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Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet 
av den första etappen bebyggelse i den nya stadsdelen 
Västerstad i Hjärup.  

Planområdet ligger mitt i storstadsregionen i ett att-
raktivt läge vid stambanan mellan Malmö och Lund. 
Läget ger kommunen goda förutsättningar att växa på 
ett hållbart sätt, inte minst som attraktiv bostadskom-
mun. Enligt kommunens översiktplan ”Framtidens 
kommun - perspektiv 2038” är den viktigaste faktorn 
som styr markanvändingen i kommunen närheten till 
spårbunden kollektivtrafi k. En stor del av den framti-
da befolkningsökningen planeras därför ske i Hjärup, 
där det idag fi nns en pågatågstation. För att skapa 
förutsättning för den önskade befolkningstillväxten 
krävs ett stort tillskott av bostäder i orten. 

Stadsdelen ska erbjuda en varierande boendemiljö 
med en tydlig stadsmässighet. Detaljplanen Västerstad 

Etapp 1 möjliggör för en blandning av bostäder t ex 
radhus, kedjehus, friliggande villor och fl erbostadshus. 
Detaljplanen möjliggör även för en förskola eller skola 
samt ett vårdboende eller annan vårdenhet. Det fi nns 
även en stor park med möjlighet till lekplats samt fl era 
mindre parker. 

Detaljplanen möjliggör ca 105 småhus och ca 220 
lägenheter. 

Planförfarande
Planen handläggs med utökat planförfarande och i 
enlighet med Plan- och bygglagen 2010:900.

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktspla-
nen.

Avsikten är att detaljplanen ska antas av Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden i Kommunfullmäktiges 

ställe i enlighet med 5 kap 27§ plan- och bygglagen.



4

Förutsättningar

Plandata
Planområdet ligger i västra Hjärup, väster om järn-
vägen och öster om Ynglingavägen. I norr gränsar 
planområdet till det gamla industrifastighet som ägs 
av Jakri AB och som idag används för friskvård och 
skolverksamhet. Planområdet gränsar även i norr till 
Lundgrens montage som är lätttare industri.

Planområdet utgör det nordvästra hörnet i det område 
som går under namnet Hjärup Västerstad. 

Planområdet berör del av Hjärup 4:2 som ägs av 
Staffanstorps kommun samt  Hjärup 22:1 och Hjärup 
22:3 som ägs av  Skanska, samt samfälligheten Hjärup 
S:3.

Planområdet är 9,5 ha stort.

Bebyggelse och kulturmiljö
Området omges av den sydvästskånska slättbygd, som 
brukar kallas Lundaslätten. Det är ett öppet, fl ackt 
mjukt böljande odlingslandskap vilket möjliggör långa 
utblickar mot närliggande orter men framför allt mot 
Lund som ligger något högre. Landskapet karaktärise-
ras av de öppna vidderna med korsande vägar, trafi k-
leder, kraftledningar och vindkraftverk som tydliga 
inslag. Denna del av Lundaslätten, söder, väster och 
norr om Hjärup bedöms enligt Länsstyrelsens natur-
vårdsprogram 2004, ha högsta värde med avseende på 
terrängformer och landskapsbild.

Det i norr angränsande bostadsområdet Jakriborg, har 
en karaktäristisk Hansainspirerad arkitektur där de 
höga gavlarna gör att bebyggelsen uppfattas som ett 
tydligt landmärke i landskapet. Väster om Jakriborg 

Bilden visar traversba-
norna inne på den gamla 
cementfabriken. Bilden 
nedan visar fältet mellan 
stickspåret och cement-
fabriken. Bilden nere till 
höger visar stickspåret i 
planområdets norra del. 
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fi nns ett gammal industriområdet.

Huvuddelen av planområdet utgörs av industrimark. 
Skanska Prefabs industriområde upptar huvuddelen 
av den industriella marken med en numera nedlagd 
betongfabrik. Betongfabriken dominerar området med 
stora byggnadsvolymer, hårdgjorda ytor och travers-
baner.

Inom områdets västra del fi nns äldre industribebyg-
gelse som idag är upplåten för olika företag. 

Norra delen av planområdet utgörs av impediment-
mark med högvuxet gräs. Längst i norr ligger ett oan-
vänt stickspår till järnvägen som i öster ligger i nivå 
med omgivande mark och sjunker sedan till ca 1,5 m 
under omgivandemark i slutet av vegetationridån.  Det 
kantas av en poppelplantering med inslag av frösådda 
lövträd. Stickspåret mynnar ut i fastigheten Hjärup 
22:3 som även det ligger ca 1-1,5 m under resterande 
del av planområdet.

Upplevelsemässigt domineras området av betongfabri-
kens byggnader och traversbanor samt de vegetations-
ridåer som strukturerar området. 

Verksamheter
Inom planområdet fi nns idag Lundgren machinery 
som är en mindre industri. Verksamheten kommer att 
upphöra och fastigheten är såld till Skanska AB (Skan-
ska är dock vid samrådsbeslutet ännu inte lagfaren 
ägare till fastigheten).

Offentlig och kommersiell service
Det fi nns idag ingen kommersiell eller offentlig service 
inom planområdet. 

Kommersiell service: I bostadsområdet Jakri fi nn mat-
butiken Tempo samt både café och pizzeria. Det fi nns 
även en friskvårdsanläggning.

På andra sidan järnvägen i östra Hjärup fi nns skolor i 

årskurserna f-9. Där fi nns 
även ett fl ertal förskolor.

Kulturmiljö/Historisk 
bakgrund
I länsstyrelsen i Skånes 
kulturmiljöprogramet för 
Skåne redovisas särskillt 
värdefulla kulturmiljöer 
var av två berör planom-
rådet. 

Bomhög-Hjärup-Uppåkra
”Området utgör en rest 
av det nu till stadsland-
skap exploaterade jord-
bruksområdet. De öppna 
åkermarkerna och gamla 
landsvägsallén, liksom 
andra alléer och trädridåer, 
är av betydelse för helheten 
tillsammans med bymiljö-
erna.”

”På 1850-talet anlades 
Södra Stambanan ge-
nom Hjärups bymarker. 
En hållplats placerades 
längre norrut än den 1909 
uppförda järnvägsstatio-
nen Uppåkra. Till skillnad 
mot många andra platser 

”År 1856 öppnade Skånes första järnväg mellan 
Malmö och Lund.”

