SAMRÅDSHANDLING
Planbeskrivning

Detaljplan för Västerstad Etapp 1
del av Hjärup 22:1 m fl
i Hjärup, Staffanstorp
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Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av
den första etappen av den nya stadsdelen Västerstad i
Hjärup samt den infrastruktur som behövs för bebyggelsen.
Planområdet ligger mitt i storstadsregionen i ett attraktivt läge vid stambanan mellan Malmö och Lund.
Läget ger kommunen goda förutsättningar att växa på
ett hållbart sätt, inte minst som attraktiv bostadskommun. Enligt kommunens översiktplan ”Framtidens
kommun - perspektiv 2038” är den viktigaste faktorn
som styr markanvändingen i kommunen närheten till
spårbunden kollektivtrafik. En stor del av den framtida befolkningsökningen planeras därför ske i Hjärup,
där det idag finns 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 en blandning av bostäder t ex
radhus, kedjehus, friliggande villor och flerbostadshus. Detaljplanen möjliggör även en förskola och
centrumkvarter med en stadsmässig utformning. Det
finns även en park med möjlighet till lekplats samt ett
parkstråk för dagvattenhantering.

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

Detaljplanen möjliggör för ca 730 bostäder fördelade
på ca 160 småhus och ca 570 lägenheter.

Planförfarande
Planen handläggs med utökat planförfarande och i
enlighet med Plan- och bygglagen 2010:900.
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Förutsättningar
Plandata
Planområdet ligger i västra Hjärup, väster om järnvägen och avgränsas i väster av Ynglingavägen. I norr
gränsar planområdet till det gamla industrifastighet
som ägs av Jakri AB och som idag används för friskvård och förskolverksamhet. I söder avgränsas planområdet av Lommavägen.
Planområdet berör följande fastigheter:
- del av Hjärup 22:3 som ägs av Skanska Mark och
Exploatering Nya Hem AB
- Hjärup 22:4 som ägs av Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB
- del av Hjärup 4:2 som ägs av Staffanstorps kommun
- del av Hjärup 4:159 som ägs av Trafikverket
- del av Hjärup 3:2 som ägs av en privat markägare
- samfälligheten Hjärup S:3.
- del av samfälligheten Hjärup S:1
Planområdet är 19 ha (19 000 kvm) stort.

Bebyggelse och kulturmiljö
Området omges av den sydvästskånska slättbygden,
som brukar kallas Lundaslätten. Det är ett öppet,
flackt mjukt böljande odlingslandskap vilket möjliggör långa utblickar mot närliggande orter. Landskapet
karaktäriseras av de öppna vidderna med korsande
vägar, trafikleder, kraftledningar och vindkraftverk
som tydliga inslag. Denna del av Lundaslätten, söder,
väster och norr om Hjärup bedöms enligt Länsstyrelsens naturvårdsprogram 2004, ha högsta värde med
avseende på terrängformer och landskapsbild.
Det i norr angränsande bostadsområdet Jakriborg, har
en karaktäristisk Hansainspirerad arkitektur där de
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Bilden visar planområdet.
Bilden till vänster visar
byggnaderna som tidigare
hyste Lundgrens Machinery. Bilderna nedan visar
det gamla stickspåret samt
marken där betongfabriken
tidigare stod. I bakgrunden
av bilden skymtar luftledningen samt den gamla
industrilokal som ligger i
anslutning till planområdet
i norr.

Planområdets södra del utgörs idag av jordbruksmark.
Upplevelsemässigt domineras området av betongfabrikens byggnader och traversbanor samt de vegetationsridåer som strukturerar området.
Verksamheter
Det finns ingen pågående verksamhet inom planområdet.
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Bomhög-Hjärup-Uppåkra
”Området utgör en rest
av det nu till stadslandskap exploaterade jordbruksområdet. De öppna
åkermarkerna och gamla
landsvägsallén, liksom
andra alléer och trädridåer,
är av betydelse för helheten
tillsammans med bymiljöerna.”
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Norra delen av planområdet utgörs av impedimentmark med högvuxet gräs. Längst i norr ligger ett
oanvänt stickspår till järnvägen som i öster ligger i
nivå med omgivande mark och sjunker sedan till ca
1,5 m under omgivande mark 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.
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Jakriborg
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Inom områdets västra del finns äldre industribebyggelse som idag som tidigare tillhörde Lundgrens machinery, men som idag används för etablering av Skanska
i samband med planförslagets genomförande.

Kulturmiljö/Historisk
bakgrund
I länsstyrelsen i Skånes kulturmiljöprogram för Skåne
redovisas särskillt värdefulla kulturmiljöer var av
två berör planområdet.
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På andra sidan järnvägen i
östra Hjärup finns skolor i
årskurserna f-9 och flertal
förskolor. Det finns även
en privat vårdcentral.

väge

Huvuddelen av planområdet utgörs av industrimark.
Skanska Prefabs industriområde upptog huvuddelen
av den industriella marken med en numera nedlagd
betongfabrik. Betongfabriken dominerade tidigare
området med stora byggnadsvolymer, hårdgjorda ytor
och traversbaner. Idag är fabriken riven.

Lundgren
machinery

inga

samt mindre butikslokaler.
Det finns även en större
friskvårdsanläggning.

Yngl

höga gavlarna gör att bebyggelsen uppfattas som ett
tydligt landmärke i landskapet. Väster om Jakriborg
finns ett gammal industriområdet.
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”På 1850-talet anlades
Södra Stambanan genom

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

Hjärups bymarker. En hållplats placerades längre
norrut än den 1909 uppförda järnvägsstationen Uppåkra. Till skillnad mot många andra platser uppkom
inte något egentligt stationssamhälle i anslutning till
järnvägen. Några mindre bostadshus och ett företag
var den enda etableringen.”

I anslutning till planområdet finns kommersiell service
i bostadsområdet Jakriborg där det finns en matbutik

”Uppåkra station och de få bostäderna intill är tidstypiska för tiden kring 1900.”

Planområdet markerat med vit streckad linje.

Södra stambanan (kulturmiljöstråk)
”År 1856 öppnade Skånes första järnväg mellan
Malmö och Lund.”
”Södra stambana var av stor betydelse för förbindelserna inom Sverige och är ett viktigt och levande
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dokument över järnvägsbyggande som fortfarande har
stor betydelse i den svenska infrastrukturen.”

