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INLEDNING 

Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med planen är att pröva möjligheten till bebyggelse för detaljhandel, kontor, verksamheter, 
industri (icke störande), idrotts- och sportanläggning och en transformatorstation inom Svedala 
100:242 och Svedala 100:13.  
 
Markägare avser att pröva möjligheten för handelsetablering i form av en livsmedelsbutik (COOP) i 
öster och i väster föreslås utveckling av befintlig fordonsverksamhet och detaljhandel (Mazda). För 
att detaljplanen ska vara så flexibel som möjligt och fungera över tid prövas även möjligheten för 
industri (icke störande), kontor och idrotts- och sportanläggning inom båda fastigheterna. I öster 
prövas även möjligheten för en transformatorstation. 
 
Dagvatten ska fördröjas i främst öppna fördröjningsmagasin strax norr om planområdet inom 
befintlig vegetationsyta, men även inom kvartersmarken i form av regnbäddar, grönytor m.m.  
 
Detaljplanens genomförande bidrar till möjligheter för större utbud av kommersiell service i Svedala. 
Dessa placeras i ett läge med god tillgång till kollektivtrafik och nära viktiga och stora vägar.  
 
Planförslaget innefattar:  

• Kvartersmark med markanvändning: 
H – Detaljhandel 
Z – Verksamheter 
K – Kontor 
J1 – Partihandel, hantverk och industri som inte är störande för   
omgivningen 
R1 – Idrotts- och sportanläggning 
E1 – Transformatorstation 
 

Samt egenskapsbestämmelser gällande bebyggandets omfattning, 
hårdgörningsgrad, lastning, höjder (byggnadsverk), källarförbud och 
markreservat. 

Planprocess 
Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.  
 
Detaljplanen utförs med ett standardförfarande. 
 
Planförslaget följer Svedala kommuns översiktsplan (Översiktsplan 2018), antagen november 
2018, och länsstyrelsens granskningsyttrande. 
 
Förslaget till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 
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Plandata 

Lägesbestämning 
Planområdet omfattar fastigheterna Svedala 100:242 och Svedala 100:13 och är beläget i 
nordöstra delen av Svedala tätort, mellan Rikvsväg 108 och Norra Ellenborgsvägen. I väster, norr, 
öster och delvis i söder angränsar planområdet till den kommunala fastigheten Svedala 100:9. I 
söder angränsar tre fastigheter med verksamheter Svedala 100:177, Svedala 100:79 och 
Svedala 126:2. 

 
Planområdets läge (rött) i Svedala tätort 
 

 
Planområdets läge (gult), detaljerad vy. 

Svedala 
100:242 

Svedala 
100:13 

Svedala 100:9 

Svedala 
126:2 

Svedala 
100:79 

Svedala 
100:177 

Industrigatan 

Svarvaregatan 

Svedala 29:4 
(HSB BRF Astern) 
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Areal 
Planområdets areal uppgår till ca 1.8 ha (18 000 kvm). 

Markägoförhållanden 
Markägare är Motorcity (Svedala 100:13) och AB Svedala 100:242. 

Plansökande 
Plansökande är Motorcity Sydsvenska AB och Etableringstjänst Sverige AB. 

Handlingar 
Till detaljplanen finns följande handlingar:  

• Plankarta med planbestämmelser  
• Illustrationsplan 
• Planbeskrivning (denna handling) 
• Grundkarta 
• Fastighetsförteckning (tillgänglig på kommunhuset, strategisk 

planering) 
 
Övriga handlingar som ligger till grund för förslaget (läggs ut på hemsidan): 

• Riskanalys Östra Industriområdet, Svedala, FSD, Slutrapport, 2016-02-12  
• Östra industriområdet riskbedömning, 160216 
• Va-utredning med fokus på dagvatten, Sweco, Slutrapport, 

190430 
• Trafikutredning för Detaljplan Svedala 100:242 m.fl, Atkins, 

190502 
• Geoteknik Översiktlig geoteknisk undersökning och MUR, 

190315 
• Miljöteknisk markundersökning, 190326 
• Rapport, handelsutredning, 20130310 

PLANFÖRSLAG 

Områdets gestaltning och disposition 
Planområdet omfattas endast av kvartersmark och denna innehåller H (Detaljhandel), Z 
(Verksamheter), K (Kontor), J1 (Industri, icke störande), R1 (Idrotts- och sportanläggning), E1 
(Transformatorstation). I öster avses en livsmedelsbutik (COOP) och i väster en utveckling av befintlig 
verksamhet och detaljhandel (Mazda). Den största förändringen av miljön kommer ske i öster, där 
livsmedelsbutiken får en byggrätt med en parkeringsyta i norr. Två stycken nya in-/utfarter föreslås 
utmed Norra Ellenborgsvägen, en för kunder i norr och en för personal i söder. Infart och angöring 
för varutransport sker i söder, via befintlig gata (Industrivägen) och utfart sker sedan mot Norra 
Ellenborgsvägen. I västra delen kommer befintlig verksamhet (Mazda) att behålla sin nuvarande 
byggrätt men med möjlighet för en tillbyggnad med ändamål detaljhandel.  
 