”Södra stambana var av stor betydelse för förbin-
delserna inom Sverige och är ett viktigt och levande 
dokument över järnvägsbyggande som fortfarande har 
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uppkom inte något egentligt stationssamhälle i anslut-
ning till järnvägen. Några mindre bostadshus och ett 
företag var den enda etableringen.”

”Uppåkra station och de få bostäderna intill är tidsty-
piska för tiden kring 1900.”

Södra stambanan (kulturmiljöstråk)

Planområdet markerat med svart streckad linje.

Betongfabriken
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stor betydelse i den svenska infrastrukturen.”

Natur och grönstruktur
Landskap och vegetation
Landskapet inom planområdet är fl ackt och sluttar 
svagt mot sydväst. Vegetationen domineras av två 
poppelridåer i öst-västlig riktning som har inslag av 
frösådda träd och buskar, en i planområdets norra 
gräns i anslutning till stickspåret och en söder om be-
tongfabriken. Mellan cementfabriken och poppelridån 
i norr fi nns en gräsbevuxen yta. Trädridåerna omfattas 
inte av biotopsskydd för alléer då de står inom eller i  
direkt anslutning till detaljplanelagd bebyggelse.

Södra delen av planområdet utgörs av åkermark.

Geoteknik  
De geotekniska undersökningarna visar på byggnads-
tekniskt goda förhållanden inom området. Marken 
inom det fd fabriksområdet består huvudsakligen av 
cirka 0,2-1,9 meters fyllning av lermorän eller sand 
med ställvis förekomst av betong, asfalt, kalk, grus 
och silt. Fyllningen underlagras i huvudsak av lermo-
rän, men i några undersökningspunkter förekommer 
även sand, silt eller lera under fyllningen. De ytliga 
jordlagren inom området utgörs huvudsakligen av 
mulhaltig sand och lera. De naturligt lagrade jordarna 
inom området utgörs huvudsakligen av sand och 
lermorän. Lermoränens mäktighet varierar i de un-
dersökta punkterna mellan 1,3 och 2,7 meter. Ställvis 
förekommer även skikt av sandig och/eller siltig lera. 
Lermoränen bedöms innehålla tunna skikt av sand. 
Intramoräna skikt av fi nkorniga sediment kan inte 
uteslutas inom området.

En översiktlig geoteknisk undersökning har utförts 
längs det planerade dagvattenstråket (Översiktligt PM 
Geoteknik. Sweco 2015-07-13). Grundläggningsförut-

sättningarna för planerat dagvattenstråk och magasin 
bedöms som goda. Inom de delar av området där ler-
morän fi nns vid nivå med planerade magasinsbottnar 
bedöms denna kunna fungera som tätande skikt. I de 
fall magasins- eller dikesbotten skär genom lermorä-
nen så är jordlagren huvudsakligen öppna. 

Vid behov av täta magasin och diken bör dessa tätas 
med lermorän eller duk för att vidhålla vattenspegel. 
När planerade magasins lägen och grundläggningsni-
våer är fastställda föreslås en detaljerad objektsspeci-
fi k geoteknisk undersökning om det med hänsyn till 
grundläggningsförutsättningarna föreligger osäkerhet 
om planerade magasins täthet eller funktion.

Rekreation och lek
Det gamla stickspåret och den intilliggande ängen 
används av närboende som promenerar och rastar sina 
hundar där. Stickspåret visar tydliga spår av att barn 
leker där. Västra delen av Hjärup saknar idag anlagda 
parker så den befi ntliga vegetation är värdefull för de 
som bor och vistas i västra Hjärup.

Fornlämningar
Planområdet södra del som utgörs av åkermark berörs 
av arkeologi. Marken kommer att slutundersökas 
under våren/sommaren 2017.

Trafi k
Gång- och cykeltrafi k
Området nås idag med gång- och cykel från västra 
Hjärup via stationen och Pågavägen. Längs med Lom-
mavägen söder om planområdet ligger cykelvägen som 
går mellan Lomma och Hjärup. 

Kollektivtrafi k
Planområdet har god tillgång till kollektivtrafi k och 
ligger 150 m från tågstationen i Hjärup. Bilden ovan visar den för planområdet gällande detalj-

planen H18.
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Bilderna intill visar översiktsplenens markanvändnings-
karta med planområdets placering markerat med vit 
streckad linje. 

Biltrafi k
Planområdet nås idag med bil via Ynglingavägen och 
från Jakri via Allégatan i norr. Det går även att ta sig 
in i planområdet via Stenavägen.

Teknisk försörjning

Vatten och spillvatten
Bebyggelsen inom planområdet är kopplade till kom-
munens VA-nät. 

Dagvatten
Delar av planområdet ingår i dikningsföretaget 
Vinstorp-Lomma 1943.

El och uppvärmning
Inom området fi nns gasledningar ägda av Eon. Kraft-
ringen är elnätsägare.

Störningar och risker
Planområdet är utsatt för buller från tågen på järnvä-
gen samt biltrafi k på Ynglingavägen.

Det går farligt gods på stammbanan. Men planområ-
det ligger utanför rikzonen för farligt gods.

Tidigare ställningstagande
Riksintressen
Södra stammbanan och europabanan är av staten 
utpekade som riksintressen för kommunikation enligt 
MB 3 kap 8.

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 männis-
kors hälsa. Risk för överskridande av normerna fi nns 

framförallt i områden med intensiv fordonstrafi k, i 
anslutning till stora punktkällor eller i täta slutna ga-
turum med högre bebyggelse och dålig genomluftning. 
Området berörs inte av problematik av detta slag.

Syftet med miljökvalitetsnormerna för vatten är att
förbättra kvaliteten i grund- och ytvattenförekomster.
Nordöstra Hjärup berörs av två grundvattenförekom-
ster; Alnarpsströmmen och SV Skånes kalkstenar.
Båda har idag god kvantitativ såväl som kemisk sta-
tus, enligt den sammanställning av Skånes vattenföre-
komster som Länsstyrelsen har tagit fram.

Planområdet kommer via fördröjningsmagasin och 
ledningsnät att avvattnas mot ytvattenförekomsten
Höje å. Höje å bedöms ha god kemisk status med un-
dantag för höga halter av kvicksilver. Åns ekologiska 
status har bedömts som måttlig, huvudsakligen på 
grund av övergödning och höga halter av fosfor och 
kväve. 