Natur och grönstruktur
Landskap och vegetation
Landskapet inom planområdet är flackt och sluttar
svagt mot sydväst.
Det finns få träd inom planområdet i anslutning till
stationsbron i planområdets nordöstra del står två
stora ekar som anses ha ett stort bevarandsvärde.
Marken där ekarna står ska i samband med ombyggnaden av stambanan höjas mellan 1-4 meter och träden kan därför inte står kvar. I det forsatta planarbetet
ska undersökas om det finns ekonomisk och teknisk
möjlighet att flytta träden.
Södra delen av planområdet utgörs av åkermark.
Geoteknik
De geotekniska undersökningarna visar på byggnadstekniskt 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 lermorän, 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 undersökta 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 finkorniga sediment kan inte
uteslutas inom området.
En översiktlig geoteknisk undersökning har utförts
längs det planerade dagvattenstråket (Översiktligt
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PM Geoteknik. Sweco 2015-07-13). Grundläggningsförutsättningarna för planerat dagvattenstråk och
magasin bedöms som goda. Inom de delar av området
där lermorän finns vid nivå med planerade magasinsbottnar bedöms denna kunna fungera som tätande
skikt. I de fall magasins- eller dikesbotten skär genom
lermoränen så är jordlagren huvudsakligen öppna. En
kompletterande geoteknisk undersökning bör utföras
inför projektering av utjämningsmagasin.
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.
Fornlämningar
Planområdet södra del som utgörs av åkermark berörs
av arkeologi. Marken slutundersökts våren/sommaren
2017 och inga fler arkeolgiska utredningar krävs i
nuläget. Rapporten från utgrävningen är inte klar.

Trafik
Gång- och cykeltrafik
Området nås idag med gång- och cykel från västra
Hjärup via stationen och Pågavägen. Längs med Lommavägen söder om planområdet ligger cykelvägen som
går mellan Lomma och Hjärup. Det saknas gång- och
cykelvägar inom planområdet.
Kollektivtrafik
Planområdet har mycket god tillgång till kollektivtrafik då det ligger i direkt anslutning till tågstationen
i Hjärup som är en tågstation längs med stambanan
mellan Malmö och Lund.Från stationen går det även
beställningsbussar mot Staffanstorps tätort.
Biltrafik
Planområdet nås idag med bil från söder via Lomma-

Bilden ovan visar den för planområdet gällande detaljplanen H18.

(35-50 bostäder/ha) och en mer varierad boendemiljö
(15-30 bostäder/ha) i den västra delen av Västerstad.

Bilderna intill visar översiktsplanens markanvändningskarta med planområdets placering markerat med vit
streckad linje.

Störningar och risker
Planområdet är utsatt för buller från tågen på järnvägen samt från biltrafiken på Ynglingavägen och
Lommavägen.

Totalt redovisar översiktsplanen en utbyggnad av
Hjärup med cirka 3 000 nya bostäder och 1 200
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 stickspåret ligger visar grönplanen en framtida grönstruktur.
Gällande detaljplaner
Planområdet är detaljplanelagt i Detaljplanen Hjärup
22:1 m fl (H18) som antogs av 1994-08-10. Planområdet är detaljplanelagt huvudsakligen för cementfabrik
och kontor. Det gamla industriområdet norr om planområdet är i samma detaljplan planlagd för ickestörande industri, kontor och utbildning.

Det går farligt gods på stammbanan.

Tidigare ställningstagande
vägen och Ynglingavägen och norr ifrån från Jakriborg via Allégatan i norr.

Teknisk försörjning
Vatten och spillvatten
Bebyggelsen inom planområdet är kopplade till kommunens VA-nät.
Dagvatten
Delar av planområdet ingår i dikningsföretaget
Vinstorp-Lomma 1943.
El och uppvärmning
Inom området finns gasledningar ägda av Eon. Kraftringen är elnätsägare.

Riksintressen
Södra stambanan och europabanan är av staten utpekade som riksintressen för kommunikation enligt MB
3 kap 8.
Översiktsplan/Framtidens kommun
Kommunens översiktsplan framtidens kommun - perspektiv 2038 antogs av kommunfullmäktige 2009-1130 och auktualitetsförklarades av kommunfullmäktige
2011-10-24. Översiktsplanen som är kommunens
framtidsvision visar en fördubblad befolkning i kommunen där utbyggnaden är koncentrerad till kollektivtrafiknära 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

Grönplan
I Staffanstorps Grönplan från 2010 finns 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 samhället. Det väst-östliga stråket kompletteras med gröna
länkar i nord-sydlig riktning som består av tvärgående
grönstråk som fungerar som gröna kilar i bostadsområdena. Dessa kan utvecklas till viktiga gröna länkar
som fortsätter ut i det öppna jordbrukslandskapet,
men även som viktiga målpunkter för de olika bostadsområdena. ”
Tillgänglighet
Kommunens ”Handikappolitiskt program” (antaget
av KF nov 2000) ska tillämpas vid utbyggnaden av
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orten. Tillgänglighet till och inom de blivande bostäderna omfattas av plan- och bygglagens bestämmelser
om tillgänglighet, vilket bevakas i bygglovsskedet.
Ombyggnad av stambanan
I samband med utbyggnaden av Södra stambanan har
följande detaljplaner utarbetats:
• Detaljplan för Spårområdet (KF 2016-03-21)
• Detaljplan för Stationsbron (KF 2016-04-25)
• Detaljplan för Banvallsvägen (KF 2016-04-25)
• Detaljplan för Vragerupsvägen (KF 2016-04-25)
Ombyggnaden av stambanan beräknas vara färdig år
2024.
Gällande järnvägsplan Flackarp-Arlöv, fyra spår har
tagits fram och fastställts av Trafikverket 2015-08-31,
samt reviderats 2016-03-23.
Planprogram
Detaljplanen har föregåtts av planprogrammet Program till detaljplaner - Västerstad som godkändes av
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-12-02.
Stadsdelen ska enligt planprogrammet erbjuda ett
varierat boende med tydlig miljöprofil i ett stationsnära läge. Inom centrumområdet och längs delar av
centrumgatan föreslås en funktionsblandad stad med
en hög andel flerbostadshus och med handels- och
kontorsverksamheter närmast järnvägen. Bebyggelsen 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 befolkningstillskott på 2 000 - 2 500 personer.

Bild från förfrågningsunderlaget för fyrsrspårsombyggnaden av järnvägen Malmö Flackarp framtagen sv Sweco över
stationsbron i Hjärup.