Fördröjning av dagvatten föreslås ske via en dagvattenledning till en yta strax norr om planområdet. 
En mindre del föreslås fördröjas inom kvarteret via gröna ytor såsom regnbäddar ev diken m.m. 
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Illustrationsplan över planområdet. Infart med tunga transporter via Industrigatan i söder 
 

 
Flygperspektiv på ett exempel av COOP-anläggning 
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Bebyggelse 

Handel, verksamheter, kontor, industri, besöksanläggning och ställverk 
Kvartersmarken planläggs med detaljhandel (detaljhandel och livsmedel), verksamheter, kontor, 
industri (icke störande), idrotts- och sportanläggning samt transformatorstation. Den föreslagna 
bebyggelsen utgörs av fyra fristående byggrätter, en utveckling av befintlig anläggning (Mazda) i 
väster och en ny livsmedelsbutik (COOP) i öster. I nordöstra delen planläggs för en skylt åt COOP 
och i öster för en transformatorstation.  
 
Den nya byggrätten d v s livsmedelsbutiken (COOP) omfattas av 2960 kvm på bottenplan, och en 
kontorsdel inom denna på andra våningen av 140 kvm. Totalt 3.100 kvm. Den befintliga 
byggrätten (Mazda) har idag 2950 kvm och medges att byggas ut i nordöstra delen med ca 450 
kvm. Transformatorstation omfattas av uppskattningsvis 16 kvm. 
 
Båda byggrätterna för Mazda och livsmedelsbutiken ges en högsta nockhöjd av 9 meter och 
skylten får en totalhöjd på 6 meter samt transformatorstation 4 m.  
 
PLANBESTÄMMELSER: 
H Detaljhandel 
Z Verksamheter 
K Kontor 
E1 Transformatorstation 
R1 Idrotts- och sportanläggning 
J1 Partihandel, hantverk och industri som inte är störande för omgivningen 

  Marken får inte förses med byggnad 

  Endast komplementbyggnad får placeras 

Högsta angiven nockhöjd i meter över angivet nollplan 

 Högsta totalhöjd är X meter 

Gång- och cykeltrafik 
Det är viktigt att planområdet kopplas 
ihop till befintligt gång- och cykelnät, 
för att möjliggöra för folk att gå och 
cykla till området. I östra delen skall 
utformningen anpassas så att gång- 
och cykelväg kan dockas och 
förankras till gatuområdet för Norra 
Ellenborgsgatan. Sedan kan ny gång- 
och cykelväg anläggas längs gatan, 
förslagsvis en länk som går ner till 
korsningen Industrigatan/Norra 
Ellenborgsgatan och kopplas på 
befintlig separerad gång- och 
cykelväg. Korsningspunkter inom 
området skall trafiksäkras.                                        

Utdrag från trafikutredningen över befintlig och föreslaget gc-nät. 
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Parkering och angöring 
Exploatörens skisser innehåller en samlad parkeringsyta i norr med totalt 189 parkeringsplatser för 
kundparkering, varav 126 platser tillhör COOP. 4 platser är avsedda för handikappsparkering 
nära huvudentréerna till verksamheterna. Inom parkeringsytan möjliggörs uppförande av 
komplementbyggnader för kundvagnsparkering m.m. 
Söder om livsmedelsbutiken söder föreslås en angöringsyta med kajer och liknande för lastning från 
godstransporter. I anslutning till denna föreslås 21 parkeringsplatser för personal m.m. i Här får inte 
marken förses med byggnader för att möjliggöra angöringen och svängradier för lastbilar m.m. 
 
PLANBESTÄMMELSER: 

 Marken får inte förses med byggnad 

 Endast komplementbyggnad får placeras 
n2              Lastning 

Teknisk försörjning 

Energiförsörjning, tele, kabel samt vatten och avlopp 
Planområdet är anslutet till befintlig teknisk infrastruktur och kan anslutas till detta. I öster föreslås ett 
ställverk för att leverera kraftförsörjning, denna får ett skyddsavstånd på 5 m till närmsta byggrätt.  
 
