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Detaljplan för Rödjan 7 m.fl.
i Kävlinge, Kävlinge kommun
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Om detaljplaneprocessen

Vad är en detaljplan?

Initiativet till att starta en detaljplan kan
komma från exempelvis en exploatör, markoch fastighetsägare eller kommunen själv.
Planutskottet ger uppdrag till strategiska enheten
att ta fram ett förslag till detaljplan.

En detaljplan talar om hur och till vad mark- och
vatten får användas inom ett visst område. Med
detaljplaner går det att reglera hur den fysiska
miljön ska förändras eller bevaras. Exempelvis så
går det att bestämma vad marken ska användas
till, bebyggelsens utformning och användning
eller ett visst bevarandevärde. Kommunen
väger olika intressen mot varandra under
planprocessen för att det slutgiltiga planförslaget
ska bli så bra som möjligt. Hänsyn ska tas både
till allmänna och enskilda intressen.

Ett första planförslag arbetas fram och
ett samråd hålls med olika intressenter
för att garantera insyn och möjlighet att
påverka. Samrådets syfte är att förbättra
beslutsunderlaget genom att samla in kunskap
och synpunkter kopplat till aktuellt planförslag.
Under samrådet kan samrådsmöten förekomma.
Inkomna synpunkter blir en del av den fortsatta
processen då dessa sammanställs och bemöts i
en samrådsredogörelse.
Utifrån inkomna synpunkter görs eventuella
ändringar i planförslaget och skickas därefter
ut för granskning. Granskningen innebär
att kommunen ger berörda sakägare och
myndigheter möjlighet att lämna synpunkter
på planförslaget en sista gång. Inkomna
synpunkter blir en del av den fortsatta processen
då dessa sammanställs och bemöts i ett
granskningsutlåtande.

En detaljplan består av en plankarta som är
juridiskt bindande samt en planbeskrivning
som inte har någon egen rättsverkan. Det
är plankartan som reglerar själva mark- och
vattenanvändningen medan planbeskrivningen
ska underlätta förståelsen för dess innebörd och
konsekvenser.
Politiska beslut:
Start av plan: 2020-04-15
Samrådsbeslut: 2021-05-17
Granskningsbeslut: 2022-03-07

Denna detaljplan handläggs med ett utökat
förfarande, se illustration nedan.

PLANFÖRSLAG
UPPRÄTTAS

PLANBESKED

SAMRÅD

SAMRÅD

GRANSKNING

ÖVERPRÖVNING

BEARBETNING

BEARBETNING

LAGA KRAFT

GRANSKNING

ANTAGANDE

HÄR ÄR VI NU!
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Inledning
Syftet med detaljplanen är att inom planområdet
pröva lämpligheten för bostäder med inslag av
centrumfunktioner, nya allmänna gator, en park
och ett mindre torg. Totalt tillskapas byggrätter
för upptill cirka 370 - 450 bostäder.

Det planeras i huvudsak för flerbostadshus men
i områdets södra del (angränsande till befintlig
bebyggelse vid Nissens väg) tillskapas byggrätter
för mer småskalig bebyggelse i form av bland
annat småhus med syfte att ny bebyggelse
ska få en skala som matchar den på befintlig
bebyggelse. Det planeras även för stadsradhus i
området.

Detaljplan ersätter delar av två befintliga
detaljplaner och innebär ny fastighetsbildning
inom planområdet. Planens genomförande
innebär att befintlig bebyggelse rivs och att en ny
stadsstruktur med ny gatustruktur samt delvis
ombyggnad av befintliga gator.

Bebyggelse får ett urbant utförande där gata
och byggnader upplevs ha kontakt och inte är
fjärmade från varandra. Detta gäller byggnaders
placering, utformning och bottenvåningens
innehåll men även hur förgårdsmark och
uteplatser mot gata utförs.

Intentionen är att området omvandlas från
en stängd och glest bebyggd fastighet med
industrikaraktär till en ny stadsdel med
småstadskaraktär och i en mänsklig skala.
Bebyggelse i området ska variera i skala,
arkitekturen ska hålla en hög nivå och
gestaltningen ska utföras på ett sådant vis att ny
bebyggelse passar in i Kävlinge.

Den nya stadsdelen är tänkt att bidra med att
skapa trygga stråk med mer liv och rörelse
och att stärka kopplingen mellan Gryet
och Stationsstaden. Karl Johans väg och
Annexvägen föreslås få en utformning som ökar
trafiksäkerheten och tryggheten för oskyddade
trafikanter. Gaturummen i områdets inre får en
utformning som inbjuder till låga hastigheter
för trafiken. Gatunätet erbjuder samtidigt hög

Detaljplanens syfte

Illustrationsbild över området. Bild: Scapeous
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tillgänglighet för både boende och nyttotrafik.
Kant längs befintlig grönyta samt längs den nya
parkens västra sida hålls fria från motortrafik för
att skapa säkrare grönytor att vistas i.

Planen ska säkerställa att det kan upprättas ett
system där både dagvatten och skyfall hanteras
som fungerar med de gestaltningsmässiga
ambitioner som finns för området.

Området ska få en grön och lummig karaktär.
Gatunätet gestaltas på ett grönt vis med mycket
gatuplanteringar. I områdets innersta del
planeras för en kvarterspark för boende och
besökare. Innergårdar innehåller mycket grönska
och blir till goda vistelsemiljöer.

Övriga frågor planen syftat till att utreda är
farligt gods, att prova befintliga fornlämningars
inverkan på förslag till ny bebyggelse, att
riktvärden för buller kan upprätthållas för
föreslagna bostäder, att förutsättningarna finns
för att upprätta fungerande vatten och avlopp
för området samt att den kapacitet som finns
i befintligt skyddsrum består efter planens
genomförande.

Boendeparkering i området (bil och cykel)
löses på kvartersmark och får en placering och
gestaltning som gör att denna upplevs som
en naturlig och integrerad del av området. För
besökare anläggs parkering längs gatorna.

Annexvägen

Rödjan 7

Planområdesgräns

Karl Johans väg

Kävlinge 34:21

Nissens väg

Orienteringskarta och fastigheter. Underlagsbild: Kävlinge kommun
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Beslut
Kommunstyrelsens planutskott gav 2020-04-15
positivt planbesked för Rödjan 7.
Kommunstyrelsens planutskott fattade beslut om
samråd 2021-05-17 och granskning 2022-03-07.

Handlingar

Till detaljplanen finns följande handlingar:
• Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000
• Planbeskrivning (denna handling) med
illustrationer och gestaltningsprogram
• Fastighetsförteckning (ej bilagd)
• Illustrationsplan
Övriga handlingar/utredningar:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Trafikbuller detaljplan Rödjan 2021-11-05, WSP
PM Trafik och parkering 2021-04-21, WSP
Dagvattenutredning för kvarteret Rödjan 7
(även skyfall) 2021-04-21, Ramböll
Hydraulisk modellering Rödjan 2021-04-08,
Afry
Kontroll dricksvattenförsörjning detaljplan
Rödjan 7 20 21-05-03, Sweco
Riskbedömning för ny detaljplan 2021-04-12,
Bengt Dahlgren
Översiktlig miljöteknisk markundersökning
2021-04-19, Ensucon
PM Geoteknik 2021-04-20, Awer Geoteknik
Arkeologisk förundersökning Sten- och Järnålder
vid Östra Gryet UV SYD rapport 2003:12
Riksantikvarieämbetet
Meddelande om samråd enligt 2 kap. 10§
Kulturmiljölagen inför planerade utbyggnad
inom fastigheten Rödjan 7 m.fl, Kävlinge
kommun 21-02-17, Länsstyrelsen
Bullerutredning kv Exporten 2012-01-09,
Tyréns (avseende vibrationer)

Planförfarande

Detaljplanen är upprättad enligt plan- och
bygglagen (PBL SFS 2010:900) med utökat
planförfarande. Detaljplanen har utformats enligt
Boverkets allmänna råd om planbestämmelser
för detaljplan (2014:5).
Utökat planförfarande tillämpas då
förslaget inte är fullt förenligt med markoch vattenanvändningskartan i gällande
översiktsplan.

Aktuellt planområde
Läge och areal

Planområdet ligger i stadsdelen Gryet i Kävlinge
och dess lokalisering i kommunen framgår av
översiktskartan på sida två.
Planområdet omfattar fastigheterna Rödjan
7 och del av Kävlinge 34:21 och avgränsas av
Karl Johans väg i väst, Nissens väg i söder,
Annexvägen i norr och fastighetsgränsen för
Rödjan 7 i öst.
Planområdets storlek är cirka 69 600 m2 (6,96
hektar) stort.

Pågående markanvändning

Rödjan 7 är detaljplanerad för kontor inklusive
arbetsmarknadsutbildning. På platsen idag har
fastighetsägaren kontor och besökslokal och
utöver det finns ett storkök, ett åkeri, förråd
för byggbolag och förråd för trädgårdsföretag.
Övriga delar av planområdet består av grönytor
vars användning är planerad som park eller
plantering.

Markägoförhållanden

Planområdet omfattar följande fastigheter:
• Rödjan 7 privatägd.
• Del av Kävlinge 34:21 kommunägd.

Platsens historik

Fyndigheter i och kring planområdet föreslår att
det på platsen har funnits en större bosättning
daterad sen vikingatid - tidig medeltid. I modern
tid har det strax söder om planområdet funnits
en större handelsträdgård med eget stickspår
till järnvägen. Idag finns varken stickspåret eller
handelsträdgården kvar. I närområdet har istället
en ny mindre handelsträdgård och småhus
uppförts. Sedan 1980-talet har närområdet i
olika etapper bebyggts med i huvudsak småhus.
På Rödjan 7 uppfördes så sent 1980-tal ny
bebyggelse för utbildningsverksamhet på Rödjan
7. Inledningsvis av AMU-gruppen (nuvarande
Lernia) och senare Frans Möller gymnasiet (som
stängde 2013).
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Gällande detaljplan 1261-P06/205 Detaljplan för del av Stora Harrie 29:127 m fl. Aktuell plan inom röd linje.