Handels- och servicefunktioner föreslås etableras i ett
tidigt skede i anslutning till stationen. Förskolor tillkommer etappvis under områdets utbyggnad. Nuvarande skola och förskolor kan på sikt ersättas av nya
anläggningar norr 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
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redovisades i en separat miljökonsekvensbeskrivning
som stöd för kommande detaljplaner.
Detaljplan för del av Hjärup 7:1 m fl, Västerstad Skelettplan samt detaljplan för del av Hjärup 22:1 m
fl, Västerstad Etapp I
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade
2015-04-08 att uppdra till stadsbyggnadskontoret att
utarbeta förslag till detaljplan för Västerstad Skelettplan samt Västerstad Etapp I. 2015-12-02 tog nämnden beslut om att låta sända ut Västerstad Skelettplan
på samråd och 2016-11-09 tog samma nämnd beslut

om att låta sända ut Västerstad Etapp I på samråd.
Sedan dess har ett omtag gjort och de två detaljplanerna har slagits ihop och det område som var tänkt
att utgöra Etapp II har inkluderats i den detaljplan
som nu går under namnet Detaljplan för del av Hjärup
22:1 m fl Västerstad Etapp I.

Bilden ovan visar planförslaget i planprogrammet för
Västerstad.
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Planförslag

Planområdet

Planförslaget i korthet
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Detaljplanen är den första etappen av bebyggelsen i
Västerstad.
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Det norra kvarteret kan komma att rymma en livsmedelsbutik i gatuplanet mot järnvägen samt mindre
lokaler som kan kompletera den större butiken. Den
bakre delen av kvarteret är tänkt att rymma lokaler i
bottenvåningen och bostäder eller centrumverksamheter i de övre våningarna. Eftersom den omgivande
gatumarken sluttar 4 meter från stationsbron i kvarterets nordöstra del ner till kvarterets västra del så är
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Centrumkvarter
De två kvarteren närmast stationsbron i nordöst
är planerade med huvudanvändingen centrum och
bostäder. De kompletteras med en bestämmelse om
parkering i bottenplan och/eller källargarage. Syftet
med kvarteren är att möjliggöra en för stadsmässig
centrumbebyggelse med en flexibel användning som
möjliggör för verksamheter som kan skapa liv i centrum såsom butiker, restauranger, kontor, ickestörande
verksamheter, vårdcentral, vårdboende och hotell.
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Bebyggelse
Bebyggelsen i planområdet ska präglas av en stadsmässig småstadsstruktur.
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Detaljplanen möjliggör ca 160 småhus och ca 570
lägenheter. Totalt ca 730 bostäder i ett blandat utförande av lägenheter, radhus, kedjehus och friliggande
villor. Planen möjliggör även centrumbebyggelse i
kvarteren mot stationsområdet, samt för en förskola.
Inom planområdet möjliggörs även för detaljplanens
genomförande nödvändig infrastruktur som gator,
parker, dagvattenfördröjning och bullerskydd mot
trafik.
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Bilden ovan visar det norra centrumkvarteret sett norr ifrån som tydligt visar hur kvarteret sluttar 4 meter i höjd. Bild från Sweco/Metro arkitekter (141001).

nockhöjden på kvarteret satt i meter över havet, för
att underlätta uträknandet av nockhöjden i bygglovsskedet. I det sydvästra hörnet av kvarteret är det
viktigt att det ligger lokaler med entréer ut mot torget
för att skapa liv på torget.
Delar av bottenvångarna i de två centrumkvarteren
har en tvingande bestämmelse om att för bottenvåningen gäller nedast användingen centrum för att det
ska finnas lokaler mot gatan i de delar av kvarteren.
Syftet med bestämmelsen är att skapa förutsättningar
för service och stadsliv i centrumdelen.
Kvarteren kompletteras med bestämmelse om att
parkering endast får anordnas i källargarage och /eller
i bottenvåning för att möjliggöra för tredimensionell
fastighetsbildning av parkeringsanläggning.
Bostäder och boendeformer
Västerstad Etapp 1 ska utvecklas med en varierande
bebyggelse och med en bredd av boendeformer. Friliggande villor och kedjehus ska blandas med radhus och
flerbostadshus. Alla kvarter medger även användingen
centrum för att möjliggöra för ickestörande centrumverksamheter som huvudsakligen är lokaliserade i
bottenplan. Exempel på typ av verksamhet kan vara

närbutik, kontor eller frisörsalong i bottenvåningen
på ett flerbostadhus, men det kan även vara icke störande bostadsanknuten verksamhet i mindre omfattning i ett småhus.

Bild ovan är framtagen av Arkitektlaget (på uppdrag av
Skanska) och visar småhusbebyggelsen i västra delen av
planområdet.

Längs Armeringsgatans östra del ges möjlighet att
uppföra lite högre och tätare bebyggelse som kan
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innehålla viss verksamhet som inte är störande för sin
omgivning. Entréer till bostäder såväl som verksamheter ska vara vända mot gatan för att bidra till ett
levande, attraktivt gaturum. Högsta tillåtna nockhöjd
på 20 meter motsvarar en byggnad på 4-5 våningar.
Syftet med bestämmelsen om en lägsta byggnadshöjd
på 12 meter är att få en bebyggelse som är minst fyra
hela våningsplan, som i sin tur bidrar till en stadsmässighet i den del av planområdet som ligger nära
stationsmiljön.
I övriga delar av planområdet föreslås lägre bebyggelse, huvudsakligen grupphusbebyggelse i form av
friliggande villor, radhus och kedjehus. Mot Armeringsgatans västra del föreslås gatan kantas av radhus
med entréer mot Armeringsgatan. Småhusbebyggelsen
har en högsta tillåtna byggnadshöjdshöjd på 10,5 m
vilket motsvarar 1-3 våningar höga hus.
Förgårdsmark och tillgänglighet
Flerbostadshusen ska placeras med långsida mot gata
eller torg högst 1,5 meter från fastighetsgräns. Syftet
med bestämmelsen är att säkerställa en stadsmässig
kvartersbebyggelse där en koppling mellan gata och
byggnad är tydlig. Tillgänglighet till byggnad såsom
eventuell ramp till entré lösas på kvartersmark. Dörrar
får inte slås upp över allmän plats.
Gestaltning
Bebyggelsen i planförslaget föreslås få en stadsmässig
utformning. Fasadmaterial ska utgöras huvudsakligen
av puts, tegel eller stenmaterial för att knyta an till
den lokala byggnadstraditionen. Mindre inslag av trä
tillåts, exempelvis kring entré- och balkongpartier.
Komplementsbygggnader får ha fasader i träpanel eller
skivmaterial.
Burspråk och balkonger får kraga ut max 1,5 meter
från fasad och inte ut över allmän plats. Syftet med bestämmelsen är att minska upplevelsen av att balkong-
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Bild ovan är framtagen av Arkitektlaget (på uppdrag av Skanska) och visar en vy över Armeringsgatan mot Ynglingavägen.

