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Detaljplan för del av Svedala 25:18 m fl, Bovieran, Svedala
kommun, Skåne län
PLANBESKRIVNING

Planområdet markerat med rött
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INLEDNING
Planens syfte och huvuddrag
Syftet med planen är att pröva möjligheten till uppförande av bostadsbebyggelse i form av
flerbostadshus inom del av fastigheten Svedala 25:18.
Svedala kommun har tecknat ett avtal med Bovieran för att möjliggöra uppförande av tre
flerbostadshus med 54 seniorlägenheter grupperade runt en gemensam inglasad uteplats. Tillfart till
området sker söderifrån. Parkering föreslås i anslutning till tillfarten, söder om byggnaderna.
Väg 108 utgör led för farligt gods och för att möjliggöra bebyggelse närmast vägen krävs att en
mur eller vall i kombination med vägräcke uppförs längs med vägen. Planen säkerställer att
byggnaderna inte placeras närmare väg 108 än 20 meter. Planen säkerställer även att gällande
bullerriktvärden uppnås.
Befintlig trädallé (kastanjer) i söder omfattas av generellt biotopskydd. Samtliga träd behöver fällas
eftersom de är sjuka och dispens kommer att sökas för att fälla träden. Träden ska ersättas.
Trädridån i väster som gränsar till intilliggande bostadsfastigheter skyddas med marklov.
Dagvatten ska fördröjas genom fördröjningsmagasin som placeras inom allmän plats PARK i
området närmast Börringevägen och väg 108 samt i områdets södra del. Kompletterande
fördröjningsåtgärder (bevattning, gröna tak och genomsläppliga ytor) bör även genomföras inom
kvartersmarken.
Detaljplanens genomförande bidrar till ett mer varierat utbud av bostäder i Svedala. Bostäderna
placeras i ett centrumnära läge med god tillgång till offentlig och kommersiell service, kollektivtrafik
samt grönska och rekreation.
Planförslaget innefattar:
• Kvartersmark med markanvändning B Bostäder,
E1 Transformatorstation.
• Allmän platsmark med markanvändning PARK samt GATA.
• Skyddsåtgärder mot trafikbuller och transporter med farligt gods
• Åtgärder för hantering av dagvatten samt marklov för fällning av
träd.
• Planbestämmelser för parkering och komplementbyggnad
(carport/garage).
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Planprocess
Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.
Detaljplanen utförs med standardförfarande.
Planförslaget följer Svedala kommuns översiktsplan (Översiktsplan 2018), antagen november
2018, och länsstyrelsens granskningsyttrande.
Förslaget till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Plandata
Lägesbestämning
Planområdet är beläget söder om korsningen Börringevägen – väg 108, strax öster om Svedala
centrum, och omfattar del av fastigheten Svedala 25:18 samt Svedala 1:7 (i norr längs
Börringevägen). I väster gränsar planområdet till fastigheterna Svedala 25:14 och 25:16.

Planområdets läge i Svedala tätort
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Areal
Planområdets areal uppgår till cirka 1,5 hektar.

Markägoförhållanden
Markägare är Svedala kommun.

Plansökande
Plansökande är Bovieran.

Handlingar
Till detaljplanen finns följande handlingar: (1 tillgängliga på Strategisk planeringsenheten):
• Plankarta med planbestämmelser
• Planbeskrivning (denna handling)
• Illustrationskarta
• Undersökning av betydande miljöpåverkan
• Grundkarta
• Fastighetsförteckning1
Övriga handlingar som ligger till grund för förslaget (tillgängliga på Bygg och miljö):
• Riskutredningar farligt gods, Briab Brand & Riskingenjörerna AB,
2017-10-09
• Geoteknik, 1. Projekterings PM Geoteknik samt 2. MUR
(Markteknisk undersökningsrapport), Sweco AB, 2018-09-24
• Trafik- och bullerutredning, Tyréns AB, 2018-12-11
• Miljöteknisk markundersökning, Miljöfirman Konsult Sverige AB,
2018-12-14
• VA-utredning, Sweco AB, 2019-02-13
• Illustration, Liljewalls, 2019-02-21
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PLANFÖRSLAG
Områdets gestaltning och disposition
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus med
seniorlägenheter enligt konceptet Bovieran. Kvartersmarken och byggrätten placeras närmast
korsningen Börringevägen/väg 108. Parkeringsytor placeras i planområdets södra del och
angöring sker via en ny gata i sydväst. Gatan utformas som en slinga och avsikten är att denna ska
utgöra tillfart till den framtida exploatering söder om planområdet.
Områdets västra, norra och östra delar planläggs för allmän platsmark park. I väster ska befintlig
trädridå bevaras och en allmän gång- och cykelväg anläggas. Befintlig trädallé (kastanjer) i söder
omfattas av generellt biotopskydd. Samtliga träd behöver fällas eftersom de är sjuka och dispens
har sökts för att fälla träden. Träden ska ersättas. Dagvatten ska tas omhand genom fördröjning i
översvämningsytor som placeras inom allmän plats PARK.

