
1

SAMRÅDSHANDLING

Planbeskrivning

detaljplan för Sockerstan Kontoret, del av Brågarp 6:1,
i Staffanstorp, Staffanstorps kommun



2

Innehåll
Bakgrund, syfte och huvuddrag       3
Förutsättningar         4
Planförslag          8
Konsekvenser av planförslaget     12
Genomförande av detaljplanen     14

Illustrationer mm
Illustrationsplan: Jonathan Nygaard

Övriga illustrationer samt kartmaterial: Staffanstorps kommun, Susanna Falck

Foton: Katarina Jeraeus, Staffanstorps kommun , Jonathan Nygaard, Staffanstorps kommun

Utredningar
Planprogram för Sockerstan, del av Brågarp 6:1 mfl, Staffanstorps kommun 2015-03-16.
Framtidens kommun – perspektiv 2038, antaget av kommunfullmäktige 2009-11-30 och aktualiserad 2011-10-24.
Inventering av fladdermöss inom Sockerbruksområdet, Staffanstorps kommun 2016-08-02 Naturvårdskonsult Gerell.
Brågarp1:33 - Miljöteknisk markundersökning, Malmö 2007-12-21, rev 2008-04-14 och 2009-02-18 utförd av Sweco.
Analys av kulturhistoriska värden, byggnadsteknisk status samt framtidaanvändningsmöjligheter för Sockerbruket i Staffanstorp 2013-02-22 utförd av Tyréns och 
Blasberg Andersson arkitekter.
Handikappolitiskt program för Staffanstorps kommun antaget av kommunfullmäktige november 2000.
Kommunens kulturminnesvårdsprogram 1995. 
Utredning av trafikbuller i samband med utvecklingen av Sockerstan i Staffanstorp, 2013-08-27, WSP
Parkeringsstrategi för Sockerstan, Staffanstorp - parkeringsnorm, parkeringsreglering på
allmän platsmark och parkeringsköp version 0.1 2017-03-16 utförd av Trivector.
Utredning av föroreningssituationen inom planområdet Sockerstan,ett f.d. sockerbruksområde, inom fastigheten Brågarp 6:1, Staffanstorps kommun, DGE, 2017



ivsoasL
embygdH

nnspiratioI
tadslivS

idskvalitetT

57I       II  Så ser det ut 2038!

Framtidens kommun_antagande_sak.indd   57 2009-12-18   13:03:06

57I       II  Så ser det ut 2038!

Framtidens kommun_antagande_sak.indd   57 2009-12-18   13:03:06

3

Planens syfte och huvuddrag

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnaden av ett 
av de första bostadskvarteren i den södra delen av Sock-
erstan, den nya stadsdel som ska växa fram på Staffans-
torps gamla sockerbruksområde. Bostadskvarteret ska 
dels rymma ny bostadsbebyggelse, dels bostäder alterna-
tivt lägenhetshotell i det befintliga kontorshus som finns 
inom planområdet.

Planförfarande

Planen handläggs med standardförfarande i enlighet 
med Plan- och bygglagen (2010:900). 

I kommunens översiktsplan Framtidens kommun – 

perspektiv 2038, antaget av kommunfullmäktige 2009-
11-30 och aktualiserad 2011-10-24, anges att det gamla 
sockerbruksområdet ska omvandlas till en blandad 
centrummiljö med 35-50 bostäder per hektar.

I Planprogram för Sockerstan, anges att Sockerstan ska 
utformas till - en stadsmässig, varierad kvartersstruktur 
som tar sin utgångspunkt i äldre strukturer inom 
området; byggnader, platser, gatusträckningar och 
siktlinjer.  Planen överensstämmer med översiktsplanens 
och planprogrammets intentioner. 

Avsikten är att detaljplanen ska antas av Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden i Kommunfullmäktiges ställe 
i enlighet med 5 kap 27§ plan- och bygglagen.

Visionsbild över Sockerbrukstorget i anslutning till planområdetUtsnitt över Sockerstan ur Framtidens kommun
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Förutsättningar

oanvänd men har tidigare hyst kontors- och annat 
verksamhet.

Kontorsbyggnaden är två våningar hög, har fasader av 
rött tegel och står på en utkragad sockel av tegel. Dess 
sadeltak är belagt med trapetsprofilerad plåt. Fasaden 
är horisontellt uppdelad genom gördelgesims och 
avslutas mot taket med sågskiftgesims. Gavlarna har 
mönstermurad dekor samt en bred murad fris närmast 
taket. Under en av de flera ombyggnader som utförts 
under 1900-talet har byggnaden försetts med modernare 
fönster och dörrar. Bjälklaget är av trä och vilar på en 
hjärtmur.

Kontorsbyggnaden är en av de byggnader inom 
sockerbruksområdet som bedömts ha ett högt 
kulturhistoriskt värde och som bör bevaras och förses 
med skyddsbestämmelser vid detaljplaneläggning. 
En tillbyggnad har gjorts på den norra gaveln av 
kontorsbyggnaden, denna har inte samma bevarandevärde 
som resten av byggnaden.

I planområdets östra kant står ett garage uppfört under 
1970-talet. Garaget bedöms inte ha något särskilt 
bevarandevärde. I nordöstra delen av planområdet ingår 
även en mindre del av byggnad tillhörande Postnord, inte 
heller denna har något särskilt bevarandevärde.

Handel
Småskalig kommersiell handel och service är koncentrerad 
till ortens centrum kring Storgatan samt i viss mån även 
längs Södra Lundavägen. Sydväst om planområdet 
ligger CityGross och strax öster om området, längs 
Malmövägen, ligger Lidl. Tillgång till handel är goda i 
anlutning till planområdet. 