erna hänger över huvudet på passerande fotgängare
och cyklister samt att minska risken för konflikter med
fordon och gatuplanterade träd.
Förskola
I korsningen Armeringsgatan/Allévägen finns ett
kvarter med beteckningen SBC1D (förskola, bostad,
ickestörande centrumverksamhet samt vård). Tomten
bedöms kunna innehålla tillräckligt mycket friyta för
att kunna rymma en förskola med upp till fem avdel-

ningar, då friytan är räknad på 30 kvm/förskolebarn.
Förskolan är tänkt att ligga i de två lägsta våningarna i en byggnad med en byggrätt på upp till 20 m
i nockhöjd. Möjlighet finns att kombinera förskolan
med vårdboende och trygghetsboende då båda dessa
verksamheter ryms inom användningarna bostad och
vård. Förskoletomten har även fått en centrumbestämmelse för att underlätta för utnyttjande av bebyggelsen
även utanför förskole- och skolverksamhetens vanliga

öppetider. Tomten är ca 8900 kvm stor. Besöks- och
personalparkering för förskolan placeras lämpligen
med infart från Allévägen eller Stenavägen så att den
nås från allmän platsmark och att trafiken inte behöver belasta de mindre bostadsgatorna.

Grönstruktur och platser
Parker, rekreation och lek
Längst i norr föreslås ett smalt parkstråk i östvästlig
riktning. Stråket är tänkt att fungera som ett trädkantat gång- och cykelstråk som ska koppla samman västra Hjärup med stationen och östra Hjärup.
Stråket är bredare längs med vissa sträckor för att där
möjliggöra mindre vistelseytor som kan fungera som
kvartersparker.
Mitt i planområdet norr om Najaregatan föreslås en
stadsdelspark som ska kunna fungera som en samlande möteplats för hela Västerstad den dag hela stadsdelen är utbyggd. Parken är ca 9500 kvm stor och har
ett bra läge för en stor lekplats.
Parkstråket i planområdet sydöstra del som sträcker
längs med järnvägen och Lommavägen ska rymma
ytor för dagvattenfördröjning, bullerskydd mot järnvägen och Lommavägen samt en buffertszon avseende
risk från stambanan. Parken är även tänkt att innehålla motionsstråk och viss rekreation.

Kartbilden visar en visionsbild för ett fullt utbyggt Västerstad.

Separerade gång- och cykelvägar
Föreslagna i denna detaljplan
Föreslagna i angränsande detaljplaner
och planprogram.
Korsningar som föreslås få trafiksäker
hetshöjande åtgärder i denna detaljplan

Platser och torg
I det norra centrumkvarterts sydvästra hörn föreslås
ett torg med stadsmässig utformning som ska fungera som en samlande mötesplats för både Västerstad
som stadsdel och Hjärup som ort. Det är viktigt att de
byggnader som vänder sig mot torget har sina entréer
mot torget och att det finns verksamheterr i bottenvåningarna för att stödja torgets roll som stadsmässig
och inbjudande mötesplats.
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Gatusektionerna ovan visar hur de olika gatorna är tänkta att utformas.
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Förslag till gatunamn
Allévägen
Ameringsgatan
Stenavägen
Ballastgatan
Betonggatan
Cementgatan
Sandgatan
Prefabgatan

Utformning av gator
Längs med de större gatorna Armeringsgatan, Allévägen, Prefabgatan, Betonggatan och Stenavägen föreslås
separata gång- och cykelvägar. Gång- och cykelvägen
på den södra sidan av Stenavägen planläggs i nästkommande detaljplaneetapp för att möjliggöra för
utfartsförbud mellan gatumarken och kvartersmarken
då ett utfartsförbud inte får placeras i detaljplanegräns.
På övriga bostadsgator både för de som ligger på allmän plats och de som ligger på kvartersmark föreslås
gång- och cykeltrafik i blandtrafik. De ytor på storkvarteren som är prickade i anslutning till parkmark
avses att utformas som gator.

Najaregatan

I de gatuhörn där gång- och cykelväg möter en annan
gång- och cykelväg är en hörnavskärning beståendes
av prickmark inritad på kvartersmarken i plankartan
för att förbättra sikten och öka trafiksäkerheten.
Längs med Ynglingavägen, Armeringsgatan, Allévägen
och Stenavägen föreslås trädplanteringar.

Vegetation
På grund av saneringsbehov inom området har bedömningen gjorts att ingen befintlig vegetation kan
sparas i den norra delen av planområdet. Då vegetationen i södra delen av planområdet främst består av
poppel har bedömningen gjorts att bebyggelsen inte
ska anpssas efter befintlig vegetation då poppel är ett
kortlivat träd som utan förvarning kan släppa stora
grenar och är därför i de flesta fall inte lämpliga parkträd. Planförslaget innebär 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 och omhändertagen miljö.

Trafik
Övergripande struktur
Området kommer framförallt att trafikmatas från
Ynglingavägen men även till viss del via den framtida
stationsbron och Allévägen.
Via Armeringsgatan, Stenavägen och Allévägen är trafiken tänkt att silas ner på de mindre bostadsgatorna.
Större delen av småhusen kommer att ligga i storkvarter, dvs de kommer att ligga ut mot gator som inte är
allmän plats där kommunen är huvudman utan privat
ägda gator. Tanken är att dessa mindre gator ska vara
knäckta för att minska sikten och på så viss skapa en
småskalig och trevlig miljö som ska hålla hastigheter
på trafiken nere.

