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Redogörelse efter samråd

Detaljplan för del av Gullåkra 1:159, 
skola i norra Staffanstorp
Staffanstorp , Staffanstorps kommun

Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden 2016-05-09 -- 2016-09-04.
Handlingarna har funnits tillgängliga på Rådhuset i Staffanstorp, på biblioteken i 
Staffanstorp och Hjärup samt på kommunens hemsida.

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

Kungörelse har varit införd i Sydsvenskan 2016-06-04.

Samrådsmöte har hållits 2016-08-23 i rådhuset i Staffanstorp.
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Inkomna yttranden utan erinran
Tele 2 
E.ON Elnät
E.ON Värme
Region Skåne
Regionmuseet
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden 

Inkomna yttranden med synpunkter
Myndigheter och organisationer 
Länsstyrelsen Skåne
Lantmäteriet
E.ON Gas
Trafikverket
Svenska kraftnät
Höje å vattenråd
Segeåns vattensdragsförbund

Sakägare 
Lars Andersson, Brågarp 5:45
Kjell-Arne Nilsson, Brågarp 5:46
Sven Björklund, Brågarp 5:47
Peter och Drifa Andersson, Brågarp 5:57
Louise Waldeborn Gamming och Magnus Waldeborn, Brågarp 5:58
Pierre Andersson, Brågarp 5:36
Fredrik Tibblin, Brågarp 5:59
Jonny Nilsson, Gullåkra 1:32
Ari Sami, Gullåkra 1:37
Mia och Morgan Johannson, Gullåkra 1:49 
Thomas Bendroth, Gullåkra 1:57
Agneta Bendroth, Gullåkra 1:57
Pernilla Svensson och Christian Ohlsson, Gullåkra 1:73
Jan Larsson, Gullåkra 1:82
Siv Larsson, Gullåkra 1:82
Jonny och Linh Disenfeldt, Gullåkra 1:89
Jan Lindberg, Gullåkra 1:103
Anna Embrand, Gullåkra 1:111
Leif Magnusson, Stanstorp 1:746

Övriga synpunkter
Kerstin Andersson
Gun Björklund
Iréne Nilsson
Anders och Karin Rehn
Anna Plato
Annelie och Ragnar Oddson
Barbro Svensson
Cecilia Cavallin
Christer Fäldt
Christer Lundin
David och Kristina Wittlock
Gullbritt och Arne Ljungberg
Göran och Birgitta Hedberg
Göran och Iréne Holmberg
Hans Micha
Ingegerd och Anders Åberg
Jan Larsson
Karl Dannestam
Kerstin Cederfeldt
Leif Magnusson
Lennart Fredriksson
Lotta och Thomas Eiman
Runa Waldeborn

Anna Nord
Julianna och Thomas Hansen
Krystyna och Robert Talik
Pierre Andersson
Nadine Sjögren
Inga Kristensson
Marie Grönvall
Ola och Cecilia Blomgren
Ola Olsson Modig
Ola Svensson
Roland Carlsson
Rolf Svensson
Siv Larsson
Sofie Danås
Sonja och Leif Tornqvist
Sonja och Krister Jonasson
Therese Larsson och Krister Jonasson
Katarina Blom
Majlis och Kjell Carlström

Namninsamling inlämnad av Katarina 
Blom och Annelie Oddson från med 543 
underskrifter samt medföljande bilaga med 
54 kommentarer.

Redovisning av yttranden med synpunkter
Inkomna yttranden från berörda myndigheter/organisationer:

Länsstyrelsen Skåne

Redogörelse för ärendet

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.
Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande.

Hälsa och säkerhet
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Trafikbuller

Planhandlingarna saknar en bullerutredning. Planbeskrivningen bör kompletteras
med en redovisning av bullersituation för planområdet. Om det visar sig att de
tillåtna bullernivåerna överskrids behöver planhandlingarna kompletteras med
redovisning av bulleråtgärder som krävs. Detta bör säkerställas på plankartan med
lämplig planbestämmelse.

Kommentar: 
En bullerutredning, Rapport - Norra skolan i Staffanstorp - Trafikbullerutredning,har 
genomförts för planområdet i samband med framtagandet av Staffanstorps 
kommuns Trafik- och mobilitetsplan. Denna finns bilagd granskningshandlingarna. 
Planhandlingarna har utifrån denna kompletterats. 

Lantmäteriet

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetskonsekvensbeskrivning saknas.

För att genomföra planen bör det åtminstone framgå att en del av Gullåkra 1:1 ska 
överföras till Gullåkra 1:159.

Gullåkra 1:159 belastas av två inskrivna avtalsservitut för kraftledning samt två 
nyttjanderättter för tele. Det framgår inte av planbeskrivningen om dessa rättigheter/
ledningar berörs.

Ekonomiska frågor

Det bör framgå vem som ska stå för kostnader för lantmäteriförrättningen.

Kommentar: 

Kvartersmark , belägen på Borggård 1:4, Brågarp 6:1, Gullåkra 1:1, och Stanstorp 1:6 
( alla ägs av Staffanstorps kommun) överförs genom fastighetsreglering, till Gullåkra 
1:159. Staffanstorps kommuns fastigheter blir efter fastighetsregleringen fortsatt 
lämpliga för sitt ändamål, gata-och allmän platsmark. Ersättning för överförd mark ska 
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 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 för lantmäteriförrättningen ska betalas av Exploatören.

Planbeskrivning har kompletterats utifrån denna skrivelse.

E.ON Gas
Inom planområdet har E.ON Gas en distributionsledning för natur- och biogas längs 
med Genvägen samt en servisledning till byggnad.

Innan arbetet påbörjas bör kontakt tas med E.ON Gas för ledningsvisning.

Distributions- och servisledningar är underkastade Energigasnormens regler (EGN2011) 
som bland annat innebär ett minsta skyddsavstånd mellan ledning och byggnad 
inom tätbebygglese 2 meter samt närmaste gräns för område med förväntande 
grävningsaktiviteter på 2 meter.

Plantering av träd bör ej ske närmare gasledning än 2,5 meter. För att minska risken för 
skador på träd i samband med eventuella arbeten med ledning, rekommenderas att träd 
i närheten förses med rotskydd.

Om ledning måste flyttas, sänkas eller omges med skyddsåtgärder i samband med 
genomförandet av detaljplanen, förutsätter E.ON Gas att exploatören står kostnaden i 
samband sådana åtgårder.

Vidare påtalar E.ON Gas att deras Natur- och Biogasnät ligger i nära anslutning 
till planområdet och att kan vara ett intressant energialternativ för den planerade 
verksamheten.

Kommentar: 
Gasledning,tillhörande EON, belägen inom södra delen av planområdet ska regleras 
med avtal. Behov av försiktighetsåtgärder samt restriktioner kommer att hanteras med  
berörda ledningsägare då byggnationen påbörjas.
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Trafikverket

Planen saknar bulleranalys som visar bullernivåerna i området och vilka åtgärder som 
krävs. Det är kommunen och exploatören som ansvarar för och bekostar eventuella 
bulleråtgärder.

Kommentar:
En bullerutredning, Rapport - Norra skolan i Staffansttorp - Trafikbullerutredning, av 
Tyréns har genomförts för planområdet i samband med framtagandet av Staffanstorps 
kommuns Trafik- och mobilitetsplan. Denna finns bilagd granskningshandlingarna. 
Planhandlingarna har utifrån denna kompletterats. 

Svenska kraftnät

1. Nuläge- utbyggnadsplaner

Nordväst om planorådet har Svenska kraftnät en 400 kV-ledning. Ledningen som heter 
FL24 s3-4 löper från nordost till sydväst.

2. Svenska kraftnäts magnetfältspolicy

Svenska kraftnät följer de försiktighetsprinciper som Strålsäkerhetsmyndigheten 
tillsammans med Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket och Socialstyrelsen,
rekommenderar.
Svenska kraftnäts tillämpning av ovannämnda myndigheters rekommendationer har
resulterat i en policy för magnetfältsnivåer. Vid all nyprojektering av 220 kV- och 400
kV-växelströmsledningar i det svenska stamnätet tillämpar Svenska kraftnät en 
magnetfältspolicy som innebär att vi utgår från 0,4 mikrotesla som högsta magnetfältsnivå 
vid bostäder eller där människor vistas varaktigt. I samband med att tillstånd förnyas
för våra växelströmsledningar vidtar vi ofta åtgärder för att minska magnetfälten eller
erbjuder oss att köpa fastigheter som står så nära ledningen att magnetfältet överstiger
4,0 mikrotesla.

3. Slutsats

Svenska kraftnät har ledningsrätt för kraftledningarna som är av betydelse för rikets
elförsöijning. Ledningsrätten innebär att åtgärder/verksamhet som på något sätt 

inskränker Svenska kraftnäts verksamhet, inte får vidtas på fastighet som belastas av
ledningsrätten.

Svenska kraftnät vill påminna om att byggnationer i närheten av transformatorstationer 
och ledningsstråk kan medföra svårigheter vid eventuella framtida förändringar i
stamnätet.

Svenska kraftnät önskar att Staffanstorps kommun tar motsvarande hänsyn vid planering 
av ny bebyggelse invid befintliga stamnätsledningar som Svenska kraftnät gör vid
byggnation av nya ledningar. För att säkerställa att Svenska kraftnäts magnetfältspolicy 
uppfylls ska ny bebyggelse där människor vistas varaktigt placeras minst 130 meter från 
en 400 kV-ledning. Detta avstånd är baserat på maximerat årsmedelströmvärde och är 
att anse som en rekommendation till beslutande myndighet. För avstånd
utifrån en lednings faktiska årsmedelströmvärde krävs en magnetfältsberäkning.
Svenska kraftnät utför beräkningar för sina egna ledningar utifrån magnetfältspolicyn,
det vill säga 0,4 mikrotesla.

Bakgrunden till ovanstående rekommendation är att Svenska kraftnät beslutat att
tillämpa 0,4 mikrotesla som högsta magnetfältsnivå vid nyprojelctering av kraftledningar 
för 220 kV och 400 kV vid byggnader där människor vistas varaktigt. Vidförnyelse 
av koncessioner för befintliga kraftledningar kommer Svenska kraftnät att överväga 
åtgärder som minskar exponeringen för magnetfält. Åtgärder ska övervägas där
människor varaktigt exponeras för magnetfält som avviker väsentligt från det normala.
En förutsättning är att kostnaderna och konsekvenserna i övrigt är rimliga.
Ur ett elsäkerhetsperspektiv regleras avståndet mellan kraftledningar och olika 
verksamheter i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1 med ändring ELSÄK-FS
2010:1.