Enligt VA-utredningen rekommenderas de nya servisledningarna för vatten och spillvatten åt COOP 
att anslutas till befintliga ledningar öster om planområdet utmed Svarvaregatan. Mazda är idag 
anslutet befintliga vatten- och avloppsledningar som ligger strax öster om byggrätten, dessa ska 
ligga kvar och säkerställs i plankartan med en administrativ bestämmelse. 
 
I väster ligger en befintlig teleledning som måste beaktas i planarbetet. 
 
PLANBESTÄMMELSER:  
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar 

Dagvattenhantering 
En exploatering av planområdet innebär en betydande ökning (framförallt i öster) 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 491 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 ett magasin med en volym på 1050 m3. Beräkningarna bygger 
på att marken inom planområdet som mest hårdgörs i den omfattning som framgår av exploatörens 
skiss. 
 
För att uppnå den dagvattenfördröjning som krävs (volymen 1050 m3 och utflödet 1,5 l/s) har 
flera alternativ studerats i VA-utredningen. Kommunen föreslår ett av alternativen som innebär att 
dagvattnet fördröjs i en öppen magasinlösning (1000 m3) strax norr planområdet kombinerat med 
mindre fördröjningar inom kvartersmarken (50 m3). I angränsande delen i norr ligger en 
dricksvattenledning och sydvattenledning, sistnämnde med ett skyddsavstånd på 5 m som måste 
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beaktas i projekteringen av fördröjningsytan och ledningsdragning. Den samlade 
översvämningsytorna byggs med ett djup på 1 meter och släntlutning på 1:2 av säkerhetsskäl sätts 
ett staket upp runt ytan. Resterande dagvatten fördröjs inom kvartersmarken (uppskattningsvis 100 
m3) i mindre ytor ex regnbäddar, eller att de två grönytor intill livsmedelsbutiken utformas som 
svackdiken och anläggs med ett maximalt djup på 0,50 m och släntlutning 1:6. Inom 
parkeringsytorna kan regnbäddar anläggas som gröna element och fördröjningsytor. 
Planbestämmelsen för andelen hårdgjord yta styr möjligheten för infiltration. 
 
Det nya dagvattensystemet ansluts med ny ledning mot det befintligt ledningsnät i sydväst vid 
Svarvaregatan. Planområdets dagvattensystem bör kompletteras med andra mindre fördröjande 
åtgärder så som bevattning, gröna tak och genomsläppliga ytor inom kvartersmark. 
 
PLANBESTÄMMELSER:  
b1 Endast X % av markytan får hårdgöras 
b3 Endast X % av markytan får hårdgöras 

Renhållning 
Sophantering från livsmedelsbutiken sker i södra delen av byggrätten i anslutning till varuleveranser, 
lastning m.m. 
 

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 en undersökning kommer fram till att genomförandet av planen kan leda till en betydande 
miljöpåverkan.  
 
Strategiska planeringsenheten bedömer med vägledning av förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i 
den mening som avses i 6 kap 11-12 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen. 
Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en 
miljöbedömning. 
 
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. Ny 
bebyggelse får inte placeras närmare än 30 meter om skyddsåtgärder inte vidtages. Detta bör 
beaktas i detaljplanen. Motorväg E65 ligger ca 160 m ifrån och anses inte utgöra någon fara.  
Skyddsavstånd för olika verksamheter ska även gälla. Motorväg E65 ligger ca 160 m ifrån och 
anses inte utgöra någon fara.  
 
Planen 
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Genomförande av planförslaget innebär en ökad exploatering med mer hårdgjord yta, speciellt i 
östra delen av planområdet. Dagvattenhanteringen och översvämningsrisken studeras i 
detaljplanen. 
 
Påverkan 
Utbyggnaden av verksamheterna innebär ett visst ökat trafiktillskott, men inte i några stora mängder 
att miljökvalitetsnormer för luft påverkas. Området ligger inom tätort och nära till kollektivtrafik samt 
befintligt gång- och cykelnät. Utbyggnaden innebär att landskaps-/stadsbilden förändras samtidigt 
som området ligger inom befintligt verksamhetsområde. Geotekniska förutsättningar studeras i 
detaljplanen för att ta reda på markens förutsättningar vad gäller jordmån o s v. 
 
Störningar och effekter på hälsan 
Bedöms som minimala eller kraftigt begränsade. Ett visst trafiktillskott tillsammans med 
byggnadernas karaktär och verksamhet innebär viss störning av ljus, men i små mängder. 
Skyddsavstånd till farligt gods på riksväg 108:a ska beaktas.   
 