Gällande detaljplan 1261-P17 Solgården arbetsområde i Kävlinge (Kävlinge 34:21 m.fl.). Aktuell plan inom röd linje.
Notera att delar av 1261-P17 släckts ut av 1261-P06/205 inom planområdet
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Förhållande till annan
planering och lagstiftning
Översiktsplan
Planområdet finns inte utpekat bland de
utvecklingsområden som anges i mark- och
vattenanvändningskartan vilket gör att förslaget
inte är fullt förenligt med översiktsplanen.
Översiktsplanen anger att en utbyggnad i
lägen med goda kollektivtrafikförbindelser ska
prioriteras och att bebyggelsen ska kompletteras
och koncentreras inom nuvarande tätortsgränser
(”Bygga inåt”) är en uttalad målsättning.
Planförslaget bedöms följa dessa riktlinjer.
Gång- och cykelbanan utmed Karl Johans väg
är utpekad som cykelled i Översiktsplanen.
Intentionen i planen är att stärka cykelleden.
Aktuellt planförslag bedöms inte vara fullt
förenligt med översiktsplanens utpekade
områden för utveckling. Planförslaget
överensstämmelse med översiktsplanens
övriga utvecklingsstrategier, såsom att bygga
inåt och exploatera i stationsnära läge med god
tillgänglighet för gång- och cykeltrafik, gör dock
att avsteg från utpekade utvecklingsområden
bedöms kunna göras.
Gällande detaljplaner
Planområdet omfattas av detaljplan 1261P06/205 och 1261-P17. Gällande detaljplaner
upphör att gälla inom planområdets gränser i
samband med att denna detaljplan vinner laga
kraft.
1261-P06/205
Detaljplan för del av Stora Harrie 29:127 m fl
Detaljplanen reglerar ett stort område
som i princip omfattar hela området Gryet
i Kävlinge. Planen reglerar kvartersmark i
form av bostäder, skola/förskola, kontor,
arbetsmarknadsutbildning, ej störande
småindustri, växthus och allmän platsmark
i form av park, lokalgator, bostadsgator
och industrigator. Den del som omfattas
av planområdet är främst Rödjan 7 (kontor
inklusive arbetsmarknadsutbildning,
småindustri samt varsamhetsbestämmelser
kring fornlämningar och mark som inte får
bebyggas) och del av Kävlinge 34:21 (park med
varsamhetsbestämmelser kring fornlämningar).
Planen vann laga kraft i december 2005 och dess
genomförandetid upphörde i december 2010.

1261-P17
Solgården arbetsområde (Kävlinge 34:21 m.fl.)
Detaljplanen reglerar ett stort område som
omfattar delar av området Gryet men som
inom planområdet till stora delar är utsläckt
av detaljplan 1261-P06/205. Den del av
detaljplanen som fortfarande gäller och berörs
av planområdet omfattar delar av Karl Johans
väg och omliggande grönområden som i
detaljplanen är reglerade som gata eller torg och
park eller plantering. Gata och park skiljs genom
en illustrationslinje vilket gör att gatans läge
och dimensioner enbart ungefärligen fastställs i
detaljplanen. På grönytan väster om Karl Johans
väg finns även ett reservat för ledningar och
ett område som tillåter järnväg. Järnvägsspåret
är dock borttaget. Detaljplanen vann laga kraft
september 1986 och saknar genomförandetid.
Detaljplanen måste ändras för att möjliggöra
bostäder, cemtrumfunktioner och ytor för allmän
platsmark.
Planering i anslutning till området
Norr om Rödjan 7 finns en antagen detaljplan
för en skola där Kävlinge kommun har beslutat
att bygga en F-6 skola på med plats för cirka
600 elever. Även en sporthall ska uppföras
och möjlighet att bygga ut även för årskurs 7-9
kommer att finnas.
Strax söder om Harjagersvägen/Väg 104/108
pågår genomförandet av Stationsstaden som
planeras bestå av blandad småstadsbebyggelse,
gator, parker och torg. Invid Kävlinge station
antogs i december 2020 detaljplan för
kvarteret Exporten där ännu ett kvarter tillförs
Stationsstaden. Exporten planeras innehålla
bostäder och centrumfunktioner. Precis söder
om Stationsstaden pågår detaljplanering för
södra Stationsstaden som blir en utvidgning av
Stationsstaden. I södra Stationsstaden planeras
för mer småstadsbebyggelse.

Riksintressen

Beskrivning av riksintressen som ligger inom
aktuellt planområde samt vilken påverkan
planförslaget har på dem.
Järnväg
Planområdet berörs av riksintresse för
kommunikation genom järnvägsområdet för
Västkustbanan och Godsstråket genom Skåne.
Aktuellt planförslag innebär att planområdet ska
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kunna inrymma bostäder, centrumfunktioner,
ytor för allmän platsmark (gator, torg och
park). Som närmast placeras bebyggelse 30
meter från närmaste spårmitt vilket bedöms
vara ett tillräckligt avstånd för att inte påverka
riksintresset.
Sammantaget bedöms planförslagets
genomförande inte medföra någon betydande
påverkan på berörda riksintressen.

beskrivs, byggnader placeras i huvudsak i gatuliv
(undantaget där uteplatser finns i bottenplan mot
gata) och entréer placeras mot gatan. Lokaler
i gatuplan uppförs enbart delvis men området
placering som inte är i Kävlinges omedelbara
kommersiella centrum gör att det avsteget går
att motivera. Förslag till detaljplan anses följa
de riktlinjer som anges i strategin Bygg central
småstad.

Kommunala planer och program

Föreslagen plan bedöms till stor del stödja
strategin.

Förtätningsstrategi
Kävlinge kommun har tagit en förtätningsstrategi
som beskriver hur kommunen ska förtätas till
2035. Förtätningsstrategin behandlar tätorterna
Kävlinge-Furulund, Löddeköpinge, Hofterup
och Dösjebro. Inriktningen är att förtäta för
mervärden i stadsmiljön och utgår från fem
mervärden:

Dagvattenpolicy
Kävlinge kommuns dagvattenpolicy beslutades
av kommunfullmäktige 2016-09-12. Policyn
syftar till att utgöra ett konkret underlag för hur
dagvattenfrågorna ska hanteras i kommunen och
ansvarsfördelning mellan olika aktörer.

•
•
•
•
•

För detaljplaneprocessen beskrivs det som viktigt
att ta hänsyn till:

Levande stadskärna
Sammanhängande tätort
Hållbara transporter
Attraktiv stadsmiljö
Rekreativ boendemiljö

Strategin är vidare uppdelad i fyra delstrategier:
• Utveckla stadskärnan
• Bygg Å-nära stad
• Bygg central småstad
• Bygg kollektivtrafiknära villastad
Planområdet omfattas av strategin Bygg central
småstad. Bygg central småstad anses uppfylla
mervärdet hållbara transporter och delvis
uppfylla mervärdena levande stadskärna
och attraktiv stadsmiljö samt något uppfylla
sammanhängande tätort och rekreativ
boendemiljö. För strategin Bygg central småstad
anges riktlinjer för bebyggelse och offentliga rum:

•

•
•
•

Medeltät bebyggelse, exploateringstal på
kvartersmark runt 1-2 (stadsradhus och 3-4
våningars flerbostadshus). Tätare bebyggelse
närmare stationerna.
Nya byggnader ska ligga i gatuliv eller med
maximalt två meters indrag från gatan.
Samtliga nya byggnader ska ha entréer mot
gatan. Maximalt 20 m mellan entréerna.
Lokaler i gatuplan längs centrala stråk.

Planförslaget möjliggör bebyggelse som
stämmer väl överens med den skala som
/ 10

Planförslaget gör det möjligt att följa
dagvattenpolicyn.

•
•
•
•
•
•
•
•

Hur området grovt ska höjdsättas.
Hur avrinningen ska anordnas.
Vilka krav ska ställas på fördröjning.
Var fördröjning ska lokaliseras.
Vilka ytor krävs för fördröjning.
Vem som ansvarar för fördröjningen.
Hur recipienten kommer att påverkas.
Vilka krav ska ställas på rening av dagvatten.

För mer information angående dagvatten i
aktuellt planförslag, läs mer under kapitlet
”Teknisk försörjning”.
Parkeringstal
För bedömning av parkeringsbehov för bostäder
och verksamheter i Kävlinge kommun tillämpas
riktlinjer i P-tal för bil och cykel i Kävlinge kommun
från 2014. Riktlinjerna anger en indelning av
kommunen i fyra zoner med varierande behov.
Aktuellt planområde är beläget i Zon B med ett
parkeringsbehov på 10 platser per 1000 kvm för
flerbostadshus och 1,4 per bostad för småhus.
För cyklar är motsvarande siffror 24 platser
per 1000 kvm BTA för flerbostadshus och för
småhus anges inget tal för cykel. Med anledning
av planområdets centrala läge, närhet till ett
centrum som håller på att utvidgas i och med
Stationsstadens uppförande och den pågående
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utvecklingen av den spårbundna trafiken till
Kävlinge har en särskild parkeringsutredning
tagits fram. Se mer under kapitlet Trafik.
Utvecklingsstrategi
Visionen är att Kävlinge kommun ska bli Skånes
bästa boendekommun. Kommunen ska växa till
35 000 invånare år 2025. För att nå detta mål
finns fyra övergripande strategier:

•
•
•
•

Nytänkande stadsutveckling
Välkomnande entreprenörskap
Tillsammans för en bra livsmiljö
Välfärdstjänster i framkant

I huvudsak berörs planen av strategin
Nytänkande stadsutveckling. Kävlinges målsättning
är att bygga i goda kollektivtrafiklägen
och att spara jordbruksmark genom
återanvändning och omvandling av mark
och förtätning av bebyggelse. Kommunen
vill uppnå positiv befolkningstillväxt,
goda kommunikationsmöjligheter och en
välkomnande och trygg kommun. Bland
annat ska detta konkretiseras genom en ökad
stadskänsla i ett levande centrum i Kävlinge
och att det ska vara enkelt att pendla till arbete,
skola och fritidsaktiviteter. Planförslaget innebär
förtätning i ett kollektivtrafiknära läge i centrala
Kävlinge och bedöms ligga väl i linje med
utvecklingsstrategin.
Bostadsstrategi
Kommunen har under 2017 tagit fram en
Bostadsstrategi (antagen 2017-09-11) som
anger riktlinjer för bostadsförsörjningen i
kommunen under år 2017-2025. Kommunen
pekar ut bra bostäder och boendemiljöer som
viktiga för kommunens tillväxt och välfärd.
Att skapa variation i bostadsutbudet pekas i
Bostadsstrategin ut som viktigt för att göra
det möjligt att hitta en lämplig bostad och för
en ökad rörlighet på bostadsmarknaden. En
utbyggnad av planområdet svarar mot den
inriktning som anges i strategin.
Trafikstrategi
Trafikstrategin beskriver Kävlinge kommuns
inriktning i arbetet med trafikfrågor. Den
innehåller en långsiktig målsättning för 2035 och
konkreta målområden för att uppnå densamma.
Trafikstrategin slår därmed fast viktiga strategier
och inriktningar som ska gälla i den framtida
planeringen av transportsystemet.

