplats. Skolgården fungerar under dagtid som lekyta 
för förskolans elever.

Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns i området. 

Trafik

Gång- och cykeltrafik
Skolfastigheten har idag anslutning till det 
övergripande gång- och cykelnätet. I nordväst löper en 
gång- och cykelväg mellan Trekantens bostadsområde 
och förskolegården. Strax öster om förskolan ligger en 
gång- och cykelväg i parkmiljö.
Vid Genvägen finns två överfarter, varav den i 

Trekantens bostadsområde i nordväst. 

Ingvarshems bostadsområde i öster.

Bostadsområdet Åkershus i söder.
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sydväst är upphöjd, som är sammankopplade med 
den separata gång- och cykelväg som löper norr om 
Åkerlyckan och Åkershus bostadsområde. Härifrån 
löper cykelvägar in till centrala Staffanstorp. 

Kollektivtrafik
150 m nordväst om planområdet ligger en 
busshållplats där regionbuss 166 (Lund-Staffanstorp). 
Härifrån kan man även ta bussen in till centrala 
Staffanstorp och Storgatan där man kan byta till buss 
mot Malmö och Dalby. 

Biltrafik
Planområdet har infart från Genvägen i söder som 
också fungerar som huvudgata till hela närområdet. 
Genvägen är byggd som en bilväg med några 
hastighetssänkande upphöjningar och det finns inga 
direktutfarter från enskilda bostadsfastigheter. 
Vägen har idag hastighetsbegränsning till 50 km/h.

Ca 200 m i nordväst ligger Gullåkravägen som är en 
genomfartsgata och med samma avstånd i nordost 
finns Norra Lundavägen som är en huvudgata.  

Parkering
Skolans personal, besökare och hämtande och 
lämnande föräldrar parkerar idag sina bilar inom den 
parkeringsplats som ligger i nära anslutning söder om 
förskolan. 

På Tangentvägens södra sida finns en allmän 
parkeringsplats som fungerar som en besöksparkering. 

Teknisk försörjning
Vatten, spillvatten och dagvatten
Planområdet är idag anslutet till det kommunala 
vatten- och avloppsnätet. 

El och uppvärmning
Planområdet ingår dag i Staffanstorps Energis 
koncessionsområde.

I anslutning till planområdet finns även fibernät. 

Kraftledningar
Nordväst om planområdet löper två fält med 
kraftledningar på vardera sida om Gullåkravägen. 
Det ena ligger på västra sidan om vägen (på 
jordbruksmarken), ca 75 meter från planområdet och 
består av två 130 kV-ledningar och är i E.ONs ägo. 
På östra sidan av vägen omgivet av vegetation och ca 
35 m från området finns en 400 kV-ledning som ägs 
av Svenska Kraftnät.
Från Trekantens förskolas byggnader är avstånden till 
kraftledningarna cirka 180 respektive 220 meter.

Gas
Eon gas har en mindre gasledning som ansluter till 
förskolan söderifrån, via Genvägen samt i anslutning 
till Genvägen. 

Tele, bredband
Tele 2, Skanova och Perspektiv bredband har 
ledningar i närområdet. 

Avfall 
Staffanstorps kommun ansvarar för avfallshämtningen 
inom området. 

Störningar och risker

Buller
För nybyggnation av undervisningslokaler förespråkas 
att den ekvivalenta ljudnivå vid fasad, fönster och 
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Närliggande kraftledningar (i vitt). 

Befintligt gång- och cykelnät (i röda streck). 

skolgård inte bör överstiga 55 dB(A). Om det finns 
områden inom skolgården där bullernivån överstiger 
55 dB(A) bör det säkerställas att det finns mindre 
bullerutsatta områden inom skolgården där barn kan 
vistas.

Markradon
All mark i kommunen betecknas som 
normalriskområde (10-40 kBq/m3). 
Exploatören ska i samband med bygglovprövning 
redovisa radonmätningar för området. 
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Byggnader ska sedan om så behövas uppföras med 
erforderligt skydd.

Tidigare ställningstagande

Riksintressen
Planområdet berörs inte av några av länsstyrelsens 
utpekade områden som är av riksintresse.

Kulturmiljöprogram
Området ingår inte i Länsstyrelsens utpekade 
kulturmiljöprogram.

Översiktsplan/Framtidens kommun

Utdrag från Framtidens kommun - perspektiv 2038 

(översiktsplanen). Planområdet i röd färg. 