Motiverat ställningstagande 
Genomförande av planförslaget kan beröra översvämningsproblematiken, transport av farligt gods, 
samt trafik- och bullerproblematik. Planområdet innehåller eller ligger inte nära några bostäder och 
är emellertid delvis utbyggt inom ett större exploaterat verksamhetsområde nära stora trafikleder. 
Detta medför ett resurseffektivt markutnyttjande och samordningsfördelar med små följdinvesteringar 
av infrastruktur o s v. Detta väger upp planens enskilt negativa påverkansfaktorer. 
 
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 miljös beräkningar överskrids inte miljökvalitetsnormerna inom Svedala kommun. 
Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom planområdet. Trafiktillskottet från den 
förändring som planförslaget innebär bedöms inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse.  

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. 
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Markföroreningar 
Enligt den miljötekniska markutredning som har tagits fram till detaljplanen har provtagningar utförts 
i 10 punkter och totalt 57 prover uttogs inom området, till 4,2 m djup som djupast. Av dessa 
analyserades 23 prover avseende metaller och PAH, 5 prover avseende oljekolväten och 6 prover 
avseende bekämpningsmedel. Samtliga analyserade prover uppfyller riktvärdet för mindre känslig 
mark. Merparten av jorden uppfyller riktvärdet för känslig mark, endast ett prov har halter över 
riktvärdet för känslig mark (avseende kobolt). Arton prover uppfyller även riktvärdet för mindre än 
ringa risk. Inga bekämpningsmedel eller oljekolväten påvisades. 
Trots att marken består av mäktiga lager av fyllnadsmassor påvisades inga föroreningar. 
 
Baserat på utförd undersökning anses marken ej ha förorenats av tidigare verksamheter inom 
fastigheten. Fastigheten bedöms ej förorenats av okontrollerade fyllnadsmassor. Detta baseras på 
nu utförd undersökning. 
 
Vid framtida exploatering inom fastigheten kan en masshantering behövas för att separera jord med 
olika halter av påvisade metaller och PAH. Denna masshantering behövs för att jorden skall kunna 
återanvändas och/eller transporteras till godkänd mottagare. Men då det endast påvisats kobolt i 
en halt något över riktvärdet för känslig mark i ett prov anses medelhalterna i området uppfylla 
riktvärdet för känslig markanvändning. Kontrollera med miljöförvaltningen om vidare klassning av 
eventuellt urschaktade massor behöver utföras. 
 
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, 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  
Före 
exploatering 
(varaktighet 
10 min)  

36 l/s  61 l/s  76 l/s  103 l/s  130 l/s  

Efter 
exploatering 
(varaktighet 
10 min)  

230 l/s  391 l/s  491 l/s  666 l/s  838 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.  
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Utflöde  Erforderlig fördröjningsvolym 
2-årsregn  10-årsregn  20-årsregn  50-årsregn  100-årsregn  

Max 3 l/s  450 m3  750 m3  1050 m3  1740 m3  2580 m3 
 
I VA-utredningen utreds fyra alternativ för att åstadkomma den dagvattenfördröjning som är 
nödvändig. Kommunen föreslår ett av alternativen som innebär att dagvattnet fördröjs i en öppen 
lösning utanför planområdet kombinerat med mindre fördröjningar i planområdet. 
 
Utbyggnadsförslaget bedöms inte påverka miljökvalitetsnormen för vatten i Segeå 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  
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 Ekvivalentnivå 

dB(A) 
Maximalnivån 
dB(A) 

Ute, vid fasad 60 - 
Uteplats 50 701 
Ute, vid fasad, lgh ≤ 35 m2 65 - 
1 Uteplats i anslutning till bostad, får överskridas med högst 10 dBA fem gånger per timme, dagtid 06-22) 
 
För kontorsverksamhet och annan verksamhet där det i arbetsförhållandena ställs krav på 
stadigvarande koncentration eller behov av att kunna föra samtal obesvärat finns enligt SS 252 
68:2007 olika riktvärden beroende på vilken användning rummen ska ha. Se tabell nedan. 
 