Målsättningen som trafikstrategin för Kävlinge
kommun adresserar för år 2035 är:

•

•

•

•

Kävlinge ger goda förutsättningar för ett
hållbart resande, med effektiva, bekväma
och varierade transporter i och mellan
kommunens orter, inland och kust.
Kävlingeborna har nära till allt de behöver
och attraktiva transportalternativ till
både lokala och regionala målpunkter.
Barn och ungas behov prioriteras, liksom
transportmöjligheter för pendling.
Säkra, trygga, vackra och välkomnande
miljöer skapar tillsammans med
fossilbränslefria fordon och morgondagens
hållbara transportsystem.
Kävlinge välkomnar till 100 % framtidens nya
och innovativa transportlösningar.

Denna målsättning ska uppfyllas genom arbete
med följande sju målområden (utan inbördes
rangordning):

•
•
•
•
•
•
•

Dialog och beteendeförändring med mobility
management.
Bättre cykelmöjligheter.
Effektiva och hållbara regionala förbindelser.
Vackra, säkra, trygga och välkomnande
miljöer.
Fossilbränslefria transportsystem och
motorfordon i Kävlinge kommuns
verksamheter.
Hållbara transportlösningar i
stadsbyggnadsprojekt.
Utveckla stationsnära lägen.

Aktuellt planförslag innebär en utveckling av
ett stationsnära läge. Planförslaget ger även
goda möjligheter att skapa vackra, säkra,
trygga och välkomnande miljöer. Planområdet
ligger centralt i Kävlinge vilket kan bidra till
hållbara transporter. Området föreslås också
få en utformning som inbjuder till lokala resor
med cykel eller till fots. Förutsättningar finns
också att arbeta med mobility management
(genom mobilitetslösningar) och hållbara
transportlösningar.
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Aktuellt planförslag
Förslagets huvuddrag
Planens genomförande innebär att området
bebyggs med småstadsbebyggelse i sju kvarter
samt att en park anläggs i områdets mitt.
Området får gröna gaturum och utformas med
oskyddade trafikanter i fokus för att skapa en
god boende- och vistelsemiljö där trafiken håller
låga hastigheter. Varje kvarter får en gemensam
gård för utevistelse och lek. Parkering placeras
längs gator eller integrerade i kvarteren mellan
gavlar. Totalt finns det möjlighet att bygga
uppemot cirka 370 - 450 bostäder i området
varav cirka 30 stycken är småhus/stadsradhus.
Området delas in i fem zoner baserat på läge,
förutsättningar och karaktär: Stadsgatan, Bygatan,
Inre bygolvet, Yttre bygolvet och Den gröna kajen (se
illustration Rumslig zonindelning).

Visualisering av området. Bild: Scapeous
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Illustrationsplan. Bild: Scapeous
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Bild: Tengbom

Bild: Tengbom

Bild: Tengbom

Rumslig
zonindelning

Annexvägen

Stadsgatan

Befintligt
grönområde
Bygatan
Park
Karl Johans väg
Inre bygolvet det gröna hjärtat

Yttre bygolvet grändsgatorna

Nissens väg

Torg

Bild: Tengbom

Den gröna kajen

Bild: Tengbom

Bild: Tengbom

Bilder visar exempel på de intentioner som finns på utformningen för de olika rumsliga zonerna
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Inre bygolvet - det gröna hjärtat
Bygolvet utgörs av det inre och det yttre
bygolvet vilka inbördes har lite olika karaktär
men hålls samman av en gemensam gestaltning
till exempel med samma markbeläggning.
Bygolvet utgörs av en gångfartsgata samt en
nyanlagd park som fungerar som områdets
gröna hjärta. På gångfartsgatan placeras
gatuträd, planteringar och gatuparkering så att
körbanan inte blir rak och siktlinjer bryts vilket
både skapar en behaglig grön miljö att vistas
i och håller nere hastigheterna på trafiken.
Bebyggelsen som omsluter det inre bygolvet
får uppföras i huvudsak upp till tre våningar.
Den översta våningen måste uppföras med ett
indrag mot gata eller som en inredd vindsvåning.
Uteplatser för boende i bottenvåningen ramar
in parkens västra sida för att skapa en mer
levande och tryggare kant (finns även en kvalitet
för de boende som kommer att kunna kliva ut
i parken direkt från sin uteplats). Mot parken
är bebyggelse sluten för att skapa en rumslig
inramning men vid utfarten mot Karl Johans väg
finns öppningar i kvarteren för parkeringsplatser.
Invid parken finns lokaler i bottenvåningen
som kan inrymma till exempel kiosk, café eller
liknande.

Varje bostad har egen utgång till uteplatsen i
bottenplan. Denna utgång kan men behöver inte
vara bostadens huvudingång. Att grändsgatorna
omges av uteplatser skapar en mer levande
gata med anledning för fler att upprätthålla
sig i och invid gaturummet vilket är positivt
både för trivsel och trygghet. Grändsgatorna
fungerar även som angöringsgator för merparten
av områdets parkeringsplatser och som
gatuparkering för boende.

Rumslig zon Yttre bygolvet - grändsgator

Bygatan
Nissens väg i områdets södra del utgör den zon
som kallas bygatan. Här föreslås lägre, glesare
och mer småskalig bebyggelse för att möta upp
mot befintlig bebyggelse söder om Nissens väg.
Längs Bygatan medges i huvudsak småhus i två
våningar (där den andra våningen utgörs av en
inredd vindsvåning) med sadeltak men även
småskaliga flerbostadshus i upp till två våningar.
Vid korsningen Nissens väg/Karl Johans väg
föreslås en torgyta där det även möjliggörs för
verksamhetslokaler för att skapa liv och rörelse.
Rumslig zon Inre bygolvet

Yttre bygolvet - grändsgator
Det yttre Bygolvet har samma gestaltning som det
inre Bygolvet med bland annat ett sammanhållet
markmaterial, grönska på gatan med mera.
Det som skiljer det yttre Bygolvet från det inre
är att gatrummet är smalare med en mer intim
skala och gatusektion. Dessa gator kallas även
för grändsgator. Längs grändsgatorna finns
småskaliga flerbostadshus och stadsradhus i 2-3
våningar. Både stadsradhus och flerbostadshus
har mindre uteplatser mot grändsgatorna.
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Stadsgatan
Områdets mest urbana del är stadsgatan som
löper längs med Karl Johans väg och Annexvägen.
Stadsgatan är den zon som kommer att
innehålla högst andel trafik (gång, cykel och
motortrafik) och även den enda delen med
en märkbar mängd genomfartstrafik. Gatan
ger generösa ytor åt oskyddade trafikanter.
Fotgängare och cyklister ges separata gångbanor
respektive cykelbanor att röra sig i. Längs
gatan finns också bland annat gatuparkering,
cykelparkering, gatuträd och planteringar. Det
relativt storskaliga gaturummet bedöms både
tåla och vara i behov av lite högre bebyggelse
för att skapa en fungerade rumslig inramning.
Byggnader placeras i liv mot gata med enbart en
liten förgårdsmark och får uppföras i huvudsak
mellan 4-5 våningar. Den översta våningen
måste uppföras med ett indrag mot gata eller
som en inredd vindsvåning. Mot Stadsgatan är
bebyggelsen sluten.

Rumslig zon Stadsgatan

Den gröna kajen
I öster finns Den gröna kajen som är ett tryggt
och trivsamt stråk för gång och cykel mellan
planerade bostäder och den befintliga grönytan.
Längs Den gröna kajen finns flerbostadshus i
3-4 våningar i dess norra del och stadsradhus
och flerbostadshus i 2-3 våningar i dess södra
del. Bebyggelse är vända med sina framsidor
och huvudentréer mot Den gröna kajen. Likt det
yttre Byglovet finns även längs Den gröna kajen
mindre uteplatser som nås från bottenvåningen
med egen utgång direkt från bostaden (både för
flerbostadshus och stadsradhus). Förutom att det
skapar liv och rörelse finns en stor kvalitet för de
boende som kan från egen bostad röra sig direkt
ut i parken utanför.

Rumslig zon Den gröna kajen

Exploateringsgrad balanseras mot parkeringsbehov
En viktig aspekt för att skapa en boendemiljö
med hög kvalitet är att balansera
exploateringsnivån mot parkeringsbehovet.
En särskild utredning har tagits fram för att
utreda vilket behov av parkeringsplatser
det finns inom planområdet (WSP 210421).
Intentionen har varit att parkeringen ska kunna
gå att integreras i bebyggelsestrukturen på
ett bra vis, att innergårdarna till så stor del
som möjligt skulle hållas fria från parkering
och att området som helhet inte skulle
upplevas som dominerat av parkeringsplatser.
Under framtagandet av planhandlingarna
har bedömningen gjorts att området kan
inrymma cirka 290 parkeringsplatser för
boende och besökare på kvartersmark samt
ytterligare 20 besöksparkeringar på allmän
platsmark. Parkeringsutredningen medger
att ett lägre parkeringstal får tillämpas om en
rad mobilitetsåtgärder implementeras vilket
ger ett spann på 6,83 - 8,13 parkeringsplatser
(för bil) per 1000 kvm BTA bostäder (varav
besöksparkering utgör 1,2 platser per 1000 BTA).
Utrymmeskrav för parkering av cykel för både
besökare och boende har undersökts och
bedöms kunna inrymmas för både det högre och
den lägre delen av spannet 35 000 - 41 000 kvm
BTA.
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Sektion AA - Gårdsgata/Bygolvet
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Sektion BB - Större lokalgata
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Förslag på sektion för det inre Bygolvet där bebyggelsen är som högst (B-B på illustrationsplan). Bild: Scapeous

Rödjan Strukturplan
Gatusektioner 1:500 A3 Granskning
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Avstånd spårmitt till bostadsfasad

Rödjan Strukturplan
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Förslag på sektion för Karl Johans väg. (C-C på illustrationsplan). Bild: Scapeous
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Motiv till detaljplanens reglering

CYKEL - Cykelväg, PBL 4 kap. 5§ 2 p.
Yta som är avsedd endast för cykel- och
mopedtrafik samt gående.

För att underlätta förståelsen för planförslaget
listas nedan en sammanfattande beskrivning
av vad som avses med användnings- och
egenskapsbestämmelserna och hur de
ska tolkas. För en mer utförlig juridisk
redovisning hänvisas till Boverkets hemsida om
planbestämmelser för detaljplan.