Översiktsplan/Framtidens kommun
Kommunens översiktsplan framtidens kommun - per-
spektiv 2038 antogs av kommunfullmäktige 2009-11-
30 och auktualitetsförklarades av kommunfullmäktige 
2011-10-24. Översiktsplanen som är kommunens 
framtidsvision visar en fördubblad befolkning i kom-
munen där utbyggnaden är koncentrerad till kollek-
tivtrafi knära lägen och där Hjärup är den ort som i 
förhållande till sin folkmängd är den som växer mest. 

För Västerstad redovisar översiktsplanen en tätare 
blandad centrummiljö i den östra delen mot spåret 
(35-50 bostäder/ha) och en mer varierad boendemiljö 
(15-30 bostäder/ha) i den östra delen av Västerstad. 

Totalt redovisar översiktsplanen en utbyggnad av 
Hjärup med cirka 3 000 nya bostäder och 1 200 
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nya arbetstillfällen under perioden fram till år 2038. 
Huvuddelen av bostadsutbyggnaden planeras ske 
väster om järnvägen. Västra och östra Hjärup ska 
vid utbyggnaden sammanbindas genom en bred 
bro/”humanpassage” över järnvägen. Där idag stick-
spåret ligger visar grönplanen en framtida grönstruk-
tur.

Gällande detaljplaner
Planområdet är detaljplanelagt i Detaljplanen Hjärup 
22:1 m fl  (H18) som antogs av 1994-08-10. Planområ-
det är detaljplanelagt huvudsakligen för cementfabrik 
och kontor. Det gamla industriområdet norr om pla-
nområdet är i samma detaljplan planlagd för ickestö-
rande industri, kontor och utbildning. 

Grönplan
I Staffanstorps Grönplan från 2010 fi nns ett koncept 
för hur grönstrukturen i Hjärup kan utvecklas.

”Hjärup föreslås utvecklas med ett grönt stråk, ett 
parkband, som binder samman den västra och den 
östra delen av samhället. Stråket ska fungera som en 
grön ryggrad genom de centrala delarna av samhäl-
let. Det väst-östliga stråket kompletteras med gröna 
länkar i nord-sydlig riktning som består av tvärgående 
grönstråk som fungerar som gröna kilar i bostadsom-
rådena. Dessa kan utvecklas till viktiga gröna länkar 
som fortsätter ut i det öppna jordbrukslandskapet, 
men även som viktiga målpunkter för de olika bo-
stadsområdena. ”

Tillgänglighet
Kommunens ”Handikappolitiskt program” (antaget 
av KF nov 2000) ska tillämpas vid utbyggnaden av 
orten. Tillgänglighet till och inom de blivande bostä-
derna omfattas av plan- och bygglagens bestämmelser 

om tillgänglighet, vilket bevakas i bygglovsskedet.

Ombyggnad av stambanan
I anslutning till Västerstad antog kommunfullmäk-
tige 2016-04-25 detaljplanen del av Hjärup 4:2 m 
fl  - Stationsbron (H36). Detaljplanen H 36 är en del 
i ombyggnaden av stambanan i Hjärup från två till 
fyra spår och möjliggör för en ny stationsmiljö med 
en bred bro för motortrafi k samt gång- och cykel-
trafi k mellan västra och östra Hjärup. Stationsbron 
ligger som högst fyra meter över befi ntlig mark vilket 

betyder att anslutande gator och gång- och cykelvä-
gar kommer att rampa sig upp mot den nya bron. 
Ombyggnaden av stambanan beräknas vara färdig år 
2022.

Planprogram 
Detaljplanen har föregåtts av planprogrammet Pro-
gram till detaljplaner - Västerstad som godkändes av 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-12-02. 
Stadsdelen ska enligt planprogrammet erbjuda ett 
varierat boende med tydlig miljöprofi l i ett stations-
nära läge. Inom centrumområdet och längs delar av 

Bild från förfrågningsunderlaget för fyrsrspårsombyggnaden av järnvägen Malmö Flackarp framtagen sv Sweco över 
stationsbron i Hjärup.
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Bilden ovan visar plankartan i samrådsförslaget för de-
taljplanen för del av Hjärup 7:1m fl , Västerstad Skelett-
plan. 

Bilden ovan visar planförslaget i planprogrammet för 
Västerstad. 

centrumgatan föreslås en funktionsblandad stad med 
en hög andel fl erbostadshus och med handels- och 
kontorsverksamheter närmast järnvägen. Bebyggel-
sen inom området kan variera mellan 2-5 våningar. 
Enstaka högre byggnader kan i framtida detaljplaner 
komma att prövas inom hela planområdet. 

Området bedöms enligt planprogrammet fullt utbyggt 
rymma mellan 850 och 1 000 bostäder, varav cirka 
2/3 i fl  erbostadshus och cirka 1/3 i enbostadshus. Den 
planerade bebyggelsen uppskattas ge ett befolknings-
tillskott på 2 000 - 2 500 personer.

Handels- och servicefunktioner föreslås etableras i ett 
tidigt skede i anslutning till stationen. Förskolor till-
kommer etappvis under områdets utbyggnad. Nuva-
rande skola och förskolor kan på sikt ersättas av nya 
anläggningarnorr om programområdet. Parker och 
grönområden planeras anpassade till en övergripande 
struktur för Västra Hjärup. Utvecklingen av en väl 
genomtänkt grönstruktur med parker och offentliga 
rum ska vara kännetecknande för området.

Konsekvenserna av den planerade utbyggnaden
redovisades i en separat miljökonsekvensbeskrivning
som stöd för kommande detaljplaner.

Detaljplan för del av Hjärup 7:1 m fl , Västerstad - 
Skelettplan
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 
2015-04-08 att uppdra till stadsbyggnadskontoret att 
utarbeta förslag till detaljplan för Västerstad Skelett-
plan samt Västerstad Etapp I. 2015-12-02 tog nämn-
den beslut om att låta sända ut Västerstad Skelettplan 
på samråd. Syftet med att ta fram en skelettplan för 
Västerstad  är att i en detaljplan planlägga den för 
planprogramsområdet nödvändiga infrastruktur så 
som de större gatorna, VA-ledningar, ytor för dag-
vattenfördröjning samt bullerskydssåtgärder. Genom-
förandet av Västerstad Etapp I är avhängig ett genom-
förande detaljplanen för Västerstad Skelettplan då en 

stor del av infrastruktursförsörjningen genomföras via 
den sistnämda detaljplanen.
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Planförslag

Planförslaget i korthet
Detaljplanen är den första etappen av bebyggelsen i 
Västerstad. 