Illustrationsplan (Liljewalls 2019-09-11)
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Bilder som visar exempel på en Bovieran-anläggning (Broschyr Bovieran Flora)

Bilder som visar den gemensamma vinterträdgården (Broschyr Bovieran Flora)
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Situationsplan (markplan) som visar byggnadskropparna och den gemensamma vinterträdgården (Broschyr
Bovieran Flora)

Bebyggelse
Bostäder
Kvartersmarken planläggs för bostäder. Den planerade bebyggelsen utgörs av tre
byggnadskroppar med totalt 54 lägenheter. Byggnaderna placeras runt en gemensam inglasad
vinterträdgård som varje lägenhet har sin entré mot. Lägenheterna är tänkta att i sin storlek och
utformning (2 - 3 rum och kök, 64 - 87 m2) anpassas för seniorboende, d.v.s. målgrupper är i
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åldrarna 55 år och uppåt. I den södra byggnadskroppen förläggs en gemensam entré ut mot
parkeringen.
I den geotekniska utredning som har tagits fram till detaljplanen rekommenderas att ny bebyggelse
grundläggs med kantförstyvad platta, då delar av byggnaden kommer att ha glasfasad och
kantförstyvning minimerar rörelser i plattor.
PLANBESTÄMMELSER:
B
Bostäder
e1
Största tillåtna byggnadsarea är 2 100 kvm
e2
Största tillåtna bruttoarea för inglasad innergård är 1 700 kvm
p1
Byggnad ska placeras minst 20 meter från planområdesgräns i öster
Högsta nockhöjd är 15 meter
Marken får inte förses med byggnad

Grönstruktur, parker och lek
Områdets västra, norra och östra delar samt en mindre del i söder planläggs för parkmark. Den
västra delen är idag bevuxen med höga träd som tillför ett stort värde i form av grönska och
lummighet. De utgör också ett skydd mot de äldre disponentvillorna väster om planområdet. För att
dessa värden inte ska gå förlorade krävs marklov för fällning av träd med en diameter större än 20
cm vid stamhöjd 1 meter. Befintlig trädallé (kastanjer) i söder behöver fällas eftersom de är sjuka
och dispens har sökts för att fälla träden. Träden ska ersättas.
PLANBESTÄMMELSER:
PARK
Park
plantering1 Träd ska planteras
träd 1
Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk
dike 1
Dike för fördröjning av vägdagvatten
a1
Marklov krävs för fällning av träd med en diameter större än 20 cm vid stamhöjd 1 meter

Grönyteförsörjning

Genom att titta på relationen mellan befintliga parker och bebyggelse i Svedala kan man få en
uppfattning om hur väl tillgången till grönstruktur är i olika bostadsområden.
Enligt antagen översiktsplan (20181128), ligger planområdet inom ett uppsamlingsområde av
300 m från en bostadspark nere vid Tegelbruket, söder om Ystadbanan (järnvägen). Bostadspark
innehåller en viss variation av funktioner samt vissa lek och aktivitetsytor.

Trafik
Biltrafik
Området angörs från sydväst genom att Segestrandsgatan förlängs och ansluts till kvartersmarkens
södra del som är avsedd för parkering. Planområdet omfattar även den gata som är avsedd för att
lösa angöringen till det område som kommer att planläggas söder om planområdet.
Enligt den trafik- och bullerutredning som har tagits fram till detaljplanen beräknas en exploatering
enligt planen medföra ny trafik med cirka 165 fordon per dygn (ÅDT), inklusive besökstrafik,
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leveranser, avfallshantering m.m. Den nyalstrade trafiken beräknas fördela sig med 60 % till väg
108 via Börringevägen och 40 % in mot Svedala centrum via Börringevägen och
Segestrandsgatan.
PLANBESTÄMMELSER:
GATA
Gata

Gång- och cykeltrafik
Det är viktigt att området utformas så att det skapas goda kopplingar till omkringliggande gångoch cykelvägar. Inom parkmarken i den västra delen av området ska en gång- och cykelväg
anläggas för att binda ihop Börringevägen med den nya bebyggelsens angöring och i
förlängningen med underfarten under järnvägen längre söderut. Idag finns en befintlig trottoar längs
Börringevägens södra sida mot Riksväg 108 österut, som i en framtida nedsänkning av vägen kan
hamna planskilt.

Parkering
Exploatörens skisser innehåller totalt 58 parkeringsplatser, inklusive handikapps- och
besöksparkering. Parkeringsytan placeras i anslutning till den planerade bebyggelsens entré.
Parkeringsytan längst i söder är avsedd för framtida parkeringsbehov i samband med att området
söder om planområdet planläggs för bostäder. Parkeringen planläggs inom kvartersmark B –
bostäder.
Inom parkeringsytorna möjliggörs för uppförande av komplementbyggnader i form av garage och
carport.
PLANBESTÄMMELSER:
B
Bostäder
n1

Marken får endast förses med komplementbyggnad
Parkering

Bullerskyddsåtgärder
Då planområdet påverkas av trafikbuller från väg 108 krävs bullerskyddande åtgärder för att
marken ska vara lämplig för ändamålet och bullerriktvärdena för bostäder ska uppnås. Åtgärderna
innebär dels att lägenheter vända mot väg 108 i öster ska vara genomgående och ha minst hälften
av bostadsrummen mot en ljuddämpad sida, dels att den gemensamma uteplatsen i norr mot
Börringevägen ska förses med bullerskyddsskärmar som är minst 2 meter höga. Skärmarna ska vara
täta samt sluta tätt mot mark och eventuell vägg.
PLANBESTÄMMELSER:
f1
Minst hälften av bostadsrummen inom varje lägenhet närmast väg 108 ska vara vända mot tyst
eller ljuddämpad sida enligt gällande riktlinjer.
m1
Gemensam uteplats i norr mot Börringevägen ska förses med bullerskyddsskärmar med en
lägsta höjd av 2 meter mot norr, öster och väster.
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Teknisk försörjning
Energiförsörjning, tele samt vatten och avlopp
Planområdet är anslutet till befintlig teknisk infrastruktur. Transformatorstation finns i planområdets
sydvästra del och den begränsas utöver markanvändningen av en totalhöjd.
Enligt VA-utredningen rekommenderas de nya servisledningarna för vatten och spillvatten att anslutas
till befintliga huvudledningar norr om planområdet och Börringevägen.
Ledningar inom kvartersmark säkerställs med en administrativ bestämmelse.
PLANBESTÄMMELSER:
E1
Transformatorstation
u1
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar
Högsta totalhöjd är 4 meter