GÅNG - Gångväg, PBL 4 kap. 5§ 2 p.
Yta som är avsedd endast för gångtrafik.
TORG - Torg, PBL 4 kap. 5§ 2 p.
Helt eller delvis hårdgjord yta kompletterad med
till exempel planteringar med syfte att skapa
en god vistelsemiljö. Torget stärks genom att
det möjliggörs för lokaler i bottenvåningen på
intilliggande byggrätt.

Motiv för de olika bestämmelserna i denna
detaljplan redovisas under respektive
ämnesrubriker.
Användning av allmän plats med kommunalt
huvudmannaskap

PARK - Park, PBL 4 kap. 5§ 2 p.
Anlagd parkyta som kräver skötsel och är allmänt
tillgänglig med gångvägar, sittmöjligheter och
öppna ytor. Inom parkytan planeras för en
dagvattendamm.

GATA - Gata, PBL 4 kap. 5§ 2 p.
Gata för gång-, cykel- och motortrafik.
GATA1 - Gångfartsgata, PBL 4 kap. 5§ 2 p.
Gata avsedd främst för gångtrafik.

NATUR - Naturområde, PBL 4 kap. 5§ 2 p.
Friväxande grönområden som inte är anlagda
och inte sköts mer än enligt skötselplan eller
genom viss städning.

GATA2 - Gångfartsgata, PBL 4 kap. 5§ 2 p.
Gata avsedd främst för gångtrafik. Skiljs från
GATA1 genom att mot GATA2 ska uteplatser med
egen utgång i bottenvåning uppföras.
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Användning av kvartersmark
B - Bostäder, PBL 4 kap. 5§ 3 p.
Yta för olika former av boende av varaktig
karaktär.
C - Centrum, PBL 4 kap. 5§ 3 p.
Ytan medger verksamheter som handel, service,
samlingslokaler och andra verksamheter som bör
ligga centralt eller vara lätta att nå.
E1 - Transformatorstation, PBL 4 kap. 5§ 3 p.
Yta för teknisk anläggning i form av
transformatorstation.
Egenskapsbestämmelser för allmän plats
damm1 - Dagvattendamm ska finnas, PBL 4 kap. 5§ 2p.
Reglerar att en dagvattendamm ska finnas inom
den allmänna platsen för park.
Utfartsförbud. PBL 4 kap. 9 §
Planbestämmelsen omöjliggör in- och utfart
direkt från kvarteren till Karl Johans väg,
Annexvägen och Nissens väg utan styr denna
trafik via det interna gatunätet ut på nämnda
vägar. Utfartsförbudet är också styrande i var
parkeringsplatser för boende kan placeras.
Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Byggandets omfattning
e1 - Största byggnadsarea är 30% av fastighetsarean
inom användningsområdet. PBL 4 kap. 11 § 1 st. 1 p.
Syftet med planbestämmelsen är att reglera
utbredning av byggnader för att säkra att
ny bebyggelse mot Nissens väg uppförs i en
omfattning och i en skala som harmoniserar mot
befintlig bebyggelse på andra sidan vägen.
e2 - Största byggnadsarea är 40% av fastighetsarean
inom användningsområdet. PBL 4 kap. 11 § 1 st. 1 p.
Syftet med planbestämmelsen är att reglera
utbredning av byggnader för att säkra att
ny bebyggelse mot Nissens väg uppförs i en
omfattning och i en skala som harmoniserar mot
befintlig bebyggelse på andra sidan vägen.
e3 - Minst 30 % av fasadlängd mot allmän platsmark
ska utgöras av lokal med centrumverksamhet.
Bottenvåning ska i denna del uppföras med minst
3,5 m mellan bärande bjälklag. PBL 4 kap. 11 §
Bestämmelsen syftar till att säkra att en viss del
av bottenvåningen mot den planlagda parken
upplåts till lokaler för centrumverksamhet.
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Lokalerna skapar en tryggare och mer levande
parkmiljö och gör det möjligt för service i
närområdet för de boende. Bestämmelsen
har som syfte att säkra ändamålsenliga
förutsättningar för lokaler i bottenvåningen
Marken får inte förses med byggnad. PBL 4 kap. 11 § 1

st. 1 p.

Beteckningen innebär att inga byggnader får
placeras på marken. Marken får användas för
bil- och cykelparkering där inte bestämmelsen n1
används.
Endast komplementbyggnad med en högsta
byggnadshöjd om 3.0 m får placeras. PBL 4 kap. 11 § 1
st. 1 p.

Marken får enbart förses med komplementbyggnader så som cykelförråd och miljöhus.
Intentionen är att innergårdar ska vara
goda vistelsemiljöer med mycket grönska
och att de därför inte ska domineras av
komplementbyggnader.
Högsta nockhöjd i meter, PBL 4 kap. 16§ 1 st. 1p.
Nockhöjden anger takkonstruktionens högsta
punkt.
Högsta byggnadshöjd i meter,
PBL 4 kap. 16§ 1 st. 1p.

Bestämmelsen reglerar avståndet från
markplanet till skärningen mellan fasadplanet
och ett takplan med 45 graders lutning.
Placering
p1 - Bostadshus ska placeras med långsida invid
egenskapsgräns mot allmän platsmark. PBL 4 kap. 16
§ 1 st

Bestämmelse syftar till att säkerställa att
placering av byggnader mot Nissens väg får en
placering som i samspel med befintlig bebyggelse
på andra sidan vägen skapar rumslighet och
ramar in gaturummet.
Utformning
Bostäder i bottenplan på flerbostadshus ska ha
egen uteplats mot användningarna GATA2 , GÅNG
eller CYKEL. Till dessa uteplatser ska varje bostad ha
en egen utgång. 4 kap. 16 § 1 st. 1 p.
Bestämmelsen syftar till att säkerställa
intentionerna i gestaltningsprogrammet där
områdets smalare yttre gator ska kantas av
uteplatser med egen utgång från respektive
bostad för att skapa en trygg, trivsam och
levande gatumiljö.
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Bostadsentréer på flerbostadshus ska utformas som
genomgående från gatusida till gårdssida. 4 kap. 16 §
1 st. 1 p.

Bestämmelsen syftar till att säkerställa
intentionerna i gestaltningsprogrammet med ett
levande gaturum där entréer placeras mot gata
och där innergården går att nås via samma entré.
Maximalt husdjup för bostäder är 12,0 m. Mot
allmän plats får utöver det maximala husdjupet
även balkonger och burspråk uppföras på upp till
1/3 av fasadens längd med en lägsta frihöjd om 3,0
m och med ett från fasaden mätt maximalt djup
om 1,0 m. Mot gårdssida får utöver det maximala
husdjupet även balkonger och burspråk uppföras
med ett maximalt djup av 2,0 m mätt från fasad.
För LSS-boende, serviceboende, äldreboende eller
liknande gruppboenden får husdjup överstiga 12,0
m. 4 kap. 16 § 1 st. 1 p.
Bestämmelsen syftar till att säkerställa
intentionerna i gestaltningsprogrammet med att
skapa arkitektur med en mänsklig och trivsam
skala med stor tolerans för burspråk. Balkonger
berikar arkitekturen men dominerar inte dess
uttryck mot allmän plats. Balkonger kan uppföras
med ett större djup om de uppförs indragna i
fasad. Gårdssidan anses inte vara lika känslig
varför balkonger och burspråk får uppföras till
större utsträckning där. Gruppboenden undantas
kravet om max 12 m husdjup då bredare volymer
kan krävas för en ändamålsenlig verksamhet.
Balkonger får enbart glasas in då de är uppförda i
fasadliv. 4 kap. 16 § 1 st. 1 p.
Bestämmelsen syftar till att säkerställa
intentionerna i gestaltningsprogrammet genom
att skapa arkitektur som berikas av men inte
domineras av balkonger. Inglasade balkonger
skulle utgöra ett allt för dominerade inslag för att
denna intention ska kunna uppfyllas och därför
har inglasade balkonger reglerats.
Loftgångar får passera högst två bostadsentréer. 4
kap. 16 § 1 st. 1 p.

Bestämmelsen syftar till att säkerställa
intentionerna i gestaltningsprogrammet genom
att loftgångar ska tillföra kvaliteter till bostäderna
och inte dominera byggnadernas gestaltning.
Loftgångar som spänner över stora delar av
fasaden skulle utgöra ett dominerande inslag i
gestaltningen medan mindre loftgångar skulle
kunna öka kvaliteten på gestaltningen, skapa
variation och bidra med positiva kvaliteter för de
boende.

Socklar till bostadshus får uppföras med en
maximal höjd om 1,0 m. 4 kap. 16 § 1 st. 1 p.
Bestämmelsen syftar till att säkerställa
intentionerna i gestaltningsprogrammet genom
att det upplevs som att gata och byggnad har
kontakt och inte fjärmar sig från varandra. Med
en för hög sockel skapas inte den utformning
som efterfrågas.
Takkupor får uppföras till en maximal längd om 3,5
m och hisstorn med en maximal längd om 5,0 m
och båda med en sammanlagd längd av maximalt
1/3 av takets längd mot allmän plats och 1/2 mot
innergård. 4 kap. 16 § 1 st. 1 p.
Bestämmelsen syftar till att säkerställa
intentionerna i gestaltningsprogrammet genom
att tillåta burspråk och takkupor för att inbjuda
till spännande arkitektoniska lösningar och ett
varierat taklandskap.
f1 - Högsta antal våningar är 2. 4 kap. 16 § 1 st. 1 p.
Syftet med planbestämmelsen är att reglera
antal våningar som är möjliga inom angiven
byggnadshöjd.
f2 - Högsta antal våningar är 3. Våning 3 får
uppföras under förutsättningarna att den görs
antingen som inredd vindsvåning eller med minst
3.0 m indrag mot allmän platsmark. 4 kap. 16 § 1 st. 1p.
Syftet med planbestämmelsen är att reglera
antal våningar som är möjliga inom angiven
byggnadshöjd. Därtill styr även bestämmelsen
utformningen av den tredje våningen som enbart
får uppföras i form av en inredd vindsvåning
(där bostäder är tillåtna) eller en våning med
indrag mot allmän plats. Syftet med att styra
utformningen av den tredje våningen är att
byggnaden ska uppfattas som lägre än om den
tredje våningen uppförts som en vanlig våning
men också att skapa ett dynamisk och varierat
taklandskap i området.
f3 - Högsta antal våningar är 4. Våning 4 får
uppföras under förutsättningarna att den görs
antingen som inredd vindsvåning eller med minst
3.0 m indrag mot allmän platsmark. 4 kap. 16 § 1 st. 1p.
Syftet med planbestämmelsen är att reglera
antal våningar som är möjliga inom angiven
byggnadshöjd. Därtill styr även bestämmelsen
utformningen av den fjärde våningen som enbart
får uppföras i form av en inredd vindsvåning
(där bostäder är tillåtna) eller en våning med
indrag mot allmän plats. Syftet med att styra
utformningen av den fjärde våningen är att
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byggnaden ska uppfattas som lägre än om den
fjärde våningen uppförts som en vanlig våning
men också att skapa ett dynamisk och varierat
taklandskap i området.
f4 - Högsta antal våningar är 5. Våning 5 får
uppföras under förutsättningarna att den görs
antingen som inredd vindsvåning eller med minst
3.0 m indrag mot allmän platsmark. 4 kap. 16 § 1 st. 1p.
Syftet med planbestämmelsen är att reglera
antal våningar som är möjliga inom angiven
byggnadshöjd. Därtill styr även bestämmelsen
utformningen av den femte våningen som enbart
får uppföras i form av en inredd vindsvåning
(där bostäder är tillåtna) eller en våning med
indrag mot allmän plats. Syftet med att styra
utformningen av den femte våningen är att
byggnaden ska uppfattas som lägre än om den
femte våningen uppförts som en vanlig våning
men också att skapa ett dynamisk och varierat
taklandskap i området.
f5 - Endast friliggande småhus eller parhus. 4 kap. 16
§ 1 st. 1 p.