Invid en kraftledning sker en elektrostatisk uppladdning av föremål och personer som
uppehåller sig i luftledningens närhet. Därför rekommenderar Svenska kraftnät att alla
metalliska byggnadsdelar som är exponerade för kraftledningens elektromagnetiska
fält ska skyddsjordas inom ett område av 20 meter från kraftledningens närmaste
spänningssatta del.

Inkommen detaljplan anger en planläggning för skola vilken delvis ligger närmre vår
kraftledning än 130 meter. Den illustrationskarta som tillhör aktuell detaljplan visar
detta område som en parkeringsplats. Svenska kraftnät har inget emot att området
används för parkeringsändamål och önskar därför att det planläggs för detta syfte och
inte för skoländamål. Under förutsättning att aktuell detaljplan ändras så att vår 
magnetfältspolicy uppfylls har vi inga invändningar mot aktuell detaljplan.
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Kommentar:

För att räkna ut kraftledningarnas faktiska årsmedelströmvärde och vilka 
magnetsfältsbidrag dessa kan bidra med har en magnetsfältsutredning,  
genomförts av ÅF, Rapport- Magnetsfältssimulering Staffanstorps kommun, 
(2016-11-04), . I  denna beräknas att den största delen av planområdet 
beräknas få lägre magnetsfältspåverkan än såväl 0,2 som 0,4 mikrotesla.

Inom en mindre del av planområdet, den västra delen,  av planområdet visade 
beräkningen att magnetsfältsnivån kommer att överstiga 0,4 mikrotesla.  Denna 
del  av planområdet ges användningen parkering.  Marken begränsas även i 
detaljplan med så kallad prickmark, vilket betyder att byggnad inte får uppföras. 

Magnetsfältssimuleringen har bilagts planhandlingarna.

Höje å vattenråd

Synpunkter

Vattenrådet ställer sig frågande till den låga ambitionsnivån beträffande dagvatten i 
detta förslag till detaljplan särskilt i ljuset av hur hög ambitionsnivån var för dagvatten 
i detaljplanen för Västerstad i Hjärup (vattenrådet yttrade sig om denna plan i slutet av 
2015).

Vidare menar vattenrådet att det behöver förklaras tydligt hur man i förslaget kommer 
fram till slutsatsen att:
”Sammantaget bedöms miljökvalitetsnormerna för vatten inte påverkas negativt av
planförslaget.”

Har det gjorts någon modellering av vattenflöden och föroreningar i t ex 
modelleringsverktyget Storm–tac för att komma fram till denna slutsats? Något 
som numera i stort sett är standard när mark ska hårdgöras och dagvattenflöden 
förväntas öka. Om inte en sådan modellering är gjord behöver en sådan göras. En 
rimlig bedömning är, att när parkmark omvandlas till hårdgjorda ytor så kommer 
dagvattenflöden att öka och recipienten att påverkas negativt, eftersom mängderna av 
f f a metaller och oljerester i dagvattnet som når recipienten kommer att öka jämfört 
med utgångsläget. 

Detta påverkar, om än lite, möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten i 
recipienten. En tydligare skrivning hade därför varit:

”Planförslaget bedöms medföra en viss ökning av utsläpp till recipienten
Dynnbäck/Höje å av de ämnen som finns i dagvatten, f f a av metaller och
oljerester. Detta kommer att medföra att möjligheterna att uppnå
miljökvalitetsnormerna för Höje å marginellt försvåras.”

Miljökvalitetsnormerna för Höje å beslutas av den s k vattendelegationen för Södra
Östersjöns vattendistrikt och är inget som en detaljplan i Staffanstorp kan påverka. Det
planförslaget kan påverka är statusen i recipienten (d v s vattenkvaliteten i Höje å) och
därmed möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna, inte miljökvalitetsnormerna i 
sig. För att en bättre status ska kunna uppnås i Dynnbäck och Höje å är det nödvändigt 
att varje verksamhet hanterar sin egen påverkan på recipienten. Att, som i det här 
fallet, hänvisa till att fördröjning av dagvatten kommer att ske i det övergripande nätet 
är därför en alltför låg ambitionsnivå. 

Om det skulle vara så att det idag finns en överkapacitet för fördröjning i det
”övergripande nätet”, behöver denna kapacitet beskrivas närmare i planförslaget. Om 
denna överkapacitet inte finns så behöver tillkommande dagvatten fördröjas, helst inom
planområdet, alternativt på annan lämplig plats. Höje å utsätts redan idag för mycket
dagvatten och hårdgörande av nya ytor utan fördröjning av dagvatten förvärrar därför
situationen.

Kommentar:
I planbeskrivningen står formulerat att: Planområdet kommer att ingå i kommunens 
verksamhetsområde för dagvatten. 

I dagsläget är delar av planområdet redan hårdgjort, dock bedöms de hårdgjorda ytorna 
öka något. Precis som påpekas i yttrandet är det rimligt att anta detta kommer att leda till 
marginellt ökade dagvattenflöden och i förlängningen att recipienten påverkas negativt.

För att kunna säkerställa att planens genomförande inte kommer att leda till ökade 
utsläpp i recipienten kommer det inom, alternativt i anslutning till planområdet att 
anläggas svackdike där huvuddelen av dagvatten från parkerings- samt vägytor ska 
avrinna.

Avseende miljökvalitetsnormer för vatten har ingen modellering gjorts. Bedömningen är 
att den begränsade ökning av hårdgjorda ytor som planens genomförande innebär inte 
erfordrar att en särskild modellering genomförs.

Detaljplaneområdet Norra skolan är redan idag bebyggt med en förskola med 
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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 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. 

Skrivningen i planbeskrivningen har kompletterats utifrån detta svar.

Segeåns vattendragsförbund

För dagvatten framgår att planområdet skall ingå i kommunens verksamhetsområde 
för dagvatten. Fördröjning kommer att ske i det övergripande nätet. Här vill Segeåns 
Vattendragsförbund och Vattenråd framföra vikten av dagvatten inte bara fördröjs utan 
att  rening sker innan dagvattnet släpps till recipient. Det är också bra om man planerar 
in gröna tak på byggnaderna för att minska de hårdgjorda ytorna.

Kommentar:
Då skolan kommer att ligga på kvartersmark där kommunen inte är huvudman så 
bedöms det inte finnas lagstöd för att i detaljplan tvinga fram en viss sorts vegetation. 
Dock kan man i ett senare skede när dagvattenhanteringen mer detaljerat skall regleras 
se vilka möjligheter det finns att anlägga gröna tak. I övrigt Se svar till Höje å vattenråd 
ovan och på föregående sida,

Barn- och utbildningsnämnden

Yrkande
 
Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att harn- och utbildningsnämndens 
arhetsutskott ska besluta, för barn- och utbildningsnämndens räkning, 
att inte ha något att erinra mot föreslagen detaljplan men vill framföra 
nedanstående synpunkter till det fortsatta planeringsarbetet.

Synpunkter

Förslag till detaljplan för Gullåkra 1:159 m fl, Skola i norra Staffanstorp har sänts till 
harn- och utbildningsnämnden för synpunkter senast den 4 september 2016. 
Barn-och utbildningsnämnden vill bifoga följande synpunkter till det fortsatta  
planeringsarbetet.

- Den nya skolan kommer att ha plats för 55O elever i första hand för treparallelliga 
årskurser från förskoleklass upp till årskurs 6, men ska även kunna fungera upp till 
årskurs 9. BUN ser positivt på att skolan utformas med denna flexibilitet så att 
verksamheten kan förändras efter skiftande behov.

- Skolbyggnaden kan uppföras i upp till två våningar och föreslås få en sydostlig 
placering mot grönstråket och Ingvarshem i öster och i söder mot Genvägen. Strax 
väster och i anslutning till skolbyggnaden föreslås en mindre fristående idrottshall. 
Skolgården föreslås huvudsakligen placeras norr om skolan och idrottshallen. Friytan 
(då byggnader och parkeringar är borträknade) beräknas till ca 17,5 kvm/elev, vilket 
ligger i nivå med övriga grundskolor i Staffanstorp. Exempelvis har Stanstorpsskolan 
en friyta på 16,9 kvm/elev. Malmö stad har riktlinjer på 15 kvm/elev. BUN noterar 
att Boverkets allmänna råd är 30 kvm/elev och vill därför påpeka att utformningen av 
skolgården är mycket viktig i kommande projekteringsskede. Så stor friyta som möjligt 
bör eftersträvas och ändå viktigare är att kvaliteten är mycket hög med ett varierande 
och attraktivt innehåll. Vidare hör skolgårdens vistelseytor vara väl separerade från 
närliggande trafik och fysiska avgränsningar bör övervägas.

- Den nya skolan nås från det övergripande trafiknätet via Gullåkravägen i väster och 
Norra Lundavägen i öster. Infart till skolan blir från Genvägen som flyttas något söderut, 
smalnas av omgestaltas från 8.2 till 6.3 m. Ytor för hämtande- och lämnande föräldrar 
lokaliseras söder om skolbyggnaden nära de flesta entréerna. Tyréns trafikutredning 
bedömer att de attraktiva angöringsplatserna medför att risken för ökande angöringstrafik 
i intilliggande områden är relativt liten. Tyréns har även lämnat förslag på utformning 
av Genvägen, parkering- och angöringsytor för att miniminera riskerna och skapa en 
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trafiksäker miljö. BUN är positiva till den föreslagna omgestaltningen av Genvägen som 
kommer att ge en tryggare trafikmiljö samt en trygg och säker miljö för harn som hämtas 
och lämnas med bil. BUN önskar en vidare trafikutredning som visar hur mycket trafiken 
på Genvägen kommer att öka och om i så fall åtgärder för att förhindra genomfartstrafik 
behöver övervägas.

- Skolområdet kommer att enkelt nås via det övergripande gång- och cykelnätet. Genvägen 
får tre gång- och cykelöverfarter som kommer att trafiksäkras. BUN är positiva till de 
trygga och säkra möjligheter att nå skolan som förslaget möjliggör. Dessa kan bidra till 
att fler barn och föräldrar väljer att gå och cykla till skolan, vilket kan minska biltrafiken 
och även ha hälsofrämjande effekter.