Framtidens kommun - perspektiv 2038 antogs 
av kommunfullmäktige 2009-11-30, samt 
aktualitetsförklarade den 2011-10-24. I denna 
tangerar planområdet ett område med möjlighet för 
förtätning. Inom ramen för detta ingår förtätning av 
nya bostäder och arbetsplatser; butiker, service och 
icke störande verksamheter. 

Gällande detaljplaner
Planområdet omfattas av följande detaljplaner:
- S 19, Förslag till byggnadsplan för delar 
av Gullåkra 1:1, Brågarp 5:24 m fl. Antagen 
1971, lagakraftvunnen 1972. I denna ingår 
utbyggnadsområdena för Ingvarshem, Trekanten, 
Vinkelvägen samt Trekantens förskola. 

- S 36, Delar av Gullåkra 1:1 m fl, Diagonalvägen. 
Antagen och lagakraftvunnen 1988 och omfattar 
utbyggnaden av Diagonalvägen, som idag ingår och 
kallas för Gullåkravägen. 

- S 15, Förslag till byggnadsplan för delar av Gullåkra, 
Stanstorp, Brågarp. Antagen och lagakraftvunnen 
1969 som omfattar utbyggnaden av Åkershus, 
Åkerlyckan, Halvmånen och stora delar av nordvästra 
Staffanstorp. 

Grönplan
I kommunens Grönplan, antagen av Tekniska 
Nämnden 2010 nämns det befintliga grönområdet 
strax nordost om planområdet som Trekantens park. 
Parken består av gräsytor som omges av buskage i 
öst och norr samt en lekplats. Gång- och cykelvägen 
som sträcker sig genom området är en viktig länk mot 
centrum.

Tillgänglighet
Kommunens ”Handikappolitiskt program” (antaget 
av KF nov 2000) ska tillämpas vid utbyggnaden av 
orten. Detta bevakas i bygglovsskedet.
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Planförslag

Planförslaget i korthet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny 
treparallellig F-6 skola med tillhörande idrottshall på 
området vid Trekantens förskola i nordvästra delen av 
Staffanstorps tätort. 
I förslaget ingår en omgestaltning och en förskjutning 
av Genvägen söderut samt att Tangentvägen stängs 
mot Södra Trekantsvägen.

Bebyggelse 

Skola
Den nya skolan utformas utifrån treparallelliga 
årskurser från förskoleklass upp till årskurs 6 och 
om det senare visar sig att behov finns så ska den 
även kunna fungera upp till årskurs 9, då som 
tvåparallellig. Totalt skall ca 550 elever kunna gå i 
skolan. 

Skolbyggnaden föreslås få en sydostlig placering mot 
grönstråket och Ingvarshem i öster och i söder mot 
Genvägen. Byggnaden utformas i upp till två våningar. 
Ovanpå andra våningen finns indragna delar med 
teknikrum, ventilationshuvar och dylikt. Den sydöstra 
delen närmast Ingvarshem utformas i en våning och 
får därmed en lägre byggnadshöjd.

Strax väster om och i anslutning till skolbyggnaden 
föreslås en mindre fristående idrottshall med måtten 
16x32 meter. Hallen kommer att kunna nyttjas av 
såväl skolelever under dagtid men även vara öppen 
för föreningar och andra under kvällstid. Den får 
en delbar utformning för att kunna underlätta 
idrottsundervisningen. 

Grönstruktur och platser

Grönområden/parker
Delar av parkstråket i nordost, i öster mot Ingvarshem 
och i väster mot Genvägen behöver tas i anspråk i 
samband med exploateringen. Ambitionen ska vara 
att parkstråket och parkmarken i nordost, öster mot 
Ingvarshem ska bevaras om möjligt. Det innebär också 
att ambitionen ska vara att gång- och cykelvägen strax 
öster om skolan ska förflyttas så lite som möjligt (helst 
bevaras om möjligt).

Vegetation
I västra delen av befintlig skolfastighet kommer en 
del vegetation att behöva tas bort för att möjliggöra 
anläggandet av skolgården och den nya idrottshallen. 
Detsamma gäller träd i nordöstra delen. I samband 

med att Genvägen flyttas söderut ersätts den 
trädbevuxna vallen med en ny trädallé.

De befintliga träden har översiktligt inventerats och 
det finns väl uppvuxna träd med kvalitéer som det 
är eftersträvansvärt att försöka bevara. Vilka träd 
som kan bevaras kommer att studeras ytterliggare i 
samband med projektering av området.