Detaljplanen möjliggör ca 105 småhus och ca 220 
lägenheter. Totalt ca 325 bostäder i ett blandat utfö-
rande av lägenheter, radhus, kedjehus och friliggande 
villor. Planen möjliggör även för en förskola eller skola 
samt för ett vårdboende alternativ någon form av 
vårdenhet. Planen möjliggör även för ett fl ertal parker 
varav ett parkstråk i norr som kopplar samman västra 
Hjärup med östra Hjärup via stationsområdet, samt 
en större stadsdelspark i söder.

Bebyggelse 
Bostäder och boendeformer
Västerstad Etapp 1 ska utvecklas med en varierande 
bebyggelse och med en bredd av boendeformer. Frilig-
gande villor och kedjehus ska blandas med radhus och 
fl erbostadshus. 

Längs Centrumgatan ges möjlighet att uppföra lite 
högre och tätare, mer centrumlik bebyggelse som även 
kan innehålla viss verksamhet som inte är störande för 
sin omgivning. Entréer till bostäder såväl som verk-
samheter ska vara vända mot gatan för att bidra till 
ett levande, attraktivt gaturum. 

Längs i övriga delar av planområdet o föreslås lite 
lägre bebyggelse, huvudsakligen grupphusbebyggelse i 
form av friliggande villor, radhus och kedjehus.

Förgårdsmark
Längs med Centrumgatans östra del fi nns möjlighet att 
uppföra högre bebyggelse i upp till sex våningar. Den 
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Bild ovan är framtagen 
av Gehl Architects och 
visar  hur de små samfällda 
platserna inne i småhusbe-
byggelsen kan utformas. 
Bild till höger visar småhus 
som Skanska har byggt i 
Gustavslund i Helsingborg 
(bild framtagen sv Skanska 
nya hem).

västra delen kommer främst att möjliggöra för radhus-
bebyggelse. Husen kommer att ha en förgårdsmark på 
mellan 1 - 4,5 m för att ge ett stadsmässigt utseende 
med god kontakt mellan gatan och bebyggelsen. 

Övrig småhusbebyggelse kommer att få förgårdsmark 
på mellan 1-5 meter. Intentionen är att hus som ligger 
mot gatan i öster och norr ska ha mindre förgårds-
mark än hus som ligger mot gator i söder eller väster 
så att de senare har möjlighet till en mindre uteplats i 
gynnsamt solläge på framsidan. Garage eller carport 
ska ligga minst 5 m från gata för att möjliggöra för en 
andra biluppställningsplats. 

Gestaltning
Fasadmaterial ska utgöras huvudsakligen av puts, 
tegel eller stenmaterial. Mindre inslag av trä tillåts, 
exempelvis kring entré- och balkongpartier. Komple-
mentsbygggnader får ha träpanel eller skivmaterial. 

Småhusbebyggelsen har en högsta tillåtna nockhöjd på 
13 m vilket motsvarar 1-3 våningar höga hus. Fler-
bostadshusen längs med Centrumgatan på en högsta 
tillåtna byggnadshöjd på 16 meter och en högsta till-
låtna nockhöjd på 18 meter, samt en minsta tillåtna 
byggnadshöjd på 11 meter. Det motsvarar ungefär ett 
fyravåningshus.  Kvarteret med det tänkta vårdboen-

det har en högsta byggnadshöjd på 14 meter och en 
högsta nockhöjd på 17 meter samt en minsta byggan-
dshöjd på nio meter, vilket motsvarar bebyggelse på 
3-4 våningar. Bostadskvarterert rakt söder om vårdbo-
endet har en högsta tillåtna byggnadshöjd på 20 meter 1-3 våningar

4 våningar

3-4 våningar

4-6 våningar

1-3 våningar

Tillåtna byggnadshöjders 
motsvarande i ungefärliga 
våningsantal.
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samt en högsta tillåtna nockhöjd på 23 meter samt en 
minsta byggnadshöjd på 11 meter, vilket motsvarar 
4-6 våningar höga hus.

Verksamheter och handel
I nordöstra kvarteret vid centrumgatan fi nns möjlighet 
till ett vårdboende (eller annan vårdverksamhet) och 
bostäder. 

I sydöstra delen av planområdet fi nns möjlighet till en 
förskola eller en skola. Skoltomten har fått en cen-
trumbestämmelse för att underlätta för utnyttjande av 
bebyggelsen även utanför förskole- och skolverksam-
hetens vanliga öppetider. Tomten är ca 4600 kvm stor. 

I alla bostads- och vårdkvarteren längs med Centrum-
gatan fi nns möjlighet till kompletterande ej störande 
centrumverksamhet så som närlivsbutiker, frisörsa-
longer, apotek, kontor med mera.

Grönstruktur och platser

Parker, rekreation och lek
I detaljplanen är fyra stycken områden med bestäm-
melsen PARK inritade. 

Längst i norr föreslås ett smalt parkstråk i östvästlig 
riktning. Stråket är tänkt att fungera som ett träd-
kantat gång- och cykelstråk som ska koppla samman 
västra Hjärup med stationen och östra Hjärup. Stråket 
är bredare längs med vissa sträckor för att där möjlig-
göra mindre vistelseytor som kan fungera som kvarter-
sparker.

Norr om Centrumgatan i väster fi nns en mindre park 
inritad. Parken är tänkt att vara utformas som en 
bladning mellan torg och park och blir ett fi nt fond-
motiv längs med Centrumgatan.

Separerade gång- och cykelvägar
  Föreslagna i denna detaljplan
  Föreslagna i angränsande detaljplaner  
  och planprogram.
  Korsningar som föreslås få trafi ksäker 

  hetshöjande åtgärder i denna detaljplan
Kartbilden visar illustrationsplanen för detaljplanen Väs-
terstad Etapp I samt illustrationsplanen för detaljplanen 
Västerstad Skelettplan. 

SeSeSeSe dededede ånånånånånånånånån ch ykelväSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSepapapapapapapapapapapapapapapapapapapapaparererereradedededededededede g g g g g g g g gånånånånånånånånång-g-g-g-g-g-g-g-g- o o o o o o o o och cykelvägar
  FöFöFöFöFöFöFöFöFörerererererereslagna i denna detaljplan
  FöFöFöFöFöFöFöFöFöreslagna i angränsande detaljplaner  
  och planprogram.
  Korsningar som föreslås få trafi ksäker 

    hetshöjande åtgärder i denna detaljplan
Kartbilden visar illustrationsplanen f f f f f f f f f f f f f f f förörörörörörörörörörörörörörörör d d d d d d d d d detetetetetetetetetetalalalalalalalalalalalalalalalaljpjpjpjpjpjpjpjpjpjpjpjpjpjpjpjplalalalalalalalalalalalalalalalanenenenenenenenenenenenenenen Väs-
terstad Etapp I samt illustrationsplplplananananen f f f f f f f för detalalalalalalalalalaljpjpjpjpjpjpjpjpjpjplalalalalalalalalalalalalalanen 
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Mitt i småhusbebyggelsen söder om Centrumgatan 
fi nns en mindre park inritad som ska kunna fungera 
som en liten grön möteplats.

