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Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att möjliggöra för bebyggelse i form 
av vårdverksamhet, bostäder och centrumändamål 
inom del av fastigheten Hjärup 4:281. 

Planförslaget innebär att den södra delen av plan-
området bebyggs med vårdboende och trygghetsbo-
ende. Delar av bottenplan ska även möjliggöra för 
centrumändamål. Genom att planlägga för centru-
mändamål möjliggörs en flexibilitet i området för 
småskaliga verksamheter såsom kontor, frisör, café 
att etablera sig.

Planområdets norra delen av bebyggs med bostäder i 
form av grupphusbebyggelse såsom radhus, parhus, 

kedjehus eller friliggande enbostadshus.

Två infarter tillskapas från Ämnesvägen in till om-
rådet. Den södra av infarterna leder därefter vidare 
fram till Hjärupslundsskolan i väster.

I norra delen av planområdet föreslås en småskalig 
bebyggelse i form av grupphus i två plan med möj-
lighet till en indragen tredje våning. Grupphusen 
närmast Ämnesvägen vänder sina huvudentréer mot 
vägen.

I den södra delen av planområdet, i fonden mot 
Parkallén/Ämnesvägen föreslås en högre bebyggelse. 

Bebyggelsen är tänkt att gestaltas som en fondbygg-
nad och utgöra en pendang till Uppåkra kyrka i öster. 
Utmed Parkallén tillskapas i och med förslaget en 
visuell kontakt mellan Uppåkra kyrka och fondbygg-
naden i form av en tydligt siktstråk i landskapet.

I mitten av planområdet planeras det för parkering i 
dubbla rader för Hjärupslundsskolans verksamhet. 
Parkeringsområdet utformas med en trafikseparerad 
gångväg mellan bilarna och kantas av vegetation.

Planförfarande
Detaljplanearbetet sker med utgångpunkt från 
reglerna i plan och bygglagen (PBL 2010:900) i dess 
lydelse efter januari 2015. 

Med hänsyn till det allmänna intresset samt att för-
slaget inte är förenligt med intentionerna i kommu-
nens gällande översiktsplan handläggs detaljplanen 
med ett utökat planförfarande.

Planförslaget är dock förenligt med intentionerna i 
granskningsförslaget för kommunens nya översikts-
plan ”Översiktsplan 2020-2040” där området utpe-
kas som område för förtätning/stadsbebyggelse.



4

Förutsättningar

2010 började Östra Hjärup ta form med planeringen 
av Åretruntbyn och bestod då av kedjehus och 
fristående enbostadshus. Området fick en ny infart, 
parkallén, från Gamla Lundavägen kantad med träd-
planteringar och dubbelsidiga gång och cykelvägar. 

Utmed parkallén återfinns även en av Hjärups nyaste 
skolor, Uppåkraskolan (F-6). Skolan kantas på andra 
sidan parkallén av Hjärups IP som bedriver fot-
bollsverksamhet för barn och unga i Hjärup.

Öster om aktuell planområde planeras Hjärups 
senaste tillskott av bostäder, Hjärup NO 3. Bebyggel-
seformen kommer att bestå av villabebyggelse kantad 
av flerbostadshus utmed parkallén.

Plandata 
Planområdet är beläget i Hjärup som är en tätort i 
västra delarna av Staffanstorps kommun och beläget 
mellan Lund och Malmö.

Planområdet angränsar till villabebyggelse i norr, en 
högstadieskola i väster och Hjärups park i söder. 

Hjärups station för resenärer med buss och tåg är 
belägen längs södra stambanan, ca 500 meter väster 
om planområdet.

Fastigheten är ca 1 Ha till ytan och lagfaren ägare till 
fastigheten är Staffanstorps kommunfastigheter AB. 

Bebyggelse och kulturmiljö
Bostäder
Hjärup tätort bestod så sent som till 1950 mestadels 
av vidsträckta åkerlandskap. Enstaka gårdar fanns 
utplacerade i landskapet som än idag återfinns in-
sprängda bland modern bostadsbebyggelse.

Under 60-talet började Hjärup bebyggas med vil-
labebyggelse som fortfarande till stor del dominerar 
bebyggelsen i tätorten. Kompletterande villabebyg-
gelse i tegelutformning norr om planområdet stod 
färdigt under 90-talet.

Tidigt 2000-tal byggdes Hjärupslundsskolan som 
är Hjärups enda kommunala högstadieskola (7-9). 
Skolan är belägen i vad som kan anses som Hjärups 
geografiska mittpunkt omgiven av parkstråk och 
gång och cykelvägar.

Ovan: Moderna ked-
jehus i puts och tegel 
öster om planområdet

Vänster: Friliggande 
enbostadshus i tegel 
beläget norr om plan-
området.
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Offentlig och kommersiell service
Hjärup saknar i dag ett regelrätt centrum där daglig-
varuhandel finns och människor kan mötas. När-
maste handel och restauranger återfinns i Jakriborg 
beläget i västra Hjärup och väster om stambanan.

Skolutbudet i Hjärup består av en handfull förskolor, 
både privata och kommunala, tre låg- och mellan-
stadieskolor, (F-6) samt en högstadieskola, Hjärup-
slundsskolan (7-9).