Rekreation och lek
Skolgården föreslås huvudsakligen placeras norr om 
skolan och idrottshallen. 

Den totala friytan beräknas vara ungefär 8700 kvm.
I denna friyta har räknats med att den maximala 
byggnadsarean på 5000 kvm har bebyggts.

Illustrationsplan för den nya skolan. I söder syns omläggningen av Genvägen. 

Genvägen förskjuts 
söderut

Parkering totalt 
48 platser

Tangentvägen
stängs åt öster

Angöringsytor för 
skolbuss

Ytor för leveranser

Skolbyggnad
Idrottshall

Skolgård

Angöringsytor för föräldrar



9

Friytan (uteytan per elev) är 15.8 kvm/elev vid full 
beläggning vilket är jämförbart med ytor som används 
vid planeringen av skolor i t. ex. Malmö som generellt 
är ca 15 kvm/elev samt övriga skolor i Staffanstorp .
 
Gestaltningen av grönytor, aktivitets- och lekytor mm 
inom skolgården kommer att studeras i ett senare
projekteringsskede. Gestaltningen kommer att 
utgå från en zonindelningsprincip där olika delar 
av skolgården anpassas till olika aktiviteter, denna 
beskrivs ytterligare i nästa avsnitt nedan.

Zonering

Skolgården planeras att utformas så att friytan kan 
indelas i olika zoner. Skolgårdens friyta är cirka 
8700 kvm. Detta bedöms vara en tillräcklig yta för 
att möjliggöra att skolgården zonindelas för att ge 
möjlighet till olika aktiviteter.
 
Att dela upp skolgården i flera små aktivitetsytor för 
är ett bra sätt att säkerställa en varierad skolgård med 
aktiviteter som passar barn av olika åldrar och behov.  

Denna zonindelning kan göras utifrån flera olika 
faktorer som aktivitet, ålder, behov av lek respektive 
pedagogik med mera. 

Genom att ha flera mindre aktivitsytor stimulerar 
man  rörelse mellan dessa. Zonindelning ger möjlighet 
att erbjuda en varierad och attraktiv skolgård,som 
ger eleverna möjlighet att utvecklas i en trygg och 
stimulerande miljö. 

Exempel på hur en skolgård kan indelas i 
aktivitetszoner har hämtas från Stockholms stads 
inspirationskatalog, Utbildningsförvaltningens 
skolgårdar, hämtad 2017-02-13 och Utemiljö vid 
förskolor i Malmö, hämtad 2017-01-09 :

Zonindelningsprincipen ska vara vägledande vid 

utformningen av skolgården i projekteringsskedet.

Trafik

Övergripande struktur
Den nya skolan nås från det övergripande trafiknätet 
via Gullåkravägen i väster och Norra Lundavägen 
i öster. Infart till skolan blir från Genvägen som 
fungerar som matargata eller lokalgata till den nya 
skolan. 

Utformning av gator
Genvägen flyttas något söderut. Gatan omgestaltas 
från 8.2 till 6.3 meter och utformas som en lokalgata.
  
Vid korsningen Genvägen/Södra Trekantsvägen 
föreslås gatan svänga av en aning söderut från 
befintligt läge och sedan löper den österut tills den 
svänger tillbaka och kopplas på befintlig sträckning i 
närheten av Ingvarshem. 

Tangentvägen föreslås stängas mot Södra 
Trekantsvägen för att motverka att trafik till och från 
skolan leds in i Trekantens villaområde.

Gång- och cykeltrafik
Skolområdet kommer att enkelt nås via det 
övergripande gång- och cykelnätet.  Skolvägnätet 
har studerats närmare i kapitel 6 i , Trafikstudie för 
Norra skolan, i denna har åtgärdsförslag för att öka 
trafiksäkerheten i gång- och cykeltrafiknätet också 
föreslagits.

Genvägen får tre gång- och cykelöverfarter från 
tidigare två. Dessa kommer att trafiksäkras.
Strax öster om skolan behöver gång- och cykelvägen 
förflyttas en aning österut. Även i väster i närheten 

Exempel på zonindelning av skolgård 
baserad på aktivitet

Exempel på zonindelning av skolgård 
baserad på elevers ålder

Exempel på samnyttjande av skolgård 
för lek respektive pedagogik
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av de föreslagna parkeringsplatserna behöver den 
befintliga gång- och cykelvägen som löper över 
Genvägen förflyttas en aning österut. Idrottshallen 
ansluts i söder till en ny gång-och cykelväg över 
Genvägen som ansluter till befintligt nät.  