Längst i söder är en stor stadsdelspark inritad som ska 
kunna fungera som en samlande möteplats för hela 
Västerstad den dag hela stadsdelen är utbyggd. Parken 
är ca 1 ha stor är ett bra läge för en stor lekplats. 

Platser
I småhusbebyggelsen söder om Centrumgatan före-
slås små platsbildningar i anslutning till villagatorna. 
Platserna kommer inte att vara allmän plats utan 
utformas som samfälligheter. Den anslutande gatumar-
ken är tänkt att ha en liknande eller samma belägg-
ning som platsen så att gränsen mellan gata och plats 
blir fl ytande. Så att platserna uppfattas som ett rum 
snarare än en gata som passerar en liten torglikanande 
plats. De ska fungera både som små mötesplatser inne 
i bebyggelsen och samtidigt fungera hastighetssänkan-
de. Platserna är även tänkta att bidra till bebyggelsens 
småskaliga variation. 
 
Vegetation
På grund av saneringsbehov inom området har be-
dömningen gjorts att ingen befi ntlig vegetation kan 
sparas i den norra delen av planområdet. Då vegeta-
tionen i södra delen av planområdet främst består av 
poppel har bedömningen gjorts att bebyggelsen inte 
ska anpssas efter befi ntlig vegetation då poppel i de 
fl esta fall inte är lämpliga parkträd. Planförslaget inne-
bär en tät bebyggelse med små möjligheter till stora 
träd på de enskilda småhustomterna. Det innebär att 
möjligheten att kunna plantera stora träd i parkytor 
och i gatumiljöer är av stor vikt för att område ska 
uppfattas som en grön, lummig och omhändertagen 
miljö.

Trafi k
Övergripande struktur
Området kommer framförallt att trafi kmatas från 
Ynglingavägen och till viss del via stationsbron. Om-
rådet nås från Ynglingavägen via Centrumgatan (som 
planläggs i Västerstad Skelettplan) och Parkgatan. 

Via dessa två gator är trafi ken tänkt att silas ner på de 
mindre villagatorna. De mindre gatorna knäckta för 
att minska sikten och på så viss skapa en småskalig 
och trevlig miljö som ska hålla hastigheter på trafi ken 
nere.

Utformning av gator
Parkgatan har en körbredd på sex meter. Längs med 
båda sidor av gatan fi nns en separat tre meter bred 
gång- och cykelväg. Mellan körbanan och gång- och 
cykelvägen på den södra sidan föreslås en 2,5 meter 
bred remsa för träd och längsgående gatuparkering.

Den villagata som har en separerad gång- och cykel-
väg (i nord sydlig riktning som förbinder stadsdelspar-
ken med Stickspårsparken) föreslås ha en körbana 
som är sex meter bred. Den intillliggande gång- och 
cykelbanan är tre meter bred.

Övriga villagator föreslås bli 6,5 meter breda. Gång- 
och cykeltrafi k föreslås på dessa gå i blandtrafi k. 

Parkering, utfarter och varumottagning
Boendeparkering ska lösas på kvartersmark.

Gästparkering för fl erbostadshusen är tänkta att lösas 
inne på kvartersmark. I övrigt är gästparingen framfö-
rallt tänkt att lösas längs med Centrumgatan som har 
längsgående parkeringsplatser längs med båda sidor av 
gatan samt längs med Parkgatan som är tänkt att ha 
längsgående parkering på sin södra sida. 

Direktutfarter från småhusbebyggelse kommer inte att 
vara tillåtet mot Centrumgatan och parkgatan varför 

småhusbebyggelsen längs med dessa gator föreslås 
utformas som radhusbebyggelse med samlade parke-
ringar.

Teknisk försörjning
VA
Planområdet kommer att ingå i kommunens verksam-
hetsområde för vatten och avlopp. Nya anslutningar 
för vatten och spillvatten mot östra Hjärup under 
järnvägen kommer att byggas i samband med ombygg-
naden av stammbanan till fyra spår. Det saknas idag 
spillvattenkapacitet för den i planförslaget föreslagna 
bebyggelsen vilket innebär att genomförandet av de-
taljplanen är beroende av ombyggnaden av stammba-
nan, då det i samband med den kommer att läggas nya 
ledningar som ökar kapaciteten.

Dagvatten
Planområdet kommer att ingå i kommunens verk-
samhetsområde för dagvatten. Dagvattnet som alstras 
inom planområdet kommer att släppas till dikningsfö-
retaget Vinstorp - Lomma av år 1943. Avrinningen till 
detta är juridiskt reglerad i dikningsföretag och upp-
går till 1,3 l/s*ha (för de 20 ha som naturligt leds till
dikningsföretaget). För att klara de begräsningar för 
dagvattnet som regleras av dikningsföretaget kom-
mer dagvattnet att fördröjas i dammar längs med 
spårormådet vilka planläggs i detaljplanen Västerstad 
Skelettplan. 

Planområdets dagvattensystem dimensioneras utan 
lokala fördröjningsåtgärder istället leds dagvattnet i 
ledningar till de fördröjningsdammar som planeras i 
Skelettplanen.
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Sektionerna ovan visar hur de olika 
gatorna är tänkta att utformas.

Centrumgatan

Stickspårsgatan

Parkgatan

Villagatan med 
separat gång och 
cykelväg

6.5 2.5 33 2.5

6.5 4 43,5

17,5
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2.53 36

6 3

9

15,5
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Avfall
Staffanstorps kommun ansvarar för avfallshämtningen 
inom området. Kommunens avfallsföreskrifter ska 
följas vid utformning av området. 

Hushållsavfall hämtas vid respektive bostadsfastighet,
under förutsättning att denna nås från gata som
utformas med tillräcklig bredd och svängradie för
att sopfordon ska kunna framföras utan backande
rörelser.

En återvinningsstation fi nns föreslagen längs med 
södra delen av Ynglingavägen i detaljplaneförslaget 
Västerstad Skelettplan. 