Riktvärden för buller från väg och spårtrafik  
Kontor Ekvivalentnivå 

dB(A) 
Maximalnivån 
dB(A) 

Utrymme för presentationer ex större konferensrum >20 
personer 

30 451 

Utrymmer för enskilt arbete, samtal eller vila, t.ex. 
cellkontor, mötesrum, vilorum, reception 

35 501 

Kontorslandskap, storrumskontor 35 551 
Övriga utrymmen där människor vistas tillfälligt t.ex. 
restaurang, matsal, pausrum, lobby, lounge, 
restaurangkök 

40 - 

Utrymmen där människor vistas tillfälligt, t.ex. korridor, 
foajé, kapprum, wc 

45 - 

Gästrum 30 451 
Hygienrum inom gästrum 40 - 
1 Maximal bullernivå för överskridas 5 gånger per årsmedeltimme 
 
Bullerberäkningar har gjorts för den södra delen av Norra Ellenborgsgatan då det är denna del 
som ligger närmast bostadsbebyggelse.  
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Tre bullerberäkningar har utförts där: 
• Nollalternativet utgår från trafikprognos för år 2019, baserat på nuvarande förhållanden. 
• Utredningsalternativ 1 utgår från trafikprognos för år 2040. 
• Utredningsalternativ 2 utgår från trafikprognos för år 2040, medräknat trafikalstringen från 
COOP och Motor City. 
 
Antagande om körriktning påverkar bullerberäkningen för utredningsalternativ 2. Som tidigare 
angivits bedöms huvuddelen (70 %) av trafikanterna komma norrifrån och resterande söderifrån. För 
utredningsalternativ 2 tillförs hela den trafikalstring, 675 fordon, som genereras från planområdet till 
det totala trafikflödet Norra Ellenborgsgatans norra länk. Den södra länken belastas med 202 
fordon. Andelen tung trafik har satts till 12 %. Prognosår är satt till år 2040. 
 
Nollalternativ, år 2019  
N. Ellenborgsgatan, länken Svetsaregatan till 
Börringevägen  
Bullertillskott ekv.nivå 
(dBA) 49,3  

Bullertillskott maxnivå  
(dBA) 66,1 

 
Utredningsalternativ 1, år 2040  
N. Ellenborgsgatan, länken Svetsaregatan till 
Börringevägen  
Bullertillskott ekv.nivå 
(dBA) 50,2  

Bullertillskott maxnivå 
(dBA) 67  

 
Utredningsalternativ 2, år 2040 med alstring 
från COOP och Motor City  
N. Ellenborgsgatan, länken Svetsaregatan till 
Börringevägen  
Bullertillskott ekv.nivå 
(dBA) 50,7  

Bullertillskott maxnivå 
(dBA) 67,4  

Utdrag från trafik- och bullerutredningen som visar resultat av bullerberäkningar 
 
Beräkningarna visar att även om trafiksiffrorna höjs på Norra Ellenborgsgatan för prognosår 2040 
överskrids varken ekvivalenta eller maximala bullergränsvärden.  
 
Industri- och annat verksamhetsbuller  
Planområdet påverkas inte av buller från industrier eller andra verksamheter. 

Risker (farligt gods, verksamheter) 
Riskhantering 
Riksväg 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. Med nuvarande 
utformning finns ca 30 meters skyddsavstånd mellan väg 108 och befintlig bebyggelse (Mazda). 
Motorväg E65 ligger ca 160 m från planområdet och utgör ingen risk för farligt gods.  
 
Utöver ovanstående gäller följande skyddsavstånd från riskkällan längs Rv 108 för de olika 
markanvändningsområdena enligt RIKTSAM (Riktlinjer för riskhänsyn iSamhällsplaneringen): 
30-70 m – Industri (J), Teknisk anläggning (E), Verksamheter (Z) 
70-150 m – Detaljhandel (H), Kontor i ett plan (K), Besöksanläggning (R), ej åskådarplats. 
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En riskutredning är framtagen från 2016 för ett större område därav det aktuella planområdet 
ingår. I denna har det studerats om en etablering av restaurang, handel och kontor är möjlig med 
hänsyn till olycksrisker och hälsorisker. Den nämner bl a för att kunna etablera kontor i två plan 
inom gällande byggnadsrätter utmed väg 108 erfordras riskreducerande åtgärder i form av 
brandklassad fasad eller en kombination av brandklassad fasad och skyddsvall utmed väg 108. 
Möjlighet till utrymningsvägar riktade bort från väg 108 ökar säkerhet ytterligare och förordas 
oavsett val av alternativ. En fördjupning av utredningen måste göras med fokus på de planerade 
användningsområden inom Svedala 100:13 (30-70 m) och vilka skyddsåtgärder som kan behövas 
utmed Riksväg 108. 
 
I utredningen observerades även följande verksamheter i närområdet (se bild nedan).  

