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Kommunfullmäktige i Staffaristorps kommun har den 26
mars 1990 antagit detaljplan för Brågarps Industriområde, Brågarp 1:16, 6:1 m fl i Staffanstorps samhälle
och kommun.
Länsstyrelsen har beslutat att inte pröva kommunens
beslut att anta detaljplanen.
Lagakraftbevis
Då kommunens beslut inte överklagats enligt 13 kap
2 § PBL har beslutet vunnit laga kraft den 26 april
1990.

~~~~
David Gillanders
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Detaljplan för
BRÅGARPS INDUSTRIOMRÅDE
i Staffanstorps tätort

PLANBESKRIVNING

1
__ .

•.

. _ . _.. __._ •.

•..•__ ..

_ .•

••• _0'"

."

--.-_.'- -

-~

,
HANDLINGAR

Planen är avfattad på detaljplanekarta med bestämmelser. Den åtföljs
av denna beskrivning,genomförandebeskrivning, illustrationskarta,
samt fastighetsförteckning.

PLANENS SYFTE

I kommunen finns behov av mark för kontor och lättare tillverkningsindustri. Planen syftar till att möjliggöra en sådan utbyggnad.
Den ska även ge plats för partihandel och bilservice.

PLAN DATA
Läge
Planområdet ligger i östra delen av Staffanstorp. Det begränsas i öster
av länsväg 108, i söder av riksväg 12 (Dalbyvägen), i väster av
Industrivägen samt av Kometvägen i norr.
Area
Områdets area är c:a 19 ha.
Markägare
Större delen av den mark som berörs av planen, fastigheten Brågarp
1:16, har genom köpeavtal 1989-10-01 förvärvats av Staffanstorps
kommun från tidigare markägare, Säbyholms Jordbruks AB, Malmö.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

För området gäller detaljplan för Borggård 1:4 m fl fastställd
1971.06.16. Gällande detaljplan medger en användning av marken för
industri där 33 % får bebyggas till en högsta höjd av 12m.
Planområdet gränsar i norr och nordväst till detaljplan för de
centrala delarna av Staffanstorps samhälle (Kyrkbyn) fastställd
1979.04.24, i väster till preliminär detaljplan för Brågarp
1:16,1 :33 "Sockerbiten" där planarbetet förväntas slutföras under
hösten 1989 samt i sydost till detaljplan för Hemmestorp 3:9 m fl
fastställd

1982-02-18.
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I såväl generalplan 1972 som i pågående översiktsplanearbete är
området redovisat som lämpligt för industri, lager och tung handel
med verksamheter av icke störande slag.
I augusti 1989 godkände byggnadsnämnden ett detaljplaneprogram för
området.

BEFINTLIGA FÖRHALLANDEN
Huvuddelen av området utgörs av jordbruksmark. I den centrala delen
finns ett parti med låglänt mark som inte brukas.
Genom området passerar ett antal telekablar och luftledningar för el.
Mitt I området finns en radiomast. Den kommer alt tas ner under
hösten 1989.
Arkeologi
Fornlämningsregistret redovisar en stenåldersboplats inom den södra
delen av området. Vid fornminnesinventeringen 1985 fann man sparsamt med bearbetad flinta. Antikvarisk myndighet har kontaktats för
att eventuelll utföra en förundersökning av området.

'.

SUnt Plantor AB
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Geotekniska förhållanden
Geo Syd AB har under 1988 utfört en översiktlig geoteknisk
undersökning av området.
I den centrala och norra delen av området är marken kuperad och har
två markanta lågpartier. I lågpartierna, huvudsakligen där marken
ligger på nivåer under +14, har organiska och lösare sedimentära
jordlager påträffats till som mest 4,7 meters djup.
I första hand bör dessa områden utnyttjas för annat än bebyggelse.
I annat fall får grundläggning ske med pålning ner till fastare jordlager. I randen av lågpartierna kan plintgrundläggning bli aktuell.
I samband med projektering bör en fördjupad grundundersökning
genomföras.
För övriga delar av området betecknas grundläggningsförhållandena
som normala
Figuren visar områden med organiska jordlager vars djup är större
än 1.0 meter.
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PLAN FÖRSLAG

Området skall ge Staffanstorp ett positivt ansikte ut mot tätortens
viktigaste kommunikationspunkt, korsningen mellan väg 12 och väg
108. Området gränsar dessutom mot planerad och befintlig bebyggelse
i väster. Därför ställs höga krav på utformningen av miljön. Det gäller såväl byggnader och tomtmark, som park- och gatumiljön.
I området skall endast finnas verksamheter som är lämpliga att ligga
nära bostäder. Kvarteren mot väster närmast bostäderna har relativt
litet djup. De är därför lämpliga att utnyttjas för kontors-och
serviceföretag. Annan småindustri som behöver något större tomter
bör lokaliseras ut mot länsväg 108. Områdets två bebyggelsedelar i
norr och söder åtskiljs av ett friluftsområde i den centrala låglänta
delen.