Dagvattenhantering
En exploatering av planområdet innebär en betydande ökning av andelen hårdgjorda ytor i form
av hustak, gatumark och parkeringsytor. Till detaljplanen har en dagvattenutredning tagits fram som
redovisar framtida dagvattenflöden i området samt fyra alternativ till hantering av dagvatten.
Den föreslagna exploateringen leder till ett dagvattenflöde på 229 l/s vid ett 20-årsregn. Enligt
Svedala kommuns dagvattenstrategi ska dagvatten avledas med maximum 1,5 l/s-ha till det
befintliga dagvattenledningsnätet vid ett dimensionerande 20-årsregn. För att klara detta krävs att
dagvatten från området fördröjs i magasin med en volym på minst 320 m3. Beräkningarna bygger
på att marken inom planområdet som mest hårdgörs i den omfattning som framgår av exploatörens
illustrationsplan.
För att uppnå den dagvattenfördröjning som krävs (volymen 320 m3 och utflödet 1,5 l/s) har flera
alternativ studerats i VA-utredningen. Kommunen föreslår alternativ 1 som innebär att dagvattnet
fördröjs i en öppen lösning (två seriekopplade fördröjningsmagasin med total voly 400 m3).
Översvämningsytorna byggs med ett djup på 0,5 meter och släntlutning på 1:6 av säkerhetsskäl
samt för att underlätta etablering av gräs och gräsklippning. Det nya dagvattensystemet ansluts till
befintligt ledningsnät i sydväst vid den nya tillfarten.
Planområdets dagvattensystem bör kompletteras med andra mindre fördröjande åtgärder så som
bevattning, gröna tak och genomsläppliga ytor inom kvartersmark.
Ledningar inom kvartersmark avses flytta/läggs om. Kostnadsansvar beskrivs i delen om
”genomförandefrågor”.
PLANBESTÄMMELSER:
fördröjning1 Fördröjningsmagasin för dagvatten

Renhållning
Källsortering av avfall ska kunna tillämpas. Miljöhus placeras i anslutning till områdets angöring och
parkering.
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Hälsa och säkerhet
Riskhantering
Väg 108 är en transportled för farligt gods, vilket innebär att områdets utformning behöver
anpassas till de risker detta medför och för att säkerställa acceptabla risknivåer. Enligt den
riskutredning som har tagits fram krävs skyddsåtgärder för att kunna placera byggnaden 20 meter
från vägkant. Lämpligaste skyddsåtgärd är en mur eller vall som är minst 0,3 meter högre än
vägbanan. Denna ska kompletteras med ett vägräcke. Avståndet på 20 meter mellan byggnad och
vägkant säkerställs med en placeringsbestämmelse. Balkonger och uteplatser får placeras närmare
än 20 meter.
Utöver detta anger riskutredningen också att friskluftsintag ska placeras minst 8 meter ovan mark
och att utrymningsmöjligheter ska vändas bort från väg 108 och järnväg.
PLANBESTÄMMELSER:
skydd 1
Mur eller vall som är minst 0,3 meter högre än vägbanan och som kompletteras med ett
vägräcke ska uppföras längs med väg 108
p1
Byggnad ska placeras minst 20 meter från planområdesgräns i öster
b1
Friskluftsintag ska placeras minst 8 meter ovan mark
b2
Utrymningsvägar får inte orienteras mot öster och söder

Trafikbuller
För de planerade byggnadskropparna i söder och väster uppfylls bullerriktvärdena på alla fasader
och våningsplan och lägenheter kan här utformas med valfri planlösning ur bullersynpunkt. För att
bullerriktvärdena ska klaras i den östliga byggnadskroppen krävs att lägenheterna här är
genomgående med minst hälften av bostadsrummen vända mot ljuddämpad sida.
Bullerriktvärdena för gemensam uteplats uppfylls på den inglasade ytan (vinterträdgården) mellan
byggnadskropparna. Om en gemensam utvändig uteplats planeras norr om den inglasade
uteplatsen krävs att den förses med bullerskärmar mot öster, norr och väster som är minst 2 meter
höga för att bullerriktvärdena ska klaras. Skärmarna ska vara täta samt sluta tätt mot mark och
eventuell vägg.
PLANBESTÄMMELSER:
f1
Minst hälften av bostadsrummen inom varje lägenhet närmast väg 108 ska vara vända mot
tyst eller ljuddämpad sida enligt gällande riktlinjer.
m1
Gemensam uteplats i norr mot Börringevägen ska förses med bullerskyddsskärmar som är
minst 2 meter höga mot norr öster och väster.