Kommentar:
Kommunen delar åsikten att det är bra att planen görs flexibel så att den kan anpassas 
till framtida behov. Avseende friytor för skolgården menar stadsbyggnadskontoret att det 
är viktigt att skolgården utformas med kvalitéer vad gäller utformning, topografi  m.m. 
Behovet att avskilja skolgården från angränsande trafik via fysiska begränsningar är inte
något som görs i detaljplaneskedet. Dock är detta en fråga som tillsammans med andra 
frågor avseende  skolgårdens utformning som kommer att studeras i projekteringsskedet.

Kommunen delar även åsikten att det är mycket viktigt att skolgården utformas med 
mycket hög kvalité. För att skapa denna kvalité skall det vid anläggandet av skolgården 
arbetats med zonering, där skolgården delas upp i olika zoner på ett sätt som skapar 
variation, fysisk aktivitet och trygghet. Tankegångarna kring zonindelning utvecklas mer 
i planbeskrivningen.

En mer ingående trafikutredning, PM- Trafik- och mobilitetsplan Staffanstorp, 
Trafikstudie Norra skolan, har genomförts och åtgärdsförslag för att öka 
trafiksäkerheten på Genvägen har presenterats.

Kommunen delar även uppfattningen att det vid all planering i Staffanstorp bör verkas 
för att öka gång- och cykeltrafiken i Staffanstorp.

Inkomna yttranden från sakägare samt övriga

Synpunkter på planförslaget redovisas med tillhörande kommentar tematiskt.  
Detta för att samrådsredogörelsen skall bli så tydlig som möjligt.  De inkomna 
samrådsyttrandena med hänvisning till var i samrådsredogörelsen kommunens 
kommentar hittas finns tillgänglig på Staffanstorp.se  Under punkt tio i 

samrådsredogörelsen redovisas ett yttrande med kommunens kommentar i sin 
helhet. Detta då synpunkterna är kopplade till bifogade bilder

1. Lokalisering av skolan och dess innehåll

 1.1 - Skolan är redan för liten när den är byggd. En plan för skolutbyggnad i  
 längre perspektiv måste göras, tills denna finns bör Norra skolan stoppas.
 1.2 - De boende vid Trekanten har inte vetat att det skulle byggas en skola där  
 i framtiden, därför är det inte lämpligt. 
 1.3 - Det viktiga är inte hur avståndet till skolan för eleverna utan skolans   
 kvalitet, därför är det inget argument att skolans lokalisering mellan   
 Anneroskolan och Brågarps skolor är av betydelse.
 1.4 - Lokalisering av skolan innebär att barn som inte bor på Vinkelvägen,  
 Ingvarhem, Trekanten måste passera trafikerade vägar som Genvägen   
 och Norra Lundavägen.
 1.5 - Cykelvägarna för barn till skolan var bättre vid Annero.
 1.6 - De Boende vid Trekanten måste hörsammas på samma sätt som de   
 boende vid Annero gjorde vid planeringen av skola.
 1.7 - Alternativa placeringar föreslås;  vid Annero; vid Åttans idrottsplats;   
 längs med Tirupsvägen; vid Brågarpsskolan för där finns redan sporthall; 
 längre nordväst närmare Gullåkra Mosse.
 1.8 -Varför inte ett tillagningskök, uppvärmningskök ger näringsfattigare mat
 1.9 - Motsätter mig rivning av den befintliga förskola.

Kommentar:
1.1 Planuppdraget är att ta fram en ny detaljplan för en skola med plats för 550 elever, 
på den platsen där Trekantens förskola ligger. Andra alternativa lokaliseringar hanteras 
inte inom ramen för detta detaljplanearbete.

1.2 Att boendemiljön ibland över tid påverkas av förändringar i närmiljön då samhället 
utvecklas är något man som boende måste räkna med i en tätort. 

1.3 Uppdraget att ta fram en ny detaljplan för Norra skolan utgår från att detta ska ske 
på den platsen där förskolan finns idag. Valet av lokalisering av skolan hanteras inte 
inom ramen för detta detaljplanearbete. Sedan är det självklart viktigt att skolan håller 
hög kvalité och att detaljplanen möjliggör detta.  

1.4 I och med att upptagningsområdet för skolan blir större så är det oundvikligt att vissa 
barn kommer att behöva korsa trafikerade vägar. Det är viktigt att de vägar som kommer 
att korsas av skolvägar trafiksäkras. Hur Norra Genvägen och Norra Lundavägen 
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trafiksäkras redovisas i Tyréns trafikutredning, PM - Trafik- och mobilitetsplan 
Staffanstorp, Trafikstudie Norra skolan, samt i PM, Trafikutredning Dp Norra Skolan 
. I planhandlingar finns även beskrivet hur Genvägen kommer att omgestaltas och göras 
trafiksäkrare. 

1.5 Cykelvägarna för området kring Norra skolan behandlas i planbeskrivningen på 
sidorna 5 och 6. Det bedöms finnas goda möjligheter att nå planområdet med cykel för 
såväl barn som vuxna. I  Trafik- och mobilitetsplan Staffanstorp, Trafikstudie Norra 
skolan,) utreds och ges förslag på åtgärder hur skolvägar till och från Norra skolan kan 
trafiksäkras.

1.6 Båda planerna handläggs med utökat planförfarande så samma möjligheter att yttra 
sig ges i de båda planförfarandena. I ett tidigt skede hölls informations- och dialogmöten 
med boende i Ingvarshem och Trekanten för att lyssna av vilka frågor som var viktiga för 
dem. Detta underlag har varit med i utarbetandet av detaljplaneförslaget.

1.7 Se svar på 1.1

1.8 Detta är inte en fråga som regleras i detaljplan.

1.9 Staffanstorps kommun växer och kommer att krävas att en del befintliga verksamheter 
och byggnader ersätts av nya för att kunna möta de behov som uppstår. Förskolebarnen 
från Trekantens förskola kommer få plats på Annero förskola.
 

2. Byggnadernas placering och utformning

 2.1 - Exakt placering av byggnader bör göras i planen, detta samt ange en 
 maximal byggnadsarea
 2.2 - Mer exakt höjd på byggnaderna efterfrågas. Totalhöjden på byggnader,
 inklusive tekniska anläggningar bör redovisas i planen. 
 2.3 - Frånvänd bostadsbebyggelse nämns i planbeskrivningen hur kan detta  
 åstad kommas med villabebyggelse åt samtliga håll?
 2.4 - En mer långtgående studie av skuggningen som den nya skolan kan
 innebära önskas.
 2.5 - Önskar redovisning av skuggstudie även under höst- och   
 vintermånaderna samt midsommar från klockan 18.00 och senare på dygnet.
 2.6 - Två våningars skolbyggnad innebär insyn och störning för grannar.
 2.7 - Skolgården planeras ligga väldigt nära, sex meter på sina ställen, detta  

 kommer leda till förlupna bollar med mera men framförallt buller. Kommunen  
 bör redovisa lagligheten i att bygga något med en sådan volym när befintlig
 villabebyggelse.
 2.8 - Klassrum ut mot Genvägen kommer inte kunna ha öppna fönster på   
 grund av buller från trafik samt in- och utlastning.
 2.9 - Idrotthallen är för liten för skolan och för kommunen i allmänhet.
 2.10 - Att bygga på en triangelformad tomt är inte optimalt för stora   
 huskroppar då man alltid hamnar nära grannar.
 2.11 - Hur nära kommer idrottshallen kommer fastigheten på Sektorsvägen  
 15? 
 2.12 Landskapsbilden kommer att påverkas negativt.
 2.13 Krav på att byggnad inte får placeras närmare än 20 meter från    
 tomtgränsen på fastigheten belägen på Cirkelvägen 13. 

Kommentar:

2.1 Planens illustrationskarta skall ses som vägledande för hur byggnaderna är tänkta 
att placeras. Att reglera byggnadernas exakta placering genom planbestämmelser är inte 
aktuellt då detta riskerar att försvåra en framtida utveckling av planområdet. Byggnadernas 
exakta placering och utformning kommer att prövas i ett senare bygglovsskede där 
berörda sakägare också har möjlighet att yttra sig. En maximal byggnadsarea på 5000 
kvm har lagt tills i planbestämmelserna för att säkerställa skolgårdens friyta.

2.2 Maximal byggnadshöjd har i planen reglerats så att skolans huvudbyggnad samt 
idrottshall får en maxhöjd på 10 meter föredelat på på två våningar.  Den del av 
skolbyggnaden som placeras närmst Ingvarhem får en maximal byggnadshöjd på 5 meter. 

I skuggstudien så har höjderna satts till 7,5 meter för skolbyggnadens kropp, samt 10 
meter för de uppstickande delarna på skolbyggnaden. Idrottshallen har givits höjden 8,5 
meter. 

2.3  Begreppet frånvänd bebyggelse nämns inte i planhandlingarna men användes under 
samrådsmötet för att beskriva bebyggelsen. Med detta avsågs att byggnadens entré 
planeras vara vänd mot Genvägen och således kommer huvudentrén angränsa ut mot 
den vegetation som planteras mot Genvägen.

2.4 & 2.5 En mer omfattande skuggstudie där även höst- och vintermånaderna redovisas 
finns som bilaga till denna samrådsredogörelse och biläggs även planhandlingarna. Det 
kan konstateras att fåtalet hus kan 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 
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inte vara en sådan betydande olägenhet att åtgärder krävs enligt Miljöbalken 2 Kap. 9 §. 

2.6 Då skolan främst används under vardagar och dygnets ljusa timmar samtidigt som 
befintlig vegetation begränsar insyn bedöms inte insynen från skolan bli en betydande 
olägenhet.

2.7 Vad avser buller från skolan se svar på punkt 4.1. Vad gäller säkerhet för barn se 
svar 7.5.
Någon begränsning i lag att planlägga för stora husvolymer nära befintlig villabebyggelse 
finns inte. I Plan- och bygglagen (2010:900) Kap.1 §2 står Det är en kommunal 
angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten enligt denna lag. Vidare 
går att läsa i Kap.2 §1 att Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till 
både allmänna och enskilda intressen. Detta är vägledande för all planering enligt plan- 
och bygglagen.

2.8 I  Rapport - Norra skolan i Staffanstorp - Trafikbullerutredning, Tyréns
har frågan om buller vid skolbyggnaden behandlats och förslag på åtgärder givits. 
Denna rapport finns bilagd denna samrådsredogörelse.