Inom byggrätt som omfattas av bestämmelse
får enbart friliggande småhus eller parhus
uppföras. Syftet med bestämmelsen är att säkra
att ny bebyggelse mot Nissens väg uppförs i en
omfattning och i en skala som harmoniserar mot
befintlig bebyggelse på andra sidan vägen.
f6 - Endast radhus. 4 kap. 16 § 1 st. 1 p.
Inom byggrätt som omfattas av bestämmelsen
får enbart friliggande radhus uppföras. Syftet
med bestämmelsen är att inom planområdet
säkra att det uppförs radhus samt att längs
de södergående gatorna (i planbeskrivning
omnämnda som grändsgatorna) säkra den
karaktär med urbana radhus och uteplatser som
beskrivs i gestaltningsprogrammet.

innergårdar med mycket grönska.
Lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter
v1 - För bostäder som överstiger 35 m2 ska
minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet
orienteras mot en ljuddämpad sida.
v2 - Enkelsidiga lägenheter ska vara mindre än 35
m2.
v3 - Minst hälften av bostadsrummen i varje
lägenhet ska orienteras mot en ljuddämpad sida.
Enkelsidiga lägenheter mot GATA1 ska vara mindre
än 35 m2.
Syftet med samtliga bestämmelser under
Lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter
är att säkerställa gällande riktvärden för buller
efterföljs.
Markens anordnande och vegetation
Ytor för bilparkering (ej kantstensparkering) som
uppförs i bostadskvarter placeras mellan gavlar
på byggnader invid lägen där utfartsförbud inte
råder. Ytor för parkering får inte placeras så de
upptar hörn på kvarteren. Det får förekomma
som mest två ytor för bilparkering per kvarter och
dessa får omfatta som mest 15 bilparkeringsplatser
vardera. Den norra p-ytan i det sydvästra kvarteret
får innehålla som mest 9 platser. Utöver detta kan
enskilda bilparkeringsplatser placeras på gårdsyta
om detta krävs för att klara krav på tillgänglighet.

PBL 4 kap. 13 §

f7 - Bottenvåning ska uppföras med minst 3,5 m
mellan bärande bjälklag. 4 kap. 16 § 1 st. 1 p.
Bestämmelse har som syfte att säkra
ändamålsenliga förutsättningar för lokaler
i bottenvåningen på den för bestämmelsen
gällande byggrätten.
Utförande
b1 - Endast 60% av markytan får hårdgöras. PBL 4

Princip för parkering mellan gavlar. (Bild: Scapeous)

Bestämmelsen syftar till att begränsa den
yta som får hårdgöras på innergårdarna och
säkerställer att förutsättningar finns att anlägga

Styrningen av parkeringens placering och
omfattning motiveras av de intentioner som finns
i gestaltningsprogrammet om att parkering ska

kap. 16 § 1 st 1 p.
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vara en integrerad del av bebyggelsestrukturen
och att området inte ska uppfattas som om det
är dominerat av parkeringsplatser. Med mer
parkering på kvarteren än vad som regleras
skulle intentionen om att innergårdar ska vara
stora, sammanhängande och med mycket
lummig grönska inte gå att genomföra. Det
kvarter som ligger i planområdets sydvästra
hörn är långsmalt och den parkeringsplats som
föreslås placeras i kvarterets norra del begränsas
i storlek för att uppfylla intentionerna om att
uteplatser inte får omges av parkering.
n1 - Marken får inte användas för parkering. PBL 4
kap. 13 §

Genom att förbjuda parkering på förgårdsmark
invid den planlagda parken, befintligt
grönområde öster om planen och längs med
områdets yttre smalare gator (grändsgatorna)
möjliggörs för att de intentioner som finns om
att dessa ytor ska fungera som uteplatser för
boende i nedersta våningen på flerbostadshus
och även för de som bor i stadsradhus eller
andra typer av småhus.
Skydd mot störningar
Samtliga angivna bestämmelser under skydd mot
störningar har lagstöd i PBL 4 kap. 12 §
Friskluftsintag på byggnader som vetter mot
järnvägen och inom ett avstånd på 50 meter från
närmsta spårmitt placeras på skyddad sida (riktas
bort från järnvägen) eller på tak för att minska
risken för att gas sprids in i byggnader.

under Skydd mot störningar avseende frågor
som rör risk är att säkerställa människors hälsa i
avseende till de frågor som lyfts i riskutredningen
(2021-04-12 Bengt Dahlgren).
Nedsänkt gårds- och parkeringsyta ska anordnas på
respektive gård.
Bestämmelsen syftar till att området ska kunna
hålla samma volymer med vatten likt befintlig
situation.
Administrativa bestämmelser
Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats.
PBL 4 kap. 7 §

Bestämmelse reglerar huvudmannaskapet för
allmän plats.
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det datum planen
vinner laga kraft. PBL 4 kap. 21 §
Bestämmelse reglerar genomförandetiden för
planen.
Ändrad lovplikt
Marklov krävs även för markåtgärder som
försämrar markens genomsläpplighet. PBL 4 kap. 15
§ 1 st 3 p.

Bestämmelse säkerställer att ändringar inte
kan göras på kvartersmark som innebär risk för
översvämning vid skyfall.
Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för nybyggnad av
bostadshus förrän sanering av marken till känslig
markanvändning (KM) har kommit till stånd. PBL 4

Utrymningsmöjlighet ska finns på skyddad sida i
riktning bort från järnvägen (gäller de byggnader
som vetter mot järnvägen samt inom 50 meter från
närmsta spårmitt).

kap. 14 § 1 st 1 p.

För byggnader placerade inom 35 meter från
närmsta spårmitt utförs fasader som vetter
mot järnväg i obrännbart material, eller i lägst
brandteknisk klass EI 30 eller motsvarande.

a1 - Startbesked får inte ges för bostadsbyggnad
förrän bostadsbyggnaden längs Karl Johans väg har
kommit till stånd. PBL 4 kap. 14 § 1 st 5 p.
Bestämmelsen säkerställer att bebyggelsen längs
Karl Johans väg byggs först i syfte att skydda den
inre bebyggelsen från buller.

Balkonger som vetter mot järnväg inom 30 meter
från närmsta spårmitt ska utföras inglasade i
brandklass EW30 eller motsvarande.
Området utomhus och inom 30 meter från närmsta
spårmitt utformas så att det inte inbjuder till
stadigvarande vistelse.
Syftet med samtliga bestämmelser angivna

I det fall markföroreningar påträffas reglerar
bestämmelse till vilken status marken ska
saneras.

x1 - Markreservat för allmännyttig gång- och
cykeltrafik. PBL 4 kap. 6 §
Gemensamhetsanläggning
g1 - Markreservat för gemensamhetsanläggning för
innergård. PBL 4 kap. 18 §
Bestämmelsen möjliggör bildandet av
gemensamhetsanläggningar för gemensamt
nyttjande och ägande av bostadsgård.
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Gestaltningsprogram

Bygolvet (markens utformning)

Syfte med gestaltningsprogram
Syftet med att ha ett gestaltningsprogram
är att tydligt visa vilken ambitionsnivå
som finns för projektet och att kunna lyfta
gestaltningsprinciper som i sitt format inte är
lämpliga att använda som planbestämmelser
på en plankarta. Gestaltningsprogrammet ska
fungera som ett stöd när bygglovshandlingar för
både byggnader och mark tas fram.

Målbild - Ett utevardagsrum

Så används gestaltningsprogrammet
I gestaltningsprogrammet finns vägledning
för hur området ska utformas. I programmet
finns styrande principer vars genomförande
säkras med planbestämmelser på plankartan.
I programmet finns även principer som inte
styrs av planbestämmelser och därmed inte är
bindande. Förslag på utformning av byggnader
och mark ska bedömas i sin helhet och måste
inte helt överensstämma med de principer
som finns i gestaltningsprogrammet men ska
som helhet följa de ambitioner och intentioner
som anges i programmet. Att intentionerna i
gestaltningsprogrammet genomförs säkras i
exploateringsavtalet.
Innehåll
Under planprocessens gång har följande frågor
bedömts ha behov av mer ingående beskrivning
ur en gestaltningssynpunkt:
•

Bygolvet (markens utformning)

•

Bebyggelsens skala och volym

•

Material, balkonger och burspråk

•

Mötet mellan byggnader och gata

•

Parkering

•

Huvudgator

•

Parker och gröna kajer

•

Bostadsgårdar
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Målet är att skapa ett grönt, sammanhängande
och väl gestaltat gaturum där oskyddade
trafikanter prioriteras. För motortrafik finns hög
tillgänglighet men gaturummet utformas så att
det hålls låga hastigheter.
Bygolvets funktion och karaktär
•

Bygolvet utvecklas som det sammanbindande
rummet i områdets inre struktur. Markytan
ligger på samma nivå från fasad till fasad.
Nivåskillnader för att hantera dagvatten får
förekomma.