KONSEKVENSER
Miljöbedömning enligt plan- och bygglagen
Bestämmelserna i Plan- och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera miljöaspekter i
planen, så att en hållbar utveckling främjas. Detaljplaner ska miljöbedömas och MKB upprättas, om
man vid undersökning av betydande miljöpåverkan kommer fram till att genomförandet av planen
kan leda till en betydande miljöpåverkan.
Strategisk planeringsenhet bedömer med vägledning av förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i
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den mening som avses i 6 kap 11 § miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen. Behovet
av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en miljöbedömning enligt 6
kap 12 - 13 §§ miljöbalken.
Vid den undersökning av betydande miljöpåverkan som utförts har följande ställningstagande
gjorts:

Platsen:

Planområdet ligger i anslutning till väg 108 som är led för transport med farligt gods. Byggnader
får inte placeras närmare vägkant än 35 meter. Planområdet är utsatt för buller från väg 108. Inom
planområdet finns en allé som omfattas av generellt biotopskydd. Planområdet ingår i Länsstyrelsen
Skånes kulturmiljöprogram.
Närheten till väg med transport av farligt gods samt buller beaktas i detaljplanen.

Planen:

Genomförande av planförslaget innebär en ökad exploatering med mer hårdgjord yta.
Dagvattenhanteringen och översvämningsrisken beaktas i detaljplanen.

Påverkan:

Genomförandet av detaljplanen innebär en så pass låg trafikökning att miljökvalitetsnormer för luft
inte bedöms att påverkas. Detta kan även motiveras av områdets tätortsnära läge och närhet till
kollektivtrafik samt möjligheterna till att använda cykel.
Den biotopskyddade allén, med sjuka kastanjer, kommer att ersättas. Befintlig trädridå i väster
säkerställs genom marklov.

Störningar och effekter på hälsan:

Bedöms som minimala eller kraftigt begränsade.

Motiverat ställningstagande:

Genomförande av planförslaget kan beröra översvämningsproblematiken, kulturmiljöaspekten,
transport av farligt gods, samt trafik- och bullerproblematik, men med skyddsåtgärder längs 108:an
bör det vara hanterbart.
Sammantagande är den påverkan som planförslaget förutses få sådan att den inte kan antas
medföra betydande miljöpåverkan.

Mark, luft och vatten
Luftföroreningar
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken får ej överskridas för svaveldioxid,
kväveoxid, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10, PM2,5), bly, och bensen samt ska
eftersträvas för ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren.
Enligt Bygg- och miljökontorets beräkningar överskrids inte miljökvalitetsnormerna inom Svedala
kommun. Luftföroreningar ligger inom godtagbara nivåer inom planområdet. Den trafikökning som
en exploatering enligt planen medför bedöms inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse.
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Markradon
Baserat på genomförda radonmätningar klassificeras planområdet som lågriskområde.
Vid låg- och normalriskmark ska byggnader utföras radonskyddade. Vid högriskmark ska
byggnader utföras radonsäkrade. Boverkets klassning av mark ur radonsynpunkt är för lågriskmark
0-10 kBq/m3, normalriskmark 10-50 kBq/m3 och högriskmark >50 kBq/m3. Tillräckliga
skyddsåtgärder ska utföras i de fall halterna överskrider tillåtna gränsvärden. Radonhalt ska
undersökas senast i samband med bygglovsansökan.

Markföroreningar
Enligt den miljötekniska markutredning som har tagits fram till detaljplanen har förorening i form av
nickel i halter över riktvärdet för känsligmark på visats i en punkt. Totalt har mätningar och analyser
gjorts för 16 punkter och den aktuella punkten är belägen inom den del av planområdet som är
avsedd för allmän platsmark (gata). Rekommendationen är att förorenad fyllning i halter över
riktvärdet för känslig markanvändning bör saneras via urschaktning. Den påträffade föroreningen
bedöms var ytlig och den underliggande naturliga jorden bedöms inte vara förorenad.
Om man i samband med schaktarbeten påträffar förorenad jord ska detta anmälas till
tillsynsmyndigheten för miljö i Svedala kommun som ska godkänna hur dessa massor ska användas
eller omhändertas. Massor som ska användas för utfyllnad ska motsvara lokala bakgrundshalter
alternativt uppfylla kriterier för mindre än ringa risk enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1.
Anmälan krävs om halt och lakningsnivåer i massorna innebär ringa föroreningsrisk. Om massor
som avses användas inte uppfyller kriterier för mindre än ringa risk krävs en prövning enligt
miljöbalken i varje enskilt fall.

Dagvattenhantering
Till detaljplanen har en VA-utredning tagits fram. I denna görs en genomgång av planförslaget,
markförhållanden, topografi och flödesvägar, befintlig avvattning samt recipient och
miljökvalitetsnorm. Utifrån den planerade bebyggelsen beräknas sedan hur fördelningen blir mellan
olika yttyper blir, dess avrinningskoefficienter samt hur stora dagvattenflöden detta genererar. Enligt
Svedala kommuns dagvattenstrategi ska regn med 20 års återkomsttid användas för
dimensionering.

Flöde

2-årsregn

10-årsregn

20-årsregn

50-årsregn

100-årsregn

Efter exploatering (varaktighet
10 min)

107 l/s

182 l/s

229 l/s

311 l/s

391 l/s

I dagvattenstrategin anges att dagvatten får avledas till kommunalt nät med ett maximalt flöde på
1,5 l/s. Detta innebär att dagvatten från området behöver fördröjas för att belastningen på
kommunens ledningsnät inte ska bli för stor.