El, uppvärmning etc
Området planeras för fjärrvärme av nätägaren Kraft-
ringen. Fjärrvärmen dras från Lomma via Ynglingavä-
gen. Småhusen försörjs via fjärrvärmepumpstationer. 
Totalt för hela Västerstad beräknas tre stycken sådana 
behövas och de bör placeras centralt i småhusbebyg-
gelsen. Denna detaljplan kommer att kunna försörjas 
via en fjärrvärmepumpstation i anslutning till försko-
letomten, vilket möjliggörs av en E-bestämmelse för 
teknisk använding där.

Flerbostadshusen kommer att kunna kopplas direkt 
till huvudledningarna i fjärvärmenätet och är inte be-
roende av fjärrvärmepumpstationer.  De behöver ligga 
i anslutning till huvudledningarna.

Inom planprogramsområdet för Västerstad förväntas 
minst tre dubbla elnätstationer behövas för elförsörj-
ningen av området enligt nätleverantören Kraftringen. 
Inom parkmarken tillåter detaljplanen uppförandet av 
nätstationer. Det innebär även att ytterliggare fjärr-
värmepumpstationer vid behov skulle kunna uppföras 
inom parkmarken.
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Bedömning av miljöpåverkan
För detaljplaner ska kommunen bedöma om planens 
genomförande kan antas innebära betydande miljöpå-
verkan och en miljöbedömning ska därför 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 mil-
jön, det berörda områdets sårbarhet på grund av  t ex 
överskridande av miljökvalitetsnormer, kulturarvet 
eller påverkan på skyddad natur.

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

En separat miljökonsekvensbeskrivning (daterad 
2015-12-02) har upprättats i samband med framta-
gandet av planprogrammet för Västerstad. Syftet är 
att ge en övergripande belysning av miljöfrågorna som 
stöd för kommande detaljplaner. Nedan redovisas en 
samlad bedömning av miljökonsekvenserna:

Utbyggnaden av bostäder och blandstadsbebyggelse i 
det stationsnära läget överenstämmer helt med mål-
sättningarna i den kommunala och regionala plane-
ringen. Utnyttjandet av det goda kommunikationsläget 
stödjer kollektivtrafi ken, bidrar till en hållbar sam-
hällsutveckling och stödjer därmed Södra stambanan 
som riksintresse för kommunikation. 

Området belastas av bullerstörningar från järnvägs-
trafi ken och trafi ken på de omgivande större vägarna. 
Planerade skyddsåtgärder ska genomföras så att gäl-
lande bullerriktvärden innehålls. 

Trafi ken med farligt gods på järnvägen innebär risker 
för närmiljön. Sänkningen av järnvägen ska tillsam-
mans med planerade riskreducerande åtgärder inom 
området innebära att acceptabla riksnivåer uppnås. 

Föreslagen dagvattenhantering bedöms minska ris-
kerna för överskridande av miljökvalitetsnormerna 
för ytvatten. Utgrävningen och borttagningen av den 
påträffade fornlämningen innebär att värdet delvis går 
förlorat samtidigt som lämningarna dokumenteras och 
kunskapen om landskapets historia förbättras. 

Ianspråktagandet av högvärdig jordbruksmark får 
negativa konsekvenser för den långsiktiga resurshus-
hållningen. Hög täthet och gott markutnyttjande samt 
planerad omvandling av äldre industrimark kompen-
serar till viss del de negativa konsekvenserna. 

Påträffade markföroreningar kommer att tas om hand 
i samband med områdets utbyggnad vilket minskar 
risken för spridning och negativa effekter för miljön. 

Övriga bedömda aspekter bedöms få inga eller för-
sumbara konsekvenser.

Sociala konsekvenser
Den nya stadsdelen Västerstad kommer att sätta 
bebyggelsen i Jakriborg i ett nytt sammanhang och 
kommer att ge västra Hjärup ett större och mer varie-
rat utbud av boende och service. Det kommer även att 
ge västra Hjärup mötesplatser på allmän platsmark 
vilket idag till stor del saknas. Genomförandet av 

Konsekvenser av planförslaget

detaljplanen innebär t ex att de som idag redan bor i 
västra Hjärup kommer att få tillgång till kommunal 
parkmark vilket idag helt saknas. Utbyggnaden av 
parkstråket i detaljplanens norra del kommer förbätt-
ra rörelsestråket till den skola och förskola som idag 
fi nns i Västra Hjärup. 

Förhoppningen av utbyggnaden av Västerstad är även 
att västra och östra Hjärup bättre kommer att länkas 
samman då det kommer att skapas fl er anledningar 
för boende på båda sidor om järnvägen att röra sig till 
den andra sidan. 

Natur- och kulturvård 
Riksintressen
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte ha någon 
påverkan för riksintresset för järnväg.

Hushållning med naturresurser
1 ha jordbruksmark kommer i och med planens ge-
nomförande att tas i anspråk. Förslaget innebär dock 
en relativt effektiv och resurssnål markanvändning i 
anslutning till etablerad tätort med väl utbyggd kollek-
tivtrafi k och service, varför ianspråkstagandet av den 
aktuella marken bedöms vara berättigat.  

Hälsa och säkerhet
Buller
(Riktvärden antagna av riksdagen (1996/97:53) för 
trafi kbuller som normalt inte bör överskridas vid ny-
byggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggna-
tion eller väsentlig ombyggnad av trafi kinfrastruktur:
30 dBA ekvivalentnivå inomhus
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 
70 dBA maximalnivå vid uteplats (i anslutning till 
bostad)
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Den tekniska delutredningen för buller (Sweco 2016-
10-24) visar att planområdet kommer att vara utsatt 
för buller från järnvägen både innan, under tiden 
efter utbyggnaden av stambanan. Utöver det kommer 
bebyggelsen att påverkas av buller från Ynglingavägen 
samt även buller från Centrumgatan och Parkgatan. 
Utan särskilda åtgärder kommer riktvärdena riskeras 
att överskridas för delar av bebyggelsen.

Beräkningar i utredningen visar att med dagens situa-
tion kommer en andel av byggnaderna inom området 
få svårt att klara riktvärdena trots avsteg.

Under utbyggnationen av stambanan sänks hastighe-
ten då trafi ken kommer att gå på tillfälliga spår. Det 
innebär att bullret under denna period kommer att 
minska och riktvärdena med avsteg är möjliga. Dock 
måste tillgång till uteplats beaktas i detta skede.