Offentlig och kommerciell service
Vårdcentral, bibliotek, rådhus med medborgarkontor 
mm finns i Staffanstorps centrum, längs Storgatan eller 
på kort avstånd från denna. Förskolor finns strax norr om 

sockebruksområdet. Skolor för samtliga årskurser upp till 
åk 9 finns inom en kilometers avstånd från planområdet, 
varav Baldersskolan direkt väster om järnvägen är den 
närmast liggande. 

Bostäder
Det finns i nuläget inga bostäder inom eller i direkt 
anslutning till planområdet. Inom Sockerbruksområdet 
finns Norra villan, Södra villan samt Kamrersvillan vilka 
används som bostäder i dagsläget. Söder om Dalbyvägen  
ligger bostadsområdet Nevishög.

Natur och grönstruktur

Landskap och vegetation
Kontorsbyggnadens trädgård omsluts av ett ramverk av 
uppvuxna träd bland annat tysklönnar, i trädgårdens mitt 
består vegetationen av bland annat av fruktträd, buskage 
som troligen tidigare har nedklippta till bersåer samt en 
uppvuxen lind.

Plandata

Planområdet utgör del av Staffanstorps gamla socker-
bruksområde som är beläget centralt i tätorten, på östra 
sidan om järnvägen. I söder gränsar planområdet till 
Dalbyvägen och i öster, norr och väster av övriga delar av 
sockerbruksområdet. 

Områdets areal uppgår till ca 5750 m2 och berör del 
av fastigheten Brågarp 6:1 som ägs av Staffanstorps 
kommun. 

Bebyggelse och kulturmiljö

Kulturmiljö/Historisk bakgrund
Inom planområdet finns en befintlig kontorsbyggnad 
som uppfördes 1885 som del av den ursprungliga 
sockerbruksbebyggelsen. Byggnaden står för närvarande 

Planområdet markerat i vitt, Foto & licens: Avitech 0705-354686

Sockerbruksparken  under våren med ramslök i förgrunden
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Ungefär 150 meter bort Inom Sockerbruksområdet ligger 
även Sockerbruksparken.  
Geoteknik  
Inom sockerbruksområdet utgörs de övre jordlagren av 
fyllnadsmassor, bestående av främst sand, grusig sand, 
lera och lermorän. Fyllnaden underlagras av lermorän.

Det finns två grundvattenmagasin inom 
Sockerbruksområdet. Det undre ligger i de grövre 
sedimenten i Alnarpssänkan och det övre i de ytliga 
jordlagren. Uppmätta nivåer enligt utredningen 
Brågarp1:33 - Miljöteknisk markundersökning, utförd 
av Sweco, 2007-12-21, rev 2008-04-14 och 2009-02-18 i 
det övre grundvattenmagasinet visar att grundvattenytan 
återfinns ca 0,4-2,8 meter under markytan. 

Rekreation och lek
Sockerbruksparken som ligger ungefär 150 från 
planområdet är en stor kvalitet för orten eftersom det 
är den enda parken med stora uppväxta lövträd med 
karaktär liknande en bokskog. I Balders hage finns 
den närmaste lekplatsen ca 600 meter nordväst om 
planområdet. Det finns också ett idrottsområde med 
tennisplaner och fotbollsplan mellan Sockerbruksområdet 
och Kyrkbyn. En ny lekplats planeras i anslutning till 
Sockerbrukskullarna.

Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.

Trafik

Gång- och cykeltrafik
Direkt söder om planområdet går trafikseparerad cykel- 
och gångbana parallellt med Dalbyvägen. 

Kollektivtrafik
Regionbuss 172 (Malmö-Genarp) samt 174 (Malmö - 
Dalby) stannar vid hållplats Knutsborg, drygt 250 meter 

öster om planområdet. Regionbuss 166 (Södra Sandby-
Lund-Staffanstorp) stannar vid hållplats Lundavägen ca 

500 meter väster om planområdet.

För närvarande pågår en utredning om förbättrad kol-
lektivtrafik mellan Staffanstorp och Malmö b.la. genom 
superbuss.

Biltrafik

Planområdet ligger i direkt anslutning till Dalbyvägen-
Malmövägen, som idag fungerar som en matarväg in till 
Staffanstorp. Trafikmätning genomfördes 2017-02-27 
-- 2017-03-07 på Dalbyvägen strax öster om planområ-
det visade att vardagsmedeltrafiken vid mätpunkten var 
9029 fordon, av vilka cirka 5 procent var tung trafik. 

Parkering
Utanför kontorsbyggnaden finns en parkering som i nulä-
get försörjer verksamheterna inom sockerbruksområdet.

Teknisk försörjning

Vatten och spillvatten
Drickvattenförsörjning av området sker söderifrån, via 
en befintlig ledning i Dalbyvägen.

Spillvatten från området avleds söderut via ett internt 
ledningsnät till en kommunal självfallsledning som löper 
parallellt med Dalbyvägen sydväst om planområdet.

Avledning av dagvatten från området sker idagsläget 
norrut via ledningar både öster och väster om den be-
fintliga kontorsbyggnaden samt väster om den befintliga 
garagebyggnaden.

El och uppvärmning
Staffanstorps Energi har koncession för elförsörjning
i Staffanstorps tätort och dagläget försörjs kontorsbyn-
naden norrifrån från fabriksbyggnaden.

Uppvärmning av befintliga byggnader inom sockerbruks-
området, inklusive befintlig kontorsbyggnad, sker via 
E.ONs fjärrvärmeledning som ansluter till planområdet 
från norr.