2.9 Detaljplanen ger möjlighet till byggnation av en idrottshall. Den planerade hallen 
har de ungefärliga inomhusmåtten 32x16 meter och skall vara delbar. Frågan om hallens 
storlek är tillräcklig för behovet är dock inte något som regleras i detaljplan. 

2.10 Att bygga på triangelformad tomt innebär både utmaningar och möjligheter. En 
av utmaningarna är att få till ett rimligt avstånd till grannfastigheter och detta är något 
som tagits med i planeringen av skolan. Denna plan utreder möjligheterna att anlägga 
en skolbyggnad med tillhörande idrottshall på den plats där Trekantens förskola ligger. 
Detaljplaneförslaget har tagits fram utifrån de gällande förutsättningar som råder inom 
planområdet.   

2.11 Enligt den illustration som syns i plankartan är det cirka 23 meter. Det ska dock 
poängteras att illustrationskartan inte är juridiskt bindande utan endast visar ett förslag 
på hur skolbyggnaden kan placeras.

2.12 Något särskilt landskapsbildsskydd finns inte för planområdet. En bedömning 
har gjort att genomförande av planen inte innebär en icke acceptabel förvanskning av 
landskapbilden.

2.13 Några begränsande bestämmelser som gör att byggnad inte får uppföras från 
fastigheten på Cirkelvägen 13 kommer inte att tillskapas i planen. Byggnadernas exakta 

läge kommer att bestämmas i projekteringsskedet, den illustrationskarta som finns 
bifogat planhandlingarna skall ses som ett exempel på hur byggnaderna kan placeras.

3. Skolgården utformning och närliggande fastigheter

 3.1 -Saknas skiss över hur skolgården skall se ut. Var ska bollplan som   
 nämnts  placeras?
 3.2 - Skolans friyta blir för liten. Att jämföra sig med Malmö som dessutom  
 nyligen tagit nya riktlinjer är inte rimligt. Boverkets rekommendation på 30  
 m2 / friyta per barn för grundskola och 40 m2/ friyta per barn bör gälla.
 3.3- De angivna måtten för skolbyggnad och friyta är felaktigt angivna.   
 parkering och cykelparkering skall inte räknas till friytan.
 3.4 - Tillgången på grönytor kring skolan är för små, Gullåkra mosse ligger  
 för långt borta och kräver att två trafikerade vägar passeras.
 3.5 - Öppen skolgård inte acceptabelt ur dels barnsäkerhetsperspektiv, samt  
 kommer leda till att närliggande tomter och vägar används som både   
 skolgård och för lämning/hämtning av barn.
 3.6 - Det finns ingen möjlighet att separera 6-åringar från 15-åringar på   
 skolgården.
 3.7 - Smala biten av skolgården direkt olämplig som skolgård på grund av   
 närheten till Genvägen.
 3.8 - De omkringliggande torgen, vägarna och grönytorna kommer att   
 användas som samlingsplats för skolans elever.
 3.9 - Kommer det bli någon grind till skolan från Triangelvägen respektive  
 Sektorvägen? 

Kommentar:
3.1 Någon skiss över skolgården har inte tagits fram. Att i detaljplaneskedet bestämma 
den exakta utformningen bedöms inte lämpligt. Det finns i projekteringskedet bättre 
möjligheter att detaljutformningen av  skolgården.

3.2 & 3.3 Med friyta för lek och utevistelse som begrepp omfattas den yta som barnen 
kan använda på egen hand vid sin utevistelse. Precis som påtalats skall inte cykel-, 
bilparkering och förrådsbyggnader och dylikt räknas som friyta.

Den friyta som finns i planen beräknas vara 8700 m2, vilket ger 15,8  m2 per elev.
Forskning visar vidare att den totala sammanhållna friytan bör överstiga 3000 m2 vilket är 
fallet med den planerade skolan och stämmer överens med Boverkets rekommendationer.



10

I Boverket allmänna råd står även att utformning, tillgänglighet, säkerhet och 
förutsättningarna att bedriva ändamålsenlig verksamhet skall beaktas. Med ändamålsenlig 
verksamhet avses i dessa allmänna råd att friytan kan användas till lek, rekreation samt
fysisk och pedagogisk aktivitet för den verksamhet som friytan är avsedd för. Friytan 
bör vara så rymlig att det utan svårighet eller risk för omfattande slitage går att ordna 
varierande terräng- och vegetationsförhållanden.

Friytan bör kännetecknas av goda sol- och skuggförhållanden, god luftkvalitet
samt god ljudkvalitet. 

Alla dessa faktorer kommer att beaktas vid utformningen av skolgården. 

Det centrala i planeringen och utformningen av skolgården är inte enbart storleken 
friyta/barn utan att skolgården utformas på kvalitativt sätt som främjar barns vistelse 
och utveckling. För att säkerställa att skolgården får ett varierat innehåll med plats 
för olika aktiviterer kommer en zonindelningsprincip att användas. Denna beskrivs i 
planbeskrivning.

3.4  Det är inte möjligt att i detaljplan tillskapa grönytor utanför detaljplaneområdet. 
Denna detaljplan prövar bara möjligheterna att inom planområdet  anlägga en skola 
med plats för 550 elever med tillhörande idrottshall. Avståndet till Gullåkra mosse är 
cirka  500-600 meter. 

3.5  Skolgårdens exakta utformning kommer att bestämmas i samband med projekteringen 
av skolan. Vid denna kommer frågor rörande barnsäkerhet att vara prioriterade, i 
detaljplan är dock är eventuellt behov av staket inte något som är möjligt att reglera.

3.6 Detta är inget som är möjligt att reglera i detaljplan. Om behov för detta uppstår 
så ansvarar skolan för detta. Utformningen av skolgården  kommer att utgå från 
att skolgården kan delas upp i zoner,  genom hur zonerna utformas kan man sedan 
exempelvis uppnå en separering av elever  av olika åldrar.

3.7 Delen av planområdet längst västerut kommer att användas som parkering. Den 
resterande delen kommer att utformas på ett säkert sätt, hur den utformas bestäms i 
projekteringsskedet. 

3.8 Det är tänkt att skolgården skall fungera som samlingplats för skolans elever. 
Ambitionen är att denna skall vara utformad på ett sätt som inbjuder till vistelse. Dock 
kan inte uteslutas att skolelever, liksom andra människor kommer vistas i närområdet.
Detta kan uppfattas som negativt av vissa, positivt av andra.

3.9 Skolgårdens utformning och var grindar till skolgården placeras regleras i 
projekteringsskedet.

4. Buller från skolgård

 4.1 - Ljudnivån från skolgården kommer att störa de närboende, där många  
 har tomter som ligger så nära som sex meter från skolgården.
 4.2 - Mätningar från skolor har visat på ekvivalenta ljudnivåer på 58-67   
 dB-A och en maximal ljudnivå på dB-A  80-90db(A)ch överstiger de   
 50 dB-A som är  acceptabelt.  
 4.3 - Att ta bort vegetation ökar bullret från skolgården. Framförallt den   
 trädbevuxna allén ut mot Genvägen bör därför bevaras.
 
Kommentar:
4.1,4.2 & 4.3  Miljö- och samhällsbyggnadnämnden som har tillsynsansvaret enligt 
miljöbalkens bestämmelser bedömer generellt att barns lek på en skolgård inte utgör 
olägenhet för människors hälsa för närboende. Begreppet ”olägenhet för människors 
hälsa” finns i miljöbalken 9 kap 3 §. Med olägenhet för människors hälsa avses en 
störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt 
och som inte är ringa eller helt tillfällig. Den som bor intill en skola kan utsättas för 
vissa störningar från leken utomhus, och till en viss gräns får kringboende tåla sådana 
störningar. Även bedömningen om en störning ska anses vara ringa är beroende av hur 
människor i allmänhet uppfattar störningen. Skolan bedriver sin verksamhet endast 
vardagar under dagtid. Barnen är inte ute hela dagarna och alla barnen är inte alltid ute 
samtidigt. Den ev. störning som kan uppkomma i samband med barnens lek får anses 
vara acceptabel. Denna störning skall ställas mot det kommunala behovet av skolor.
Med detta sagt så är självfallet målet med planeringen att se till att bullret från skolgården 
minimeras.  Åtgärdsförslag för att uppnå bullerriktvärden har föreslagit i Rapport - 
Norra skolan i Staffanstorp - Trafikbullerutredning.

5. Fastighetspåverkan
 
 5.1- Värdet på närliggande fastigheter sjunker och det borde åligga kommunen  
 att lösa ut de fastighetsägare som vill till marknadspris.

Kommentar:
5.1 - Vad gäller negativ påverkan på värdet av bostadsfastigheter vid uppförandet av 
exempelvis en angränsande/närliggande skola med tillhörande parkering är detta svårt 
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att påvisa. Närheten till en nybyggd skola kan uppfattas negativt av vissa, men positivt 
av andra. Någon grund att lösa bostadsfastigheter på grund av skolbygget finns inte.

6. Miljö och grönstruktur

 6.1 - Kommunen måste upprätta en särskild miljöbedömning med    
 miljökonsekvensbeskrivning.
 6.2 - Riktlinjer i Miljöbalken Kapitel 2 följs inte.
 6.3 - Önskar beräkningar på hur förväntade ökade trafikmängder påverkar  
 hur miljökvalitetsnormer avseende luftkvalitet efterlevs. Avgaserna kommer att  
 öka och det kommer att vara hälsovådligt. 
 6.4 - Hur mycket befintlig vegetation kommer finnas kvar? Nyplanterade träd  
 kommer ta tid innan de kan ersätta de befintliga. Dessutom binder träd avgaser  
 så det påverkar också luftkvaliteten negativt.
 6.5 - Ekologisk kompensation för den växtlighet som tas bort borde regleras i  
 planen. Särkilt den uppvuxna trädraden vid Genvägen bör bevaras.
 6.6 - De träd som har bevarandevärde bör skyddas i plan. Även under   
 byggskedet med viteshot.
 6.7 - Tomter och gröningar i närområdet kommer tas i anspråk som lekyta.
 6.8 - Hur påverkar borttagande av växtlighet dagvattenhanteringen för   
 området?
 6.9 - Konsekvensanalys bör tas fram för matos från köksdelen av skolan.