Natur och grönstruktur
Landskapet i nordöstra delarna av Hjärup har fram 
till etableringen av Hjärupslundsskolan ca 2006, 
haft användningen som jordbruksmark. Marken har 
sedan dess förädlats genom bostadsbyggnation och 
offentlig service i form av Åretruntbyn, Uppåkrasko-
lan samt etableringen av Hjärups park. Hjärups park 
är tätortens senaste tillskott av parker och består av 
en 10 Ha stor park med ett stort utbud av aktiviteter. 

Förutom Hjärups park återfinns ett stenkast bort 
centrumparken med vattendamm, stora etablerade 
lövträd, klätterträd, lekplats med sandlåda, gungor 
och sittmöjligheter. I norra delen av Hjärup återfinns 
även Stinsgårdsparken med ett rosarium.

Ovan: Torgbildning väster om planområdet intill Hjä-
rupsskolan.

Nedan: Hjärupslundsskolan väster om planområdet
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Trädallé
Utmed planområdets västra och norra sida längs 
cykelbanan återfinns en trädrad (träd 1-24) bestående 
av lövträd (oxlar) placerade i rad. Oxlarna bedöms 
ha planterats i samband med Hjärupslundsskolans 
byggnation ca 2006. Samtliga träd har besiktigats 
där ålder, stamomfång, vitalitet på träden blivit fast-
ställda.

Syftet har varit att fastställa om träden har biotop-
skydd idag eller förväntas uppnå biotopskydd under 
planeringsfasen då oxlarna som står inom planom-
rådet måste avverkas för att möjliggöra planerad 
byggnation. 

För att denna trädallé ska falla in under biotopskyd-
det så behöver en av följande punkter falla in:

- Trädallén vara planterad som kompensation för en 
tidigare fälld biotopskyddad trädallé. I detta fall så är 
allén skyddad direkt oavsett ålder eller stamdiameter.
- Om träden har uppnått en ålder på 30 år går bio-
topskyddet in även om stamdiametern understiger 20 
cm/dm.
- Om 50% av träden i allén har ett stamomfång på 
20 cm/dm (63 cm omkrets) eller över i brösthöjd.

Rapportens slutsats är att inom 3 år skulle endast 3 
stycken träd kunna falla in under biotopskyddet med 
hänvisning till ett stamomfång på 20 cm. Antalet 
träd utgör då mindre än 50% av träden i allén varför 
biotopskyddet inte är aktuellt för oxslarna utmed 
planområdet.

Kompensationsplantering kommer dock ske inom 
planområdet genom planbestämmelse i plankartan.
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Rekreation och lek
Rekreationsmöjligheterna är goda i Hjärup och runt 
planerad bebyggelse. Hjärups park intill planområdet 
erbjuder möjligheter till sinnesro, träning och lek.

Pulkabackar återfinns utmed centrumstigen ett sten-
kast från planormådet. Inbäddad i befintliga villaom-
råden finns lekplatser med sandlåda och gungor.

Stinsgårdsparken med vattenlek och centrumparken 
inom erbjuder både naturlekplats med klätterträd 
som gungor och rutschkana inom 5 min promenad 
från aktuellt planområde.

Inom planområdet finns även en multisportarena som 
erbjuder bland annat fotboll, bandy och basket som 
aktivitet.

Då multisportarenan ligger inom exploateringsytan 
avses den att flyttas till närbelägen plats från Hjä-
rupslundsskolan. Exakt placering fastställs inom 
uppdraget för den nya detaljplanen för Åttevången, 
söder om aktuellt planområde och söder om Hjä-
rupslundsskolan. Den nya lokaliseringen av multis-
portarenan kommer att ta i beaktande närheten till 
Hjärupslundsskolan samt tillgängligheten från gång 
och cykelvägar.

Ovan: Fördröjningsdamm som utformats med broar 
och sittmöjligheter för rekreation. Nedan: Centrumlek-
platsen söder om planområdet

Ovan: Lekplats inbäddad bland bostäder i Hjärup. 
Nedan: Hjärups park söder om planområdet.
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Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns utpekade inom pla-
nområdet. En arkeologisk utredning (steg 1) och en 
arkeologisk förundersökning (steg 2) har genomförts 
på uppdrag av Länsstyrelsen efter samrådet. Utred-
ningarna konstaterade att inga avgörande fynd fanns 
inom fastigheten som därmed är fri att fortsätta med 
planläggning för planerat ändamål i form av vård, 
centrum och bostäder.

Trafik
Gång- och cykeltrafik
Gång och cykelstråken är väl utbyggda i Hjärups 
tätort och är i sin utformning trafikseparerad från 
motordriven fordonstrafik. Gång och cykelvägnätet 
tillhör det dominerande transportsättet i de centrala 
delarna av Hjärup.

Planområdet nås via befintliga gång och cykelvä-
gar i området. I de konfliktpunkter där gång och 
cykelnätet korsar en bilgata har de senare utformats 
med hastighetsreducerande åtgärder, ofta i form av 
platågupp.

Kollektivtrafik
Inom 1 km från planområdet finns två linjehållplat-
ser för kollektivtrafik, busslinjer 130 (Malmö-Lund) 
samt busslinje 102 (Staffanstorp-Hjärup) varav den 
sista ges i form av beställningstrafik. Hållplatsläget 
för busslinje 102 finns inom planområdet och är 
utformad med en trafikskylt placerad i vägkant.