•

Rummets sociala funktion stödjs upp av
bostadsentréer, uteplatser och sittplatser
som riktas mot Bygolvet. *

•

Bygolvet får ett markmaterial som skapar
ett ombonat intryck och inbjuder till låga
hastigheter för motorfordon som exempelvis
gatsten eller mindre plattor.

•

På Bygolvet uppförs gästparkering på
strategiska lägen där parkeringsplatserna
tydligt är utmärkta i gatan. På övriga Bygolvet
tillåts inte parkering.

•

Bygolvet har rikligt med växtbäddar och
gatuträd.

Oskyddade trafikanter ges prioritet
•

Möblering och gestaltning av Bygolvet ska
skapa en lugn trafikmiljö.

•

Hela Bygolvet regleras som gångfartsgata.
Gestaltning och utformning stödjer detta
genom bland annat brutna siktlinjer för
motortrafikanter. *

* Regleras med planbestämmelser på plankarta
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Bild: Tengbom

Bild: Scapeous

Exempel på möjlig markbeläggning i området

Bild: Tengbom
Markbeläggning ges en enhetlig gestaltning som täcker
hela området och förses med bland annat sittplatser

Bygolvet

Bild: Tengbom
Parkering placeras noggrant och blir en del av Bygolvet

Bild: Tengbom
På Bygolvet finns gott om planteringar och gatuträd som
både skapar en grön karaktär och saktar ned trafiken
genom att bryta siktlinjer

Grönt gaturum där
siktlinjer bryts och
motortrafik kör långsamt

Grönt parkrum i
områdets mitt

Smalare grändsgator i
områdets yttre

Smalare grändsgator i
områdets yttre
Underlag till bild: Scapeous
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Bebyggelsens skala och volym

att skapa variation och bryta ned skalan i
området.*

Målbild - Arkitektur med en mänsklig skala

•

Bebyggelse i området ska ha en mänsklig och
trivsam skala. Skalan på bebyggelsen varieras
och anpassar sig till skalan i omkringliggande
rum och gentemot befintlig bebyggelse. I
området tillåts burspråk och takkupor för att
inbjuda till spännande arkitektoniska lösningar
och taklandskapet är varierat men sadeltak är
det mest vanligen förekommande. Bebyggelse
uppförs i kvarter på ett sätt som bildar
rumslighet.

Volym
•

Kvarter bebyggs så att minst hälften av
hörnen är slutna.

•

Med fördel innehåller varje kvarter
byggnader med olika bredd som möjliggör
förskjutningar mot gata.

•

Byggnaders maximala bredd är 12 m (ej
inräknat burspråk och balkonger och
undantaget LSS-boende, serviceboende eller
liknande gruppboenden)*

Skala
•

Bebyggelsens höjd regleras till högst 5
våningar mot de yttre gatorna, 3-4 våningar
mot större öppna platser så som parker, 3
våningar inne i området och längs de mindre
gatorna och 2 våningar för bebyggelse som
ligger mitt emot befintliga småhus på Nissens
väg.*

•

Mot Nissens väg är bebyggelsen småskalig
och merparten består av småhus. *

•

Den överst tillåtna våningen måste uppföras
som antingen en vindsvåning (i vilken
bostäder får uppföras) eller med ett indrag
mot allmän plats. Undantag finns mot
Nissens där bebyggelsen regleras hårdare
för att skapa ett bra möte med befintlig
bebyggelse.*

•

Inom varje kvarter uppförs bebyggelse med
olika byggnadshöjd och våningsantal för
Högre skala mot Karl
Johans väg 4 vån +
inredd vindsvåning/
indragen översta våning

I området uppförs stadsradhus.*

Takform och takkupor
•

Bebyggelse ska utföras i första hand med
sadeltak.

•

Takvinklar accepteras upp till 45 grader i
huvuddelen av planområdet.

•

Tak får med fördel uppföras med stora
takfönster som en del av byggnadens
gestaltning.

•

Takkupor får uppföras till en maximal längd
om 3,5 m och hisstorn med en maximal längd
om 5,0 m och båda med en sammanlagd
längd av maximalt 1/3 av takets längd mot
allmän plats och 1/2 mot innergård.*

•

Takkupor får variera i form - runda,
rektangulära eller bågformade.

* Regleras med planbestämmelser på plankarta

Lägre skala i områdets
inre 2 vån + inredd
vindsvåning/indragen
översta våning

Stadsradhus
Stadsradhus
Låg skala mot Nissens
väg 1 våning + inredd
vindsvåning
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Stadsradhus

Mot Annexvägen
och befintlig
grönyta 3
vån + inredd
vindsvåning/
indragen översta
våning
Bild: Scapeous
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Bild: Tengbom
Bebyggelse uppförs med fördel med varierande arkitektur
av hög kvalitet och med ett varierande och dynamiskt
taklandskap där sadeltak är den vanligast förekommande
takformen

Bild: Tengbom
Bebyggelse uppförs i en mänsklig skala i 2-5 våningar där
variation i hushöjder finns inom varje kvarter

Bild: Tengbom
Översta våningen ges extra bearbetning och uppförs
antingen indragen från allmän plats eller som en inredd
vindsvåning (gärna med stora takkupor)

Bild: Tengbom
I området uppförs stadsradhus i 2-3 våningar som får en
urban placering i förhållande till gaturummet
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Material, Balkonger och burspråk
Målbild - Hög kvalitet på gestaltningen
Bebyggelse får en sammanhållen gestaltning
som passar in i Kävlinge. Arkitekturen uppförs
med hög kvalitet och den ska berikas men inte
domineras av balkonger mot allmän plats. Stor
tolerans finns för burspråk som ökar kvaliteten
på arkitekturen. Eventuella loftgångar tillför
kvaliteter till bostäderna och dominerar inte
byggnadernas gestaltning.
Fasadmaterial
•

•

Fasader ska uppföras i material som är
välkända från Kävlinge men i ett nytt
samtida uttryck. Exempel på lämpliga
material är obehandlade eller slamfärgade
träfasader i gul, grön, blå eller grå
nyanser, tegel i gul och röda toner, samt
puts i röda, grön, gula, aprikos och blå
nyanser.
Fasader ska vara varierade och innehålla
olika uttryck, särskilt gällande längre fasader.

Takbeklädnad
•

Komplementsbyggnader
•

•

Sockelvåning mot gata ska uppföras i
avvikande utförande mot övriga våningsplan.
Avvikande gestaltning kan vara en
högre grad av rusticering, avvikande kulör
och/eller fasadmaterial.
Sockelvåning på tvåvåningshus (eller där den
tredje våningen är en inredd vindsvåning
eller våning indragen från gatan) uppförs i
icke avvikande gestaltning för att hålla ihop
fasadens båda plan till en helhet.

Komplementbyggnader och
huvudbyggnader får en gestaltning som ger
ett sammanhållet intryck.

Burspråk och balkonger
•

Mot allmän plats får balkonger och burspråk
sammantaget utföras till maximalt 1/3 av
fasadens längd och från en lägsta frihöjd om
3,0 m.*

•

Burspråk och balkonger mot allmän
platsmark får uppföras med ett maximalt
djup om 1 m mätt från fasad och mot
kvartersmark 2 m mätt från fasad (balkonger
kan bli större om de uppförs indragna i
fasad)*

•

Loftgångar får passera högst två
bostadsentréer.*

•

Balkonger får enbart glasas in då de är
uppförda i fasadliv.*

•

Fönstersättning i burspråk görs gärna med
låg bröstning och med fönster i nischen.

•

Balkonger utförs i genomsiktligt järnsmide.
Om balkonger uppförs ”ej genomsiktliga” så
ska de ha samma utförande som byggnadens
fasad.

Sockelvåning
•

Tak ska uppföras i en beklädnad som
harmonierar med fasader. Som beklädnad
medges plåt i mörka och ljusa nyanser, rött
tegel och vegetation.

* Regleras med planbestämmelser på plankarta

Förslag på kulörer och material (slamfärgat trä, obehandlad fur, puts och tegel)
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Bilder: Scapeous
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Bild: Tengbom
Småskaliga flerbostadshus med hög gestaltningsmässig
kvalitet

Bild: Tengbom
Exempel på urbana stadsradhus med en indragen översta
våning

Bild: Tengbom
Balkonger mot allmän plats uppförs med små djup eller
indragna i fasad

Bild: Tengbom
Bostadshus med burspråk och sockelvåning

Förslag på kulörer och material (slamfärgat trä, obehandlad fur, puts och tegel)

Bilder: Scapeous och Tengbom
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Mötet mellan byggnader och gata
Målbild - Trygga och levande stadsrum
Gaturummet blir en levande och trygg del av
området där både boende och besökare gillar att
vistas. Mötet mellan byggnad och gata är urbant
då bebyggelse vänder sina framsidor mot gatan
och genom sin placering skapar rumslighet.
Det upplevs som att gata och byggnad har
kontakt och inte fjärmar sig från varandra. Inom
området ska det finnas mindre grändsgator
med intimare mått och uteplatser längs gatan.
Verksamhetslokaler i bottenvåningen ska finnas
på strategiska lägen i området då dessa skapar
folkliv, ett positivt möte med gatan och bidrar till
en tryggare miljö.
Placering och socklar
•

•

Bebyggelse placeras invid fastighetsgräns
mot gata med målet att området ska ha en
småstadskaraktär där bebyggelsen skapar
rumslighet.

•

Förgårdsmark
•

Mot områdets smalare gångfartsgator, mot
befintligt grönområde i öst samt parkens
öst- och västliga sida har bostäder uteplatser
i bottenplan mot allmän plats. Bostäder
har egna entréer till dessa uteplatser (som
kan men inte behöver vara huvudentré till
bostaden).*

•

Uteplatser mot allmän plats får inte ha
en bredd som överstiger 4 m och ska inte
omslutas av staket eller dylikt som är så pass
höga att stadsradhusen tappar kontakten
med gatan.

•

Där uteplatser inte finns ska
förgårdsmarkens bredd i regel (där inte
särskilda skäl finns) begränsas till maximalt 1
m.

•

Planteringar i förgårdsmarken kan skapa
gröna gaturum men där de uppförs ska stor
omsorg läggas för att ingen barriärverkan
mellan hus och gata skapas samt att inte
otrygghet skapas i gaturummet.

I de fall byggnader uppförs med sockel får
den vara högst 1 m.*

Entréer
•

Bostadsentréer med trapphus ska vara
genomgående och nås från både gata och
gård.*

•

Entréer ska uppföras med extra hög
detaljering.

I området ska en hög täthet av entréer
eftersträvas.