Kommentar:
6.1 Kommunen har gjort ett ställningstagande i den behovsbedömning som gjorts i 
planbeskrivningen under rubriken ”så blir konsekvenserna”, där man konstaterat att 
detaljplanen inte medför en betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning görs när en 
detaljplan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Planen bör ge upphov till flera 
stora miljöpåverkande faktorer för att den ska anses medföra betydande miljöpåverkan. 
Om planen är komplex, t ex om flera miljöaspekter samverkar eller har ackumulerande 
påverkan, eller om det gäller ett område som är särskilt värdefullt eller känsligt eller om 
det finns riksintresse av olika slag är sannolikheten stor för betydande miljöpåverkan. 

Exempel på betydande miljöpåverkan kan vara stora intrång på värdefulla områden 
(som påverkar biologisk mångfald, kulturmiljöer, landskapsbild etc.) och stor ökning 
av buller och luftutsläpp. Detta ställningstagande har delgivits länsstyrelsen som delar 
kommunens uppfattning. Länsstyrelsen har som statlig myndighet, ett ansvar att reagera 
då en detaljplan medför risk för människors hälsa och säkerhet. Med ovanstående som 
bakgrund står kommunen fast vid den behovsbedömning som gjorts för planen. 

 
6.2  De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB innebär att utföra skyddsåtgärder,
iaktta begränsningar och vidta försiktighetsmått för att förebygga, hindra eller
motverka att den planerade verksamheten medför skada eller annan olägenhet
för människors hälsa eller miljön. Krav på teknik, kunskap och val av plats ska
också respekteras. I samband med planarbetet har tagits fram en 
magnetsfältssimulering, trafikbullerutredning, trafikutredning för att säkerställa att 
den planerade verksamheten inte medför skada eller annan olägenhet för manniskors 
hälsa och miljön. Planförslaget anses uppfylla de allmänna hänsynsreglerna.

6.3 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. Utbyggnaden av 
Norra skolan innebär, trots kollektivtrafikförsörjning och föreslagna gång- och 
cykelvägar, en ökning av biltrafiken i området. Trafikökningen bedöms dock som 
liten och ingen risk för överskridande av miljökvalitetsnormerna för luft föreligger 
inom området. För ytterliggare information kring trafikmängder inom planområdet 
se PM- Trafik- och mobilitetsplan Staffanstorp, Trafikstudie Norra skolan.

6.4 En del befintlig vegetation kommer att tas ner, denna kommer delvis att ersättas
 samtidigt som ny vegetation kommer att tillkomma. Avseende luftkvalité hänvisas  till 
svar 6.3.

6.5 Byggandet av skolan kommer kräva att en del befintlig vegetation tas bort. 
Både inne på skolgården och i närområdet kring skolgården kommer sedan 
ny vegetation att tillkomma. Ambitionen är att skapa ett område som även 
fortsättningsvis kommer att innehålla vegetation som bidrar till trivseln i området. 

6.6 En översiktlig inventering har gjorts av planområdet och planbeskrivningen 
har kompletterats med skrivelse utifrån denna. I samband med projektering av 
planområdet kommer det göras en bedömning av  vilka av de befintliga träden 
som kan vara aktuella att behålla och var ny växtlighet bör tillkomma.

6.7 Skolgården planeras att utformas på ett sådant sätt att den inbjuder till vistelse 
och lek. Denna är också avsedd att vara den primära vistelseytan för eleverna. Att det 
kommer vistas elever kring skolan på allmän plats är också tänkbart, detta är inte en 
betydande olägenhet enligt miljöbalken.
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6.8  Se svar 6.5 & 6.6 avseende borttagande/ersättning  av växtlighet och I övrigt avseende 
dagvatten se svar på Sege Å vattenråds synpunkter på sida 5 i denna planbeskrivning. 

6.9 Störningen från köksdelen bedöms inte bli så stor att den föranleder en särskild 
utredning.

7. Barnperspektivet

 7.1 - I FN:s barnkonvention står att man alltid skall planera för barnens bästa.   
 Detta skolbygge ser inte till detta och bryter således mot barnkonventionen. 
 7.2 -  En liten skola är bättre än en stor, både vad gäller trivsel, trygghet, 
 lärande samt motverkar mobbing.
 7.3 - Det måste finnas staket ut mot Genvägen samt villagatorna för att säker 
 ställa barnens säkerhet, framförallt F-2. Men även äldre då barn inte är mogna  
 att vistas i trafik  förrän de är i 11-års åldern.
 7.4 - Skuggrörelser för skolgården saknas, detta är viktigt för säkerställa 
 barnens D-vitamins tillskott samtidigt som de behöver skyddas mot alltför   
 mycket ultraviolett strålning. 
 7.5 - Vetenskapliga rön visar att 20 elever per/klass är idealt, detta bör gälla.

Kommentar:  

7.1 Samhällsplanering innebär att beakta olika samhällsgrupper, olika allmänna 
intressen samt att väga dessa till en helhet så att en hållbar samhällsutveckling uppnås. 
Plan- och bygglagen ställer inga särskilda krav vad gäller barnkonsekvensanalyser eller 
barnchecklistor. Utifrån Plan- och bygglagens perspektiv omfattas barn av begreppet 
människor, och eftersom all planering enligt lagen tar hänsyn till människors livsmiljö, 
hälsa och säkerhet, så gäller detta även barnen. 
För att garantera att kommuner planerar på ett sätt som inte är farligt eller äventyrar 
människors hälsa och säkerhet, innehåller plan- och bygglagen kopplingar till miljöbalken 
samt möjligheter och skyldigheter för länsstyrelsen att ingripa om en detaljplan kan 
antas medföra att en miljökvalitetsnorm inte följs eller om bebyggelse blir olämplig i 
förhållande till människors hälsa och säkerhet.

7.2 Förutsättningen för detaljplaneuppdraget har varit att utreda möjligheterna att 
bygga en skola för 550 elever med tillhörande idrottshall. Detaljplanen ska ge möjlighet 
för en skola där en väl fungerande skolverksamhet kan bedrivas. Vilken skolstorlek som 

bäst främjar barns utveckling och trivsel är inte en fråga som hanteras eller regleras i 
detaljplan.

7.3 - Avseende behov av staket se svar punkt 3.5. I övrigt se åtgärdsförslag i PM - Trafik- 
och mobilitetsplan Staffanstorp, Trafikstudie Norra skolan.

7.4 Skuggning  från skolbyggnaden bedöms inte leda till några negativa hälsoeffekter 
för barn. Se skuggutredning bilagd denna samrådsredogörelse för mer information om 
skuggeffekterna av den planerade skolan.

7.5 Detta är inte en fråga som regleras i detaljplan.

8. Trafik

 8.1- Den planerade skolan kommer att öka trafikmängderna och detta   
 kommer att påverka både luftkvalitet, trafiksäkerhet och trivsel.
 8.2 - Mycket av hämtnings- och avlämningstrafik kommer gå via de   
 närliggande bostadsområdena, staket utan grindar krävs runt skolgården för  
 att motverka detta.
 8.3 - Efterfrågar att se kommunens Trafik- och mobilitetsplan
 8.4 - Avsmalningen av Genvägen med parkeringsfickor för hämtning och   
 avlämning kommer skapa köer på Genvägen.
 8.5 - Efterfrågar trafikmängdsmätning, både nuvarande och framtida   
 uppskattning samt vilka tider belastning uppskattas ske
 8.6 - Barn kommer att behöva korsa Genvägen två gånger per dag, inte bra  
 med tanke på att den är starkt trafikerad
 8.7 - Hur många kommer att använda bil vid hämtning och lämning vid   
 Norra Skolan, motsvarande siffror för Anneroskolan
 8.8 - Hur ser upptagningsområdet ut och hur långt får de inom detta till   
 skolan, faktiskt väg, inte fågelvägen 
 8.9 - Är det inte lämpligt att göra de smala gatorna i i angränsande   
 villakvarteren till gågator, utom Norra Trekantsvägen, Södra Trekantsvägen  
 och Tangentvägen
 8.10 - Efterfrågar mätning på hur trafik till och från idrottshallen kvällstid  
 och helger påverkar.
 8.11 - Genvägen kommer bli för smal med tanke på all trafik till och   
 från skolan (550 barn) samt de omkringboende (120 enfamiljshus och   
 29 stycken flerbostadshus)
 8.12 - Buller från Genvägen kommer leda till att varken elever eller boende  



13

 längs med denna kommer kunna ha fönsterna öppna
 8.13 - Genvägen bör stängas av och skolområdet sträcka sig hela vägen till  
 Åkerlyckan-Åkershus, matning till och från skolan får ske västerifrån.
 8.14 - Genvägen bör stängas för all trafik som inte är berör skolan mellan   
 7-17 vardagar, från infarten till Åkershus fram till den villabebyggelse som  
 ligger öster om Åkershus
 8.15 -  Det är för få parkeringsplatser i anslutning till skolan vilket kommer  
 leda till att det parkeras och släpps i de närliggande bostadsområdena.
 8.16 - Hur skall cykelvägarna/cykelnätet utformas och vilket    
 upptagningsområde har dessa, hur vet vi att detta kommer genomföras.
 8.17 - Hur kommer vägnätet i Staffanstorp att belastas utifrån skolans   
 tilltänkta upptagningsområde?
 8.18 - Hur många barn skjutsas till skolan i Staffanstorps kommun, hur   
 många parkeringsplatser krävs för att täcka detta behov? 
 8.19 - Hur många bilar kan stanna vid angöringsplatsen som syns i   
 illustrationsplanen och hur kommer detta att påverka genomströmningen på  
 Genvägen?
 8.20 - Det bör anges i detaljplanen hur tillgänglighet för räddningstjänsten  
 säkerställs samt brandvattenförsörjning.
 8.21 - Tydligare och mer enhetlig skyltning vad gäller väghastigheter   
 efterfrågas, för mycket byten är dåligt för efterlevnaden.
 8.22 -Hur löser man trafiksäkerheten för barn vid övergångar Genvägen och  
 Norra Lundavägen?
 8.23 - Cykel- och gångtrafik bedöms öka, hur klarar det befintliga nätet detta?
 8.24 -Nya Genvägen bör likna till exempel Lagerlöfs väg som har avskilda  
 cykelbanor på båda sidor, farthinder samt hastighetsbegränsning på 30 km/h.
 8.25 - De upphöjningar vid skyltning som tas upp i Tyréns rapport bör även  
 omfatta Ingvarhem.
 8.26 - Blir det någon bilburen infart från Sektorsvägen?
 8.27 - Önskar avstängning av Tangentvägen mellan Ellipsvägen och   
 Segmentsvägen
 8.28 - Samtliga åtgärdsförslag i Tyréns trafikutredning har testats och inte   
 gett önskad effekt. Skolgården bör vara stängd med få in och utgångar på så  
 sätt leder man angörings- och hämtningstrafiken rätt.
 8.29 - Varför har kommunen räknat på det ”snällare” riktvärdet 70 dB-A   
 istället för 50 dB-A, speciellt när ljudnivå ökar exponentiellt?
 8.30 - Korsningen Norra Lundaväg/Genvägen behöver trafiksäkras, har skymd  
 sikt åt vänster och höger? Yrkar på rondell.
 8.31 - Kommunen bör anordna skolskjutsar

Kommentarer:

8.1 Avseende luftkvalitet se svar på 6.3. Trafikmängderna både nuvarande finns 
redovisade i PM- Trafik- och mobilitetsplan Staffanstorp, Trafikstudie Norra skolan, 
. Den nuvarande trafiken på Genvägen har mätts med slangar i november 2016. 
Denna mätning visar på ett trafikflöde i dagsläget på 1850  fordon / dygn. Den 
beräknade trafikmängden efter norra skolans öppnande beräknas vara 2650 fordon/
dygn. 