Biltrafik
Hjärup är under sin stora expansion på 1960-1970 
uppbyggd med sk. SCAFT-planering för den motor-
drivna fordonstrafiken. Strategin innebär att motor-
trafiken är hänvisad till rundkörning utanför tätorten 
för att nå målpunkter inom tätorten. 

Senare förtätningsprojekt i nordöstra Hjärup från-
gick denna planeringsstrategi och anammade istället 
en strategi om ett sammanlänkat gatunät med syfte 
att filtrera trafiken i området sk. space syntax. Strate-
gin innebär att korta avstånd och fler vägar ska vara 
möjliga att välja för att nå målpunkter inom tätorten.

Planområdet nås via Ämnesvägen i norr samt kom-
mer på sikt att nås från Parkallén i sydost efter 
färdigställandet av Hjärup NO3. 

I trafikmätning genom slangmätning från 2017 har 
Ämnesvägen/Griffelvägen en medeltrafik på 880 for-
donsrörelser per dygn (ÅDT). Mätningen anses vara 
en normal till låg trafikmängd för en uppsamlings-
gata i ett villaområde med tillhörande verksamheter i 
form av förskola och högstadieskola. 

Att jämföra med Klockaregårdsvägen i Hjärup som 
har liknande förutsättningar i form av renodlad villa-
gata med måltrafik till skolverksamhet. Årsdygnstra-
fiken på klockaregårdsvägen uppmätts 2017 till 1120 
fordonsrörelser per dygn (ÅDT).

Parkering
Inom fastigheten finns idag ett 40-tal befintliga 
bilplatser avsedda för personal och besökande till 
Hjärupslundsskolan samt Trädgårdslundens förskola. 

Behovet av bilplatser för personal och besökare kvar-
står i samband med planerad byggnation och kom-

mer att beaktas i planarbetet.

Teknisk försörjning
VA
Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde 
för vatten, spillvatten och dagvatten. 

Dagvatten
Dagvatten kommer att anslutas till planerat lednings-
nät utmed parkallén och avses att fördröjas i en av 

Markanvändning för planområdet utpekat som framtida 
fritidsanläggning

Planområdet markerat i gällande översiktsplan 2038
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kommunen anlagd dagvattendamm inom Hjärups 
park.

El och uppvärmning
Planområdet ansluts till befintligt elnät där EON är 
ledningsägare för området. Befintlig nätstation i om-
rådet bedöms inte ha kapacitet nog för att försörja 
planerad exploatering varför ytterligare en nätstation 
krävs. Nätstationen får anläggas i parkmark i sydväs-
tra delen inom planområdet och ska vara åtkomlig 
för servicefordon. En 5 meter bred byggnadsfri zon 
säkerställer att avstånd till närmast brännbara bygg-
nadsdel uppfylls.

Tidigare ställningstagande
Riksintressen
Inga riksintressen berörs av planförslaget.

Översiktsplan/Framtidens kommun
Gällande översiktsplan ”Framtidens kommun - per-
spektiv 2038” antogs av kommunfullmäktige 2009-
11-30, samt aktualitetsförklarades den 2011-10-24. 
I översiktsplanen utpekas området som område för 
framtida fritidsanläggning.

En ny översikts plan ”Översiktsplan 2020-2040”är 
under framtagande. ÖP:n har under våren 2021 varit 
utställd på granskning. I den nya översiktsplan ut-
pekas aktuellt planområde som område för framtida 
stadsbebyggelse.

Gällande detaljplaner
Detaljplan för Norra skolan, del av Hjärup 18:1 m.fl. 
(aktnr. 1230-P29), lagakraftvunnen 1992-02-24. 

Grönplan
Grönplanen för Staffanstorp och Hjärup betonar 
vikten av ett grönt stråk från Uppåkra kyrka utmed 
Hjärups park och planområdet till stationsområdet 
och de västra delarna av Hjärup. Från Hjärups park 
är Uppåkra kyrka en viktig del i landskapsbilden för 
Hjärup. 

Parkallén som leder fram till planområdet är en del 
av det utpekade aktivitetsstråket i kommunens grön-
plan. Aktivitetsstråket utformas som gång och cykel-
väg och sammanvävs med Hjärups park och är tänkt 
att innehålla mötesplatser och ytor för spontanidrott.
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Illustration för hur planområdet kan se ut fullt utbyggt

Planförslaget
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Planförslaget i korthet
Planförslaget innebär att skifte 2 av fastigheten Hjä-
rup 4:281 öster om Hjärupslundsskolan förtätas med 
vårdboende och tillhörande trygghetsboende i södra 
planområdet. Vård och trygghetsboendet möjlig-
görs med lokaler i bottenplan för centrumändamål.  
I mellersta delen av planområdet möjliggörs det för 
verksamhetsparkering för Hjärupslundsskolan. I 
norra delen av planområdet möjliggörs det för grupp-
husbebyggelse i form av radhus, parhus, kedjehus 
och friliggande enbostadshus.

Fastigheten är belägen mellan Hjärupslundsskolan 
och Hjärups park i ett attraktivt läge i Hjärup omgi-
ven av småskalig villabebyggelse, parker, lekplatser, 
bibliotek,  ramper för actionsporter och slingrande 
gång och cykelvägar fria från motordriven fordons-
trafik.

Bebyggelse och verksamheter
Bostäder och boendeformer
Föreslagen bebyggelse är tänkt att utformas i form 
av grupphus för det norra planområdet. Grupphusen 
kan utformas som radhus, parhus, kedjehus eller 
friliggande enbostadshus. Grupphusen får uppföras 
i två våningar med möjlighet till en takvåning som 
maximalt får utgöra 50% av byggnadsarean (v2). 