Tele
Anslutningspunkt för tele finns norr om planområdet.
Störningar och risker

Miljöfarlig verksamhet
Sedan nedläggningen av det ursprungliga sockerbruket 
1963 har det i fabriksbyggnaden bedrivits olika verk-
samheter, bland annat jordbruksteknisk försöksverksam-
het och utveckling av betmaskiner. De senaste åren har 
verksamheten bestått av GE Healthcares produktion av 
dextran (genom polymerisation av strösocker), som är 
klassad som en så kallad B-verksamhet (gäller för anlägg-
ning som i industriell skala tillverkar organiska ämnen 

Busshållplats på Dalbyvägen direkt utanför planområdet
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genom biologiska reaktioner). Länsstyrelsen har bedömt 
att verksamheten kräver ett skyddsavstånd á 400 meter. 
GE Healthcare avser att upphöra med sin verksamhet un-
der hösten 2016 och utrymma lokalerna under vintern 
2016/2017.

Inom övriga delar av sockerbruksområdet finns i dagslä-
get två registrerade U-anläggningar som kommunen har 
tillsyn över - Airglass AB som tillverkar glas samt Swede 
Lift AB som tillverkar mindre hissanordningar. 

Markföroreningar
I samband med kommunens förvärv av sockerbruksom-
rådet genomfördes en Miljöteknisk markundersökning 
(2009-02-18) för hela sockerbruksområdet. Undersök-
ningen visade att olje/kolrester och tungmetaller före-
kommer i jordlagren inom området, främst i dess centrala  
och västra delar, och att marksaneringar är en förutsätt-
ning för att sockerbruksområdet ska kunna omvandlas 
till bostadsområde. 

Inom detaljplaneområdet för Kontoret uppfördes år 
1885 en kontorsbyggnad och år 1970  ett bilgarage. Om-
rådet verkar under alla tider ha nyttjats som kontor, bo-
ende med tillhörande grönytor samt bilparkering. Strax 
norr om detaljplaneområdet låg tidigare ett ”bethus” och 
järnvägen vid vilken sockerbetorna transporterades till 
bruket. 

Inom Kontoret föreslås en mindre omfattande prov-
punktstäthet än Naturvårdsverkets MIFO-metodik om 5 
prov/hektar då merparten av området verkar ha fungerat 
som kontor, boende och parkering för privatbilar. Med 
beaktande av tidigare undersökningar (Sweco, 2007-
2009) föreslås därför provtagning i ca 10 kompletterande 
provpunkter. Utvalda jordprov analyseras med avseende 
på alifatiska och aromatiska kolväten inklusive BTEX 
och PAH samt metaller. I minst en provpunkt bör även 
grundvattnet analyseras med en mer omfattande screen-

inganalys. 

Buller

För detaljplanen skall aktuella riktvärden för buller gälla

I nuläget är gäller nedanstående.

Riktvärden antagna av riksdagen (2015:216) buller från 
vägar och spårtrafik anger vilka värden från spårtrafik 
och vägar som inte bör överskridas, 
dessa är:
3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida
1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads 
fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal 
ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i an-
slutning till byggnaden.
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället 
för vad som anges i första stycket 1 att bullret inte bör 
överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbygg-
nadens fasad.

4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå 
överskrids bör
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vän-
da mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte över-
skrids vid fasaden, och
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en 
sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan 
kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

Radon
All mark i kommunen betecknas som normalriskområde 
(10-40 kBq/m3). För att säkerställa detta kommer en ra-
donmätning att genomföras i samband med att marktek-
nisk undersökning av planområdet.

Riksintressen
Inom Sockerbruksområdet utgör Simrishamnsbanan

riksintresse för kommunikation - järnväg. Planering
i anslutning till Simrishamnsbanan måste anpassas
efter ett möjligt återupptagande av trafiken.
Planområdet berörs inte av riksintresset.

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

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

Syftet med miljökvalitetsnormerna för vatten är att
förbättra kvaliteten i yt- och grundvattenförekomster.
Planområdet berörs av grundvattenförekomsten
Alnarpsströmmen vilken har en god kvantitativ och
kemisk status, enligt en sammanställning av Skånes
vattenförekomster som Länsstyrelsen har tagit fram.

Sockerbruksområdet ligger inom avrinningsområdet
till Höje å vilken bedömts ha god kemiska ytvattensta-
tus, men dålig ekologisk status. Ån lider bland annat av 
problem med övergödning och hård flödesbelastning.

Tidigare ställningstagande

Översiktsplan/Framtidens kommun
I kommunens översiktsplan Framtidens kommun
- perspektiv 2038, anges att Sockerbruksområdet,
inklusive det aktuella planområdet, ska utveck-
las till en blandad centrummiljö med bostäder (35-
50 bostäder/ha), verksamheter och arbetsplatser.
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Planprogram 
För Sockerbruksområdet gäller Planprogram för Sock-
erstan, antaget av kommunstyrelsen 2015-01-29.
I planprogrammet fastslås att Sockerbruksområdet skall 
förtätas och omvandlas till Sockerstan med en attraktiv 
stads- och boendemiljö med god kollektivtrafikförsörjning. 

Sockerstan ska gestaltas med en stadsmässig, varierad 
kvartersstruktur som bygger vidare på befintliga beva-
randevärda strukturer, byggnader, siktlinjer och platser. 
I samband med planprogrammet genomförde Tyréns
och Blasberg Andersson arkitekter en utredning -
Analys av kulturhistoriska värden, byggnadsteknisk
status samt framtida användningsmöjligheter för
Sockerbruket i Staffanstorp. 2013-02-22. Utredningen
fastslår att Sockerbruksområdets ekonomiska och
kulturhistoriska värden främst ligger i området som
helhet.