Parkering, utfarter och varumottagning
Antalet parkeringsplatser för bilar som ska finnas i
området regleras av Staffanstorps kommuns parkeringspolicy och parkeringsnorm. Kommunens ambition är att minska bilresandet och öka andelen resor
med hållbara färdmedel som kollektivtrafik och cykel.
Kommunens parkeringsnorm ska följas vid bygglovsgivningen. Då planområdet har mycket god tillgång
till kollektivtrafik finns möjligheter att genom mobility
management-åtgärder reducera mängden parkeringar.
Boendeparkering ska lösas på kvartersmark.
Gästparkering för flerbostadshusen och inom storkvarteren ska lösas inne på kvartersmark. I övrigt
finns möjlighet att anlägga viss gästparkingen längs
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tik kan kan lösas på allmän plats med de längsgående
parkeringar som det finnsmöjlighet att anlägga.
Varumottagning för dagligvaruhandel ska lösas på
kvartersmark.
vatt
e

nde

lare

anslutning till
dikningsföretag

Bild ovan från planprogrammet som visar principerna
för avledningen av dagvatten från hela planprogramsområdet.

med Armeringsgatan som har längsgående parkeringsplatser på båda sidor av gatan, samt Stenavägen och
Allévägen som har möjlighet till längsgående parkering på ena sidan.
Syftet med utfartsförbud i kvartersgräns är att inte
tillåta direktutfarter från småhusbebyggelsen. Utfart
mot gata som är allmän plats ska ske via en samlad
parkeringsanläggning eller via en uppsamlande gata på
kvartersmark.
Besöksparkering för förskola och andra större verksamheter som t ex en dagligvaruhandel ska lösas på
kvartersmark. All personalparkering ska lösas på
kvartersmark. Mindre del av besöksparkeringen till
butiker och verksamheter som frisör och blomsterbu-
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Teknisk försörjning
VA
Planområdet kommer att ingå i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Nya anslutningar
för vatten och spillvatten byggs i samband med ombyggnaden av stambanan. Det saknas idag spillvattenkapacitet för den i planförslaget föreslagna bebyggelsen vilket innebär att genomförandet av detaljplanen
är beroende av ombyggnaden av stambanan, då det
i samband med detta projekt kommer att läggas nya
ledningar som ökar kapaciteten.
Dagvatten
Planområdet kommer att ingå i kommunens verksamhetsområde för dagvatten. Dagvattnet som alstras
inom planområdet kommer att släppas till dikningsföretaget Vinstorp - Lomma av år 1943. Avrinningen till
detta är juridiskt reglerad i dikningsföretag och uppgår 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 kommer
dagvattnet att fördröjas i utjämningsmagasin längs
med spårormådet och Lommavägen.
Planområdets dagvattensystem dimensioneras utan
lokala fördröjningsåtgärder. Istället leds dagvattnet i
ledningar till utjämningsmagasin.
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 fordon för avfallshämtning ska kunna framföras
utan backande rörelser. I annat fall får avfallshämtningen lösas med ett för flera bostäder gemensamt
miljöhus.
Det finns möjlighet för en återvinningsstation längs
med södra delen av Ynglingavägen.
El, uppvärmning etc
Området planeras för fjärrvärme av nätägaren Kraftringen. Fjärrvärmen dras från Lomma via Ynglingavägen. Småhusen försörjs via fjärrvärmepumpstationer
medan flerbostadshusen i de flesta fall bör kunna
kopplas direkt till huvudledningen. Totalt för hela
Västerstad beräknas tre stycken sådana behövas och
de bör placeras centralt i småhusbebyggelsen. Denna
detaljplan kommer att försörjas via en fjärrvärmepumpstation i den norra delen av planområdet vilket
möjliggörs av en E-bestämmelse för teknisk användning där. Flerbostadshusen kommer att kunna kopplas
direkt till huvudledningarna i fjärvärmenätet och behöver inte vara beroende av fjärrvärmepumpstationer.
För planprogramsområdet förväntas minst tre dubbla
elnätstationer behövas för elförsörjningen av området
enligt nätleverantören Kraftringen. Det finns idag en
nätstation i anslutning till planområdet. Inom denna
detaljplan behövs ytterliggare en nätstation som
föreslås placeras i stadselsparken. En tredje nätstation
kommer att behöva lokaliseras i den kommande detaljplanen för Etapp II när utbyggnaden av Västerstad
fortsätter.

Trafikbuller
Västerstad kommer att påverkas av trafikbuller från i
första hand järnvägstrafiken på Södra stambanan men
även från biltrafiken på Lommavägen, Ynglingavägen
och Armeringsgatan.

Bullerskydd mot järnvägen
I samband med planeringen av Västerstad har en trafikbullerutredning genomförts (Västerstad Trafik- och
bullerutredning, Sweco 2019-01-23 ). Syftet har i första hand varit att klarlägga behovet av bullerskyddsåtgärder längs järnvägen och Lommavägen. Inom den
norra delen av området mot järnvägen har förutsatts
olika typer av byggnader med verksamheter som
skärm mot den innanför liggande bostadsbebyggelsen.
Bullerskyddskärmen ligger här i direkt anslutning till
järnvägen och skärmens höjd har beräknats till cirka
8,5 meter över rök.
Inom avsnittet söder därom gränsar bostadsbebyggelse
mot järnvägen varför ett större avstånd har förutsatts
till järnvägen. Bullerskyddsskärmen utformas här som
en bullervall kompletterad med en cirka 2 meter högt
plank på krönet. Skärmens totala höjd har även här
beräknats till cirka 8,5 meter över rök förutsatt att
bostadsbebyggelsen blir belägen cirka 70 meter från
närmaste spårmitt.

mot norr föreslås att bullervallens höjd begränsas till
1,5 meter.
Bullerskydd mot Ynglingavägen
Avståndet mellan körbanans kant och kvartersgränsen
för bostadsbebyggelsen har i beräkningen förutsatts
vara cirka 9,5 meter. Gällande bullerriktvärden kan
innehållas om en sammanhängande bebyggelseskärm
förläggs med smal förgårdmark mot Ynglingavägen
och att uteplatserna förläggs på den avskärmade
sidan. I det fall byggnaden placeras indragen på
tomten och uteplatsen förläggs mot gatan förutsätts
bullerskyddsåtgärder för att klara gällande riktvärden
utomhus. Detta kan ske genom en 2 meter hög bullerskärm placeras på kvartersmarken i fastighetsgränsen
mot gatan.