Utflöde
Max 1,5 l/s

2-årsregn

10-årsregn

20-årsregn

50-årsregn

100-årsregn

125 m

240 m

320 m

490 m

770 m3

3

3

3

3
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I VA-utredningen utreds fyra alternativ för att åstadkomma den dagvattenfördröjning som är
nödvändig. Alternativ 1 som innebär en öppen dagvattenlösning med fördröjning i två
översvämningsytor. Utbyggnadsförslaget bedöms inte påverka miljökvalitetsnormen för vatten i Sege
å som är slutlig recipient. Sege å har MKN ”God ekologisk status 2027” och ”God kemisk
ytvattenstatus” (med undantag för bromerade difenyleter samt kvicksilver och kvicksilverföreningar).
Idag är den ekologiska statusen ”Dålig” och den kemiska statusen ”Uppnår ej god”.

Hälsa och säkerhet
Vägtrafikbuller och spårtrafikbuller
I Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216), med revidering 2017 (SFS
2017:359) finns bestämmelser för riktvärden för omgivningsbuller utomhus för spårtrafik, vägar och
flygplatser vid bostadsbyggande. Riktvärdena bör uppnås vid nybyggnation av bostäder.
Riktvärden för buller från väg och spårtrafik
Bostäder
Ute, vid fasad
Uteplats
Ute, vid fasad, lgh ≤ 35 m2
1

Ekvivalentnivå
dB(A)
60
5065

Maximalnivån
dB(A)
701
-

Uteplats i anslutning till bostad, får överskridas med högst 10 dBA fem gånger per timme, dagtid 06-22)

Om 60 dBA ekvivalent ljudnivå ute vid fasad ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i
en bostad vara vända mot en sida (skyddad sida) där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids
vid fasaden, och minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida (skyddad sida) där 70
dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.
Enligt den trafik- och bullerutredning som har tagits fram till denna detaljplan överskrids inte
bullerriktvärdena för byggnader i planområdets södra och västra delar, men för byggnad som
placeras i öster mot länsväg 108 överskrids riktvärdena på norra och östra fasaden. I
nedanstående figur illustreras ekvivalenta bullernivåer 2 meter ovan mark. Grön och blå färg
indikerar ljudnivåer under 60 dBA. I kolumnerna för fasadnivåer anges hur ekvivalenta nivåer
(kolumn 2), maxnivåer från järnväg (kolumn 4) och maxnivåer från väg (kolumn 3) fördelas per
fasad och våningsplan (kolumn 1) för prognosår 2040.
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Bullerutbredningskarta (ekvivalent ljudnivå, 2 meter över mark) hämtad från Trafik- och bullerutredning för
planområdet

Industri- och annat verksamhetsbuller

Planområdet påverkas inte av buller från industrier eller andra verksamheter.

Risker (farligt gods m m)
Väg 108 är transportled för farligt gods och den planerade bebyggelsens närhet till vägen innebär
en hög risknivå. Till detaljplanen har en riskutredning tagits fram som anger förutsättningarna för en
exploatering av området. Det konstateras att utan skyddsåtgärder måste en ny byggnad placeras
minst 35 meter från vägkant. Genomförs skyddsåtgärder är motsvarande minsta avstånd 20 meter.
Uteplatser och balkonger, som ska utföras med räcke i obrännbart material, får placeras närmare.
Som skyddsåtgärd föreslås i riskutredningen att något av följande alternativ tillämpas:
•

•
•

Ett räcke i kombination med en mur eller vall som är minst 0,3 meter högre än vägbanan,
alternativt i kombination med ett tråg/dike som är nedsänkt minst 0,3 meter i förhållande till
vägbanan.
Tråg eller dike som bör ha en bredd på minst 3,0 meter.
En vall mellan vägbanan och planområdet som är minst 1 meter hög och 3 meter bred.
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Övriga rekommendationer är att ventilationssystem bör förses med nödstopp, att friskluftsintag bör
placeras så högt som möjligt (minst 8 meter över mark) samt att det bör finnas utrymningsmöjlighet i
riktning bort från väg och järnväg (västerut och norrut)

Elektromagnetiska fält
I anslutning till Ystadbanan skapas elektromagnetiska fält från järnvägstrafiken. Avståndet mellan
banan och planområdet är dock så pass stort att det inte innebär någon påverkan.

Natur- och kulturmiljö
Naturmiljö och biologisk mångfald
Planförslaget bedöms inte innebära negativa konsekvenser för naturmiljö eller biologisk mångfald. I
området finns inga utpekade naturvärden.

Hushållning med naturresurser
Planområdet ligger inom tätorten och detaljplanen påverkar inte hushållningen med naturresurser

Kulturmiljö
Detaljplanens genomförande innebär inte att någon befintlig bebyggelse behöver rivas då
planområdet idag är obebyggt. I närområdet runt planområdet finns enstaka kulturmiljövärden i
form av disponentvillorna men som helhet finns det ingen enhetlig kulturmiljö och inga tydliga
kulturhistoriska sammanhang. En exploatering enligt planen innebär därför inga negativa
konsekvenser för några kulturmiljövärden.

Sociala konsekvenser
Befolkning och service
Den typ av bostäder som avses i detaljplanen bidrar till att bostadsutbudet blir mer varierat i
Svedala tätort. Boendetypen erbjuder ett nytt alternativ för dem som har kommit upp i ålder men
som väljer att bo kvar i t.ex. villor och radhus så att flyttkedjor kan skapas.
I och med det centrala läget är tillgången på offentlig och kommersiell service god i närområdet.