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder finns dessa beskrivna i planbeskrivningen och 
i PM - Trafikutredning Dp Norra Skolan, Tyréns, 2016-04-04. Även i PM - 
Trafik- och mobilitetsplan Staffanstorp, Trafikstudie Norra skolan, behandlas 
trafiksäkerhetsåtgärder för den planerade skolans skolvägar.

8.2 Skolans huvudingång kommer att placeras ut mot Genvägen, en angöringszon 
med plats för 7 bilar samt en parkeringsplats för rörelsehindrade finns föreslaget på 
illustrationskartan. Hämtning och lämning styrs mot dessa platser. För att ytterligare 
motverka att angöringstrafik till och från skolan inte går via Trekantens 
bostadsområde kommer Tangentvägen att stängas i väster och istället ersättas av 
park respektive parkeringsyta.
Avseende behov av staket se svar på 3.5.

8.3 Arbetet med Staffanstorps kommuns Trafik- och mobilitetsplan pågår. Den del som 
avser området vid skolan är dock genomförd och finns bilagd granskningshandlingarna.
Se PM- Trafik- och mobilitetsplan Staffanstorp, Trafikstudie Norra skolan,  

8.4 Avsikten med att smalna av Genvägen är att dels trafiksäkra skolvägen genom att 
sänka hastigheterna men också att möjliggöra en separat angöringsfil. Detta att hämtning 
och lämning kan ske i en separat fil avser att skapa ett bra trafikflöde på Genvägen. Dock 
kan in- och utfart från angöringsfickan under vissa begränsade tider innebära en viss 
påverkan för genomfartstrafiken på Genvägen. Med de trafikmängder som redovisas i 
PM - Trafik- och mobilitetsplan Staffanstorp, Trafikstudie Norra skolan,, bedöms 
riskerna för bestående köbildningar inte bli så stora att de föranleder några ytterligare 
åtgärder.

8.5 Dygnsmedelstal både nuvarande och uppskattade finns i PM - Trafik- och 
mobilitetsplan Staffanstorp, Trafikstudie Norra skolan. Någon redovisning av vilka tider 
som trafikrörelserna sker finns inte att tillgå, men det är rimligt att anta mest trafik 
alstras morgon samt eftermiddag genom trafik till och från arbete/skola.
 
8.6  De trafiksäkerhetshöjande åtgärderna som beskrivs i planen, PM - Trafikutredning 
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Dp Norra Skolan, Tyréns, 2016-04-04, och  i PM - Trafik- och mobilitetsplan 
Staffanstorp, Trafikstudie Norra skolan, Tyréns är utformade på ett sådant sätt att 
barn skall kunna passera Genvägen på ett så säkert sätt som möjligt. Trafikmängder för 
Genvägen finns att tillgå i PM - Trafik- och mobilitetsplan Staffanstorp, Trafikstudie 
Norra skolan.
     
8.7 En uppskattning av detta finns på sidan 6 i PM- Trafik- och mobilitetsplan 
Staffanstorp, Trafikstudie Norra skolan, Motsvarande trafikalstringsfaktor/
färdmedelsfördelning, (35 % skolelever, 50 % förskoleelever, 40 % personal) 
användes av konsultfirman Reinertsen som gjorde tog fram Trafikförslaget för 
Anneroskolan.

8.8 Upptagningsområdet för skolan kan ses på sida 6 i PM- Trafik- och mobilitetsplan 
Staffanstorp, Trafikstudie Norra skolan.
De inom upptagningsområdet som har längs avstånd från sin bostad till skolan kommer 
att ha ungefär 1,7 kilometer faktiskt väg, detta innebär en cykelresa på cirka 5 minuter. 
Den stora merparten inom upptagningsområdet kommer ha under en kilometer från sin 
bostad till Norra skolan.
 
8.9 Detta är inte en fråga som regleras i denna detaljplan. Detta regleras i de Lokala 
trafikföreskrifterna.

8.10 I PM- Trafik- och mobilitetsplan Staffanstorp, Trafikstudie Norra skolan, 
beräknas dygnsmedeltrafik för Genvägen. Trafikmängderna kan rimligtvis antas vara 
som störst vid hämtning och lämning till skolan.
 
8.11 Bredden har dimensionerats för att två tunga fordon skall kunna mötas vid 
en hastighet på 30 km/h. Att bredda vägen skulle motverka ambitionen att sänka 
hastigheten till 30 km/h, då bredare väg signalerar och uppmuntrar högre hastigheter. 
Att begränsa hastigheten till 30 km/h utanför skolan bedöms som väldigt viktigt ur 
ett trafiksäkerhetsperspektiv. Med de trafikmängder som redovisas i PM- Trafik- och 
mobilitetsplan Staffanstorp, Trafikstudie Norra skolan, riskerna för bestående 
köbildningar inte bli så stora att de föranleder några ytterligare åtgärder. Dessutom 
är anslutningar till gång- och cykelnätet goda i närområdet vilket också bidrar till att 
minska belastningen på Genvägen.

8.12 I  Rapport - Norra skolan i Staffanstorp - Trafikbullerutredning, redovisas 
bullerberäkningar samt åtgärdsförslag både för skolbyggnaden samt de boende längs 

med Genvägen.

8.13 Genvägen är en av få genomgående gator i Staffanstorp. Även om gatubredden 
minskas bör den fortsätta vara öppen för att möjliggöra  att den kan användas för 
omledningstrafik vid olyckor och vägarbeten.
 
8.14 Detta är inte möjligt att reglera i detaljplan. Det regleras i de lokala trafikföreskrifterna. 

8.15 Vid dimensionering av antalet parkeringsplatser har hänsyn tagits till det särskilda 
angöringsområdet som planeras för, skolans storlek, tillgången till gång- och cykelvägar, 
resvaneundersökningen samt Staffanstorps kommuns parkeringsnorm. 
Vid avvägning av hur många parkeringsplatser som krävs för Norra skolan har också 
setts till den framtida skolgårdsyta de tar i anspråk, hur bilen prioriteras kontra andra 
färdmedel  samt hur skolans upptagningsområde ser ut. Med bakgrund mot detta så 
planeras det för 48 stycken parkeringsplatser i västra delen av planområdet. 
Detta bedöms vara tillräckligt för den planerade skolstorleken. 

8.16 Utformningen av Staffanstorps cykelnät i sin helhet regleras inte i denna detaljplan, 
de cykelvägar som planeras inom planområdet finns beskrivna i planbeskrivningen. De 
finns också utmarkerade i plankartan. Gång- och cykelnätet  inom upptagningsområdet 
har studerats särskilt i PM- Trafik- och mobilitetsplan Staffanstorp, Trafikstudie 
Norra skolan. I denna presenteras också åtgärdsförslag och prioriteringsordning för 
de respektive åtgärderna. 

8.17 I  PM- Trafik- och mobilitetsplan Staffanstorp, Trafikstudie Norra skolan, har 
beräknats vilken ökad trafikbelastning som förväntas i anslutning till Norra skolan. 
Särskilt har korsningarna Genvägen – Norra Lundavägen och Genvägen – Gullåkravägen 
studerats.

Vid byggnation av skolan kommer trafiken att omfördelas inom Staffanstorp, vägnätet 
bedöms kunna hantera de trafikmängder som förväntas inom skolans upptagningsområde. 
I Staffanstorps kommuns Trafik- och mobilitetsplan som är under framtagande studeras 
trafiksituationen i hela kommunen mer ingående.
   
8.18 Några uppmätna siffror för hela Staffanstorps kommun finns inte. Dock finns  det 
uppskattningar gjorda för Norra skolan se svar 8.7 samt 8.15 avseende parkering. Vidare 
är Staffanstorps kommuns ambition att så stor andel av Staffanstorpsborna som möjligt 
ska gå, cykla samt använda kollektivtrafik vid hämtning och lämning av barn. 

8.19 På angöringsplatsen som syns i illustrationsplanen finns angöringsplats för åtta 
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personbilar varav en är avsedd som parkering för rörelsehindrade. Angöringsplatsen är 
dessutom separerad från körbanan vilket ger goda möjligheter till smidig in- och utfart på 
Genvägen. Observera att illustrationskartan är ett förslag på utformning. För ytterligare 
svar på frågan se 8.4

8.20 Räddningstjänsten har tillfrågats som samrådspart och har inte haft något att erinra. 
Dessa frågor hanteras mer ingående under bygglovsprocessen, lämpligen i samråd med 
Räddningstjänsten. 

8.21 Denna fråga regleras inte i detaljplan utan istället i de lokala trafikföreskrifterna.

8.22 Denna korsning behandlas särskilt i PM- Trafik- och mobilitetsplan Staffanstorp, 
Trafikstudie Norra skolan,. I denna presenteras åtgärdsförslag med och 
prioriteringsordning för åtgärderna.

