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Samrådsmöte angående detaljplan för Svedala 122:71
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Planområdet

Läge i Svedala
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Norra 
industriområdet

Kommunhuset

ICA

Hemköp

Coop

Netto

Lidl

Presentatör
Presentationsanteckningar
Planområdets läge i Svedala, intill trafikplats Svedala, ca 1 km fågelvägen från centrum (Storgatan). Befintliga och planerade större livsmedelsbutiker är markerade på kartan.
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Planområdet består av hela fastigheten Svedala 122:71 med befintliga verksamheterna Circle K, Restaurang Svea och PostNord. Intill PostNords lokaler finns carports som måste rivas tillsammans med en del av befintlig huslänga (röda kryssen).



Svedala 122:71
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 Fastighetsägare: Graceland AB
 Exploatör (östra delen): Lidl Sverige KB

Ny fastighet kommer att avstyckas
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Skyltpyloner 14 m höga Ny skyltpylon upp till 18 m

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vy mot norr från läge ungefär där södra fasaden på Lidls byggnad kommer att ligga. Notera skyltpylonerna för McDonald’s och CircleK. De är 14 meter höga. En ny samordnad pylon kan komma att bli 18 meter hög, men förskjuten något till höger i bild. Förslagsvis samordnas de olika aktörerna på samma pylon.
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Byggnader som ska rivas.

PostNords carports

Del av befintlig byggnad
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Befintlig infart, vy västerut

Presentatör
Presentationsanteckningar
Dagvattendammen syns till vänster. Infarten saknar allmän omsorg i utformningen, t.ex. kansten. Lastbilar har använt vägkanter som uppställningsplats.
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Befintlig parkering som ska 
samutnyttjas
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Här på Företagsgatan, inom redan gällande detaljplan, föreslås ett nytt övergångsställe/cykelpassage som binder samman befintlig gång- och cykelväg med ny gång- och cykelväg inom naturområdet, norr om dammen, fram till Lidl.
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väg 108

Riskhänsyn & 
Trafikverkets 
krav

Körbar förbindelse

Ny
ParkeringSpont

Bef
Parkering

Lidls
konceptbyggnad

Ev utvidgning 
av damm

Förutsättningar 
och olika 
intressen som 
sammanjämkats

Ny parkering 
PostNord

Presentatör
Presentationsanteckningar
Bilden visar överskådligt de flesta av de olika förutsättningar som har jämkats samman för att skapa plankartans ytor och gränslinjer. Riskhänsyn: 38 m avstånd till E65/v 108 gäller om t.ex. kontor ska byggas i två våningar. 30 m gäller för övriga användningar. Trafikverkets krav: TRV önskar generellt 50 meter byggnadsfritt kring motorovägar. Här accepteras 44 m likt nu gällande detaljplan. Skyltpyloner måste stå på ett avstånd från vägkant om minst 1,5 x pylonens höjd (18 m) = 27 m.Ny parkering till PostNord: Befintliga carports måste rivas för att ge plats åt Lidls byggnad. Ersättningsparkering kan skapas norr om befintlig byggnad, dock inte med carports (byggnadsfri mark).Körbar förbindelse PostNords bilar och Lidls personal ska kunna nå parkeringar mot norr. Detta säkras genom ett rättighetsområde med servitut. Även slingan som förbinder den nya avstyckade fastigheten med Företagsgatan säkras med ett rättighetsområde som regleras med servitut.5) Parkering: Befintlig parkering (76 platser) ska delvis samutnyttjas av de befintliga verksamheterna och Lidl. Detta säkras genom ett rättighetsområde med servitut. Ny parkering skapas sydväst om Lidls byggnad, samt intill entrén. (37+2 HKP+2 övr). Möjlighet till viss omdisponering av bef parkering finns för att tillskapa fler platser och för att skapa en bättre helhetslösning. Den nya parkeringen medför att viss del av naturområdet (dammens slänt) måste tas i anspråk genom en utfyllnad, begränsad med spont. Kanten kan utformas som en kajkant med möjlighet att placera bänkar m.m. Eventuellt kan en utvidgning av dammen krävas. Detaljplaneförslaget medger en sådan utvidgning.6) Gång- och cykelväg: Del av naturområdet som går förlorat för att tillskapa parkering kompenseras genom att naturområdet utvidgas något norrut i förhållande till gällande detaljplan. Detta görs för att rymma en ny gång- och cykelförbindelse mellan Företagsgatan och Lidl-butiken. Säkra övergångsställen/cykelpassager kan skapas över Företagsgatan (gällande dp) och vid ny parkering.7) Lidls konceptbyggnad: Ca 73 x 35 meter. Entré och Cykelparkering under skärmtak.8) Körspår för lastbilstrafik. Se nästa bild.
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Körspår för lastbil 
till Lidls lastbrygga
Körspår för lastbil 
till Lidls lastbrygga