Barnperspektivet
Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov och situation i enlighet med
barnkonventionen tagits.
En exploatering enligt denna detaljplan medför att en idrottsanläggning försvinner vilket i sig kan
ses som negativt ur ett barnperspektiv. Dock pågår detaljplanering för ett nytt idrottsområde i
Svedalas södra delar. Den bebyggelse som planeras i denna detaljplan har god anslutning till
ortens gång- och cykelvägnät vilket ger bra tillgänglighet till det nya idrottsområdet. Genom
naturmarken i planområdets västra del bör en gång- och cykelväg förläggas och det skulle i så fall
stärka tillgängligheten till fots och med cykel ytterligare.
Planområdet ligger nära högklassig kollektivtrafik, både buss och tåg.
Börringevägen i norr trafikeras av buss 141 i regiontrafik. Närmaste hållplats är belägen i direkt
anslutning till planområdet och har förbindelser mot bl.a. Malmö. Ca 1 km (gångväg) i väster
ligger Svedala tågstation med persontåg mot både Malmö och Ystad/Simrishamn.
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Tillgänglighet
Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och användbarhet för
funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i 8 kap 1§ PBL (byggnader) samt 8 kap
9 § PBL (tomter) i detalj kommer att tillgodoses avgörs i samband med byggnads- och
markprojekteringen och därmed vid kommande bygglovsprövning.
Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven kan uppfyllas.

Säkerhet och trygghet
En exploatering med nya bostäder i det aktuella området innebär att en del av Svedala tätort som
idag till viss del kan ses som ödsligt befolkas, vilket ger mer liv och rörelse i området jämfört med
idag.

GENOMFÖRANDET AV DETALJPLANEN
ORGANISATORISKA OCH EKONOMISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Genomförandetid
Planen har en genomförandetid på 5 år, från det datum den vinner laga kraft.
Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares bestridande detaljplanen ändras
eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka
inte kunnat förutses vid planläggningen.
Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att rättigheter som
uppkommit genom planen beaktas. (4 kap 39 § PBL).

Tidplan
•
•
•

Samråd våren 2019
Granskning sommar 2019
Antagande och laga kraft hösten 2019

Ansvarsfördelning
Svedala kommun är markägare. Bovieran avser förvärva marken via markköp.

Huvudmannaskap för allmänna platser
Att ett område är allmän platsmark innebär att marken är avsedd för ett
gemensamt behov. Svedala kommun ska vara huvudman för allmänna platser (GATA och PARK)
inom planområdet. Huvudmannen ansvarar för den allmänna platsmarkens utbyggnad, drift och
underhåll.
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Avtal
Köpeavtal
Köpeavtal ska upprättas och godkännas av både kommunen och exploatören. Avtalet reglerar
kostnader för genomförandet av detaljplanen. Exploatören åtar sig att genomföra exploateringen.
Grovterrassering av kvartersmark samt färdigställande av allmän plats utförs av Svedala kommun.

Ekonomiska frågor
Kostnader för planläggning
Kostnaden för upprättandet av nu aktuell detaljplan svarar exploatören för.
Flyttning eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa ledningars funktion inom planområdet ska
bekostas av exploatören/fastighetsägaren.

Kommunala utbyggnadskostnader
Kommunen bekostar utbyggnaden av allmän platsmark (gata och park) i området.
Anslutning till det allmänna ledningsnätet kommer att debiteras enligt gällande taxor.

TEKNISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Utbyggnad av allmänna anläggningar
Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar nyanläggs/byggs om:
•
Lokalgata
•
Iordningställande av parkmark
•
Skyddsåtgärder
•
Fördröjningsmagasin
•
Vatten- och avloppsnät

Övriga åtgärder inom planområdet
Gemensamma tekniska anläggningar
Kraftleverantör ska ansvara för driften och skötseln av transformatorstationen (E1).

Bullerskyddsåtgärder
Bullerskyddande åtgärder krävs för att möjliggöra uppförande av byggnad närmast väg 108 samt
uteplats i norr mot Börringevägen.

Skyddsåtgärder farligt gods
Bygglov får inte ges förrän mur/vall med räcke har uppförts längs med väg 108.

Dispens generellt biotopskydd
Kommunen har ansökt om dispens från det generella biotopskyddet. Trädallén ska ersättas med nya
träd.

Vattenverksamhet
Ansökan angående vattenverksamhet ska göras för fördröjningsdammarna inom allmän plats PARK.
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA GENOMFÖRANDEFRÅGOR OCH
KONSEKVENSER
Fastighetsbildning
Den mark inom planområdet som är utlagd som gatumark (2 822 m2) och parkmark (3 630 m2)
ska fortsatt vara kommunal fastighet. Den del av planområdet som utgör kvartersmark för
BOSTÄDER ska avstyckas och bilda en ny fastighet för bostadsändamål. Mark som enligt
planområdet utgör ALLMÄN PLATS behöver ej fastighetsbildas.
Del av kvartersmark för BOSTÄDER (mot GATA i söder) kommer att avstyckas för att tillhöra ny
framtida bostadsfastighet i söder för att sedan fungera som parkeringsplats åt boende.

Fastighetsindelningsbestämmelser
Fastighetsbildningen bedöms kunna ske utan stöd av fastighetsindelningsbestämmelser. Skulle
fastighetsindelningsbestämmelser erfordras så kan den upprättas vid detta tillfälle.