Gällande detaljplaner
Planområdet är i nuläget inte detaljplanerat. Socker- 
bruksområdet omfattas dock av bestämmelser om 
sammanhållen bebyggelse med utökad bygglovsplikt 
enligt Plan- och bygglagen

Kulturmiljöprogram
En allmän bedömning av bebyggelsen i Sockerbruks-
området redovisas i kommunens Kulturmiljöprogram 
godkänt 2017. 

I detta slås fast att sockerbruksområdet i sin helhet 
klassas som sockerbit. Det innebär att området i sin 
helhet är värdefullt. För att områdets utveckling och 
funktion ska kunna utläsas är det av stor vikt att utpekade 
byggnader bevaras. Kontorsbyggnaden är utpekat 
som ett sockerkorn med särskilda krav på varsamhet.

Tillgänglighet
Kommunens ”Handikappolitiskt program” (antaget av 
KF nov 2000) ska tillämpas vid utbyggnaden av orten. 
Tillgänglighet till och inom de blivande bostäderna 
omfattas av plan- och bygglagens bestämmelser om 
tillgänglighet, vilket bevakas i bygglovsskedet.

Grönplan
I kommunens Grönplan, godkänd av Tekniska
nämnden 2010-12-07, föreslås Sockerbruksparken
bland annat kunna utvecklas genom att den östra
delen av parken rustas upp för att bli en fin
park medan den västra delen föreslås behålla sitt
vilda utseende och sin stora biologiska mångfald.

Vidare föreslås också att Sockerbruksparken skulle
kunna utvecklas till ett större sammanhängande
grönområde tillsammans med Sockerbrukskullarna
och Sockertoppen.  Vid Sockerbrukskullen bedöms 
tillgängligheten behöva förbättras och kompletterasmed 
platser för vistelse.

Sockerbruksområdet

Byggnader med särskilda värden - sockerbitar  och sockerkorn
Tänk på
Sockerbruksområdet i sin helhet klassas som sockerbit. 

Det innebär att området i sin helhet är värdefullt. För att 

områdets utveckling och funktion ska kunna utläsas är det 

av stor vikt att utpekade byggnader bevaras. 

Byggnadernas tidstypiska arkitektur är värdefull. 

Var särskilt varsam med fasader och takfall mot väg/

gatan som är en viktig del av stadsbilden. Eventuella 

tillkommande delar utförs mot den arkitektoniskt minst 

känsliga och mest dolda sidan och ges ett utförande 

som underordnas och anpassas till befintlig byggnad. 

Ursprungsbyggnadens proportioner är vägledande. 

Vid ombyggnad, byte av delar, omläggning av tak eller 

ommålning finns möjlighet att återgå till ett tidstypiskt 

uttryck. Bibehåll omålade tegelfasader och oinklädda 

skorstenar. Var medveten om stilperiod och specifik 

arkitektur vid utbyte av delar. Har fönstren spröjsning så 

använd äkta spröjs. Var återhållsam med plåtbeslag, som 

utförs nätta. 

Sträva efter att bevara och vårda ursprungliga trädgårdar 

som ligger i anslutning till funktionsmässigt viktiga 

byggnader i området.

Inom Sockerbruksområdet finns även byggnader som 

klassas som sockerbitar och sockerkorn.

För sockerbitar gäller dessutom:

Byggnaderna är särskilt värdefulla. Det finns ett stort 

värde i att bevara ursprungliga byggnadsdelar och detaljer.  

Eftersträva ett bevarande av takfallens enkla, obrutna 

karaktär. Byggnaderna bör skyddas i detaljplan.

För sockerkorn gäller dessutom:

Vid förändringar finns det ett stort värde i att bibehålla 

tidstypisk karaktär (ex material och proportionering) 

på ursprungliga delar och detaljer som kan skyddas i 

detaljplan.
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karaktär. Byggnaderna bör skyddas i detaljplan.

För sockerkorn gäller dessutom:

Vid förändringar finns det ett stort värde i att bibehålla 

tidstypisk karaktär (ex material och proportionering) 
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Planförslaget i korthet

Att möjligöra byggnad av bostadskvarter. I den gamla 
kontorsbyggnaden planeras för cirka 20 bostäder alter-
nativt lägenhetshotell.  Planen ger också möjligheter att 
uppföra ny kompletterande bebyggelse, denna ska place-
ras så att en tydlig kvartersstruktur uppstår, så att befint-
lig trädgård i delar kan bevaras och utvecklas och så att 
kontorsbyggnaden ligger fritt och även fortsättningsvis 
får en framträdande roll i kvarteret. 

De nya bostadsbyggnaderna ska uppföras som flerbo-
stadshus i tre-fem våningar och ska utformas med om-
sorg för att bli ett intressent nutida komplement till den 
äldre kontorsbyggnaden. Entréer ska placeras ut mot an-
gränsande gator för att aktivera dessa.

Bebyggelse och verksamheter

Bostäder och boendeformer
Inom planområdet planeras det för varierad bostadsbe-
byggelse både vad gäller byggnadsvolymer och upplåtel-
seform. I den befintliga kontorsbyggnaden planeras det 
för mindre hyresrätter och lägenhetshotell. I de nybyggda 
husen planeras för bostadsrätter.

Inom planområdet skall exploateringsgraden ska vara 
hög och området ska byggas upp av en kvartersstruktur 
som formas med utgångspunkt i de bevarade strukturerna 
på Sockerbruksområdet. Mötet mellan nytt och gammalt 
ska ge identitet och göra stadsdelen unik och spännande 
att vistas i och röra sig genom. 