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detaljhandel

kontor
smAindustri

Den södra delen består av två kvarter kring en u-formad gata med
anslutningar till Industrivägen. I väster finns plats för kontor, småindustri eller partihandel, dock ej livsmedel. I den sydvästra delen
reserveras plats för en bilserviceanläggning.
Norra delens fyra kvarter hålls samman aven gata mellan Industrivägen och Kometvägen. Om efterfrågan på små tomter blir större än
beräknat finns i det nordvästra kvarteret illustrerat en möjlighet att
bygga ytterligare en gata. Totalt rymmer området c:a 10 ha kvartersmark. Kvarterens djup varierar mellan 50 till 100 meter.
Byggnadshöjden maximeras i den östra delen till 11 meter och i den
västra till 8 meter.
I den sydöstra delen reserveras plats för ett kvarter med
kontor, småindustri och detaljhandel, dock ej livsmedelshandel.
Park och friytor
Centralt i området anläggs en "industripark" med korthålsbana för
golf, bågskytte, bangolf eller annan aktivitet.
Utjämningsmagasin för dagvatten utnyttjas för att skapa intressanta
biotyper i parken och inlemmas i gestaltningen av golfbanan om denna
anläggs.
I "industriparkens" västra del har illustrerats ett gång- och cykelstråk som förbinder norra och södra industridelarna.
,

Mot väg 12 och 108 finns ett 15 meter brett skyddsområde mellan
kvarter och vägområde. Detta utformas med dubbla trädrader med en
häck i gränsen mot kvarteren.Träden måste placeras minst 15 meter
från den allmänna vägens körbanekant. Vid rondellen får inte träd
planteras på grund av lagstadgat siktkrav.
Störningar
För att så långt möjligt undvika störningar på befintlig och planerad
bostadsbebyggelse placeras bilserviceanläggningen vid tillfarten till
området. Samtliga verksamheter inom området måste vara av sådan
art att närboendet inte vållas olägenhet.
III ustra tf onsplan
Illustrationsplanen är vägledande vad gäller detaljutformning av
grön-och friområden samt gatumark.
Vad gäller byggnaderna och deras placering ska dessa ses som ett exempel på möjlig utformning.
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UTFORMNING AV NÄRMILJÖN

Bebyggelsen

Bebyggelsen utformas väl sammanhållen. Det är av särskilt stor vikt
alt fasader mot väg 12, väg 108 och Industrivägen ger elt vårdat
intryck. Det innebär alt upplag och liknande skall undvikas l dessa
riktningar och i vart fall avskärmas.
Vid skilda takhöjder för tex kontor och verkstad eftersträvas en harmonisk helhet
Markplanering

Brågarps industriområde ska ges karraktären av industri i park.
De viktigaste elementen i miljön är stamträd i gräs längs alla gator
och häckar l alla tomtgränser. Innanför den ramen bör respektive
fastighetsägare ordna sin tomt så att den passar in i den omgivande
miljön.
Området är relativt plalt. men det finns lågpartier och mindre slänter. Höjdsällningen inom fasligheterna anpassas så alt tomtmarken
ansluter till kringliggande mark på ett mjukt och naturli?t sätt utan
branta slänter eller stödmurar.
TYPSEKTION 1 - INDUSTRIGATA
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Orienteri ngsskyltar
Vid Industrivägen norr om Dalbyvägen bör finnas en orienteringstavla
som i grova drag beskriver industriområdet. Vid infarterna från Industrivägen ordnas låga skyltar som informerar om befintliga företag
utefter den aktuella gatan.
Reklamskyltar
För att ge ett så enhetligt intryck som möjligt bör reklam- och företagsskyltar på byggnader placeras inom fasadytan.

Entreer
Industrigatorna. vilka fungerar som entregator. utformas med åtta.
meters körbana och två meters gångbana på ena sidan.
Marken närmast gatumarken utförs med fem meter bred gräsbevuxen
zon i vilken en trädrad planteras. Denna förgårdsmark avslutas med
en häck. Eventuellt stängsel placeras innanför häcken.
Skyddsrum
Krav på skyddsrum föreligger.
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TRAFIK
Biltrafik
Kvarteren matas via industrigator från Industrivägen vilken är en
huvudgata.
Från riksväg 12 (Dalbyvägen},länsväg 108, samt Industrivägen
råder infarlsförbud.
Gäng-och cykeltrafik
Utefter Induslrivägens östra sida planeras ett gång-och cykelstråk.
Det ansluter i väster till ett huvudstråk via Kyrkbyn in mot Centrum
och till ett planerat stråk under länsväg 108 till ett planerat industriområde öster dörom. Dessa stråk knyts samman· med cykelstråk i
grönområdet.
Kollektivtrafik
I söder tangeras området av regionala busslinjer. På riksväg 12Dalbyvägen går bussar mellan Malmö genom Staffanstorp till DaIbySjöbo. På Järnvägsgatan - Industrivägen nordväst om området passerar bussar mot Lund.