Biltrafik
Biltrafiken kommer att ledas via Genvägen till skolan. 
Då antalet barn kommer att öka från ca 100 till ca 
550 så kommer även trafiken att öka. 
En trafikstudie, Trafikstudie Norra skolan, har 
genomförts av Tyréns. Den beräknade ökningen av 
biltrafik  på Genvägen beräknas bli ungefär 800 bilar/ 
dygn. I nuläget beräknas  trafikmängden utanför den 
planerade skolentrén på Genvägen vara 1850 fordon 
per dygn.

Genvägen med sin nya utformning bedöms klara av 
trafikökningen. 

För att säkerställa att angöringstrafik till och från 
skolan inte går via Trekantens bostadsområde kommer 
Tangentvägen att stängas i väster och istället ersättas 
av park respektive parkeringsyta. 

Parkering och avhämtning- och leveransytor. 
Parkering för skolans personal, besökare och 
hämtande- och lämnande föräldrar samt leveranser 
skall lösas inom kvartersmarken för skolan. 
I väster mellan skolgården och korsningen Södra 
Trekantsvägen/Genvägen föreslås en parkeringsyta 
med totalt ca 50 parkeringsplatser. Parkering för 
rörelsehindrade kommer anordnas i anslutning till 
huvudentrén. 

Befintlig parkeringsplats som ligger längs 
Tangentvägen kommer att finnas kvar som allmän 
parkeringsplats. Parkeringsytan kommer att minskas 

med någon enstaka parkeringsplats då denna kommer 
behöva tas i anspråk för skolgårdsyta.

Mellan de föreslagna parkeringsplatserna och 
idrottshallen i nära anslutning till Genvägen kommer 
det att finnas angöringsytor för skolskjuts. 
Ytor för hämtande- och lämnande föräldrar 
lokaliseras söder om skolbyggnaden nära till de flesta 
entréerna. I anslutning till denna föreslås även en 
yta för leveranser som också ligger nära till skolans 
huvudentré.

För att leda trafiken så att hämtnings- och 
lämningstrafik sker på de ovan angivna platserna 
kommer även Tangentvägens västra del att stängas. 
Denna yta kommer istället att bli parkerings- 
respektive grönyta.

Teknisk försörjning

VA
Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde 
för vatten och avlopp.

Ledningar som korsar och berör kvartersmarken 
kommer att säkerställas med ett u-område, alternativt 
flyttas.

Dagvatten
Planområdet kommer att ingå i kommunens 
verksamhetsområde för dagvatten. Fördröjningen 
kommer att ske i det övergripande nätet.
 
Detaljplaneområdet Norra skolan är redan 
idag bebyggt med en förskola med tillhörande 
parkeringsplatser och föroreningsbelastningen 
från området till kommunens dagvattenanläggning 
kommer därmed öka marginellt jämfört med idag. 

Föroreningar som belastar dagvattennätet 
kommer i huvudsak att genereras av fordon 

på Genvägen och parkeringen som ansluter till 
skolan. Trafikbelastningen till skolan kommer 
att öka jämfört med idag och därmed kommer 
föroreningsbelastningen till dagvattenrecipienten Höje 
å potentiellt öka något om inte åtgärder för att minska 
dagvattenbelastningen görs. I plankartan för Norra 
skolan skrivs det in att parkeringsytor och gator ska 
avvattnas till svackdiken. 

Därmed kommer dagvatten att fördröjas och 
föroreningar fångas upp innan vattnet leds vidare till 
dagvattenledningar. 

Ingen uppdimensionering kommer att göras av de 
kommunala ledningarna för dagvatten till området 
och därmed kommer inte dagvattenflödet till 
recipienten Höje å att öka på grund av exploateringen 
av Norra skolan.

Avfall
Staffanstorps kommun ansvarar för avfallshämtningen 
inom området. Kommunens avfallsföreskrifter ska 
följas vid utformning av området.

El, gas och uppvärmning etc
Planområdet kan anslutas till närliggande elnät. 
Befintlig gasledning som ansluts till fastigheten 
söderifrån kommer att få ett u-område. 
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Konsekvenser av planförslaget

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.

Enligt ovan bedömmer kommunen att ett 
genomförande av detaljplanen inte medför någon 
betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och 
bygglagen eller 6 kap 11-18 § miljöbalken. En särskild 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) upprättas därför inte.