Den bullerutredning som gjorts i planprogram för Sock-
erbruksområdet visar att bullerriktvärdena kommer att 
överskridas vid fasader mot Dalbyvägen, varför det i de-
taljplanen måste ställas krav på att de berörda bostäder-
na skall utformas så att minst hälften av bostadsrummen 

är vända mot tyst eller ljuddämpad sida.  Lägenheter ska 
också ha tillgång till bullerskyddad uteplats vilken ska 
anordnas på innergård. 

En kompletterande bullerutredning har beställts och 
kommer att redovisas i granskningsskedet och skall fung-
era som ett underlag för att säkerställa att bullerriktvär-
den uppfylls i bygglovsskedet.

Verksamheter, handel och service
Planområdet är lokaliserat centralt i Staffanstorp, detta 
innebär att i anslutning till planområdet finns det god 
tillgång till befintlig handel och verksamheter. Inom de-
taljplanen planeras inte för några verksamheter dock pla-
neras det för framtida handels- och verksamhetsetable-
ringar i Sockerbruksområdet. 

För skapa flexibilitet och kunna möta framtida behov ges 
dock möjligheten att bedriva centrumverksamhet i bot-
tenplan på de nya planerade flerbostadshusen. Skola och 
förskola finns i närområdet, se vidare under förutsätt-
ningar.

Byggnadskultur/kulturmiljö
Kontorsbyggnaden byggdes ursprungligen 1885, den är 
sedan ombyggd i flera omgångar. Den är en ur ett kultur-
historiskt en viktig byggnad inte bara för dess  enskilda 
värden utan även i ett sammanhang.

För att kunna säkerställa att dessa värden bevaras ges 
kontorbyggnaden både skydds- och varsamhetbestäm-
melser. Skyddbestämmelser anges för bevara särkilt vär-
defulla byggnadsverk. Kontorsbyggnaden ges skydds-
bestämmelserna att inte får rivas och att byggnadens 
tegelfasad inte får förvanskas, utan dess ursprungliga 
karaktär skall bevaras.

De byggnadsvärden som särskilt ska bevaras och ges 
skydd genom skyddsbestämmelser genom planbestäm-
melser är: dess listverk i tegel (1), dess mönstermurning 

(2) samt dess bågfriser ovan fönster (3). 

Ändringar på kontorsbyggnaden ska utföras svarsamt 
så att byggnadens tidstypiska karaktärsdrag och tar till 
vara deras kulturhistoriska värden. Dessa tidstypiska 
drag är kontorshusets volymer, fasadutformning och 
takform.

Gestaltning
Den nya bostadsbebyggelsen planeras utföras i tre till fem 
våningar. I detaljplanen anges även utformningsbestäm-
melser som säkerställer en minsta tillåtna byggnadshöjd 
för att säkerställa att marken utnyttjas effektivt och att en 
stadsmässighet skapas.

Bebyggelsen fasad ska utformas i tegel, puts, sten eller 
skivmaterial. Högst  av huvudbyggnadernas fasadmate-
rialet får utformas i trä. 

Byggnadernas fasad kommer att brytas upp vad gäller fa-

Planförslag

Illustration med exempel på särskilt bevarandevärda
 detaljer på Kontorsbyggnaden markerade.
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sadmaterial för att skapa en variation i fasadlivet. 

För att skapa förgårdsmark ska byggnads fasad mot all-
män platsmark placeras minst 1 meter från allmän plats-
mark. Förgårdsmarken bidrar till ett mer levande stads-
rum ut mot gatan och förenklar användningen av marken 
för ledningar. Byggnads fasad mot allmän platsmark ska 
placeras högst 2 meter från allmän platsmark för att sä-
kerställa en stadsmässig kvartersbebyggelse där en kopp-
ling mellan gata och byggnad är tydlig.

Entréer ska finnas mot gata för att skapa öppna fasader 
ut mot gatan. Detta möjliggör att människor rör sig mel-
lan gatan och byggnader och inte enbart via innergården. 
Något som kan bidra till att skapa mer aktiva och stads-
mässiga gatumiljöer.

Huvudbyggnadernas fasader ska framförallt utformas i 
tegel, puts, sten eller skivmaterial för att spegla den be-
fintliga karaktärsskapande bebyggelsen i Sockerbruks-
området och återknyta till den sydskånska byggnadstra-
ditionen.

För att ytterligare säkra kvartersstrukturen och den stads-
lika karaktären föreslås att balkong får finnas, dock med 
minsta fri höjd 3 meter över markplan samt att balkong 
på andra våningsplanet inte får kraga över allmän plats.

Detta bidrar till att de allmänna gaturummen får en of-
fentlig karaktär istället för att privata delar av byggnaden 
bryter av det offentliga rummet.

Grönstruktur och platser

Grönområden/Vegetation
Den befintliga trädgården som tidigare tillhört Kontors-
byggnaden kommer att ersättas av ny bostadsbebyggelse 
för att utgöra en den av nya stadsdelen Sockerstan i cen-

Visionsbild över planområdet sett från Dalbyvägen 
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trala Staffanstorp. Dock skall den stora Lind som står 
centralt inom planområdet bevaras. Denna skyddas i 
plan genom uttökad marklovsplikt.

Det är också eftersträvansvärt att några av de uppvuxna 
fruktträd som finns inom planområdet bevaras.

Trafik

Övergripande struktur
Planförslaget innebär att de befintliga vägarna inom 
Sockerbruksområdet förändras. Sockerstan ska utveck-
las med ett silande vägnät och så många kopplingar till 
omgivningen som möjligt. Planområdets vägstruktur är 
en början på ett större övergripande vägnät som utgår 
från befintlig bevarandevärd bebyggelse och struktur. 