Ansökan om fastighetsbildning m.m.
Ansökan om fastighetsbildning hos Lantmäterimyndigheten ombesörjs av exploatören.

Fastighetskonsekvenser
Fastighet Svedala 25:18

Planområdet är en del av Svedala 25:18 som är en kommunal fastighet. Denna detaljplan innebär
att 7 388 m2 överförs från Svedala 25:18 till en ny fastighet för bostadsändamål.
Fastighetsgränser anpassas till kvartersmarken i planförslaget.

Fastighet Svedala 1:7

Planområdet är en del av Svedala 1:7 som är en kommunal fastighet. Denna utgörs av idag av
gata (Börringevägen) och i detaljplanen planläggs den som LOKALGATA d v s markanvändningen
eller funktionen ändras ej.

Ledningsrätt
Rätt att framdra ledningar inom planområdet kan regleras med ledningsrätt eller servitut.
Transformatorstationen kan regleras med en avtalsrättighet eller att det bildas en egen fastighet för
denna.

Miljökompensation
Befintliga träd ska fällas eftersom kastanjeträden är sjuka. Trädallén ska ersättas med nya träd.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Markanvändning
Området används idag för idrottsändamål. Inom planområdet ligger en av de två fotbollsplaner
som utgör Gamla IP. Söder om fotbollsplanen finns en kastanjeallé. I nordväst finns en grusbelagd
yta som används som parkering vid idrottsaktiviteter. Väster om parkeringen finns ett flertal större
träd, främst lind. Marknivåerna varierar mellan ca +49,79 m till +52,03 m.

Ortofoto över planområdet och dess omgivningar.

Geoteknik
Enligt SGU:s kartunderlag består marken inom
planområdet av glacial finlera med låg
genomsläpplighet. Norr och söder om området finns
lermorän.
Till denna detaljplan har de geotekniska
förutsättningarna utretts och sammanställts i ett
projekterings-PM och en Markteknisk
undersökningsrapport. Enligt projekterings-PM utgörs
de ytliga jordlagren av fyllning med sand och grusig
sand, och därunder naturliga jordlager med
torrskorpelera, tunna siltskikt och lera med inslag av
siltskikt.
Utdrag ur SGU:s jordartskarta
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Bebyggelse
Inom planområdet finns idag inga byggnader, utan endast
anläggningar tillhörande fotbollsplanen. Väster om
planområdet ligger två äldre disponentvillor samt två
punkthus med lägenheter, i norr finns ett område från 1970talet med bostäder i radhus och i öster finns bostäder i
småhus av blandad ålder och karaktär.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
De två disponentvillorna väster om planområdet omfattas av
skyddsbestämmelser. Byggnaderna är från sent 1800-tal
och har tidstypisk röd tegelfasad.

Grönstruktur, parker och lek
I söder finns en trädallé och i väster finns en trädridå
bestående av lindar. I övrig finns ingen grönstruktur.

Trafik
Biltrafik
Öster om planområdet går länsväg 108 som är en av
genomfarterna genom Svedala. Vägen fungerar som en
viktig transportled till och från bl.a. Trelleborgs hamn och
Sturups flygplats. Genom Svedala har den
landsvägskaraktär och en skyltad hastighetsgräns på 60
km/h.
Längs planområdets norra del går Börringevägen som är en
lokalgata och fungerar som infart till Svedala centrum.
Hastighetsgränsen är där 40 km/h. Övriga gator i
anslutning till planområdet är Sockerbruksgatan och
Segestrandsvägen som är lokalgator för angöring till
områdets bebyggelse.
Som underlag till detaljplanen har en trafik- och
bullerutredning tagits fram. I denna redovisas
omkringliggande gatunäts trafikmängder.

Befintlig bebyggelse runt planområdet.
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Väg 108 och Börringevägen i anslutning till planområdet.

Dagens trafikflöden enligt trafikberäkningar, ÅDT.
Väg 108 norrut
Väg 108 söderut
Börringev. Väster om väg
108
Sockerbruksgatan
Segestrandsgatan

Fordon/dyng (ÅDT)
6699
9249
3265

Andel tung trafik
11%
10%
5%

Räkneår
2017
2017
2018

365
155

3%
5%

2018
2018

I utredning har också en prognos för framtida trafikflöden tagits fram. Prognosåret är 2040 och
beräkningen utgår från Trafikverkets uppräkningsfaktor för perioden 2014 - 2040.
Beräknade framtida (år 2040) trafikflöden.
Väg 108 norrut
Väg 108 söderut
Börringev. Väster om väg
108
Sockerbruksgatan
Segestrandsgatan

Fordon/dyng (ÅDT)
9300
12800
4600

Andel tung trafik
12%
11%
5%

530
240

3%
5%

Gång- och cykeltrafik
Längs Börringevägen finns trottoarer på båda sidorna. Strax sydväst om planområdet finns en gångoch cykelväg in mot centrum och stationen, samt söderut via en underfart under järnvägen. Från
korsningen Börringevägen/väg 108 finns en gång- och cykelväg norrut mot Östra industriområdet.

Kollektivtrafik
Planområdet ligger nära högklassig kollektivtrafik, både buss och tåg.
Börringevägen i norr trafikeras av buss 141 i regiontrafik. Närmaste hållplats är belägen i direkt
anslutning till planområdet och har förbindelser mot bl.a. Malmö.
Ca 1 km (gångväg) i väster ligger Svedala tågstation med persontåg mot både Malmö och
Ystad/Simrishamn.

