
Välkomna
Samrådsmöte kring förslag till översiktsplan
Framtidens kommun - Livsoas 2039



Varför har vi 
bjudit in till 
samrådsmöte?

• Informera om bakgrunden, 
planprocessen och om planförslaget

• Ge möjlighet att ställa frågor och bidra 
med idéer och kunskap



Översiktsplanen är ett av kommunens 
viktigaste strategiska dokument och det 
viktigaste för den fysiska planeringen då den 
anger hur vi ska utvecklas och använda våra 
mark- och vattenområden.

Översiktsplanen är vägledande för 
detaljplaner men också för bygglov.

Vad är en 
översiktsplan?Öp

Dp

Bygglov



Framtidens kommun - Livsoas 2039 som tar 
avstamp i vår förra översiktsplan, Framtidens 
kommun – perspektiv 2038, är mer än en 
översiktsplan.

Det är ett visionsdokument som vill berätta vad 
kommunen är – nu och i framtiden. Våra 
identitetsbärare fortsätter att bygga och bära 
kommunens identitet och hjälper oss att 
visualisera våra framtidsmål.

Vad är Livsoas 2039?



Parasollet 
Livsoas
• Varierat bostadsutbud
• Goda kommunikationer
• Attraktiva mötesplatser
• Kulturhistoriska, gröna och 

rekreativa värden
• Inspirerande företags- och 

föreningsliv



Nära till naturen!

Nu är det ännu närmare 
hem! Superbuss!

Trevligt stadsliv!



• skydda värdefull jordbruksmark 

• klara färdmedelsomställning 

• samhällsekonomiskt

Tätt och nära – för att:

• närhet skapar stadsliv



Kommunen

• Bostads‐ och 
stadsbebyggelse

• Starka 
kollektivtrafiksstråk

• Rekreationsstråk/
Grönstråk

• 39000 invånare 2039



Framtida 
bostadsbebyggelse



Framtida stadsbebyggelse



Starka kollektivtrafikstråk



Grönstråk/rekreationsstråk



Hjärup

• 3000 bostäder till 2039
• Stadsutveckling i västra Hjärup
• Ny vägkoppling mot 108, 

Flackarp och Lund
• Grön/blått stråk längs 

Alnarpsån
• Grön koppling mot Uppåkra



Nordanå

• Måttlig utbyggnad
• Småhus, radhus och inslag 

av flerbostadshus
• Förbättrad kollektivtrafik 

en förutsättning



Staffanstorp

• 3500 bostäder till 2039
• Förtätning inom tätorten
• Spårbuss/duospårvagn, regionbuss, 

lokalbuss
• Företagsetablering: Kronoslätt, 

Hemmestorp





Sammanfattning av MKB
Miljökonsekvensbeskrivning

Den nya ÖP:n bedöms kunna ge positiv påverkan på
• Naturmiljö
• Vatten
• Rekreation
• Trafik och Tillgänglighet
• Hälsa 

I övrigt Liten negativ eller Liten/mkt liten negativ konsekvens på 
• Luftkvalitet
• Risk och säkerhet
• Kulturmiljö
• Stads‐ och landskapsbild
• Buller



Process översiktsplan

Vår 2018 Sommar/höst 2019
17/6 – 4/10

Vår 2020 Höst 2020

KS 29/5



För samrådshandlingar och mer info:
staffanstorp.se/oversiktsplan



Stadsbyggnadsnämnden
Staffanstorps kommun

245 80 Staffanstorp

stadsbyggnad@staffanstorp.se

Synpunkter?
Skicka in till oss senast

den 4 oktober 2019