Lokaler i bottenvåning
•

Verksamhetslokaler ska finnas i delar av
bottenvåningen i den byggrätt som gränsar
mot parken och förutsättningar säkras även
för lokal mot torgyta.*

* Regleras med planbestämmelser på plankarta

Bild: Tengbom
Byggnader har en urban placering utmed gatan och kontakten mellan gata och hus stärks av lokaler och uteplatser i
bottenvåningarna
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Bild: Tengbom
Bebyggelse placeras i liv mot och med sina huvudentréer
riktade mot gata/gångbana

xxxxxx

Bild: Tengbom

Bild: Scapeous

Gator får mer mänsklig aktivitet om de kantas av smala
uteplatser med låga häckar där gata och byggnad inte
tappat kontakt

Det är viktig att grönska uppförd utmed fasader inte
upplevs som en barriär mellan hus och gata som skapar
otrygghet i gaturummet (bild visar ett bra exempel)

Bild: Tengbom

Bild: Tengbom

Gaturum utformade så att boende vågar lämna kvar sina
privata ägodelar ger ett ombonat intryck

Stadsradhus ges en urban placering invid gatan som
skapar rumslighet
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Parkering

Parkeringsplatser är en del av gaturummet

Målbild - Parkering integrerad i strukturen
Parkering ska vara en integrerad del av
bebyggelsestrukturen och området ska
inte uppfattas som om det är dominerat av
parkeringsplatser. Parkering anpassas efter
gaturummets och områdets gestaltning.
Parkeringsplatserna kompletteras med
planteringar och gatuträd och upplevs som
gröna.
Parkering uppdelad på flera mindre
parkeringsytor
•

Huvudlösningen för boendeparkering (bil)
sker på flera mindre parkeringsytor som
placeras i kvarteren mellan byggnaders
gavlar. Parkeringsytorna får inte placeras
i kvarterets hörn. Utfart sker i regel på de
mindre grändsgatorna (det yttre Bygolvet).
Som mest får två sådan p-ytor finnas per
kvarter.*

16 +
1pr
h

II

•

Parkeringsplatserna får en grön gestaltning
till exempel med armerat gräs.

•

Trädplanteringar integreras med
parkeringsplatserna

rhp

•

Parkeringsplats avskiljs från gata med till
exempel staket, plank eller murar så att
gatan bärs upp av rumsbildande element.
Staketet eller andra rumsbildande element
får en gestaltning som tydligt relaterar till
bebyggelsen som uppförs på kvarteret och
skapar ett sammanhållet intryck. Även häckar
och grönska kan avskilja parkeringsplatserna
från gatan.

Uteplatser omges inte med parkering
•

Uteplatser mot innergård får inte vara
omgiven av gata eller parkering på fler än en
sida.*

Gatuparkering
•

Viss boendeparkering anordnas som
gatuparkering på kvartersmark utmed
grändsgatorna (det yttre Bygolvet) där det är
viktigt att parkeringarna kompletteras med
gatuträd och gestaltas som en del av Bygolvet.

•

Gästparkering för både cykel och bil löses
genom gatuparkering i området och på Karl
Johans väg och Annexvägen. Det är viktigt
att denna parkering i sin gestaltning tydligt
integreras i gatustrukturen och Bygolvet.

III

* Regleras med planbestämmelser på plankarta
Plats för boendeparkering

Gång till innergård

II

Boendeparkering för bil visuellt
avskärmat från gaturummet

Sammanhållet bygolv
för lek och samtal

Bild: Scapeous

Entréer riktas mot
bygolvet
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Gatuträd för grönska
och lövskugga

rhpSophantering/
förråd

Gröna privata uteplatser som en
del av Bygolvets gestaltning
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Bild: Tengbom
Gatuparkering tillämpas för besökare och placeras noga
in längs med gator/Bygolvet där den kompletteras med
gatuträd, planteringar och parkering för cykel

Bild: Tengbom
Gatuparkering för boende accepteras längs de smalare
grändsgatorna där det även placeras gatuträd och
uppförs uteplatser

Parkeringsytor
bakom detta plank

Bild: Tengbom
Parkering som är placerad mellan gavlar på hus och
bakom ett plank gör parkeringen till en del av strukturen
och inte lika visuellt framträdande

Bild: Tengbom
Häckar och grönska kan användas för att avskärma
parkeringarna från gatan. Häckar och grönska kan på
samma vis som till exempel plank skapa rumslighet

/ 31

KS 2018/426
2022-02-28

Huvudgator
Målbild - Trygga och urbana gator
Gatrummen ska utformas med fokus på trygghet
och oskyddade trafikanter och få en grön
gestaltning. Fotgängare och cyklister skiljs åt på
separata gångbanor och cykelbanor. Byggnader
placeras på ett urbant vis i liv mot fastighetsgräns
och har enbart en liten förgårdsmark.
Angöring/parkering
•

Gatorna utformas med breda trottoarer och
längsgående parkering/angöring för besökare
(både för cykel och motortrafik).

•

Från gatorna skapas många nya in- och
utfarter till området.

Vegetation
•

Karl Johans väg och Annexvägen omvandlas
till gröna gaturum med planteringar och
gatuträd.

•

Gaturummet kan med fördel stärkas genom
trädplantering på motsatt sida gatan (den
obebyggda).

Separat cykelbana och trafiksäkerhet
•

Separat bana för cykel anläggs inom Karl
Johan vägs och Annexvägens gaturum.
Cykelbanan kopplas till anslutande cykelstråk
söder och norr om planområdet.

•

Cykelbanor och gångbanor uppförs med
upphöjda överfarter över utfarter för
motortrafik.

Bild: Tengbom
Exempel på huvudgata med väl gestaltade ytor för oskyddade trafikanter där fotgängare och cyklister har egna gångrespektive cykelbanor
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Bild: Tengbom

Bild: Tengbom

Även längs huvudgator där enbart smal förgårdsmark
planeras kan ett aktivt möte mellan bebyggelse och gata
skapas med egna utgångar och små uteplatser

Längs huvudgatorna uppförs gatuparkering som varvas
med gatuträd och planteringar

Bild: Tengbom

Bild: Scapeous

Cykelparkering där cykel går att låsa fast i ramen uppförs
längs huvudgatorna jämsides parkering för bilar

Längs huvudgator anläggs planteringar som med fördel
kan fördröja dagvatten
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Parker och Gröna kajer

•

Målbild - En lummig och grön stadsdel
Rödjan planeras och gestaltas för att bli ett
område där gröna element integreras i alla
rum. Längs de större yttre gatorna anläggs
rektangulära växtbäddar med plats för stora
gatuträd. Inom området anläggs växtbäddar i en
friare form. Den biologiska mångfalden stärks.
Där det möjliggörs för uteplatser ramar träd
och buskar på kvartersmark in gaturummen. En
ny, väl gestaltad och grönskande kvarterspark
uppförs i området. Den östra kanten av området
blir ett tryggt, grönt stråk får gång och cykel
mot vilken det även finns gröna uteplatser för
boende.

En grön miljö med ökad biologisk
mångfald

•

Växtval ska göras så att den biologiska
mångfalden ska stärkas.

•

Där en öppen dagvattenhantering är möjlig
kan synergier skapas vid val av växter och
material.

•

Riklig och varierad vegetation anläggs i alla
gaturum och parker.

•

Med fördel kan växter anläggas på tak och
längs fasader.

•

Växtbäddar utförs med både marktäckare,
under- och övervegetation.

Grön kaj

•

Samtidigt som rummet fyller en social
funktion bidrar gestaltningen också till att
stärka den biologiska mångfalden genom
träd, perenner och en dagvattendamm.

•

I en solig plats av parken skapas utrymme för
gemensam odling i odlingslådor, bikupor och
insektshotell.

•

Parkens gestaltning är enkel och
oprogrammerad. I mitten skapas en större
öppen yta med plats för både lek, grill
och picknick. Gångar anläggs i stenmjöl. I
gräns mot Bygolvet skapas en låg mur med
sittmöjligheter kring hela parken.

•

I parken ska utrymme för barns lek finnas.

•

•

Kajen ska fungera som en övergång mellan
bebyggelsen och parken. Kajen blir en
”framsida” mot parken med direktentréer till
bostadsbebyggelsen.
Öster om bebyggelsen finns ett befintligt
grönområde som blir en grön mötesplats
mellan befintliga bostadsområden och det
nya bostadsområdet. I parken finns både
lekplats och uppväxta buskar och träd. Delar
av parkrummet skulle kunna tas i anspråk för
lokal odling.

Bild: Scapeous
Längs med gata och fasader finns möjlighet att uppföra
träd och klätterväxter som bidrar till att skapa ett område
starkt präglad av grönska
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Bild: Scapeous
I gaturummet placeras rikligt med lummig grönska i form
av planteringar och gatuträd
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Bild: Tengbom
I parken skapas utrymme för barns lek med till exempel
lekredskap

Bild: Scapeous
En större öppen grön yta planeras i parken med utrymme
för bland annat lek och umgänge

Koncept för grönstruktur. Bild: Scapeous
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Bostadsgårdar
Målbild - Stora och lummiga innergårdar
Innergårdar ska vara stora, sammanhängande
och med mycket lummig grönska. Innergårdar
ska fungera som en social samlingspunkt för de
som bor i kvarteret och utformas så att boende
gillar att använda dem. För stadsradhus och
lägenheter i bottenvåning finns egna uteplatser
mot innergården (med egen separat utgång till
uteplatserna från bostadens bottenvåning).

grönt rum med träd, buskar och perenner.
•

I bra lägen med utblickar mot gården skapas
sittmöjligheter med bänkar.

•

Gemensam uteplats med grillmöjlighet
förläggs tillgängligt för alla inom kvarteret.

•

Gårdarna nås via trapphus och via
genomgående entréer från gatan för
flerbostadshus. *

•

Det är av stor vikt att gårdarna blir tillräckligt
stora för att på ett meningsfullt vis kunna
användas för de boende. Den del av
innergården som kan nyttjas av boende för
vistelse får inte bli för liten som en följd av
parkering, cykelparkering, miljöhus och andra
ytkrävande funktioner. *

Grönt sammanhållet gårdsrum
•

Gårdarna ges en grön gestaltning och
reglering begränsar att högst 60% av
gården får hårdgöras men en lägre grad av
hårdgöring uppmuntras. *

Privata uteplatser

•

En viktig kvalitet är att gårdarna hålls
sammanhållna och att de inte styckas
upp och stängslas av i flera delar vid till
exempel det tillfälle då ett kvarter får fler
fastighetsägare än en. *

•

Marklägenheterna får privata uteplatser
mot gård med direkt entré till den egna
bostaden (dessa kompletteras i vissa fall även
av uteplats mot gatusidan se Mötet mellan
byggnader och gata).