Ställningstagandet att detaljplanen inte antas medföra 
betydande miljöpåverkan grundar sig på följande:

- Planförslaget överensstämmer med intentionerna i 
översiktsplanen (FK 38 - 2011-10-24).

-  Planförslaget medger en effektiv och resurssnål 
markanvändning, lämplig utifrån områdets 
förutsättningar och föreliggande behov. Planens 
genomförande orsakar inte risker för människors 
hälsa eller för miljön. Goda resmöjligheter med 
kollektivtrafik till och från området gör att planens 
genomförande inte bedöms bidra till att gällande 

miljökvalitetsnormer avseende luftkvalitet överskrids. 
Likaså gäller miljökvalitetsnormer för vatten.

- Inom planområdet kan fåtalet hus påverkas av 
skuggning under vintern. Även under sommaren 
finns kortare perioder med extremt långa skuggor där 
närliggande hus påverkas. Dock får en viss påverkan 
av skuggor ses som rimligt i en tätort och bedöms inte 
vara en sådan betydande olägenhet att åtgärder krävs 
enligt Miljöbalken 2 Kap. 9 §

- Inga riksintressen berörs av planförslaget.
                                                                                                                                           
Sociala konsekvenser
Planen möjliggör en större skola med fler elevplatser, 
vilket i sin tur skapar bättre förutsättningar för att 
barnfamiljer ska kunna etablera och bosätta sig i 
området. 

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

Hushållning med markresurser
Förslaget innebär en effektiv och resurssnål 
markanvändning inne i tätort med utbyggd 
kollektivtrafik och service.

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

- Miljökvalitetsnormerna för luft ska säkerställa 
en god luftkvalitet som inte medför risker för 
människors hälsa. Risk för överskridande av 
normerna finns framförallt i områden med intensiv 
fordonstrafik, i anslutning till stora punktkällor 
eller i täta slutna gaturum med högre bebyggelse 
och dålig genomluftning. Exploateringen av den 

nya skolan innebär, trots kollektivtrafikförsörjning 
och attraktiva gång- och cykelvägar, en ökning 
av biltrafiken. Trafikökningen bedöms dock som 
relativt liten och ingen risk för överskridande av 
miljökvalitetsnormerna för luft föreligger inom 
området. 
- Miljökvalitetsnormerna för vatten ska förbättra 
kvaliteten i yt- och grundvattenförekomster. 

Norra Staffanstorp berörs av två 
grundvattenförekomster; Alnarpsströmmen och SV 
Skånes kalkstenar. Båda har idag god kvantitativ såväl 
som kemisk status, enligt den sammanställning av 
Skånes vattenförekomster som Länsstyrelsen har tagit 
fram. 

Den nya skolan kommer att anslutas till kommunalt 
vatten och avlopp och kommer därmed inte att 
belasta grundvattenförekomsterna. Då marken 
består av lera är risken för spridning av föroreningar 
till grundvattnet också liten. Sammantaget bedöms 
miljökvalitetsnormerna för vatten inte påverkas 
negativt av planförslaget.

Detaljplaneområdet Norra skolan är redan 
idag bebyggt med en förskola med tillhörande 
parkeringsplatser och föroreningsbelastningen 
från området till kommunens dagvattenanläggning 
kommer därmed öka marginellt jämfört med 
idag. Detaljplaneområdet är relativt litet och 
föroreningsbelastningen till dagvattennätet kommer 
inte att skilja sig markant från ett hushållsdagvatten. 
Detta är anledningarna till att ingen beräkning av 
föroreningsbelastningen från detaljplaneområdet anses 
nödvändig.

Föroreningar som belastar dagvattennätet 
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För att trafiksäkra Genvägen föreslås denna att 
smalnas av till 6,3 meter, få en dubbelriktad 
gång- och cykelbana samt få två upphöjda  gång- 
och cykelpassager. Detta sammantaget med att 
hastigheten på Genvägen i anslutning till skolan 
planeras bli 30 km/h  anses kunna skapa en god 
trafiksäkerhetsituation. 

För att undvika angörings- /hämttrafik samt 
parkering inom Trekantens bostadsområde har 
det i planförslaget, se illustrationskarta, skapats 
attraktiva angöringsplatser längs med Genvägen, 
parkeringsplatser inom planområdet, samt även stängt 
Tangentvägen mot Södra Trekantsvägen.  I PM - 
Trafikutredning Dp Norra Skolan föreslås ytterligare 
åtgärder som kan aktualiseras i projekteringsskede om 
behovet uppstår.