- Din-X, på fastigheten Svedala 100:177 (hantering av brandfarlig vara)  
- KS Maskiner AB, på fastigheten Svedala 126:2 (hantering av brandfarlig vara)  
- Foam Construction, på fastigheten Svedala 126:15 (hantering av brandfarlig vara och 

farliga kemikalier) 
 

 
Utdrag från riskutredningen på bedömda skyddsavstånd kring verksamheter (25, 50 respektive 81 meter) och från fartligt 
gods från Riksväg 108 i väster (30, 38 meter) 
 
Ovanstående verksamheter har alla skyddsavstånd som ligger utanför aktuellt planområde och 
därför behövs inga åtgärder göras i samband med föreslagen bebyggelse. 
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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 tätbebyggt område och innehåller inga värdefulla naturvärden. 
Detaljplanen påverkar därför inte hushållningen med naturresurser. 

Kompensationsåtgärder/balanseringsprincipen 

Planområdet ligger inom ett område som är i behov av utveckling av ekologiska värden. 
 
Kompensationer bör utföras för att uppnå tillräcklig balansering i planförslaget: 
Inom planområdet ska en mindre del av fördröjningen och rening av dagvattnet ske som 
kompensation för att den yta som tas i anspråk. Som kompensation bör även utpekad vegetation, 
buskage som försvinner ersättas i varierade former som gynnar insekter, däggdjur och fågelliv strax 
norr om planområdet där kommunen äger marken och merparten av fördröjningen sker. Om möjligt 
kan enstaka träd även bevaras inom planområdet, detta studeras vidare i detaljplanearbete. 

Kulturmiljö och arkeologi 
Detaljplanens genomförande innebär inte att någon befintlig bebyggelse behöver rivas då tomten 
som det ska exploateras på är idag är delvis obebyggd. En exploatering enligt planen innebär 
därför inga negativa konsekvenser för några kulturmiljövärden.  
 
Det finns inga utpekade kända arkeologiska lämningar på platsen. 

Sociala konsekvenser 

Service och befolkning 
En handelsetablering tillsammans med en expansion av den befintliga verksamheten utökar den 
kommersiella servicen och ger fler arbetstillfällen i Svedala. Likaså gäller flertalet av de sekundära 
användningsbestämmelserna som föreslås. Det goda läget nära motorväg E65 och Riksväg 108 
och i anslutning till kollektivtrafik och gång- och cykelnät ger god tillgänglighet att nyttja dessa. En 
förlängning av befintlig gång- och cykelväg ut med Norra Ellenborgsvägen uppmuntrar till att ta sig 
till området via gång eller cykel. Kommuninvånare som annars hade nyttjat kommersiella service i 
någon annan kommun ges nu möjligheten att handla nära hemmet, vilket minskar transport och 
restid för den enskilda och stärker den lokala handeln.  

Barnperspektivet 
Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov och situation i enlighet med 
barnkonventionen tagits. Ett utbyggt gång- och cykelvägnät till planområdet är en förutsättning för 
att stärka tillgängligheten för barn att ta sig till området via gång eller cykel.  

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 
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9 § PBL (tomter) i detalj kommer att tillgodoses avgörs i samband med byggnads- och 
markprojekteringen och därmed vid kommande bygglovsprövning. 
 
Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas.  

Säkerhet och trygghet 
En exploatering med handel och verksamheter, alt sekundära verksamheter 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 juni 2019  
• Granskning hösten 2019  
• Antagande och laga kraft hösten 2019  

Ansvarsfördelning 
Markägare är Motorcity (Svedala 100:13) och AB Svedala 100:242. 

Avtal 

Exploateringsavtal 
Exploateringsavtal ska upprättas och godkännas av både kommunen och exploatören innan planen 
antages. Avtalet reglerar kostnader för genomförandet av detaljplanen. Exploatören åtar sig att 
genomföra exploateringen.  
 
Avtal skall tecknas med kommunen angående fördröjning av dagvatten från fastigheterna till allmän 
plats utanför planområdet. Här skall även redogöras för vilka kostnader som exploatören åtar sig i 
samband detta. 

Övriga avtal 
Särskilda avtal ska tecknas med berörda ledningsägare respektive exploatör angående utbyggnad 
av allmänna anläggningar. 
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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 
Exploatör bekostar utbyggnaden av fördröjningsmagasin/-ytor inom kvartersmark och utanför planområdet d 
v s strax norr om området. 

Vattenverksamhet 
Ansökan angående vattenverksamhet ska göras för fördröjningsdammen utanför planområdet.  
 

TEKNISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Utbyggnad av allmänna anläggningar 
Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar nyanläggs/byggs om: 

• Fördröjningsmagasin 
• Vatten- och avloppsnät 

 

Övriga åtgärder inom planområdet 

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

Massbalansering 
Behov och kostnader av ev kommande massbalansering studeras inför projekteringsskedet.  

FASTIGHETSRÄTTSLIGA GENOMFÖRANDEFRÅGOR OCH 
KONSEKVENSER 

Fastighetsbildning 
Den mark inom planområdet som är utlagd som kvartersmark skall ingå i de två befintliga 
privatägda fastigheterna. Fördröjningsytan i norr kommer ingå i den kommunalägda fastigheten 
Svedala 100:9. 

Ledningsrätt m m 
Rätt att framdra ledningar inom planområdet kan regleras med ledningsrätt eller servitut. 

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



SAMRÅDS-/UTSTÄLLNINGS-/ANTAGANDEHANDLING 
2019-05-21  
  

 Sidan 17 av 22 

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

Konsekvenser av fastigheterna 
Fastighet Svedala 100:242 
Ledningar för vatten- och avlopp resp teleledningar finns inom planområdet. Befintliga eller nya 
ledningar inom kvartersmark eller ledningar som kan komma att flyttas kan tryggas genom att 
servitut eller ledningsrätt bildas. Nätstationer ska avstyckas eller tryggas med servitutsrätt. 

Servitut, avtal m.m 
Befintlig infart i söder via Industrigatan och fastigheten Svedala 100:9 styrs via servitut.  
 
Dikningföretag  
Västra delen av planområdets omfattas av delar av dikningsföretaget ”Stora Svedala 3, 16, 22 
och 23” från 1943. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

Markanvändning 
Planområdet består av fastigheterna Svedala 100:13 och 100:242 och ligger inom ett 
industriområde med blandade verksamheterna i östra delen av Svedala tätort och är cirka 18 000 
m2 stort. Området består idag av två privatägda fastigheter varav den västra (Svedala 100:13) 
består av en inhägnad verksamhet (Mazda) för försäljning och reparation av bilar, och där den 
östra (Svedala 100:242) består av en outnyttjad industritomt. 
 

 
Planområdets läge (gult), detaljerad vy. 

Geoteknik 
Jordlagren utgörs överst av fyllning 
som utgörs av skiftande av morän, 
lermorän, sand och matjord. Det 
uppskattade jorddjupet är 30–50 
meter. 
Förhållandena i den underliggande 
naturliga jorden är skiftande med 
förekomst av såväl sediment 
bestående av sand och lera som 
organisk jord bestående av gyttja 
och torv samt lermorän. 
 

       Utdrag från SGU:s jordartskarta som visar jordarterna 

Svedala 
100:242 

Svedala 
100:13 

Svedala 100:9 

Svedala 
126:2 

Svedala 
100:79 

Svedala 
100:177 

Industrigatan 

Svarvaregatan 

Svedala 29:4 
(HSB BRF Astern) 

E 65 
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Bebyggelse 

Bostäder 
Det finns inga bostäder i direkt anslutning till planområdet. Ca 60 m i väster på andra sidan av 
Riskväg 108 ligger ett större grupphusområde (Brf Marlbäck) med kedje-/radhus i en till två plan, 
från sent 80-tal. Bostadsområdet trafikmatas via Hyltarpsvägen och Norra Tvärgatan. 
 

      
Industrigatan, maskinverkstad resp snickeri i bakgrunden        Wash’n car (biltvätt) med bensinstation 
 

       
Korsningen Industrigatan/Norra Ellenborgsgatan              Svedala 100:242 med Mazda i bakgrunden 

Verksamheter och handel 
I söder angränsar planområdet till tre fastigheter med verksamheter Svedala 100:177 som utgörs 
av en biltvätt (Wash´n car) med obemannad bensinstation, Svedala 100:79 (Snickeriverksamhet) 
och Svedala 126:2 (maskinverksamhet).  

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
Det finns ingen befintligt värdefull bebyggelse.  

Grönstruktur, park, rekreation 
Planområdet omgärdas i stora delar av den kommunalägda fastigheten Svedala 100:19 som i 
gällande detaljplan omfattas av planbestämmelsen NATUR. I väster mot Riksväg 108 ligger ett 
långsmalt grönområde som bildar en barriär mot det hårdgjorda verksamhetsområdet och i norr 
finns ett större grönområde.  
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Grönstråk ut med Riksväg 108 i väster             Grönområde i norr 

Ekosystemtjänster 
Omgivande industri och verksamhetsområde innehåller stora asfalterade och hårdgjorda ytor och 
har en relativt liten andel grönska och vegetation. Bortsett från det grönområde som angränsar 
planområdet och som även idag omfattar östra delen. Västra delen av planområdet utgörs till stor 
del av asfalt och bebyggelse.  
Planområdet ligger utanför upptagningsområdet på 500 m från stadsparken i centrala/nordöstra 
Svedala och berörs heller inte av några värdekärnor för ekosystemtjänster, som avser värdefulla 
med betydelse för olika ekosystemtjänster. Planområdet ligger däremot inom ett område som är i 
behov av utveckling av ekologiska värden. 