Marken väster om bullervallen och skärmen föreslås
planläggas som PARK medan marken öster om som
T. Detta eftersom området öster om skärmen inte är
järnvägsområde och ägs av Trafikverket och inte är
lämpligt för vistelse samt lämpligen bör driftas av
Trafikverket.
Bullerskydd mot Lommavägen
I de tidigare trafikbullerberäkningarna har en 1 meter
hög bullervall förutsatts längs vägens norra sida mellan körbanan och gång- och cykelvägen. Det nu aktuella förslaget innebär en anpassning till Trafikverket
vägplan så att gång- och cykelvägen förläggs närmast
körbanan. Detta innebär att bullerskyddsvallen kommer på ett större avstånd från trafiken vilket i sin tur
innebär att vallen, för att ge samma effekt, måste
göras högre än vad som tidigare förutsatts. För att
behålla möjligheten till utblickar från Lommavägen
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Konsekvenser av planförslaget
Undersökning av miljöpåverkan
För detaljplaner ska kommunen undersöka om planens genomförande kan antas innebära betydande
miljöpåverkan och en strategisk miljöbedömning
därför ska göras enligt 6 kap 11 § miljöbalken. Denna
undersökning 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) där en ny stadsdel föreslås på just denna plats.
• Planförslaget ökar möjligheterna för fler att bo i ett
kollektivtrafiknära läge 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 innebär en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3 § miljöbalken och 4 kap 34 § planoch bygglagen och en strategisk miljöbedömning har
inte upprättas.
En separat miljökonsekvensbeskrivning (daterad
2015-12-02) har upprättats i samband med framtagandet 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 målsättningarna i den kommunala och regionala planeringen. Utnyttjandet av det goda kommunikationsläget
stödjer kollektivtrafiken, bidrar till en hållbar samhällsutveckling och stödjer därmed stambanan som
riksintresse för kommunikation. Området belastas av
bullerstörningar från järnvägstrafiken och trafiken på
de omgivande större vägarna. Planerade skyddsåtgärder ska genomföras så att gällande bullerriktvärden
innehålls.
Trafiken med farligt gods på järnvägen innebär risker
för närmiljön. Sänkningen av järnvägen ska tillsammans med planerade riskreducerande åtgärder inom
området innebära att acceptabla riksnivåer uppnås.
Föreslagen dagvattenhantering bedöms minska riskerna för överskridande av miljökvalitetsnormerna för
ytvatten.

Övriga bedömda aspekter bedöms få inga eller försumbara 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 varierat
utbud av boende och service. Det kommer även att ge
västra Hjärup mötesplatser på allmän platsmark vilket
idag till stor del saknas. Genomförandet av 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 förbättra
rörelsestråket till den förskola som idag finns 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 fler anledningar
för boende på båda sidor om järnvägen att röra sig till
den andra sidan.

Utgrävningen och borttagningen av den påträffade
fornlämningen innebär att värdet delvis går förlorat
samtidigt som lämningarna dokumenteras och kunskapen om landskapets historia förbättras.

Natur- och kulturvård

Ianspråktagandet av högvärdig jordbruksmark får
negativa konsekvenser för den långsiktiga resurshushållningen. Hög täthet och gott markutnyttjande samt
planerad omvandling av äldre industrimark kompenserar till viss del de negativa konsekvenserna.

Hushållning med naturresurser
Tre hektar jordbruksmark kommer i och med planens
genomförande att tas i anspråk (totalt tas tio hektar
jordbruksmark i anspråk inom hela planprogramsområdet). Förslaget innebär dock en relativt effektiv och
resurssnål markanvändning i anslutning till etablerad

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

Riksintressen
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte ha någon
påverkan för riksintresset för järnväg.

tätort med väl utbyggd kollektivtrafik och service, varför ianspråkstagandet av den aktuella marken bedöms
vara berättigat.

Hälsa och säkerhet
Buller
Regeringen har föreskrivit om en förordning avseende
riktvärden för trafi kbuller vid planläggning av nya
bostäder enligt plan- och bygglagens 2 kap, krav på
förebyggande av olägenhet för människors hälsa. Riktvärden (antagna av riksdagen 2015:216) som trädde
i kraft den 1 juni 2015, den 11 maj. 2017 (antagna
av riksdagen 2017:359) beslutade regeringen om en
höjning av riktvärdena i ovan nämnda förordning.
Riktvärdena som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur:
3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida
1. 60 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 anslutning 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 65 dBA ekvivalent
ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Förordning (2017:359).
4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1
ändå överskrids bör
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids 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. Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a

plan- och bygglagen (2010:900) gäller i stället
för vad som anges i första stycket 1 att minst ett
bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en
sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden.
5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå
som anges i 3 § första stycket 2 ändå överskrids, bör
nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00
och 22.00.

Den tekniska delutredningen för buller (Västerstad
Trafik- och bullerutredning, Sweco 2019-01-23 ) 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 Armeringsgatan, Allévägen och Najaregatan.
Utan särskilda åtgärder kommer riktvärdena riskeras
att överskridas för delar av bebyggelsen.
Bullerutredningen förutsätter att bullerskyddet som
föreslås i detaljplanen.
Särskilld hänsyn tas till ljudmiljön på förskolans utomhusytor. september 2017 publicerade Naturvårdsverket ”Riktvärden för buller på skolgård från vägoch spårtrafik” (NV-01534-17). Följande riktvärden
gäller för skolgård:
50 dBA ekvivalentnivå för de delar av gården
som är avsedda för lek, vila och pedagogisk
verksamhet.
70 dBA maximalnivå för de delar av gården
som är avsedda för lek, vila och pedagogisk
verksamhet.
55 dBA ekvivalentnivå för övriga vistelseytor
inom skolgården

70 dBA maximalnivå för övriga vistelseytor
inom skolgården (Nivån bör inte överskridas
mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då skolgården nyttjas
(exempelvis 07-18).)
Delar av förskolans utemiljö klarar inte kraven och
behöver studeras närmare i det fortsatta planarbetet.
Bullerutredningen visar att det är möjligt att uppnå
en ljudmiljö för tillkommande bostäder enligt utbyggnadsförslag som klarar de riktvärden för fasadljudnivåer som anges i trafikbullerförordningen. Detta gäller
under förutsättning att bostadsutformning planeras
med hänsyn till trafikbullerförutsättningarna så att
bostäder där riktvärden för fasadljudnivåer överskrids
har tillgång till dämpad sida.
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. Utbyggnaden av Västra Hjärup innebär, trots
kollektivtrafikförsörjning och attraktiva gång- och
cykelvägar, en ökning av biltrafiken. Trafikökningen
bedöms dock som relativt liten och ingen risk för överskridande av miljökvalitetsnormerna för luft föreligger
inom området.
Syftet med miljökvalitetsnormerna för vatten är att
förbättra kvaliteten i yt- och grundvattenförekomster.
Utbyggnadsområdet kommer att anslutas till kom-
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munalt vatten och kommer därmed inte att belasta
grundvattenförekomsterna. Då marken består av lera
är risken för spridning av föroreningar till grundvattnet 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 fördröjning i framför allt öppna stråk är viktig för att inte
försämra vattenkvaliteten ytterligare. Sammantaget
bedöms miljökvalitetsnormerna för vatten inte påverkas negativt av planförslaget.
Markradon
All mark i kommunen betecknas som normalriskområde (10-40 kBq/m3). Exploatören ska vid bygganmälan redovisa radonmätningar för området. Byggnader
ska sedan uppföras med erfoderligt skydd. Grundkonstruktionen skall utföras radonskyddande motsvarande kraven på normal radonmark. Tätningar skall
göras runt rörgenomföringar.
Trafik
Fordonstrafik inom området medför gängse olycksrisker för oskyddade trafikanter. Gatumiljön utformas
i syfte att reducera dessa risker så långt det rimligen är
möjligt.
Översvämning
Marken innom Västerstad kommer att höjdsättas
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 huvudbyggnader.
Markförorerningar
Ett flertal miljötekniska markmiljöundersökningar har
tagit fram som visar på att det finns marföroreningar
inom planområdet. Den sista Kompletterande miljöteknisk markundersökning (Sweco, 2017-03-03) visar
en sammanställning av samtliga kända markföroreningar som framkommit i markmiljöundersökning-