Vid full utbyggnad av spårområdet, då bullerskyddet 
som föreslås i detaljplanen för Västerstad skelettplan 
är färdigställt, förbättras ljudmiljön inom planområdet 
i sin helhet.

I samtliga skeden bör hänsyn tas till ljudmiljön på 
förskolans utomhusytor. Det fi nns idag inga riktvärden 
i relation till trafi kbullernivåer för skolor och försko-
lors utemiljöer. Boverkets vägledning för planering, 
utformning och förvaltning av skolor och förskolors 
utemiljöer föreslår att önskvärd ekvivalent ljudnivå 
för lekytor är 55 dBA, samt 55 dBA på övriga utom-
husytor. Placeringen av förskolans huvudbyggnad 
kan förbättra bullermiljön genom att avskärma delar 
av bullret. När Västerstad är fullt utbyggt kommer 
bebyggelsen mellan förskolan och järnvägen att av-
skärma förskolans utemiljö för buller. Men ljudnivån 
bör beaktas även under Västerstads utbyggnad.

Bullerfrågan ska tydligare utredas i det fortsatta plan-
arbetet.
  

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 fi nns 
framförallt i områden med intensiv fordonstrafi k, 
i anslutning till stora punktkällor eller i täta slutna 
gaturum med högre bebyggelse och dålig genomluft-
ning. Utbyggnaden av Västra Hjärup innebär, trots 
kollektivtrafi kförsörjning och attraktiva gång- och 
cykelvägar, en ökning av biltrafi ken. Trafi kökningen 
bedöms dock som relativt liten och ingen risk för över-
skridande av miljökvalitetsnormerna för luft föreligger 
inom området. 

Syftet med miljökvalitetsnormerna för vatten är att 
förbättra kvaliteten i yt- och grundvattenförekomster.
Utbyggnadsområdet kommer att anslutas till kom-
munalt vatten och kommer därmed inte att belasta 
grundvattenförekomsterna. Då marken består av lera 
är risken för spridning av föroreningar till grund-
vattnet också liten. Planområdet ligger vidare inom 
avrinningsområdet till Höje å. Denna bedöms ha god 
kemisk status. Dess ekologiska status bedöms dock 
som dålig, varför föreslagen dagvattenhantering med 
rening i framför allt öppna stråk är viktig för att inte 
försämra vattenkvaliteten ytterligare. Sammantaget 
bedöms miljökvalitetsnormerna för vatten inte påver-
kas negativt av planförslaget.

Markradon
All mark i kommunen betecknas som normalriskom-
råde (10-40 kBq/m3). Exploatören ska vid bygganmä-
lan redovisa radonmätningar för området. Byggnader 
ska sedan uppföras med erfoderligt skydd.

Översvämning
Marken innom Västerstad kommer att höjdsättas så 
för att klara ett 100-årsregn utan risk för skada på 
byggnader. Vatten kommer då att stå på stora delar 
av allmänplats och tomtmark men ska inte nå huvud-
byggnader.

Markförorerningar
En miljöteknisk markundersökning (Sweco, 2015-
09-25) visar förekomster av markföroreningar inom 
planområdet. 

I utredningen står följande:
”Inom området för Västerstad har en inventering 
utförts och den undersökning som planerades utifrån 
resultaten av inventeringen har utförts. Resultaten av 
undersökningen visar att det inom delar av området 
förekommer föroreningar i jordlagren som överskrider
de av Naturvårdsverket framtagna generella riktvär-
dena för förorenade områden (Naturvårdsverket, 
2009a). Även om resultaten varken visar på omfattan-
de utbredning av föroreningar eller förekomst av höga 
halter betyder det inte att det potentiellt kan föreligga
en risk för miljön och människors hälsa om området 
omvandlas till ett bostadsområde.

För att bättre kunna bedöma om det verkligen förelig-
ger någon risk behövs mer kunskap om förorenings-
situationen avseende föroreningarnas utbredning och 
förekomst. Kompletterande undersökningar kommer 
att utföras inom de områden där information 
saknas, exempelvis under existerande produktions-
byggnad, samt för att avgränsa den påträffade oljeför-
oreningen. Dessa undersökningar kommer att genom-
föras när byggnaderna rivits och områdena blir mer 
lättillgängliga. Eventuellt kommer undersökningarna
utföras etappvis för att följa projektets framdrift. Även 
byggnaderna kommer att inventeras och eventuellt 
provtas inför rivning.”
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I det fortsatta planarbetet ska en bedömning göras 
ifall saneringen av planområdet är ekonomiskt rimligt 
i förhållande till de värden som plannen skapar.
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Genomförande av detaljplanen

Organisatoriska frågor

Tidplan och planprocess

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande 
enligt 5 kap. PBL (2010:900).

Samråd kring detaljplaneförslaget pågår under det 
sista kvartalet  2016. Förslaget beräknas
kunna gå ut på granskning under hösten 2017 och 
sedan antas under första kvartalet 2018.

En förutsättning för antagandet av detaljplanen är 
att Detaljplan för del av Hjärup 7:1 m fl , Västerstad 
Skelettplan är antagen eller antas vid samma tillfälle. 
Skelettplanen planlägger övergripande infrastruktur 
som är en förutsättning för utbyggnaden av detaljpla-
nen. 

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vin-
ner laga kraft.

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

Avtal
Kostnaden för utbyggnad av allmän plats både inom 
och utanför planområdet ska regleras genom exploate-
ringsavtal mellan kommunen och exploatören. Ex-

ploateringsavtal skall vara tecknat innan detaljplanen 
antas.

Innan detaljplanen kan antas ska även avtal mellan 
kommunen och Trafi kverket vara tecknat gällande 
omläggning av spillvattenledningen under järnvägen 
mellan västra och östra Hjärup. Spillvattenledningen 
är en förutsättning för utbyggnaden av detaljplanen då 
befi ntlig ledning inte har kapacitet.

Fastighetsrättsliga frågor

Berörda fastigheter
Lagfarna ägare till de berörda fastigheterna är
Hjärup 22:1  –  Skanska
Hjärup 22:3  – Horisontens fastighets AB 
Hjärup 4:2  – Staffanstorps kommun

Förutom dessa fastigheter berörs även samfälligheten 
Hjärup S:3 som Hjärup 4:2, Hjärup 4:6, Hjärup 4:275 
och Hjärup 4:276 är delägare i.