Planområdet nås med biltrafik söderifrån från Dalbyvä-
gen via Sockerstans huvudgata. 

Utformning av gator
Gatorna i söder, väster och öster föreslås utformas
med separerade körfält från gångväg, trädplantering
med P-plats och med en total bredd på 12 meter.
Norr om kvarteret föreslås en gata med körfält och
separat gång- och cykelväg med en total bredd på
9,5 meter. Körfält föreslås ha en bredd på 5,5 meter,
gångväg 2 meter, trädplantering 2,5 meter och cykeloch
gångväg 2 meter. Längs med den södra, östra och
västra gatan föreslås P-platser för besök.

Gång- och cykeltrafik
Separat gång- och cykelväg föreslås norr om
kvarteret, resterande gator har separata gångvägar
på båda sidor om körfältet. Gatorna utformas med
stadsmässiga kvalitéer och det ska vara lätt att
transporteras via cykel- och gång.

Planområdet planeras att nås från Dalbyvägen i
söder och från angränsande bostadsområden i norr
och öster. Västerifrån, från Staffanstorps centrum,
kommer området nås via befintliga kopplingar över
spåren i höjd med stationshuset respektive korsningen
via Kyrkvägen. Tills Sockerstan är fullt utbyggd
övergår dessa kopplingar i ett informellt vägnät inom
Sockerbruksområdet.

Biltrafik
Planområdet kommer att nås med biltrafik söderifrån
från Dalbyvägen via Sockerstans huvudgata.
Då utbyggnaden av Sockerstan kommit längre
kommer planområdet även att nås norrifrån via
Brågarpsvägen.

Parkering och varumottagning
Parkeringsfrågan löses med tillfällig parkering i
markplan i intilliggande kvarter i avvaktan på
permanenta lösningar. Besöksparkeringar föreslås
längs med den östra och västra gatan. Några få par-
keringar förslås i markplan i intilliggande kvarter i 
avvaktan på permanenta lösningar.

Enligt Parkeringsstrategi för Sockerstan, Staffanstorp 
- parkeringsnorm, parkeringsreglering på allmän plats-
mark och parkeringsköp version 0.1 2017-03-16 ut-
förd av Trivector kan kantstensparkeringar anordnas 
i Sockerstan. Dessa är främst avsedda för besökare. I 
detaljplanen föreslås parkeringar längs med den östra 
och västra gatan. och i parkeringshus. Utredningen fö-
reslår också samutnyttjande av parkeringar, åtgärder 
för minskat bilinnehav och möjligheter för parkerings-
köp.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Planområdet kommer att ingå i kommunens
verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Både dricks- och spillvatten kommer att koppla på be-
fintliga ledningsnätet via befintlig ledning i Dalbyvägen.

Dagvatten
Planområdet kommer att ingå i kommunens
verksamhetsområde för dagvatten.
Avrinning kommer att ske mot befintlig dagvat-
tenledning i söder som beräknas ha kapacitet. En 
dagvattenutredning för hela sockerbruksområdet 
är under framtagande och kommer att komplettera 
denna skrivning till granskningsskedet.

Avfall
Staffanstorps kommun ansvarar för avfallshämtning-
en inom planområdet. Kommunens avfallsföreskrifter 
ska följas vid utformning av området.

El, uppvärmning etc
Planområdet ansluts till befintligt elnät. Inom planom-
rådet planeras för en mindre nätstation för kvarterets 
elförsörjning. Denna uppförs med tillbörligt skyddsav-
stånd till bostadsbebyggelsen. 

E.ons fjärrvärmesystem, som idag förser Sockerbruks-
området med fjärrvärme, bedöms ha tillräcklig kapaci-
tet för att genom utbyggnad försörja den tillkomman-
de bebyggelsen Planområdet kommer troligen matas 
norrifrån med ledningar under den ännu inte anlagda 
Sockerallén och anslutning beräknas kunna genom-
föras kvartal 1 2018.

Fiber
Staffanstorps fiber har fiberledningar i närområdet och 
anslutning av Sockerstansområdet till ledningsnätet är 
möjligt. Den framtida anslutningen till planområdet 
planeras komma från norr.
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Bedömning av miljöpåverkan

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

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

Ställningstagandet att detaljplanen inte antas medföra
betydande miljöpåverkan grundar sig på följande:
• Planförslaget överensstämmer med intentionerna i
översiktsplanen (FK 38 - 2011-10-24).
• Planförslaget ökar möjligheterna att på sikt utveckla
kollektivtrafiken i Staffanstorp och bidrar samtidigt
till att skapa ett hållbarare samhälle.
• Inga riksintressen berörs av planförslaget.
• Miljökvalitetsnormer för luft och vatten bedöms
inte överskridas.

Enligt ovan bedömer kommunen att ett genomförande 
av detaljplanen inte medför någon betydande miljöpå-
verkan enligt 4 kap 34 § Plan- och bygglagen eller 6 
kap 11-18 § miljöbalken. 

En särskild miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas därför
inte.