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Teknisk försörjning
Huvudledningar för vatten och spillvatten finns längs Industrivägen.
Dagvattenförsörjningen måste ske mot norr. Ett nytt utjämningsmagasin anläggs i det centrala grönområdet på grund av begränsad
ledningsdimension nedströms.
I energiplanen för kommunen antagen av kommunfullmäktige 1987
förutsätts att området värmeförsörjs med naturgas.
I grönområdets södra del finns några större telekablar. Dessa kan
ligga kvar. Däremot måste en viss del av den telekabel som ligger
nordväst om rondellen flyttas ut i skyddsområdet utanför kvartersmarken.
En mindre kraftledning löper genom området fram till gården
Hemmestorp 3:4. Denna ledning skall tas bort.
I områdets södra del reserveras mark för en transformatorstation.

Administrativa frågor
Genomförandetiden är 10 år efter planens ikraftträdande.
För att ge området en enhetlig utformning mot industrigatorna
(entn§gator) är förgårdsmarken (fem meter närmast gatumarken)
besådd med gräs och trädplanterad. Förgårdsmarken avslutas med en
häck in mot fastigheten.Vid varje företags entre finns en företagsskylt
som utformas enhetligt för hela området. Kommunen ansvarar för
iordningställande och skötsel av förgårdsmarken på fastighetsägarens
bekostnad.

Helsingborg och Staffanstorp 1989-10-03 reviderad 1989-12-12
Arkitektura i Helsinborg AB

Staffanstorps ko;:run
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Stadsarkitekt

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 1990-03-26, § 32, har
genomförandetiden ändrats tillS år efter planens ikraftträdande.
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Detaljplan för
BRÅGARPS INDUSTRIOMRÅDE
i Staffanstorps tätort

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

ORGANISATORISKA FRAGOR
Tidplan
Planläggningsarbetet beräknas fortgå under hösten 1989.
I början av 1990 beräknas planen kunna antas av kommunfullmäktige.
Genomförandetid
Detaljplanen har en genomförandetid på tio år efter att den vunnit laga
kraft.
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för den allmänna plalsmarken och svarar
även för anläggning och underhåll av förgårdsmarken mot industrigator (entregator). Detta avses regleras I köpavtal mellan kommunen och köpare.
Gator, grönområden, teknisk försörjning
Projektering av gator, gång-och cykelvägar samt ledningar beräknas
påbörjas under hösten 1989.
ytbyggnaden av induslrigalor och ledningar utförs under våren 1990
i den södra delen och under hösten i den norra. Då anläggs även
utjämningsdammen.
Kvartersulbyggnaden beräknas påbörjas sommaren 1990 i den södra
delen:
Trädplantering utefter i försla hand Industrivägen bör påbörjas
snarast.
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning
Detaljplanens genomförande kräver fastighetsbildningsåtgärder.
Exploateringsmarken bör genom fastighetsreglering överföras till
kommunens fastighet Brågarp 6:1. Genom fastighetsreglering skall ca
19 ha av Brågarp 1:16 föras till Brågarp 6:1. Initiativ till detta kan
tas av kommunen eller av ägaren till Brågarp 1:16. Dessutom skall
genom fastighetsreglering av 4700 kvm av Hemmestorp 3:4 samt ca
2100 kvm av Hemmestorp 3:5 föras till Brågarp 6:1. Initiativ till
detta kan tas av kommunen eller Lunds Domkyrka.
Inom Brågarp 1:16 finns upplåten nyttjanderätt för telekabel. Rätten
att behålla dessa ledningar kan säkras genom ledningsrätt eller att ett
nytt nyttjanderättsavtal upprättas mellan Staffanstorps kommun och
Televerket.
Kvartersmarken kan genom avstyckning uppdelas i lämpliga enheter
för industri, kontor mm. Initiativ till detta kan tas av kommunen
eller den nye ägaren till resp styckningslott.
Rätt att nedlägga underjordiska ledningar för allmänt ändamål i kvartersmark kan tryggas genom upplåtelse av ledningsrätt.
Fastlghetsplan
Någon fastighetsplan behövs inte
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Kanslichef:
Gatuingenjör:
Parkingenjör:
Miljö o hälsov.chef:
Landskapsarkitekt:
Lantmätare:

Yngve Torräng
Hans-Göran Nilsson Slaffanstorps kommun
Lars Karlsson
"
Per Lundberg
"
Bengt Persson Larki Lund
Anders Håkansson

UPPLYSNINGAR OM PLANEN
Byggnadsnämndens expedition svarar på frågor om planen ,
telefon
046·251100

Helsingborg och Staffanstorp 1989-10-03. reviderad 1989-12-12
Staffanstorps kommun

Arkitektura i Helsingborg AB
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Stadsarkitekt

SAR

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 1990-03-26, § 32, har
genomförandetiden ändrats till 5 år efter planens ikraftträdande.
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