För grupphusen närmast Ämnesvägen ska entréer 
vändas mot Ämnesvägen för att stärka karaktären av 
en småskalig stadsgata. Ytorna närmast Ämnesvägen 
har begränsningar av markens utnyttjande i form av 
prickmark och kryssmark för att möjliggöra bebyg-
gelsefria ytor närmast gatan. Ytan kan gestaltas med 
gångväg eller trädplantering för de boende. Kryss-
marken möjliggör för uppförande av komplement-
byggnader och förråd.

I planområdets södra del planeras det för vårdbostä-
der och trygghetsbostäder med tillhörande gemensam 
uteplats. Uteplatsen vänder sig mot söder och Hjä-
rups park och gestaltas med trivsamma planteringar 
och sittmöjligheter för de boende. 

Vårdbostäderna möjliggörs att uppföras i högst 4 
våningar och trygghetsboendet som dockas an till 
byggnadskroppen möjliggörs att uppföras i högst 8 
våningar. Det högre våningsantalet speglar ett värde-
fullt siktstråk från planområdet mot Uppåkra kyrka 
där byggnaden är tänkt att fungera som en pendang 
till den högre belägna kyrkan i öster. 

Siktstråket har tidigare identifierats som en viktig 
planeringsförutsättning i det framtagna planpro-
grammet för Hjärups park och kommunens grönplan 
för Hjärup. Byggnadens placering accentuerar änden 
på parkallén och Ämnesvägen samt utgör nära nog 
Hjärups geografiska mittpunkt.

Närheten till Hjärups park och Hjärupslundsskolans 
goda tillgång till friyta bidrar till att skuggpåverkan 
på närområdet förblir minimalt.

I bottenplan på trygghetsboendet möjliggörs för en 
publik verksamhetslokal (C) i plankartan.

Gestaltning
Det är viktigt att den tillkomande bebyggelsen för 
grupphusen bidrar till att skapa en attraktiv, hållbar 
och levande miljö i området. Detta föreslås åstad-
kommas genom en variation i bebyggelseform, höjd, 
kulör samt fasadmaterial. Variationen kan gestaltas 
på så vis att varje huskropp får ett eget material, en 
egen höjd eller ett eget formspråk som skiljer sig åt 
från huskroppen intill. Material, höjd och formspråk 

får återkomma inom området men bör i det högsta 
undvika att två lika huskroppar hamnar intill varan-
dra åtskiljda av respektive fastighetsgräns.

Grönstruktur och platser
Grönområden/parker
Planområdet ligger nordväst om Hjärup park, en 
park om ca 10 ha som kommer att sträcka sig från 
Hjärupslundsskolan i väster till Uppåkravallen i 
öster. Området kommer med parkens utbyggnad att 
ha mycket god tillgång till gröna miljöer varför inga 
ytterligare parkmiljöer föreslås inom planområdet.

Rekreation och lek
Rekreationsmöjligheterna är goda i Hjärup och runt 
planerad bebyggelse. Hjärups park intill planområdet 
erbjuder möjligheter till lek, träning och rekreation. 
Pulkabackar återfinns utmed centrumstigen ett sten-
kast från planormådet. 

Stinsgårdsparken med dess rosarium och vattenspegel 
erbjuder en rekreativ vistelseyta för hela familjen. 
Centrumparken erbjuder en naturlekplats med träd, 
tunnlar, gungor och rutschbanor och nås inom 5 min 
promenad från aktuellt planområde.

Inom planområdet finns även en multisportarena som 
erbjuder bl.a. fotboll, bandy och basket som aktivitet. 
Då multisportarenan ligger inom exploateringsytan 
avses den att flyttas till närbelägen plats från Hjärup-
slundsskolan. Exakt placering fastställs inom upp-
draget för den nya detaljplanen för åttevången, söder 
om aktuellt planområde och söder om Hjärupslunds-
skolan. Den nya lokaliseringen kommer att beakta 
närheten till Hjärupslundsskolan samt tillgänglighe-
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All fordonsparkering ska anordnas på kvartersmark 
samt uppfylla kommunens parkeringsnorm. 

I planområdets mellersta del föreslås en dubbelsidig 
parkering inom kvartersmark avsedd för Hjärup-
slundsskolan och besökande.

Teknisk försörjning
VA
Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde 
för vatten, spillvatten och dagvatten.

Dagvatten
Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde 
för dagvatten. Dagvattnet kommer att ledas till en 
för kommunen anlagd fördröjningsdamm i Hjärups 
park.

Avfall
Området ska utformas så att kommunens avfalls-
föreskrifter följs. För planområdets norra del med 
grupphus utformas detta lämpligen med ett miljöhus 
utmed lokalgatan likt illustrationsplanen. Utrymme 
för denna åtgärd har möjliggjorts på plankarta och 
följs upp i bygglovet.

El, uppvärmning etc.
Nätstationer ska placeras inom områdets parkytor, 
lättillgängliga från angränsande gator eller gc-vägar.

Skydd mot störning
Buller
Planförslaget kommer att vara utsatt för buller från 
Ämnesvägen/Parkallén samt från den nya föreslagna 
lokalgata genom området. 

ten från gång och cykelvägar.