Vattenområden 
I norr angränsar ett kuverterat dike inom Svedala 100:19. 
Detaljplaneområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. 

Trafik 

Biltrafik 
Svedala 100:13 (Mazda) trafikmatas idag via Industrigatan i söder, medan Svedala 100:242 
saknar in- och utfart. Industrigatan korsar sedan Norra Ellenborgsgatan som kopplar ihop 
planområdet med den överordnade trafikstrukturen i form av Riksväg 11 och E 65 (motorväg). Via 
dessa kan man ta sig till Lund/Trelleborg, Ystad och Malmö. 
 
Fordonstrafiken är i dagsläget måttlig inom industriområdet. Mest trafikerad är Norra 
Ellenborgsgatan, vars norra del, mellan cirkulationsplats Hyltarpsvägen/väg 108 till Svetsaregatan, 
har en för år 2019 uppräknad årsdygnsmedelstrafik på 2728 fordon per dygn. Mellan 
Svetsaregatan och Börringegatan har Norra Ellenborgsgatan en för år 2019 uppräknad 
årsdygnsmedelstrafik på 1369 f/d. Trafikmätningar gällande Norra Ellenborgsgatan är från 2008. 
Bedömningen är att 70 % av fordonstrafiken på Norra Ellenborgsgatan kommer norrifrån, via 
cirkulationsplatsen vid Hyltarpsvägen och trafikplats Svedala. 
 
Skyltad hastighet längs Norra Elleborgsgatan är 60 km/h. 
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Gång- och cykeltrafik 
Längs delar av Norra Ellenborgsgatan fram till Industrigatan finns befintlig gång- och cykelväg, med 
passage vid Svetsaregatan. I korsningen Svetsargatan/N Ellenborsgatan går det även att ta sig in 
mot centrala delar via en gc-väg med planskilt möte under Riksväg 108.  

Kollektivtrafik 
Busshållplatser finns på väg 108 (Linje 141) samt västerut på Hyltarpsvägen (Linje 141, 165). 
Busslinjerna har en turtäthet med två avgångar per timme under rusningstid. Övrig tid avgår 
bussarna ungefär en gång i timmen.  

Parkering 
Svedala 100:13 (Mazda) har en större öppen samt en mindre inhängnad parkeringsplats i norr, 
med plats för besökare, personal mm mot försäljningsdelen av verksamheten. I söder finns en 
uppställningsyta med platser mot verkstadsdelen. 

Riksintressen och förordningar 

Riksintresse för järnväg och allmänna vägar 
Ca 200 m norr om planområdet ligger E 65 (motorväg) som omfattas av riksintresset väg. 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 
Enligt Svedala ÖP -2010 ska området användas 
för verksamhetsområde. I den antagna 
översiktsplanen från 2018, anges att förtätning är 
möjligt inom området.  

Detaljplaner 
För området gäller detaljplan: Förslag till stadsplan 
för industriområde öst 2, del av stg. 990 i Svedala 
kommun i Malmöhus län, antagen 19741214. 
Markanvändning för denna medger Industri och en 
byggnadshöjd av 9 meter för planområdet. 
 
Genomförandetiden för gällande detaljplan gick ut 
år 1979. 

 

Kulturmiljö och arkeologi 

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 

Planområdet 
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är de låga husen med sadeltak men också de påkostade villorna från slutet av 1800-talet.” 
(Länsstyrelsen) 

Arkeologi 
Den planerade exploateringen berör inga kända eller utpekade fornlämningar. 
 
Påträffas fornlämningar i samband med markarbetena skall dessa, i enlighet med 2 kap 10 § 
kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 
 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Genomförandetiden är satt till 5 år från det datum planen vunnit laga kraft. 
 

Medverkande 
I planarbetet har Lin Linde (VA-ingenjör), Johanna Andersson (Gatu- parkchef) medverkat.  
 
 
STRATEGISKA PLANERINGSENHETEN I SVEDALA 
 
 
 
Karin Gullberg Lowe Kisiel 
stadsarkitekt  planarkitekt 
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