8.23 Gång- och cykelnätet bedöms hantera de eventuella trafikökningar som Norra 
skolan kan innebära. I Staffanstorps kommuns pågående Trafik och mobilitetsplan ses 
Gång- och cykelnätet i kommunen över ur ett helhetsperspektiv. Se också svar 8.16 

8.24 Detaljplanen möjliggör cykelväg söder om Genvägen. Illustrationskartan i 
plankartan är inte bindande utan skall ses som ett underlag. Dock finns inte på norra 
sidan av Genvägen någon möjlighet till ett sammanhållet kommunalt cykelstråk. Det 
bedöms inte heller som lämpligt att ha ett cykelstråk mellan angöringsplatsen och skolans 
huvudentré.  Kommunen håller med om att utformningen av Lagerlöfs väg som bedöms 
som lyckad och kan med fördel användas som ett gott referensexempel vid framtida 
trafikåtgärder inom kommunen. 

8.25 Ingvarshem är ingen genomfartsgata så behovet av att anlägga farthinder i form av 
upphöjningar bedöms som mindre. Dessutom är gatorna inom Ingvarshem gångfartsgator 
där det inte är tillåtet att parkera på annat än markerade platser. Detta sammantaget bör 
samverka till att trafik kopplad till skolan inte kommer att dras till Ingvarshem.

8.26 Någon förändring av trafikmatningen på Sektorsvägen planeras inte i samband 
med denna detaljplan. Det kommer inte planeras för någon bilburen infart till skolan via 
Trekantens villaområde utan all angöring till skolan leds via Genvägen.

8.27 Tangentvägen kommer inte att stängas av mellan Ellipsvägen och Segmentvägen 
utan istället stängs Tangentvägen sträckan mellan Ellipsvägen och Södra Trekantsvägen.
Detta för att motverka att hämtning- och lämning till och från skolan går via Trekantens 

villaområde.  

8.28 Både angörings- och parkeringsmöjligheterna för Norra skolan bedöms som goda. 
Det sammanhållna förslaget på hur trafiken hanteras som presenterats i planförslaget 
bedöms göra att trafiksituationen i området förbättras. 
Av de åtgärdsförslag som presenterats i Tyréns PM är det vissa som kan regleras i 
detaljplan andra inte. Avseende stängd skolgård se svar 3.5.

8.29 Vid nybyggnation av skola följer kommunen Naturvårdsverket riktvärde på att 
55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå på skolgården inte får överstigas. Den ekvivalenta 
ljudnivån i undervisningslokaler och rum för vila ska inte överstiga 30 dBA och den 
maximala ljudnivån ska inte överstiga 45 dBA, detta regleras dock inte i plan utan i 
bygglovskedet. I Rapport - Norra skolan i Staffanstorp - Trafikbullerutredning,  
redovisas bullerberäkningar samt åtgärdsförslag för att säkerställa att gällande 
bullerföreskrifter följs.
8.30 Se svar på 8.22. Arbete med att se över möjligheterna att anordna cirkulationsplats 
i korsningen Genvägen/Norra Lundavägen pågår.

8.31 Detta är inte en fråga som regleras i detaljplan.

9. Magnetsfältsbidrag från kraftledningar

 9.1  Boverket menar att det inom planområdet inte får finnas högre magnetisk  
 strålning från kraftledningar än 0,2 uT.
 9.2  Det står i detaljplanen att: ”planområdet är beläget ca på ett avstånd av ca  
 200-250 meter från befintliga kraftledningar nordväst om planområdet - cirka  
 200 meter från 400 kV ledningen samt ca 250 meter från 130 kV-ledningarna.”
 Detta är helt fel. Om man tittar på Plankartan där Planområdets gräns är   
 utritad så ser man att det minsta avståndet till kraftledningarna är 24 m. 24 m  
 från kraftledningarna ger en strålning på c:a 4 mikrotesla! En faktor 20 mer än  
 kravet på 0,2 mikrotesla.
 9.3  Hela planområdets yta måste uppfylla skyddsavståndet till kraftledningarna.
 9.4 Risker förenade med joniserande partiklar bör redovisas.
 9.5 Magnetsfältspåverkan kan leda till Barnleukemi  
 

Kommentar:

9.1 Några fastslagna gränsvärden för Magnetisk flödestäthet finns inte. I den rättpraxis 
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som finns att tillgå Mark- och miljööverdomstolen, MMÖD 2010-M4127,  resonerar 
domstolen på följande sätt.  
För påverkan från elektromagnetiska fält finns inget fastslaget gränsvärde som kan 
utgöra grund för bedömning av allvarligheten i de uppmätta värdena. Det aktuella 
forskningsläget anger dock 0,4 μT som den gräns under vilken någon risk för negativ 
påverkan på människor inte kan förväntas. 
Boverket har gjort bedömningen i sin rekommendation att strålning från magnetfältet av 
försiktighetsskäl ej bör överskrida 0,2 mikrotesla vid nybyggnation. 

De områden där skolbyggnaden och skolgården planeras att byggas överskrids inte något 
av dessa värden. De ytor mindre ytor i västra delen av planområdet där dessa värden 
överskrids kommer marken att användas för parkering.För att säkerställa detta kommer 
marken att i planen förses med prickmark så att byggnad inte får uppföras.

9.2 Den sträckan som avsågs i planbeskrivningen var den från kraftledningarna till 
skolbyggnaden. I planbeskrivningen stod att ”Planområdet ligger på ett avstånd från 
kraftledningarna att magnetfältets styrka ej överskrids och bedöms inte utgöra någon 
risk”. Detta är felaktigt och har rättats i planbeskrivningen. Det kunde konstateras att 
en mer nogrann beräkning av kraftledningarnas läge och påverkan behövdes. Därför 
har en utförlig undersökning av kraftledningarnas påverkan genomförts som bilagts 
planhandlingarna, se Rapport -Magnetsfältssimulering Staffanstorps kommun, ÅF, 
2016-11-04. Se också svar 9.1.

9.3 Något krav på att hela planområdet skall uppfylla skyddsavståndet till 
kraftledningarna finns inte. Boverkets rekommendationer är att platser som avses 
användas för stadigvarande vistelse inte bör överskrida 0.2 uT. Detta gäller i fallet Norra 
skolan för Skolbyggnad och skolgården. Exempelvis parkeringsyta räknas inte som en  
plats där stadigvarande vistelse sker.  

9.4 De eventuella risker förenade med utsändning av joniserande partiklar från 
kraftledningarna bedöms inte  inte ha större räckvidd än magnetsfältsutbredningen. För 
område i plan med användningsbestämmelsen Skola bedöms skyddsavståndet avseende 
joniserande partiklar vara uppfyllt. 

9.5 En magnetsfältssimulering har genomförts för att säkerställa att säkerställa 
att tillräcklig säkerhetsavstånd till kraftledningar beaktas. Denna finns bilagd 
planhandlingarna.

10. Inkommit yttrande med bilderSynpunkter och överklagan på detaljplan för Gullåkra 1:159 m fl, Skola i Norra Staffanstorp 
Fredrik Tibblin, Trekantgränd 5,  2016-05-19  
 
 

1. Detaljplanen diskvalificeras p.g.a. för litet skyddsavstånd mellan kraftledningarna och tomten 
till den nya skolan. Se rubriken ”Skyddsavstånd – strålning nedan.  Detaljplanen överklagas 
p.g.a. detta. 
 

2. Den utökade tomtgränsen till den nya skolan i öst och nordöst ogillas p.g.a. ett antal 
konsekvenser som beskrivs nedan under rubriken ”Konsekvenser av planförslaget”.  
Detaljplanen överklagas p.g.a. detta. 
 

Rubriken ”Skyddsavstånd – strålning” sidan 11 i detaljplanen. 

a) Om man tittar på vilka avstånd som gäller för av boverkets krav på  magnetfält styrka för 
nybyggnation med  barn som vistas på platsen är denna 0,2 mikrotesla se sid 11 i 
detaljplanen. Enligt ”Magnetfält diagrammet” i ’bild 1’ nedan så ger detta ett skyddsavstånd 
på 150m för 400kV-ledning. Eftersom den andra kraftledningen på 130kV som ligger 40m 
längre bort också bidrar till ett magnetfält på 150+40m på c:a 0,015 mikrotesla. 
Så gränsen för 0,2 mikrotesla kommer totalt att bli c:a 160 m räknat från den närmaste 
kraftledningen. 
 
Om man mäter med Google Maps mät funktion (högerklick) så att det blir 160m mellan 
skolans tomtgräns och den närmaste kraftledningen ser man att större delen av den nordliga 
tomtgränsen i rött ligger på för litet skyddsavstånd till kraftledningarna.  Det minsta 
avståndet till tomtgränsen är 45m och får då ett magnetfält på c:a 2.0 mikrotesla. 
Se bild 2. 
 
Därmed så diskvalificeras hela detaljplanen! 
 

b) Ett annat argument mot en placering av skolan så nära kraftledningarna är att det finns en 
mycket bättre plats för en stor skola 650m väster om trekanten på före detta Åttans 
fotbollsplats. Där finns betydligt större plats och dessutom större skyddsavstånd från 
kraftledningarna. En tre vägs rondell på Gullåkravägen hade löst infartsproblemet.  Dock får 
man enligt markansvariga inte bygga där för att skolan skulle ligga för nära kraftledningarna.  
Om man inte får bygga där p.g.a. kraftledningarna borde man definitivt inte få bygga på 
Trekanten eftersom Trekantens tomt för skolan ligger betydligt närmare kraftledningarna.  Se 
bild 3 som åskådliggör detta. Bild 4 och bild 5 visar kraftledningarna från Gullåkravägen 
respektive Genvägen. D.v.s. där den nya skolan ska ligga enligt detaljplanen. 
 
Även detta faktum diskvalificerar hela detaljplanen! 
 

c) Vid fuktigt väder utgör kraftledningarna dessutom även ett avsevärt konstant buller problem 
p.g.a. överslag mellan kraftledningarna. 
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Bild 1. Källa https://battrehem.files.wordpress.com/2010/01/kraftledning-sakerhetsavstand.gif 

Diagrammet visar att skyddsavståndet till boverkets krav på magnetfältstyrka med max 0,2 
mikrotesla blir c:a 160 meter.  Vid 160m från 400kV ledningen kommer denna att avge 0,185 
mikrotesla.  Vid 160m från 400kV ledningen kommer 130kV ledningen att avge 0,015 mikrotesla. 
Totalt 0,185+0,015=0,2 mikrotesla för båda ledningarna 160m från 400kV ledningen.  

 
 
Bild 2. 
 
Rött visar värden som är större än 0,2 mikrotesla inom ett skyddsavstånd på mindre än 
160m. Grönt visar mindre än 0,2 mikrotesla. Större delen av den norra gränsen har för litet 
skyddsavstånd och därmed mer än 0,2 mikrotesla. Det minsta avståndet till tomtgränsen är 
45m och får då ett magnetfält på c:a 2.0 mikrotesla. 
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Bild 3. 
 