Trafik
Gång- och cykeltrafik
Gång och cykelstråken i Hjärup och angränsande till 
planområdet är väl utbyggda och trafikseparerade 
från övrig motortrafik. Möjligheterna är goda för att 
trafiksäkert ta sig till och från planområdet. Inom 
planområdet tillskapas ett gångstråk mellan verk-
samhetsparkeringen för Hjärupslundsskolan. Elever 
och personlan rör sig på så vis skyddade mellan de 
parkerade bilarna till och från Hjärupslundsskolan i 
östvästlig riktning.

Kollektivtrafik
En fickhållplats för buss möjliggörs inom planområ-
det för Hjärupslundsskolans elever som är i behov av 
skolsjuts.  Hållplatsen ska även möjliggöra för den 
anropsstyrda lokaltrafiken som erbjuds av Skånetrafi-
ken, ofta i form av taxi.

Biltrafik
Hastigheten utmed Ämnesvägen/parkallen samt lo-
kalgatorna är begränsade till 30km/h då gatan ligger 
intill förskola/skola.

Från Ämnesvägen tillskapas två nya infarter till plan-
området, en nordlig och en sydlig infart. Lokalgator-
na försörjer transporter till vårdboendet och Hjärup-
slundsskolan samt personalparkering till vårdboendet 
samt Hjärupslundsskolan. Lokalgatan fungerar även 
som infart till parkering för grupphusen i norr.

Parkering

Utrymme ekvvivalent maximal
  nivå  nivå
___________________________________________
utomhus vid
-fasad  60*
-uteplats i
ansl. t. bostad 50  70

*för bostad om högst 35 m2 gäller 65 dBA

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 fasa-
den.
3. Maximal ljudnivå 70 dBA vid uteplats tillåts 
överskridas med högst 10 dBA fem gånger per 
timme mellan kl. 06.00 - 22.00.

Riktvärden enligt förordningen 2015:216 som 
gäller efter 2017-07-01 om trafikbuller utomhus 
som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad 
av bostad.

En trafik och bullerutredning har tagits fram för 
området och det förslag till planerad byggnation. 
Utredningen visar på att riktvärdet 60 dBA vid fasad 
uppfylls för all byggnation inom området.
För radhusen i norr visar rapporten att det maximala 
riktvärdet 70 dBA vid uteplats överskrids för det 
radhus som ligger närmast den norra in/utfartsgatan. 
Trafikutredningen för ett resonemang enligt följande:

”Dock bör man ha i åtanke att det bara är i det fall 
om ett tungt fordon passerar på norra in/utfartsgatan 
mer än 5 gånger per timma. Eftersom det idag bara 
är tre skolbussar som passerar förbi här den mest 
belastade timmen krävs det att det kommer minst tre 



13

andra tunga fordon som passerar förbi här 
samma timme. 

Transporterna till skolan förväntas ske via 
den södra in- och utfarten så de enda övriga 
tunga transporter som antas gå här är leve-
ranser till vård- och trygghetsboendet res-
pektive någon enstaka sopbil/flyttbil/budbil. 
Det verkar därmed ganska osannolikt att det 
kommer att passera förbi minst 6 tunga trans-
porter under en timme. Om man antar att de 
tunga transporterna på norra delen av lokal-
gatan blir högst fem stycken per timme blir 
de maximala ljudnivåerna istället enligt Figur 
5.4, d v s riktvärdet för maximal ljudnivå på 
uteplats klaras även vid den sydvästligaste 
radhusets uteplats.”

Trafikutredningen landar i slutsatsen att 
inga åtgärder behöver göras för radhusen i 
norr för att klara riktvärdet om 70 dBA vid 
uteplats, under förutsättning att riktvärdena 
ej överskrids med högst 10 dBA mer än 5 
gånger per timme, vilket är högst osannolikt.

För vård och trygghetsboendet i söder upp-
fylls riktvärdena om 70 dBA för uteplats 
genom att anlägga en gemensam uteplats i 
sydost vänd bort från lokalgatan och parkal-
lén. Ljudnivåerna blir lägre längre västerut på 
gården än närmare parkallén.

Figur 5.1 Ekvivalenta ljudnivåer

Figur 5.2 Ekvivalenta ljudnivåer

Figur 5.3 Maximala ljudnivåer

Figur 5.4 Maximala ljudnivåer

Figur 5.5 Maximala ljudnivåer förutsatt att högst 5 tunga 
fordon går per timme på den norra lokalgatan
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Skuggbildning

En skuggstudie har genomförts för föreslagen bygg-
nation. Skuggstudien beskriver skuggpåverkan på 
omgivningen under vårdagjämning 20 mars 2021 
under tre klockslag, 08.00, 12.00 och 16.00. 

Skuggstudien utgår från högsta tillåtna höjder utifrån 
bestämmelser i plankartan.

Skuggbildning på skolfastigheten från 8 våningsbygg-
naden och radhusen i norr inträder morgontid och 
sveper därefter förbi. Från ca kl. 09 och framåt är 
Hjärupslundsskolans fastighet opåverkad av skugg-
bildning från planerad byggnation. 

Staffanstorps kommun bedömer därmed att Bover-
kets rekommendation i skriften ”solklart” om minst 
5 timmars sol mellan 9.00 -17.00 vid vårdagjämning 
i bostaden och på närmiljöns lekytor och sittplatser 
uppfylls med god marginal.