Kommunen står också fast vid bedömningen som

gjordes i planprogramsskedet:

”Planområdet utgör ett utbyggnadsområde med
huvudsakligen bostäder centralt i Staffanstorps tätort.
Området är sedan tidigare delvis bebyggt och fö-
reslås nu förtätas med en för orten hög exploate-
ringsgrad, vilket bland annat motiveras med när-
heten till god kollektivtrafik och ett centralt läge.
Utbyggnadsförslaget innebär att hänsyn tas till de
natur- och kulturvärden som finns inom området.
Markföroreningar inom området ska inför exploate-
ringen avhjälpas och hänsyn ska vid utbyggnad av om-
rådet tas till risk- och bullerstörningar som trafik på 
järnväg och vägar ger upphov till. 
Goda resmöjligheter med kollektivtrafik samt en väl 
utbyggd service inom Staffanstorp gör att genomför-
andet av på planprogrammet följande detaljplaner inte 
bedöms bidra till att gällande miljökvalitetsnormer av-
seende luftkvalitet överskrids. Med ovanstående som 
bakgrund gör
Stadsbyggnadskontoret den preliminära bedömningen
att kommande detaljplaners genomförande inte antas
medföra en betydande miljöpåverkan såsom avses
i 6 kap 11 § miljöbalken.”
                                                                                        
Sociala konsekvenser

Konsekvenser för olika grupper t ex tillgänglighet, 
barn, jämställdhet, hushållssammansättning...
Det planerade kvarteret kommer att påbörja
utvecklingen av stadsdelen Sockerstan. Med ett
varierat utbud av bostäder och verksamheter kommer
den i dagsläget inhägnade fabriksmiljön omvandlas
till en levande stadsdel tillgänglig för alla som lever
och bor i Staffanstorp med omnejd. Det påbörjade
vägnätet kommer att skapa större tillgänglighet
till Sockerbruksområdet och senare Sockerstan.
Den existerande bebyggelsen i Sockerstans omnejd

Konsekvenser av planförslaget

kommer sättas i ett nytt sammanhang med en större
tillgång till vård, service och grönområden. Den
blandade bebyggelsen med vård, service och bostäder
tillgängliggör Sockerbruksområdet för flera olika
grupper av människor.

Natur- och kulturvård
 
Riksintressen
Planförslaget bedöms inte påverka något riksintresse.

Hushållning med naturresurser
Planförslaget ianspråktar dels Kontorets gamla träd-
gård samt hårdgjort yta där det i nuläget står en ga-
ragebyggnad. Att trädgården kommer att tas bort 
kommer att innebära att mer yta hårdgörs dock är 
inte trädgården i dagsläget tillgänglig för allmänheten. 
Förslaget innebär en effektiv markanvändning i anslut-
ning till en etablerad tätort med väl utbyggd kollektiv-
trafik och service. 

Övriga natur- och kulturintressen
Kontorsbyggnaden har ett kulturellt värde, detta skyd-
das genom planbestämmelser. Det befinliga garaget 
samt en mindre del av postbyggnaden kommer att 
rivas för att ge plats åt gatumark. Dessa saknar be-
varandevärde. Garagets hyresgäster har sagt upp dis-
kussioner förs med PostNord när en avflyttning kan 
genomföras. I övrigt påverkar planförslaget påverkar 
inga höga natur- och kulturvärden. 

Miljökvalitetsnormer

En miljökvalitetsnorm är ett styrmedel som syftar till 
att förebygga eller åtgärda ett miljöproblem. För pla-
nen är miljökvalitetsnormerna för luft och vatten re-
levanta. 
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Miljökvalitetsnorm vatten
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 an-
slutning till stora punktkällor eller i täta slutna gaturum 
med högre bebyggelse och dålig genomluftning. 

Utbyggnaden av Sockerstan innebär, trots kollektivtra-
fikförsörjning och attraktiva gång- och cykelvägar, en 
ökning av biltrafiken. Trafikökningen bedöms dock som
relativt liten och ingen risk för överskridande av miljö-
kvalitetsnormerna för luft föreligger inom planområdet. 
Goda resmöjligheter med kollektivtrafik samt en väl 
utbyggd service inom Staffanstorp gör att förslagets ge-
nomförande inte bedöms leda till överskridande av föro-
reningsnivåer för luft i Staffanstorp och inte heller bidra 
till ökade nivåer i grannkommunerna enligt gällande för-
ordning (Luftkvalitetsförordning (2010:477).

Syftet med miljökvalitetsnormerna för vatten är att
förbättra kvaliteten i yt- och grundvattenförekomster.
Planområdet kommer att anslutas till kommunalt
vatten och kommer därmed inte att belasta
grundvattenförekomsterna. Då marken består av
lera är risken för spridning av föroreningar till
grundvattnet också liten. Då planområdet redan 
idag till stor del utgörs av hårdgjorda ytor bedöms 
inte utbyggnaden  innebära ett ökat flöde till reci-
pienten. Sammantaget bedöms miljökvalitetsnor-
merna för vatten inte påverkas negativt av planförsla-
get. Vidare utredning sker i det fortsatta planarbetet.

Miljökvalitetsnorm luft
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. 

Buller
En bullerutredning har genomförts 2017-04-05, denna 
visar att störst bullerpåverkan får de byggnader med 
fasader mot Dalbyvägen. 

De riktvärden som ges i förordning (2015:216) om tra-
fikbuller vid bostadsbyggnader skall gälla för bebyggel-
sen.

Markföroreningar
En historisk inventering och markmiljöundersök-
ning har genomförts i samband med planläggningen, 

Denna visar på att delar av planområdet finns behov 
av att sanera marken innan den kan tas i bruk för bo-
stadsändamål därför har markens användning villko-
rats genom planbestämmelser tills dess att tillbörliga 
riktvärden uppfylls.

Baserat på att merparten av de föroreningar som no-
terats återfunnits i ytlig jord bedöms en urschaktning 
av förorenade massor vara det alternativ som är mest 
aktuellt.
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 erforderligt skydd. En Radon-
mätning genomförs i anslutning till den geotekniska 
undersökningen och planhandlingarna kommer att 
kompletteras med denna i granskningskedet.