I PM - Trafik- och mobilitetsplan Staffanstorp, 
Trafikstudie Norra skolan beräknas att uppförandet 
av den nya skolan kommer medföra en ökad 
mängd trafikrörelser i dess omgivning, beräknad 
trafikflödesökning på Genvägen är cirka 800 bilar 
per dygn. De trafiksäkerhetshöjande åtgärder som 
beskrivits anses tillräckliga för att skapa en god 
trafiksäkerhetssituation.

I PM - Trafik- och mobilitetsplan Staffanstorp, 
Trafikstudie Norra skolan, har även åtgärder 
för skolvägnätet inom den planerade skolans 
upptagningsområde studerats. 

De åtgärder som föreslås inom planområdet kommer 
att genomföras i samband med plangenomförandet.
 
Utredningen har också identifierat och prioriterat ett 
antal åtgärder på skolvägnätet utanför planområdet.
Denna prioriteringsordning kommer att ligga till 
grund för arbetet med att  skapa ett tryggt skolvägnät 
till och från den planerade skolan.

kommer i huvudsak att genereras av fordon 
på Genvägen och parkeringen som ansluter till 
skolan. Trafikbelastningen till skolan kommer 
att öka jämfört med idag och därmed kommer 
föroreningsbelastningen till dagvattenrecipienten Höje 
å potentiellt öka något om inte åtgärder för att minska 
dagvattenbelastningen görs. I plankartan för Norra 
skolan skrivs det in att parkeringsytor och gator ska 
avvattnas till svackdiken. Därmed kommer dagvatten 
att fördröjas och föroreningar fångas upp innan 
vattnet leds vidare till dagvattenledningar. 
Ingen uppdimensionering kommer att göras av de 
kommunala ledningarna för dagvatten till området 
och därmed kommer inte dagvattenflödet till 
recipienten Höje å att öka på grund av exploateringen 
av Norra skolan. 

Hälsa och säkerhet

Buller

För nybyggnation av undervisningslokaler förespråkas 
att den ekvivalenta ljudnivå vid fasad, fönster och 
skolgård inte bör överstiga 55 dB(A). Om det finns 
områden inom skolgården där bullernivån överstiger 
55 dB(A) bör det säkerställas att det finns mindre 
bullerutsatta områden inom skolgården där barn kan 
vistas.

En bullerutredning avseende trafikbuller har 
genomförts, Norra skolan i Staffanstorp - 
Trafikbullerutredning. I denna konstateras att vid 
skolbyggnadens fasad mot Genvägen beräknas de 
ekvivalenta trafikbullernivåerna klara riktvärdet vid 
fasad medan den maximala nivån vid fasad pekar på 
att det ställs högre krav på fasadens dämpningför att 
klara inomhusnivåerna.

I projekteringsskedet kommer det fastställas vilka 
specifika krav som kommer ställas på fönster- och 
fasadutformning.

ör skolgården beräknas trafikbullernivåerna understiga 
riktvärdena för skolor- och undervisningslokaler. 

Bostadsbebyggelsen på Genvägens södra sida 
klarar riktvärdena med de avsteg som tillåts vad 
gäller maximalnivån inomhus och på uteplats. 
Maximalnivån inomhus nattetid kan
överskridas med mer än 5 dB(A) beroende på 
befintliga fönsters dämpning, däremot är antalet
överskridande färre än fem per natt. För att säkra att 
inomhusnivåerna klaras bör en inventering
av fastigheterna genomföras i samband med 
utbyggnaden.

Vägen kommer dock närmare husen och befintlig 
växtlighet utgår sannolikt vilket i sig påverkar
boendemiljön. För att mildra denna påverkan kan 
man överväga att anlägga bullerdämpande
skärmar utmed vägen. Behovet av detta kommer att 
regleras i bygglovsskedet. 

Trafik
Två rapporter har tagits fram för att utreda hur 
ett genomförande av den föreslagna planen skulle 
påverka trafiksituationen inom och i anslutning till 
planområdet.

Dessa är 

PM - Trafikutredning Dp Norra Skolan och PM - 
Trafik- och mobilitetsplan Staffanstorp, Trafikstudie 
Norra skolan. Båda framtagna av Tyréns.

I PM - Trafikutredning Dp Norra Skolan 2 lämnas 
ett  förslag på utformning av Genvägen, placering av 
parkering- och angöringsytor samt åtgärder för skapa 
en trafiksäker miljö i anslutning till planområdet. 
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Utfart från skolans parkering får inte ske mot 
Genvägen.