Presentatör
Presentationsanteckningar
Denna bild visar att det är möjligt att via infartsslingan köra med 24 meters långtradare och backa in till lastbryggan.
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Trafikflöden
ÅVDT
(Årsvardags-
dygnstrafik)

Uppmätt
År 2019
Andel tung trafik

Uppskattning
År 2040
Allmän trafikökning 
36 %

6090
12150



Trafikalstring till och från Lidl
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Trafikverkets trafikalstringsverktyg
 Totalt 1245 resor exkl nyttotrafik (gods, sopbilar m.m.) 

per dygn

Ca 500 bilar ÅVDT 
Max 60 bilar/h

Presentatör
Presentationsanteckningar
En resa är antingen
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Illustrationsplan
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Plankarta

G Drivmedelsförsäljning
H Detaljhandel
K1 Kontor
Z Verksamheter

NATUR Naturområde

a1

a2

b1

f1

m1

m2

n1

Rättighet: gemensam parkering
Rättighet: körbar förbindelse
Källare får inte finnas
Putsad fasad
Brandklassad fasad (pga väg 108)
Brandklassad fasad m.m. (pga CircleK)
Parkering ska finnas

cykelväg1 cykelväg
gång1 gångväg
damm1 dagvattendamm

Presentatör
Presentationsanteckningar
Befintliga verksamheter inom grått område ska fortsatt kunna verka inom ramen för den nya detaljplanen. Användningarna har breddats så att även detaljhandel möjliggörs, dock med de begränsningar som risker med brandfarliga ämnen innebär.
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Fastighetsförändringar
Inom Svedala 122:71

Presentatör
Presentationsanteckningar
GRÖN YTA: Naturområdet överförs till kommunens gatufastighet Svedala 122:54. I förhållande till gällande detaljplan har NATUR-ytan naggats i kanten i östra delen av Lidls nya fastighet, men utökats norrut för att möjliggöra en ny gång- och cykelväg.BRUN YTA: Handel/Kontor/Verksamhet – Bildar en ny fastighet genom avstyckning från Svedala 122:71.BLÅ YTA: Mark som inte får bebyggas och som säkras som körbar förbindelse med servitut så att trafik är möjlig mellan allmän plats (Företagsgatan) och den nya fastigheten (Lidl).GRÅ YTA: Parkering som ska samutnyttjas av Svedala 122:71 och den tillkommande Lidl-fastigheten. Lidls möjlighet att samutnyttja parkeringen säkras genom servitut på Svedala 122:71.VIT YTA: Mark där befintliga verksamheter kan fortsätta att verka. Detaljhandel föreslås även för denna del av fastigheten 122:71. 



Allmän plats
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 Naturområde med dagvattendamm ska 
fastighetsregleras över till angränsande Svedala 
122:54 så att kommunen blir fastighetsägare

 Ny gång- och cykelväg kommer att ligga inom 
naturområdet. Kommunen får rådighet över denna.



Kommunstyrelsen beslutade
25 nov 2019
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 att godkänna förslaget till samrådshandling för 
detaljplan för Svedala 122:71 (Lidl mm), Norra 
industriområdet, Svedala.

 att samråd ska ske om planförslaget



Preliminär tidplan
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25 nov   KS beslut om samråd
29 nov Protokoll klart
7 dec Annons i Skånska Dagbladet

Samråd
9 dec 2019

↓ 17 dec Samrådsmöte kl 18
9 januari 2020
jan-feb 2020 Samrådsredogörelse/granskningshandlingar tas fram
Mars 2020 KS Beslut om granskning
Juni 2020 KF Beslut om antagande
Aug 2020 Laga kraft



Skriftliga synpunkter senast 9 januari 2020
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 Namnteckning, namnförtydligande, 
fastighetsbeteckning och adress samt planens namn 
Svedala 122:71-Lidl

 Postadress Svedala kommun
Strategisk planeringsenhet
233 80 Svedala

 E-post strategiskplanering@svedala.se

mailto:strategiskplanering@svedala.se


Fler frågor?
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 Joakim Axelsson, planarkitekt
joakim.axelsson@svedala.se
040-626 81 13

 Karin Gullberg, stadsarkitekt
karin.gullberg@svedala.se
040-626 81 18.

mailto:joakim.axelsson@svedala.se
tel:040-626%2081%2013
mailto:karin.gullberg@svedala.se
tel:040-626%2081%2018
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