20 mars kl. 08.00

20 mars kl. 12.00

20 mars kl. 16.00
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Undersökning av miljöpåverkan
För detaljplaner ska kommunen undersöka om pla-
nens genomförande kan antas innebära betydande 
miljöpåverkan och en strategisk miljöbedömning där-
för 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 hand-
lar bl.a. om riskerna för människors hälsa eller för 
miljön, det berörda områdets sårbarhet på grund av        
t.ex. överskridande av miljökvalitetsnormer, kulturar-
vet eller påverkan på skyddad natur.

Planförslaget innebär att området förtätas med
vård- och bostadsändamål i anslutning till Hjä-
rupslundsskolan. Planområdet omfattar inga stora 
natur- eller kulturvärden och medger en effektiv och 
resurssnål markanvändning, lämplig utifrån områdets 
förutsättningar och föreliggande behov. 

Genomförande av planen orsakar inte risker för män-
niskors hälsa eller för miljön. Goda resmöjligheter 
med kollektivtrafik, en väl utbyggd service inom Hjä-
rup samt den dagvattenhantering som föreslås gör 
att planens genomförande inte bedöms bidra till att 
gällande miljökvalitetsnormer avseende luftkvalitet 
och vatten överskrids.

Enligt ovan bedömer kommunen att ett genomföran-
de av detaljplanen inte innebär en betydande miljöpå-
verkan enligt 6 kap miljöbalken och  4 kap plan- och 
bygglagen. En särskild miljöbedömning med miljö-
konsekvensbeskrivning (MKB) upprättas därför inte 
för denna detaljplan.
                                                                                        

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) enligt 5 kap Miljöbal-
ken är föreskrifter om miljökvalitet för mark, vatten, 
luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. 
Normerna reglerar vanligtvis lägsta tillåtna miljökva-
litet inom ett geografiskt område.

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

Med hänsyn till områdets föreslagna bebyggelse, när-
heten till stora öppna grönytor, närheten till kollek-
tivtrafikförsörjningen, det väl utvecklade gång- och 
cykelvägnätet bedöms inte planens genomförande 
bidra till att gällande miljökvalitetsnormer avseende 
luftkvalitet överskrids.

Miljökvalitetsnormer för vatten 
- Miljökvalitetsnormerna för vatten ska förbättra
kvaliteten i yt- och grundvattenförekomster.

Utbyggnadsområdet kommer att anslutas till kom-
munalt vatten och kommer därmed inte att belasta 
grundvattenförekomsterna. Då marken består av lera 
är risken för spridning av föroreningar till grundvatt-
net också liten. Utbyggnaden kan därmed inte antas 
leda till att statusen på berörda grundvattenförekom-
ster försämras och att miljökvalitetsnormerna för 
grundvattnet överskrids.

Dagvattnet från området kommer att ledas till en 
befintlig fördröjningsdamm i Hjärups park. Dammen 

Konsekvenser av planförslaget

är utformad med medvetna val gällande form, växt-
val så att längre uppehållstider, god sedimenterande 
verkan och ökad syresättning av vattnet uppnås. Med 
denna lösning begränsas flödet av dagvatten från om-
rådet samtidigt som den kemiska statusen på vattnet 
förbättras. 

Mot bakgrund av ovanstående och med hänsyn till 
områdets markanvändning - blandade former av 
bostadsfastigheter och gator med relativt låga trafik-
mängder, bedöms utbyggnaden inte leda till försäm-
rad vattenkvalité i Alnarpsån eller bidra till överskri-
dande av miljökvalitetsnormer för ytvatten.

Markradon
En provtagning för markradon har genomförts på tre 
punkter inom planområdet. Två av tre provpunkter 
uppmätte 10-50 kbq/m3 vilket är att anse som nor-
malriskmark. Den återstående provpunkten uppmätte 
56 kbq/m3 varpå marken klassas som högriskmark 
och nybyggnation bör därför utföras radonskyddat. 

Buller
En bullerutredning har tagits fram för området. 

Utredningen visar på att ekvivalenta värden uppfylls 
för området i sotrt men att det maximala riktvärdet 
70 dBA för uteplats uppfylls genom att anlägga en 
gemensam uteplats vänd bort från Ämnesvägen/par-
kallen.

För grupphusbebyggelsen i norr gäller att inga åtgär-
der behöver göras för grupphusen för att klara rikt-
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värdet om 70 dBA vid uteplats, under förutsättning 
att riktvärdena ej överskrids med högst 10 dBA mer 
än 5 gånger per timme, vilket är högst osannolikt.

Trafik
Resultatet från beräkningarna av trafikalstringsverk-
tyget visar att planförslaget förväntas generera ca 510 
fordonsrörelser till/från planområdet per dag varav 5% 
av trafiken utgörs av tung trafik. 

För trafikantalet utifrån prognosen för 2030 beräknas 
trafiken utmed Ämnesvägen förbi planområdet uppgå 
till ca 1900 fordon per dygn, 800 f/d utan utbyggnad av 
Hjärup NO3 och tillkommande 1100 f/d från ett fullt 
utbyggt Hjärup NO3.

Adderar man summan från etapperna runtomrking, 
1900 f/d, och trafiken från planområdet, 510 f/d, blir 
den totala prognosticerade trafiken år 2030 ca 2400 f/d 
utmed Ämnesvägen/parkallén. 