Fastighetsbildning
All allmän platsmark inom området ska regleras till 
lämplig av kommunen ägd fastighet. Ersättning för 
marken avses att regleras i exploateringsavtalet. Ex-
ploatören ska bekosta fastighetsbildningen.

Observera att kommunen har möjlighet att lösa 
in mark som enligt en detaljplan ska användas för 
allmän plats utan att avtal föreligger med fastighetsä-
garen, samt att kommunen är skyldig att förvärva 
den allmänna platsmarken om fastighetsägaren begär 
det. Ersättningen för marken bestäms enligt reglerna i 
expropriationslagen (1972:719) om ingen annan över-
enskommelse, såsom exploateringsavtal, träffas.

För mark inom fastigheten Hjärup 22:1 och 22:3 som 
är utlagd till kvartersmark för bostäder ska exploa-
tören ansöka om och bekosta erforderlig fastighets-
bildning för bildande av fastigheter, gemensamhets-
anläggningar, servitut, ledningsrätter m.m. i enlighet 
med detaljplanen. Exploatören ska även ansöka om 
och bekosta övriga fastighetsbildningsåtgärder som 
uppstår inom planområdet och som är en konsekvens 
av utbyggnaden av nya bostäder.

Gemensamhetsanläggning
För gångar, parkeringar mm på kvartersmark avses 
gemensamhetsanläggningar bildas. Gemensamhets-
anläggningar på kvartersmark inom området ska för-
valtas av en eller fl era för ändamålet skapad samfäl-
lighetsföreningar.

Ekonomiska genomförandefrågorfrågor

Planekonomi
Plankostnaden, dvs. kostnaden för detaljplanearbete 
och de utredningar inom planområdet som krävs för 
framtagande av detaljplanen, t.ex. arkeologiska utred-
ningar, markmiljö, dagvatten bekostas av exploatören. 
Kostnader för utbyggnad av allmän plats både inom 
och utanför planområdet regleras genom exploate-
ringsavtal. Exploatören ansvarar för utbyggnaden och 
dess kostnader på kvartersmark.

Planavtal
planläggningskostnaderna regleras genom planavtal i 
samband med exploatörens begäran om detaljplan.

Ramavtal och föravtal
Ramavtal och föravtal är upprättat mellan kommunen 
och exploatören som bland annat reglerar kostnader 
och åtaganden för arbetet med detaljplanen. Arbetet 
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med detaljplanen har föregåtts av exploatörens begä-
ran om planläggning.

Tekniska genomförandefrågor

Tekniska utredningar 
Nedanstående tekniska utredningar har utförts inom 
ramen för detaljplanearbetet:
VA
Trafi k
Buller
Miljö
Geoteknik

Arkeologi
Fornlämningen Raä Uppåkra 37 planeras undersökas i 
sin helhet under våren 2017. En arkeologisk utredning 
genomförde 2008 som resulterade i att fornlämningen 
avgränsades. En arkeologisk förundersökning genom-
fördes under hösten 2011 vars syfte var att fördjupa 
kunskapen om fornlämningen och klargöra dess 
innehåll, omfattning, datering, bevarandegrad och 
vetenskapliga potential. Samtliga arkeologiska under-
sökningar betalas av exploatören.

Dagvatten
Dagvatten från området ska fördröjas i fördröjnings-
dammar väster om järnvägen och norr om Lomma-
vägen som planläggs genom ”Detaljplan för del av 
Hjärup 7:1 m fl , Västerstad, Skelettplan” innan utlopp 
sker dikningsföretaget ”Vinstorp – Lomma av år 
1943”. Kommunen ansvarar för utjämningssystemet 
som ligger på allmän plats.

Dikningsföretag
Fastigheten Hjärup 7:1 är deltagande i dikningsfö-
retaget ”Vinstorp – Lomma av år 1943”. Kommu-
nen kommer att efter utbyggnaden av området leda 
dagvattnet till dikningsföretaget. Förutsättningarna för 
detta kommer att regleras i en överenskommelse mel-
lan exploatören, kommunen och dikningsföretaget.

Vatten och spillvatten
Detaljplaneområdet ligger inom verksamhetsområde 
för allmänna vatten- och spillvattenledningar. Kom-
munen är huvudman för vatten och avlopp (spillvat-
ten samt dagvatten). All ny bebyggelse ska anslutas 
till kommunalt vatten och avlopp. Nya ledningar 
och servisledningar inom planområdet måste byggas. 
Kostnaden för utbyggnad av va-anläggningarna ska 
regleras genom exploateringsavtal mellan kommunen 
och exploatören. En förutsättning för utbyggnaden av 
planområdet är att spillvattenledningen under järnvä-
gen mellan västra och östra Hjärup läggs om i ett läge 
söder om Lommavägen. Omläggningen av ledningen 
kommer att göras i samband med Trafi kverkets utbyg-
gand av järnvägen till fyra spår.

El, värme och tele
Huvudman för elnätet i området är Kraftringen Nät 
AB. Inom hela Västerstad planeras för tre elnätsta-
tioner markerade med ”E” på plankartan. Eventuell 
omläggning av befi ntliga ledningar inom området 
som krävs för planens genomförande ska bekostas av 
exploatören.

Parkering
Parkering för boende och besökande ska anordnas på 
respektive fastighet enligt gällande parkeringsnorm.

Bygglov och bygglovsavgifter
Bygglovsavgifter utgår enligt kommunens taxa.

I samband med bygglovprövningen skall följande 
särskilt beaktas: 
Tidplanen för utbygganden av bostäder är beroende 
av tidplanen för omläggningen av spillvattenledningen 
under järnvägen mellan västra och östra Hjärup.

Avfall
Avfallshantering ska lösas i enlighet med gällande 
avfallsföreskrifter.

Räddningstjänst
Tillgängligheten för räddningstjänsten samt brand-
vattenförsörjningen skall beaktas vid detaljprojekte-
ringen av bebyggelsen.

Geoteknik
Exploatören står för och bekostar geotekniska under-
sökningar vid exploateringen.

Administrativa frågor
Genomförandetiden är 10 år från det att planen vinner 
laga kraft.

Medverkande tjänstemän och konsulter
Staffanstorps kommun:
Anna Fogelberg, plan- och landskapsarkitekt
Thomas Lexén, plan- och exploateringschef
Lisa Callréus, trafi k- och exploateringsingenjör
Susanna Falck, planarkitekt

Skanska:
Olof Paulie
Ann Jinbäck
Björn Olsson

Staffanstorp 2016-11-09

Anna Fogelberg   
Planarkitekt  
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