Farligt gods
Farligt gods transporteras inte i närområdet.

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

Skyddsavstånd - strålning
Nordväst om planområdet löper två fält med 
kraftledningar på vardera sida om Gullåkravägen. 
Det ena ligger på västra sidan om vägen (på 
jordbruksmarken), ca 75 meter från planområdet och 
består av två 130 kV-ledningar och är i E.ONs ägo. 
På östra sidan av vägen omgivet av vegetation och ca 
35 meter från området finns en 400 kV-ledning och 
ägs av Svenska Kraftnät.
Enligt svensk rättspraxis ska magnetfältens styrka ej
överskrida 0,4 mikrotesla på plats där människor 
stadigvarande vistas. Boverket har dock gjort 
bedömningen att magnetfältet av försiktighetsskäl ej 
bör överskrida 0,2 mikrotesla vid nybyggnation. 
En magnetsfältssimulering för området har genomförts 
av ÅF, Magnetsfältssimulering Staffanstorps kommun, 
denna finns bilagd planhandlingarna.

Simuleringen genomfördes för fyra olika situationer.
Strömmängderna i simuleringen är satta till dels 
1130 Ampere,  den strömmängd som anges i 
koncessionsansökan, dels 2260 Ampere, som är en 
uppskattad maxkapacitet för 440 kV ledningen.

De fyra situationer var:

1. Befintlig position på 400 kV ledningen där 
strömmen genom 130 kV ledningen var
300 A och strömmen genom 400 kV ledningen var 
1130 A.

2. Befintlig position på 400 kV ledningen där 
strömmen genom 130 kV ledningen var
300 A och strömmen genom 400 kV ledningen var 
2260 A.

3. 400 kV ledningen flyttas 80 meter nordväst om 
befintlig där strömmen genom 130
kV ledningen var 300 A och strömmen genom 400 kV 
ledningen var 1130 A.

4. 400 kV ledningen flyttas 80 meter nordväst om 
befintlig där strömmen genom 130
kV ledningen var 300 A och strömmen genom 400 kV 
ledningen var 2260 A.

Vidare slås i rapporten fast;

I enlighet med Sveriges försiktighetsprincip, ADI 477, 
skall årsmedelvärdet för en skola ligga runt 0,2 micro 
tesla (μT) för att ej motivera vidare utredning om
magnetfältsreducering.

Av de fyra fall som angavs i förfrågan skulle inget fall 
motivera för vidare studier om magnetfältreducering 
då magnetfältsbidraget beräknades ligga under 0,2 μT 
där årsmedelvärdet erfordras.

Det fall som bidrar med högst magnetfält (befintlig 
ledningsplacering med last på 2260A) är under 0,2 μT 
vid ca 90 m från befintlig 400 kV lednings mittfas.

Det område inom 90 meter från kraftledningar där 
den magnetiska flödestätheten beräknas vara över 0,2 
μT kommer att användas för parkeringsändamål. 

Denna planerade parkeringsyta har ett 

magnetfältsbidrag på ca 3,4 μT närmast 
kraftledningar vilket inte motiverar till vidare studier 
om magnetfältsreducering då detta är under 100 μT 
vilket är gränsvärdet för allmänna ytor, enligt SSMFS 
2008:18.
I Regeringsbeslut II:1 M2015/00038/Ee. slås fast att 
440 kV ledningen skall flyttas minst 80 meter västerut, 
dock specificeras inte när flytten ska vara genomförd. 

När flytten sker kommer detta att innebära 
att planområdet i helhet kommer att ha 
magnetsfältspåverkan som understiger 0,2 μT.
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Genomförande av detaljplanen

Organisatoriska frågor

Tidplan och planprocess

Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande. 

Planen var ute på samråd mellan 2016-05-09 -- 2016-
09-04 och samrådsmöte hölls 2016-08-23.

Granskning skedde under andra kvartalet 2017.

Planen godkändes av Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden  2017-06-21.

Planen föreslås antas av Kommunfullmäktige 2017-
09-18.

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. 
Planen medger uppförande av ny skola. Uppförande 

och drift av skolan kan antingen ske i privat
eller kommunal regi.

Avtal

Föravtal
Ett föravtal har upprättats mellan kommunen och 
Staffanstorps kommunfastigheter, som reglerar 
kostnader och åtaganden för arbetet med detaljplanen.