Översvämning
Höjdsättning av planområdet ska ske så att risken för
översvämning vid 100-årsregn/extrema regn minime-
ras. En utredning om konsekvenserna av extrema regn 
ska tas fram till granskningen.

BERÄKNAD LJUDUTBREDNING

2017-04-04 BILAGA: AK13

BESTÄLLARE: Staffanstorps Kommun
OMRÅDE: Kontoret, Sockerstan
UPPDRAG: 272026
HANDLÄGGARE: AJJ
GRANSKAD: TKN
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERÄKNING ENL: RTN 1996 OCH NMT 1996

Ekvivalent ljudnivå vid fasad från väg-
och järnvägstrafik enligt beräkningsfall
framtid. Endast nytt kontor/bostäder
uppförda i Sockerstan. Vy från SO.

EKVIVALENT LJUDNIVÅ
Frifältsvärden vid fasad

< 40,5
40,5- 45,5
45,5- 50,5
50,5- 55,5
55,5- 60,5
60,5- 65,5
65,5- 70,5
70,5- 75,5

>= 75,5

Teckenförklaring
Bostad

Övrig byggnad

Kontor/bostäder

Beräknad ekvivalent ljudnivå vid fasad från 
väg- och järnvägstrafik vy från sydost 

Översikt över markföroreningssituationen för planområdet. 
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Genomförande av detaljplanen

Organisatoriska frågor

Tidplan och planprocess

Planprocess
Samråd kring detaljplaneförslaget pågår under våren 
2017. Förslaget beräknas kunna skickas ut på gransk-
ning under hösten 2017 och sedan antas kvartal 4 
2017 alternativt första kvartalet 2018.

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 utbyggnad och drift av denna. Exploatö-
ren ansvarar för all utbyggnad inom kvartersmark. 

Fastighetsrättsliga frågor

Berörda fastigheter
Brågarp 6:1

Kommunen är ägare av all mark inom detaljplaneom-
rådet.

Fastighetsbildning
För kvartersmark avses en eller flera nya fastigheter 
bildas. Kommunen ansvarar för och bekostar bildan-
det av en exploateringsfastighet.

Ledningsrätt, servitut med mera
Inga kända.

Avtal

Markanvisningsavtal
Markanvisningsavtal kommer att tecknas med en 
exploatör i syfte att reglera utbyggnaden av kvarter-
smarken samt lägga fast ramarna för överlåtelse av 
mark.

Marköverlåtelsesavtal
Marköverlåtelseavtal ska upprättas mellan kommu-
nen och exploatören. Genom marköverlåtelsesavtalet 
lägger kommunen och exploatören fast ramarna 
för överlåtelse av mark och till viss del även genom-
förandet av området och kan komma att omfatta 
bostadsbebyggelsens standard och innehåll i övrigt, 
anläggningar på kvartersmark, fastighetsbildning, ge-
nomförandeplan, samarbetsorganisation, VA-frågor, 
parkeringsfrågor, byggtrafik, etableringsytor, bygg-
nadsskyldighet och tidplan.

Ekonomiska genomförandefrågor

Planekonomi
Plankostnaden, dvs. kostnaden för detaljplanearbete 
och de utredningar inom detaljplaneområdet som 
krävs för framtagande av detaljplanen, t.ex. arkeolo-
giska utredningar, markmiljö, dagvatten bekostas av 
kommunen.

Försäljning av kvartersmark kommer att finansiera 
utbyggnaden av allmän platsmark inom exploate-
ringsområdet. Exploatören ansvarar för utbyggnaden 
och dess kostnader på kvartersmark.

Tekniska utredningar

Markmiljö
En kompletterande markmiljöundersökning kommer 
att genomföras innan detaljplanen antas.

Geoteknik 
En översiktlig geoteknisk undersökning av detaljpla-
neområdet har utförts av WSP, daterad 2013-08-27. 
En utförligare geoteknisk undersökning genomförs av 
Sweco i närtid och kommer att komplettera plan-
handlingarna till granskningsskedet. 

Radon
En markradonundersökning genomförs i närtid av 
Sweco och kommer att komplettera planhandlingarna 
till granskningsskedet. 

Vatten och avlopp
Hela planområdet ingår i kommunens verksamhets-
område för vatten och avlopp. Befintliga vatten- och 
spillvattenledningar och anslutningspunkt finns i Dal-
byvägen i anslutning till planområdet. Nya ledningar 
och servisledningar inom planområdet måste byggas. 
Anslutningsavgift för vatten och avlopp erläggs av 
exploatören enligt, vid anslutningstillfället, gällande 
VA-taxa. Anslutningsavgiften debiteras när servisled-
ningarna anlagts.

Dagvatten
Befintliga dagvattenledningar finns i Dalbyvägen i 
anslutning till planområdet. Kommunen ansvarar för 
dammarna som ligger på allmän plats. Anslutnings-
avgift för dagvatten erläggs av exploatören enligt, vid 
anslutningstillfället, gällande VA-taxa. Anslutningsav-
giften debiteras när servisledningarna anlagts.

Parkering
Parkering för boende och besökande ska anordnas på 
respektive fastighet enligt gällande parkeringsnorm. 
Eventuellt kan denna uppdateras innan granskning 

Laga kraftSamråd GranskningUppdrag Antagande
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med en separat p-norm för Sockerstan.

Bygglov och bygglovsavgifter
Bygglovsavgifter utgår enligt gällande taxa.

Avfall
Avfallshantering ska lösas i enlighet med gällande 
avfallsföreskrifter.

Staffanstorp 2017-04-10

Jonathan Nygaard Karolina Gnosspelius
Planarkitekt  Exploateringsingenjör