Sociala konsekvenser
Planområdet förtätas med bostäder vilket möjliggör 
för fler barnfamiljer att bosätta sig i Hjärup. Omgiv-
ningarna bjuder på goda lek- och rekreationsytor. 
Barn i och omkring planområdet kan på eget bevåg 
ta sig trafiksäkert till skola och fritidsverksamhet i 
Hjärup.

Med ett fullt utbyggt planområde levandegörs platsen 
på dygnets samtliga timmar vilket bidrar till ett tryg-
gare Hjärup.

Barnkonventionen
FN:s barnkonvention har blivit svensk lag och gäller
som utgångspunkt för beslut som rör barn och
unga, däribland beslut om samhällsplanering och
stadsutveckling. Barn och unga kommer att beröras
av det aktuella planförslagets genomförande.

Inom uppdraget för planförslaget har det genomförts 
en barnkonsekvensanalys. Analysen redogör för föl-
jande konsekvenser utifrån planförslagets påverkan 
på barns intressen:

Boende och vardagsliv
- Hjärupslundsskolans parkering och hållplats flyttas 
söderut men funktionerna finns kvar.

Trygghet och hälsa
- Området kan komma att upplevas som tryggare 
med bostäder, vårdboende och centrumverksamhet 
eftersom fler människor kommer att röra sig i områ-
det på olika tider av dygnet.

- Planförslaget innebär ingen större ökning av bil-
trafik och därmed inga förändrade bullernivåer eller 
försämrad luftkvalitet.

- Då planområdet som idag är planlagt som skola 
blir till vård, bostäder och centrum försvinner 
möjligheten att bygga ut skolan och skolgården på 
tomten Hjärup 4:281. Hjärupslundsskolan har idag 
en friytan per barn på 32 m² (baserat på 320 elever) 
men elevantalet förväntas öka i framöver då Hjärup 
växer och skolan är enda 7-9 skola. Enligt Boverkets 
riktlinjer är ett rimligt mått utifrån antalet barn 30 
m² friyta per barn i grundskolan.

Mötesplatser
- Multisportarenan kommer att flyttas från plan-
området till närbelägen plats. Det finns ett politiskt 
beslut på att inkludera arenan i den nya detaljplanen 
för Åttevången, söder om Hjärupslundsskolan.

Tillgänglighet och trafiksäkerhet
- Ny parkering till Hjärupslundsskolan utformas med 
ett trafiksäkert stråk mellan parkerade bilar till sko-
lan. Förslaget är en förbättring utifrån dagens situa-
tion där samtliga trafikslag blandas med gående.

Sammanfattnignsvis bedömer kommunen utifrån 
analysen att planförslagets påverkan på barn intres-
sen förvisso tar bort potentiell friyta men att den 
befintliga friytan redan idag lever upp till boverkets 
krav om antal kvadratmeter per barn. Multisporta-
renan flyttas till en närbelägen plats samt att ytterli-
gare bostadsmark planeras vilket möjliggör för fler 
barnfamiljer att bosätta sig i Hjärup.
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Organisatoriska frågor

Tidplan och planprocess

Granskning av förslag till detaljplan pågår 30 no-
vember t.o.m. 28 december 2020. Förslaget beräknas 
därefter att kunna antas i juni månad 2021.

Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen 
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.

Fastighetsrättsliga frågor
Berörda fastigheter Lagfaren ägare
Hjärup 4:2  Staffanstorps kommun
Hjärup 4:281  Staffanstorps kommunfastig-
heter

Mark inom Hjärup 4:281 som är utlagd som allmän 
platsmark ska genom fastighetsreglering föras till, av 
kommunen ägd fastighet, Hjärup 4:2. Ersättningen 
för marken avses regleras i exploateringsavtal. Ex-
ploatören ska bekosta fastighetsbildningen.

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

Fastighetsbildning
Den mark som är utsatt till allmän platsmark ska 
överföras till en av kommunen ägd fastighet. Exploa-
tören ska ansöka om och bekosta denna fastighets-
bildningsåtgärd.

För kvartersmark avses flera nya fastigheter bildas. 
Exploatören ansvarar för och bekostar bildandet av 
självständiga fastigheter. Exploatörerna svarar för 
fastighetsbildningskostnader som är hänförliga till 
indelning av fastigheterna i tomter, gemensamhetsan-
läggningar samt för bildande av servitut, ledningsrät-
ter mm. Ansökan om fastighetsbildning ska göras hos 
Lantmäteriet.

Exploatören ska även ansöka om och bekosta övriga 
fastighetsbildningsåtgärder som uppstår inom plan-
området och som är en konsekvens av utbyggnaden 
av nya bostäder.

Gemensamhetsanläggning
För gemensam busshållplats/lastzon på kvartersmark 
samt gångväg till och från Hjärupslundsskolan avses 
en gemensamhetsanläggning bildas (g1). 
Ytterligare en gemensamhetsanläggning tillskapas i 
norra planområdet avsedd för gångväg (g2)

Gemensamhetsanläggningar på kvartersmark ska 

förvaltas av en för ändamålet skapad samfällighets-
förening.

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Plankostnaden, dvs. kostnaden för detaljplanearbete 
och de utredningar inom planområdet som krävs för 
framtagande av detaljplanen, t.ex. arkeologiska ut-
redningar, markmiljö, dagvatten bekostas av exploa-
tören. 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 exploate-
ringsavtal. Exploatören ansvarar för utbyggnaden 
och dess kostnader på kvartersmark. Exploaterings-
avtal ska upprättas mellan kommunen och exploatö-
ren innan planen antas av kommunfullmäktige eller 
av denne delegerad nämnd.