Exploateringsavtal
Exploateringsavtal ska upprättas mellan 
kommunen och exploatören innan planen antas. 
Exploateringsavtalet reglerar kostnader och åtaganden 
inom exploateringsområdet för genomförandet av 
detaljplanen. 

Fastighetsrättsliga frågor

Berörda fastigheter
Gullåkra 1:159 som ägs av Staffanstorps 
kommunfastigheter samt Gullåkra 1:1, Borggård 
1:4, Brågarp 6:1 och Stanstorp 1:6, som ägs av 
Staffanstorps kommun.

Fastighetsbildning
Fastighetsbildningsåtgärder ska ske enligt detaljplanen. 
Mark inom Gullåkra 1:1, Borggård 1:4, Brågarp 6:1 
och Stanstorp 1:6 som är utlagd som kvartersmark 
ska genom fastighetsreglering föras till Gullåkra 
1:159. Ersättningen för marken avses regleras i 
exploateringsavtalet. 

Inskrivna avtalsservitut 47/1002.1 och 2 berörande 
kraftledning berör ej Gullåkra 1:159 och ska 
i lantmäteriförrättningen förordnas att inte 
gälla i fastigheten. Läget på de båda inskrivna 
avtalsservituten, 61/1592 och 80/7397, är oklart 
och nyttjanderättshavaren ska tillfrågas om dessa 
ska förordnas att gälla i Gullåkra 1:159 eller 

ej. Avtalsrättigheter berörande de områden som 
tillkommer i samband med fastighetsregleringen, ska 
förordnas att gälla i Gullåkra 1:159. 

Samtliga kostnader härrörande till 
lantmäteriförrättningen ska bekostas av exploatören. 
Ekonomiska frågor

Planekonomi
Plankostnaden, dvs kostnaden för detaljplanearbete 
och de utredningar inom planområdet som krävs för 
framtagande av detaljplanen, t.ex. trafik och buller, 
regleras genom tecknat föravtal med exploatören.

Utbyggnad av allmän plats
Exploatören ska bekosta utbyggnaden av allmän 
platsmark inom exploateringsområdet. 
 
Tekniska genomförandefrågor

Tekniska utredningar
- PM, Trafikutredning Dp Norra Skolan, 
Tyréns,  2016-04-04
- PM- Trafik- och mobilitetsplan Staffanstorp, 
Trafikstudie Norra skolan,  
Tyréns, 2017-02-13, rev 2017-03-01 
-Magnetsfältssimulering Staffanstorps kommun, 
ÅF,  2016-11-04
- Rapport - Norra skolan i Staffanstorp - 
Trafikbullerutredning,  Tyréns  2017-01-26
- Utformningsförslag korsning GEnvägen/ Norra 
Lundavägen, Tyréns 207-04-03

Arkeologi
Det finns inte några kända fornlämningar inom 
planområdet. Arkeologisk utredning bedöms inte vara 
nödvändig.

Vatten och avlopp
Detaljplaneområdet ligger inom verksamhetsområde
för allmänna vatten- och spillvattenledningar. 
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Kommunen är huvudman för vatten och avlopp 
(spillvatten samt dagvatten). All ny bebyggelse ska 
anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Gatu- 
och parkeringsytor inom plan ska anordnas så att 
dagvatten huvudsakligen avrinner mot angränsande 
grönytor.

El, gas och uppvärmning etc
Planområdet kan anslutas till närliggande el- och 
gasnät.  

Parkering
Parkering för skolans behov skall lösas inom 
kvartersmark. 

Ledningar
Eventuellt behov av omläggning av befintliga 
ledningar i samband med planens genomförande 
utreds vid detaljprojektering. 

Bygglovsavgifter
Bygglovsavgifter utgår enligt gällande taxa

Administrativa frågor
Genomförandetiden är 5 år från det att planen vinner 
laga kraft.

Medverkande tjänstemän och konsulter
Inga-Lill Hellberg, kommundirektör
Kerstin Jensen, projektledare infrastruktur
Sofia Tjernström, Planarkitekt
Lowe Kisiel, Planarkitekt
Jonathan Nygaard, Planarkitekt
Fredrika Klevborn, Exploateringsingengör
Lisa Callréus, Gatu- och trafikingenjör
Anna Russell, Staffanstorps kommunfastigheter.
Ann Jankelius, Tyréns
Mattias Ehrstrand, ÅF
 

Staffanstorp 2017-06-30

Jonathan Nygaard Fredrika Klevborn
Planarkitekt  Exploateringsingenjör