Bilden visar att Trekantens förskola ligger närmare kraftledningarna än en tänkt skola på Åttans 
idrottsplats. 

  

  
Bild 4.  130kV och 400kV kraftledningarna vid Trekanten.  Bilden är tagen från Gullåkravägen mot 
Trekanten. 
 

 
 
Bild 5.  Delar av kraftledningarna från Genvägen på den tänkta nya skolans tomt. 
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Konsekvenser av planförslaget sid 10-11 i detalj planen: 

När husen köptes gjordes detta med förutsättningen att en liten förskola på 100 elever fanns på 
området. Med den nya planen så ändrar man detta och förstör det lugna villa området genom att 
bygga en alldeles för stor skola för 550 elever.  Man har avsevärt utvidgat den befintliga 
förskolans område i öster och nordost, vilket minskar grönområdet ytterligare i det redan mycket 
byggtäta området.  Enligt detaljplanen utökas skolans tomt från 8 841 till 13 500 kvadratmeter.  
En ökning med 52,7% !!! 

a) Detaljplanen ändrar förutsättningarna helt för de som en gång köpte sina hus nära den lilla 
förskolan som nu planeras göras om till en stor skola.  Huspriserna kommer att sjunka rejält 
p.g.a. detaljplanen.  Kompensation till dessa husägare krävs. 
 

b)  Man behöver inte ha någon större fantasi för att förstå att 550 elever mellan årskurs 1-9 
kommer att störa området mer än dagens 100 förskolelever.   
 

c) Trafiken kommer att öka betydligt.  Bullret kommer öka speciellt med moped körande elever. 
Trekantgränden och trekantvägen i nordöst kommer att användas ännu mer som av- och 
påstigningsplats med bilar morgon och kväll.  
 

d) Utsikter kommer att skymmas av de nya tvåvåningsbyggnaderna.   
 

e) Träd kommer att fällas och skoltomten kommer betydligt närmare husen än idag. Den 
nordöstra tomtgränsen räknat från det befintliga staket och buskarna till förskolan utökas 
och flyttas 22m nord-öst enligt detaljplanen, vilket drabbar husägare på den sidan. 
 

f) Trädgårdssidan för huset på trekantgränd 5 kommer i princip ligga på skolgården. Den 
planerade cykelvägen går 4 m från tomtgränsen istället som nu 17m.  Se bild 6 och 7. 
 

g) Det går ett omfattande kopplingssystem för vatten och avlopp där den nya cykelvägen och 
skolgården planeras se bild 6. Detta gör det olämpligt med en cykelväg på denna plats.  
 

h) Den nya cykelväg får även konsekvenser när det gäller trekantens torg. Denna måste i så fall 
flyttas norrut och kommer då att hamna framför villorna och radhusen. 
 

i) Befintlig cykelväg, staket och buskar ska utgöra en tydlig gräns på skolans område så att 
eleverna inte använder Trekantens torg och parkstråket i nordost som skolgård se bild 7.  
  

 
 
Bild 6. 
Bilden är tagen inifrån huset på trekantgränd 5 och visar den blivande skolgårdens plats.  Bilden visar 
även att ett omfattande vatten och avloppssystem från tre olika områden. Denna plats är enligt 
detaljplanen tänkt att användas som skolgård och cykelväg. Det är olämpligt att flytta cykelvägen till 
denna plats p.g.a. brunnar och behov av uppgrävning vid underhåll, reparation och felsökning.   
Bilden visar även hur nära den planerade skolgården kommer att ligga huset på trekantgränd 5. 

  

 

Bild 7.  

Bilden är tagen från huset på trekantgränd 5 och visar torget och trekantsparken. De svarta linjerna 
visar var den nya cykelvägen är tänkt att gå enligt detaljplanen. Området till vänster om den nya 
cykelvägen blir skolgård. Trekantens torg se pilen i figuren flyttas norrut framför husen uppe till 
vänster i bilden.   Bilden visar även hur nära skolgården och cykelvägen kommer att komma 
trägårdssidan till huset på trekantgränd 5. 
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Kommentar:

10.1 
1a- se svar 9.1, 9.2 samt den bilagda Magnetsfältsimulering - Staffanstorp.
1b. se svar 1.1
1c. Störningar från Buller bedöms utifrån begreppet ”olägenhet för människors hälsa” 
detta finns i miljöbalken 9 kap 3 §. Med olägenhet för människors hälsa avses en stör-
ning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och 
som inte är ringa eller helt tillfällig. Buller från kraftledningarna bedöms inte utgöra en 
betydande olägenhet för den planerade skolverksamheten.

2a. - Se svar: 5.1
2b - Se svar:  4.1-3
2c. - Se svar: 8.1 & 8.2 samt bilagda utredningar Rapport - Norra skolan i Staffans-
torp - Trafikbullerutredning och Trafik- och mobilitetsplan Staffanstorp, Trafikstu-
die Norra skolan.
2d. - Se svar; 2.2-2-5 samt 2.12
2e. - Det är riktigt att träd kommer att fällas och att skolgården kommer närmare 
befintliga fastigheter.  Se svar 1.2.
2f. - Det är riktigt att gc-vägen kommer att gå närmare fastighetsgränsen för fastig-
heten med adress Trekanntsvägen 5. Detta är allmän platsmark samt ingen biltrafik
kommer att framföras så det bedöms inte utgöras en oskälig störning.
2g. - En eventuell flytt av ledningar kommer att göras i samband projektering av 
skolan.
2h. - Anslutningen av cykelvägar till Trakantens torg kommer att utföras i sam-
band med projektering av skolan. Dessa ska utformas på ett sätt som bidrar till att 
skapa en trevlig vistelsemiljö kring Trekantens torg.
2.i - Se svar:  3.5 samt 3.8

Ändringar efter samråd

Justeringar av planhandlingar har gjorts efter de synpunkter som har kommit in under
samrådet. Ändringar av planförslaget är enligt följande:

Plankarta
• Planområdet längst västerut på kvartersnarken utvidgas åt norr för att ge bättre
möjligheter att anlägga parkering samt för att möjliggöra parkområde.
• Användning av Tangentvägens västra del övergår från Lokalgata till Park respektive
parkering.
• Där användsbestämmelsen Parkering ges även egenskapsbestämmelsen Prickmark,
byggnad får ej uppföras.
• Egenskapsbestämmelsen maximal byggnadsarea 5000 m2 läggs till för användningen
skola.
• Inom parkeringsytan har även egenskapsbestämmelsen att dagvatten från parkering
skall i huvudsak avrinna till svackdike lagts till.
• Egenskapsbestämmelsen u - marken ska vara tillgänglig för underjordisk ledning har
lagts till inom kvartersmark i nord-sydligriktning från Genvägen till Tangentvägen.

Illustrationsplan
• Tangentvägen stängs mot Södra Trekantsvägen och ersätts av park respektive
parkeringsyta.
• Plats för svackdiken har markerats ut i illustrationskartan.

Planbeskrivning
• Planbeskrivningen har kompletterats med följande utredningar (s.2):
- PM, Trafikutredning Dp Norra Skolan, Tyréns, 2016-04-04
- Rapport -Magnetsfältssimulering Staffanstorps kommun, ÅF, 2016-11-04
- Rapport - Norra skolan i Staffanstorp - Trafikbullerutredning, Tyréns
2017-01-26
- PM- Trafik- och mobilitetsplan Staffanstorp, Trafikstudie Norra skolan,
Tyréns 2017-02-13
- Översiktlig skuggstudie, Stadsbyggnadskontoret Staffanstorp, 2016-10-14
• Under rubriken: verksamheter och offentlig service (s.5) har skrivelsen ändrats
utifrån att verksamheten på fastigheten inte längre pågår.
• Under rubriken: Parkering (s.6) har skrivelsen förtydligast.
• Under rubriken: Teknisk försörjning (s.6) har skrivelsen kompletterats med skrivelse
om fibernät.
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• Under rubriken: Kraftledningar (s.6) har skrivelsen förtydligats och rättats avseende
avstånd till planområdet respektive skolbyggnad.
• Under rubriken: Buller (s.6) har skrivelsen kompletterats.
• Under rubriken: Tillgänglighet (s.7) har skrivelsen förkortats.
• Under rubriken: Planförslaget i korthet (s.8) samt på illustrationsplanen visas/anges
att Tangentvägen i östlig riktning.
• Under rubriken: Vegetation (s.8) har skrivelsen kompletterats.
• Under rubriken: Rekreation (s.8-9) har texten kompletterats samt nytt stycke om
zonering.
• Utformning av gator (s.9) har skrivelsen kompletterats med information om
Tangentvägens föreslagna stängning.
• Under rubrikerna: Gång- och cykeltrafiken respektive biltrafik samt (s.9) har
skrivelsen kompletterats utifrån de utredningarna Rapport - Norra skolan i
Staffanstorp - Trafikbullerutredning, Tyréns 2017-01-26 och PM- Trafik- och
mobilitetsplan Staffanstorp, Trafikstudie Norra skolan, Tyréns 2017-02-13.
• Under rubriken: Teknisk försörjning (s.10) har stycken rörande dagvatten
kompletterats.
• Under rubriken: Miljökvalitetsnormer (s.11) har skrivelsen kompletterats.
• Under rubriken Buller (s.11) har skrivelse uppdaterats utifrån Rapport - Norra
skolan i Staffanstorp - Trafikbullerutredning, Tyréns , 2017-01-26
• Under rubriken Trafik (s.11) har skrivelsen kompletterats utifrån PM- Trafik- och
mobilitetsplan Staffanstorp, Trafikstudie Norra skolan, Tyréns  2017-02-13
• Under rubriken Skyddsavstånd strålning (s.11) har skrivelsen kompletterats utifrån
Rapport -Magnetsfältssimulering Staffanstorps kommun, ÅF, 2016-11-04.
• Under Huvudrubriken Genomförande av detaljplanen (s.14) har skrivelserna
rörande tidsplan och fastighetsbildning uppdaterats. Ny skrivelse angående föravtal
har tillkommit.

Kvarstående synpunkter på detaljplanen
Berörda myndigheter/organisationer som inte fått alla sina
synpunkter tillgodosedda:

E.ON Gas
Trafikverket
Svenska kraftnät
Höje å vattenråd
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