arna.
Undersökningsresultaten från samtliga utförda undersökningar visar att det förekommer föroreningar i jord
över aktuella riktvärden i elva undersökningspunkter
av totalt 94 inom undersökningsområdet. Föroreningarna är i princip enbart kopplade till fyllnadsmassorna. Området bedöms, med de sammanlagt fem undersökningar som utförts, vara tillräckligt undersökt för
att beskriva föroreningssituationen.
Föroreningarna har delats in i sex områden efter
närheten till andra undersökninsgpunkter, påvisade
parametrar eller bedömt ursprung.

Markägaren har tillsammans med kommunens miljöförvaltning en dialog för hur området ska saneras.
Saneringen är påbörjad och ska enligt tidplanen vara
utförd under 2019 innan detaljplanen är antagen.
Undantaget är området i nordvästra delen av planområdet som berör den mark som tidigare tillhörde
Lundgrens machinery, då den befintliga byggnaden
med omkringliggande mark planeras att användas för
etablering vid projektets genomförande. Planbestämmelserna säkerställer att bygglov inte får ges för känslig markanvändning förrän marksanering av påvisade
föroreningar har kommit till stånd.

- Oljeförorening i naturliga jordlager vid punkt 1412.
Föroreningen avgränsades horisontellt i samband med
föreliggande undersökning.
- Tungmetaller i ytlig fyllnadsjord i södra området
(punkt 16110 och 16112) där byggställningar förvarats.
- PAH vid punkt 16106 och bly vid punkt 6 i ytliga
jordlager på uppställningsytan.
- PAH vid punkt 5, 1408 och 16121 söder om fabriksbyggnaden. Då det förekommer punkter med halter
avseende PAH under riktvärdena för KM mellan dessa
punkter bedöms påvisade föroreningar i punkterna
inte utgöra ett sammanhängande område.
- Kobolt i punkt 16115 och 16120a under fabriksbyggnaden.
- Tungmetaller i ytliga jordlager vid punkt 1602.
Den troligaste källan till föroreningen vid 1412 är
läckage eller spill från oljecisternen. Källan till de
höga tungmetallhalterna i söder kan härröra från
verksamheten och skrot som förvarats där. Platserna
där PAH påvisats kan härröra från diffusa nedfall från
tätortsmiljön eller asfalt. De höga halterna kobolt påvisades i ett kalkstenslager som utgör bärlager under
betonggolvet. I provet där höga tungmetaller påvisats
från punkt 1602 noterades ett rödfärgat skikt.
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Genomförande av detaljplanen
Organisatoriska frågor

Fastighetsrättsliga frågor

Tidplan och planprocess

Berörda fastigheter
Lagfarna ägare till de berörda fastigheterna är:

Uppdrag

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande
enligt 5 kap. PBL (2010:900).
Samråd kring detaljplaneförslaget pågår under det
första kvartalet 2019. Förslaget beräknas
kunna gå ut på granskning under hösten/vintern 2019
och sedan antas under första kvartalet 2020.
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark och
ansvarar för utbyggnaden av denna. Exploatören har
ansvaret för utbyggnaden inom kvartersmark.

Avtal
Kostnaden för utbyggnad av allmän plats både inom
och utanför planområdet ska regleras genom exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören. Exploateringsavtal skall vara tecknat innan detaljplanen
antas.
En förutsättning för antagandet av detaljplanen är
att avtal mellan exploatören och Trafikverket avseende utbyggnaden av bullerskyddet mot järnvägen är
tecknat.
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Hjärup 22:1 – Skanska Mark och Exploatering Nya
Hem AB
Hjärup 22:3 – Skanska Mark och Exploatering Nya
Hem AB
Hjärup 4:2 – Staffanstorps kommun
Hjärup 4:159 - Trafikverket
Hjärup 3:2 - privat markägare
Hjärup S:3 Hjärup 4:2, Hjärup 4:6, Hjärup 4:275
och Hjärup 4:276 är delägare.
Hjärup S:1 Mark inom Hjärup 22:3, 22:4 samt 3:2 samt S:1 och
S:3 som är utlagd som allmän platsmark ska genom
fastighetsreglering föras till, av kommunen ägd fastighet, Hjärup 4:2. Ersättningen för marken och kostnaden för fastighetsbildningen ska bekostas av exploatören. Detta ska regleras i exploateringsavtalet.
Exploatören ska lämna in ansökan till Lantmäteriet
om att överföra berörd del av Hjärup S:1 och S:3 till
kommunens gatufastighet Hjärup 4:2 då syftet med
samfälligheterna inte längre är aktuella.
Observera att kommunen har möjlighet att lösa
in mark som enligt en detaljplan ska användas för
allmän plats utan att avtal föreligger med fastighetsägaren, 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 överenskommelse, såsom exploateringsavtal, träffas.

Fastighetsbildning
Den mark som är utsatt till allmän platsmark ska
överföras till en av kommunen ägd fastighet. Exploatören ska ansöka om och bekosta denna fastighetsbildningsåtgärd.
För kvartersmark avses flera nya fastigheter bildas.
Exploatören svarar för att ansöka om och bekosta
erforderlig fastighetsbildning som är hänförliga till
indelning av fastigheterna i tomter, gemensamhetsanläggningar samt för bildande av servitut, ledningsrätter mm. Ansökan om fastighetsbildning ska göras hos
Lantmäteriet.
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. Gemensamhetsanläggningar på kvartersmark inom området ska förvaltas av en eller flera för ändamålet skapad samfällighetsföreningar.
För gator, gångar, parkeringar mm på kvartersmark
avses gemensamhetsanläggningar bildas. Gemensamhetsanläggningar på kvartersmark ska förvaltas av en
eller flera för ändamålet skapade samfällighetsföreningar.
Ledningsrätt, servitut med mera
I Allévägens sträckning genom planområdet har kommunen servitut för VA-ledningar. Servitutet kommer
att upphöra den dagen som detaljplanen vinner laga
kraft och då ledningarna ligger inom allmän platsmark.