Tekniska frågor
Utbyggnad av allmän plats
Kommunen ansvarar för utbyggnaden av allmän 
platsmark samt kommunala anläggningar inom Ex-
ploateringsområdet. Med detta avses att kommunen 
ansvarar för projektering, upphandling och utbygg-
nad.

Geoteknik
En översiktlig geoteknisk undersökning av planområ-
det har utförts av Tyrens, MUR (markteknisk under-
sökningsrapport), Geoteknik och Miljögeoteknik för 
Hjärup 4:281, 2019-11-29. Exploatörerna ska utföra 
mer detaljerade geotekniska undersökningar inför 
byggnation.

Genomförande av detaljplanen

Laga kraftSamråd GranskningUppdrag Antagande
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Markradon
En markradonundersökning har utförts av Tyrens, 
MUR (markteknisk undersökningsrapport), Geo-
teknik och Miljögeoteknik för Hjärup 4:281, 2019-
11-29. Undersökningen anger högriskmark i ett av 
tre borrprov, vilket föranleder till radonskyddande 
åtgärder vid nybyggnation.

Vatten och avlopp
Hela planområdet ingår i kommunens verksamhets-
område för vatten, avlopp och dagvatten. Anslut-
ningsavgift för vatten och avlopp erläggs av fastig-
hetsägaren enligt, vid anslutningstillfället, gällande 
VA-taxa. Anslutningsavgiften debiteras när servisled-
ningarna anlagts.

Dagvatten
Dagvatten från området ska anslutas till planerat led-
ningsnät utmed parkallén och fördröjas i en av kom-
munen anlagd fördröjningsdamm i Hjärups park. 
Kommunen ansvarar för dammen som ligger på 
allmän plats. Anslutningsavgift för dagvatten erläggs 
av fastighetsägaren enligt, vid anslutningstillfället, 
gällande VA-taxa. Anslutningsavgiften debiteras när 
förbindelsepunkt upprättats.

Arkeologi
Planområdet har genomgått arkeologisk förunder-
sökning och kompletterande arkeologisk utredning, 
våren och sommaren 2020. Av den arkeologiska ut-
redningen bedömdes fynden har ett ringa vetenskap-
ligt värde varpå planläggningen är fri att fortsätta 
utifrån en arkeologisk synpunkt.

Markmiljö
En markradonundersökning har utförts av Tyrens, 
MUR (markteknisk undersökningsrapport), Geo-
teknik och Miljögeoteknik för Hjärup 4:281, 2019-
11-29. Undersökningen anger ett överskridande 
av riktvärden för barium och koppar i ett av fem 
jordprover.  I övriga jordprover överskrids inte något 
av naturvårdsverkets riktvärden för KM eller MKM. 

Överskridandet av riktvärdet är anmält till tillsyns-
myndigheten hos kommunen och kommer att följas 
upp i bygglovsskedet. Plankartan reglerar ytterligare 
att startbesked ej får ges förrän marken är sanerad 
till riktvärde för KM.

Kommunen ansvarar för och bekostar sanering av 
marken i samband med utbyggnaden av allmän plats.

Buller
Riktlinjerna för buller från vägtrafik uppfylls för hela 
planområdet.

Uppvärmning
Det står varje fastighetsägare fritt att välja system för 
uppvärmning.

Fiber
Befintliga fiberledningar finns i anslutning till plan-
området. 

El
EON är huvudman för elnätet i området. Inom pla-
nområdet planeras för en ny elnätstation. Nätstation 
avses placeras inom allmän platsmark/park.

Befintliga ledningar 
Exploatören ansvarar för och bekostar sådan om-
läggning av befintliga ledningar inom kvartersmark 
som kan komma att erfordras för exploaterings

områdets utbyggnad. Arbetena ska samordnas med 
berörda ledningsägare.

Brand
Tillgängligheten för räddningstjänsten samt brand-
vattenförsörjningen skall beaktas vid detaljprojekte-
ringen av bebyggelsen. Räddningstjänsten i Staffans-
torps kommun äger för närvarande ingen stegbil så 
bebyggelsen ska utformas efter dessa förutsättningar 
enligt BBR.

Källare och underjordiska garage
Spill- och dagvatten ska pumpas upp till anslutnings
punkten i marknivån. Infartsramper till källargarage 
får inte anlägga under färdigt golvnivå. Exploatö-
rerna ska tillse att det inte kommer in ytregnvatten i 
källare/underjordiska garage som kan orsaka över-
svämning alternativt pumpa upp det dagvatten som 
rinner nedför garagenedfarten. 

Parkering
Parkering för anställda, boende och besökande ska 
anordnas på respektive fastighet enligt gällande par-
keringsnorm.

Bygglovsavgifter
Bygglovsavgifter utgår enligt gällande taxa.

Avfall
Planförslaget möjliggör för att avfallshantering kan 
lösas i enlighet med gällande avfallsföreskrifter.
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Administrativa frågor
Genomförandetiden är 5 år från det att planen vinner 
laga kraft.

Staffanstorp 2021-05-26

Tommi Lehto  Viktor Rosengren
Planarkitekt  Exploateringsingenjör