Parkering
I planområdets nordvästra del finns en parkeringsyta som tillhör idrottsanläggningen.
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Riksintressen och förordningar
Riksintresse för järnväg och allmänna vägar
Området ligger i närheten av Ystadbanan som är av riksintresse enligt 3 kap 8§ miljöbalken.
Banan är förbindelselänk till Ystad hamn och delen Lockarp-Ystad ingår i det av EU utpekade TENnätet.

Strandskydd
Området berörs inte av strandskydd.

Vattenskyddsområde
Området berörs inte av vattenskyddsområde.

Natura 2000
Området berörs inte av Natura 2000-område.

Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
I Översiktsplan 2018, antagen november 2018, är området utpekat för centrumutveckling i form av
cirka 50 seniorlägenheter för 55+-boende.

Utdrag från översiktsplanen. Planområdet market i rött.

Detaljplaner
Området berör en mindre del av detaljplan 27, laga kraft 1962-03-21. Berörd del är planlagd
som allmän plats gata och omfattas av s.k. prickmark (Mark som icke får bebyggas) och föreslås
planläggas som allmän plats PARK med egenskapsbestämmelserna dike1 och skydd1.
Genomförandetiden har gått ut. I övrigt är planområdet inte planlagt sedan tidigare.
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Området gränsar till följande detaljplaner:
•
•
•

Detaljplan 136, laga kraft 2007-05-23
Detaljplan 146, laga kraft 2005-02-01
Detaljplan 61, laga kraft 1976-09-01

Detaljplaner i anslutning till planområdet. (Källa: Svedala kommun)

Regional infrastrukturplan (RTI-plan) 2018 - 2029
Väg 108 genom Svedala (16) finns med som namngivet objekt i Regional infrastrukturplan 2018 –
2029. I RTI-planen anges att ”väg 108 är en regionalt viktig väg för persontrafik som i Svedala
korsar Ystadbanan i plan. Vägen är ett betydelsefullt alternativ till E6 och förbinder många lokala
målpunkter. Vägsträckan trafikeras av 4000 till 8000 fordon årsmedeldygn och har delvis en låg
geometrisk standard med begränsade omkörningsmöjligheter och en hög andel trafikolyckor.
Järnvägskorsningen medför störningsmoment med begränsad framkomlighet och utgör en
trafiksäkerhetsrisk. Bristen har ännu inte studerats i en åtgärdsvalsstudie och eventuella åtgärder
ligger inom den senare delen av RTI-planen 2018 - 2029. Den preliminära kostnaden för projektet
är 125 miljoner kronor.
2009 tog Trafikverket fram en förstudie (Förstudie Väg 108 genom Svedala) för berörd del av väg
108. I denna föreslås att korsningen mellan väg 108 och Ystadbanan blir planskild med en fri höjd
på 4,7 m. Korsningen mellan väg 108 och Börringevägen föreslås också bli planskild då
profilstudier visat att en korsning med Börringevägen i plan är svårgenomförd och kostsam då den
ligger för nära järnvägen.
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Kulturmiljö och arkeologi
Historik
Av historiska kartor framgår att planområdets sedan åtminstone tidigt 1900-tal har legat inom
Svedala tätort. I anslutning till området låg mellan 1894 och 1948 Svedala Sockerbruk. Svedala
idrottsplats anlades omkring 1920 och vid 1900-talets mitt anlades en bollplan till inom nuvarande
planområdet.

Kulturmiljöprogram
Planområdet ingår i Länsstyrelsen Skånes kulturmiljöprogram där Svedala tätort som helhet är
utpekad p.g.a. att ”Svedalas tydliga struktur som stationssamhälle, med rutnätskvarter och industri
intill stationen ger orten ett högt kulturhistoriskt värde. Det röda teglet ger bebyggelsen i Svedala
enhetlighet. Det är enkla byggnadsvolymer längs raka gator och hantverksmässiga detaljer. Typiska
är de låga husen med sadeltak men också de påkostade villorna från slutet av 1800-talet.”
(Länsstyrelsen)

Arkeologi
Den planerade exploateringen berör inga kända fornlämningar. Kontakt har tagits med
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet, där antikvarie efter gemensamt platsbesök kunde konstatera att det
framgick att ytan sedan tidigare är så pass exploaterad att några arkeologiska insatser inte är
nödvändiga eller meningsfulla. Detta har dokumenterats i en tjänsteanteckning som dokumentation.
Påträffas fornlämningar i samband med markarbetena skall dessa, i enlighet med 2 kap 10 §
kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Detaljplanen utförs med standardförfarande med antagande i Kommunfullmäktige.
Genomförandetiden är satt till 5 år från det datum planen vunnit laga kraft.

Medverkande
Planhandlingarna har upprättats av Sweco genom uppdragsledare Anna Magnusson,
planeringsarkitekt FPR/MSA samt Johan Gustavsson, planarkitekt och Johannes Sandgren,
planeringsarkitekt t.o.m. samrådet därefter har kommunens planförfattare (se undertecknad) slutfört
detaljplanearbetet (t.o.m. antagandet).
I planarbetet har Lin Linde, VA-ingenjör, Vatten- och avloppsenheten, och Johanna Andersson, Gatuoch parkchef, Gata- och parkenheten, medverkat. Illustrationen har upprättats av Liljewalls i
samarbete med Landskapsgruppen.
STRATEGISK PLANERINGSENHET I SVEDALA

Karin Gullberg
stadsarkitekt

Lowe Kisiel
planarkitekt
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