Under utbyggnadsskedet av Södra stambanan har Trafikverket med stöd av järnvägsplanen nyttjanderätt till
brett markområde inom planområdet längs järnvägen
och Lommavägen.

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Plankostnaden, dvs. kostnaden för detaljplanearbete
och de utredningar inom planområdet som krävs för
framtagande av detaljplanen, t.ex. arkeologi, markmiljö- och dagvattenutredningar bekostas av exploatören.
Ramavtal och föravtal avseende dessa kostnader är
tecknat mellan kommunen och exploatören. Arbetet
med detaljplanen har föregåtts av exploatörens begäran om planläggning.
Exploateringsavtal
Kostnader för utbyggnad av allmän plats både inom
och utanför planområdet regleras genom exploateringsavtal. Exploatören ansvarar för utbyggnaden och
dess kostnader på kvartersmark Exploateringsavtal
ska upprättas mellan kommunen och exploatören
innan planen antas av stadsbyggnadsnämnden.

Tekniska genomförandefrågor
Utbyggnad av allmän plats
Kommunen ansvarar för utbyggnaden av allmän platsmark samt kommunala anläggningar inom Exploateringsområdet. Med detta avses att kommunen ansvarar för projektering och entreprenad för utbyggnad.
Geoteknik
En översiktlig geoteknisk undersökning av planområdet har utförts av Sweco 2015-07-13, Markteknisk
undersökningsrapport, Geoteknik (Mur/Geo). Exploatörerna ska utföra och bekosta mer detaljerade geotekniska undersökningar inför byggnation.

Markradon
En markradonundersökning kommer att utföras i det
fortsatta planområdet.
Grundkonstruktionen skall utföras radonskyddande
motsvarande kraven på normal radonmark. Tätningar
skall göras runt rörgenomföringar.
Vatten och avlopp
Hela planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Befintliga vatten- och
spillvattenledningar och anslutningspunkt finns i
anslutning till planområdet. Nya ledningar och servisledningar inom planområdet måste byggas. Anslutningsavgift för vatten och avlopp erläggs av exploatörerna enligt, vid anslutningstillfället, gällande VA-taxa.
Anslutningsavgiften debiteras när servisledningarna
anlagts.
En förutsättning för utbyggnaden av planområdet är
att spillvattenledningen under järnvägen mellan västra
och östra Hjärup läggs om i ett läge söder om Lommavägen samt att det byggs en pumpstation söder om
Lommavägen och planområdet kopplas till denna.
Detta kommer att göras i samband med Trafikverkets
utbyggnad av järnvägen till fyra spår.
Dagvatten
Dagvatten från området ska fördröjas i fördröjningsdammar väster om järnvägen och norr om Lommavägen. Kommunen ansvarar för dammarna som ligger på
allmän plats. Anslutningsavgift för dagvatten erläggs
av exploatören enligt, vid anslutningstillfället, gällande
VA-taxa. Anslutningsavgiften debiteras när servisledningarna anlagts.
En förutsättning för utbyggnad av området är åtkomst
av marken där utjämningsmagasin ska anläggas. Alternativt kan exploatören bekosta provisoriska lösningar.

Arkeologi
Fornlämningen Raä Uppåkra 37 undersöktes i sin
helhet under våren 2017. En arkeologisk utredning
genomförde 2008 som resulterade i att fornlämningen
avgränsades. En arkeologisk förundersökning genomfördes under hösten 2011 vars syfte var att fördjupa
kunskapen om fornlämningen och klargöra dess
innehåll, omfattning, datering, bevarandegrad och
vetenskapliga potential. Samtliga arkeologiska undersökningar betalas av exploatören.
Dikningsföretag
Fastigheten Hjärup 22:3 är deltagande i dikningsföretaget ”Vinstorp – Lomma av år 1943”. Kommunen kommer att efter utbyggnaden av området leda
dagvattnet till dikningsföretaget. Förutsättningarna för
detta kommer att regleras i en överenskommelse mellan exploatören, kommunen och dikningsföretaget.
Markmiljö
Exploatören bekostar sanering av marken innan detaljplanen genomförs.
Buller
Exploatören ansvarar för att anordna och bekosta
erforderliga bullerskydd. Bullerskydd ska uppföras på
kvartersmark.
Uppvärmning
Hela planområdet kommer att ha möjlighet till uppvärmning via fjärrvärme. ledningsnätet för fjärrvärme
planeras att kopplas från Lomma via Lommavägen
då det idag saknas tillgång till fjärrvärme i Hjärup.
Huvudman för ledningsnätet för fjärrvärme inom planområdet kommer att vara Kraftringen.
El
Huvudman för elnätet i området är Kraftringen Nät
AB. Eventuell omläggning av befintliga ledningar inom
området som krävs för planens genomförande ska
bekostas av exploatören.
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Befintliga ledningar
Exploatören bekostar omläggning av befintliga ledningar som kan komma att erfordras för exploateringsområdets utbyggnad. Arbetena ska samordnas
med berörda ledningsägare.
Brand
Tillgängligheten för räddningstjänsten samt brandvattenförsörjningen skall beaktas vid detaljprojekteringen av bebyggelsen.
Rivning
Exploatören äger alla befintliga byggnader inom
planområdet. Byggnaderna har rivits eller kommer att
rivas under genomförandet av detaljplanen.
Källare och underjordiska garage
Spill- och dagvatten ska pumpas upp till anslutningspunkten i marknivån. Infartsramper till källargarage
får inte anlägga under färdigt golvnivå. Exploatörerna
ska tillse att det inte kommer in ytregnvatten i källare/
underjordiska garage som kan orsaka översvämning
alternativt pumpa upp det dagvatten som rinner nedför garagenedfarten.
Parkering
Parkering för anställda, boende och besökande ska
anordnas på respektive fastighet enligt gällande parkeringsnorm eller i gemensamt parkeringshus. Viss del av
besöksparkeringarna kan anordnas på allmän plats.
Bygglovsavgifter
Bygglovsavgifter utgår enligt gällande taxa.
Avfall
Avfallshantering ska lösas i enlighet med gällande
avfallsföreskrifter.
Posthantering
Posthantering ska lösas i enighet med Post- och tele-
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styrelsens allmänna råd om övergripande riktlinjer för
utdelning av post.

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

Staffanstorp 2019-02-27

Anna Fogelberg
Planarkitekt, Staffanstorps kommun