•

Gårds- och parkeringsytor på respektive
gård ska vara nedsänka i syfte att hantera
dagvatten/skyfall. *

•

Fasad i anslutning till privat uteplats kan
utformas uppglasat för att ytterligare ”släppa
in” gårdens grönska i lägenheten och sudda
ut gränsen mellan inne och ute.

Gård för gemensam vistelse
•

Större delen av innergårdarna utgörs av ett

Exempel på gestaltning av innergård. Bild: Scapeous
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Bild: Tengbom
Träd ges tillräckligt med utrymme för att växa sig stora på
gårdarna

Bild: Scapeous
Topografiska skillnader hanterar både dagvatten/skyfall
och skapar spännande gårdsmiljöer

Bild: Scapeous
Attraktiv cykelparkering placeras i låsbara utrymmen på
gården och förses med fördel med klätterväxter

Bild: Scapeous
Gårdar får en genomtänkt gestaltning med genomtänkta
material

Bild: Scapeous
Möblering och grönska kan användas för att skapa
mindre avdelade rumsligheter på gården

Bild: Scapeous
På gårdarna uppförs riktligt med planteringar för att
stärka den gröna karaktären
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Elevation av bebyggelse rakt genom planområdet. Bild: Scapeous

Elevation av bebyggelse längs Karl Johans väg. Bild: Scapeous
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Förutsättningar och
förändringar

genomförande innebär att befintlig bebyggelse
inom planområdet rivs och ersätts med ny.

Natur och vatten

Skyddsrum
På Rödjan 7 finns ett skyddsrum med nummer
189839-2 och teknisk regel TB78. Skyddsrummet
har plats för 180 personer. Planens
genomförande innebär att skyddsrummet
tas bort och ersätts med ett nytt skyddsrum
i det befintliga skyddsrummets närhet (inom
planområdet) med samma antal platser.
Detaljplanen möjliggör att ett sådant skyddsrum
uppförs under något av kvarteren i planområdet.
Det nya skyddsrummets uppförande säkras
genom exploateringsavtal.

Topografi
Inom området finns enbart små höjdskillnader.
Som mest lutar marken någon enstaka grad
mellan korsningen Annexvägen/Karl Johans väg
och Rödjan 7 samt mellan lekplatsen på Nissens
väg och Rödjan 7.
Natur, park och vegetation
Den grönska som finns på Rödjan 7 består till
största delen av gräs med inslag av buskar och
enstaka träd. Merparten av Rödjan 7 är hårdgjord
och upplevs inte som en grön miljö. Söder om
Rödjan 7 finns en grönyta som är planlagd som
park (allmän platsmark) dit allmänheten har
tillträde. Denna grönyta består till största delen
av gräs men även flera större buskage och mot
Karl Johans väg finns ett antal träd.
Öster om planområdet finns en större grönyta
som i sig är en del av den sammanhängande
grönstruktur som finns i nordöstra Kävlinge.
Planens genomförande skulle innebära att de
grönytor som finns inom fastigheten Rödjan 7
ianspråktas för ny bebyggelse, gator och park.
Inom Rödjan 7 skulle den totala grönytan öka
något i och med anläggning av innergårdar, park
med mera och allmänhetens tillgång till denna
skulle öka eftersom parken planeras bli allmän
platsmark. Grönområdet söder om Rödjan 7
ianspråktas med ny bebyggelse vilket innebär
att planens genomförande som helhet minskar
ytan med grönområde inom planområdet och i
närområdet.

Bebyggelse

Befintlig bebyggelse
På Rödjan 7 står en större byggnad som
är uthyrd för kontor, lager med mera.
Ursprungligen uppfördes bebyggelsen åt AMUgruppen och därefter har Frans Möller gymnasiet
och Lernia bedrivit undervisning där. Själva
byggnaderna har en industriell karaktär typisk
för den bebyggelse som vuxit fram i Sveriges
verksamhetsområden under efterkrigstiden.
Bebyggelsen är genomgående i ett plan där
en del är lägre och har mer karaktär av ett
kontorshotell medan den andra är högre och
har mer karaktären av en industrihall. Planens

Samhällsservice, övrig service och handel
Flera förskolor samt skolor för F-6 och 7-9 finns
inom lite drygt en kilometer från planområdet.
Strax söder om planområdet uppförs
Stationsstaden med blandad bebyggelse och
lokaler för olika typer av service. Coop har redan
öppnat en större butik ett par hundra meter
söder om planområdet. Inom drygt en kilometer
nås stora delar av Kävlinge centrum med ett
stort utbud av offentlig service och butiker.
Inom planområdet uppförs i viss begränsad
utsträckning lokaler i bottenvåningar där
möjlighet finns att etablera service.
Tillgänglighet
Planområdet ska utformas på ett sådant sätt att
det blir tillgängligt även för personer med nedsatt
rörelseförmåga.
Lek och rekreation
I planområdets mitt planeras för en park med
lekmöjligheter och i områdets sydöstra utkant
finns en lekplats uppförd vid Nissens väg.
Närområdets grönstråk lämpar sig även väl
för lek och rekreation. Planens genomförande
innebär att en ny park med lekmöjligheter för
barn uppförs.

Stads- och landskapsbild

Rödjan 7 präglas av storskalig men låg
bebyggelse som är glest placerad på en till stor
del hårdgjord yta med inslag av gräs, sly, buskar
och träd. Fastigheten är nästan helt kringbyggd
av stängsel med taggtråd samt tät vegetation (sly
och buskar). Grönområdet söder om Rödjan 7
har delvis karaktären av en anlagd park.
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Bild: Scapeous
Rödjan 7 är instängslat och inte tillgängligt för
allmänheten

Bild: Scapeous
Stora hårdgjorda ytor och storskalig men glest placerad
bebyggelse präglar Rödjan 7

Bild: Scapeous
Karl Johans väg är ett storskaligt trafikrum som inte är
anpassat för oskyddade trafikanter

Bild: Scapeous
Ett grönområde gränsar till planområdets östra del där
fina kvaliteter finns men som även ger ett öde och otryggt
intryck
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Bild: Scapeous
Trädrader finns längs områdets norra del

Bild: Scapeous
Längs planområdet södra del (invid Nissens väg) finns
lägre bebyggelse och ett grönområde
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Planens genomförande skulle innebära en
genomgripande förändring för stads- och
landskapsbilden på platsen med en betydligt
högre grad av exploatering och delvis högre
bebyggelse inom spannet 2-5 våningar. Intill
planområdet finns ett område med småhus i
1-2 våningar och ett verksamhetsområde med
bebyggelse i 1-2 våningar. För att skapa ett
skalmässigt fungerande möte i söder kommer
ny bebyggelse på norra sidan av Nissens
väg att begränsas till två våningar (där den
översta utgörs av inredd vind). Ny bebyggelse
i planområdets östra kant begränsas också i
höjd för att inte upplevas som för storskaliga för
enfamiljshusen vid Äppelrosvägen. Karl Johans
väg och Annexvägen får en helt ny och mer
stadsmässig gestaltning med bebyggelse invid
gångbanan. Planområdet som helhet kommer
efter planens genomförande att upplevas som
öppnare och mer inbjudande med väldefinierade
stads-, gatu- och parkrum.

Inget byggnadsverk planeras bli så högt att det
på något påtagligt vis påverkar hur stads- och
landskapsbilden av Kävlinge uppfattas för den
som befinner sig utanför tätorten.

Gator och trafik
Gång-, cykel- och biltrafik
Inom Rödjan 7 finns flera sammanhängande och
körbara angöringsytor. Planområdet omges av
Karl Johans väg, Annexvägen och Nissens väg.
Karl Johans väg utgör ett storskaligt trafikrum
och liknar mer en större landsbygdsväg och inte
en gata i en tätort anpassad för gång-, cykel- och
motortrafik. Karl Johans väg har en bred körbana
med en gång- och cykelbana på dess östra sida.
Körbana och gång- och cykelbanan skiljs åt med
ett dike. Annexvägen har mer karaktären av en
gata med en smalare körbana kantad på södra
sidan av en smal gångbana med trottoarkant och
på den norra sidan av en gång- och cykelbana

Gatustruktur:
Mörkblå linje: de yttre gatorna är lokalgator
där gångbana och cykelbana skiljs åt från
motortrafik med trottoarkant.
Gul linje: är nuvarande Nissens väg som är en
mindre lokalgata där gång- och cykelväg skiljs
från körbana med en trädrad och ett dike.
Röd linje*: den inre gatan är en gångfartsgata
med hög komplexitet där till exempel
planteringar, sittplatser och parkering placeras
på gatan för att smalna av körbanan och bryta
siktlinjer vilket håller nere hastigheterna.
Orange linje*: de små sidogatorna görs smala
och med hög komplexitet genom att de kantas
av gatuparkering, uteplatser, entréer och
utfarter vilket håller nere hastigheterna.
Grön linje: gång och cykelvägar.
Varuleveranser angör främst via den inre gatan
(röd linje) men möjlighet till angöring finns
även längs orange linje i norr- och södergående
riktning.
*Orange och röd linje utgör tillsammans det
så kallade Bygolvet där oskyddade trafikanter
prioriteras extra mycket och hastigheter för
motortrafiken ska vara låg.
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med trottoarkant och gatuträd. Nissens väg är
en mindre lokalgata med en gång- och cykelbana
på dess norra sida avskild från körbanan med
gatuträd. Infarterna från Nissens väg söderut är
svagt upphöjda och försedda med betongsten.
Möjlighet finns även för fotgängare att röra sig i
grönområden söder och öster om Rödjan 7.
Fastigheten Rödjan 7 är instängslad och tillåter
ingen allmän gång- eller cykeltrafik. Befintliga
verksamheter på Rödjan 7 är avskärmade
från omkringliggande grönytor och gaturum
vilket skapar en öde och otrygg miljö. Utmed
Karl Johans väg bidrar också det storskaliga
trafikrummet till en otrygg och osäker miljö
för både cyklister och fotgängare. Fotgängare
och cyklister måste dela gemensamma och
relativt smala gång- och cykelbanor vilket kan
skapa konflikter mellan trafikslagen och sänker
kvaliteten på stråken för både gång och cykel.
Det nya gatunätet har som mål att skapa en
trygg och säker miljö där oskyddade trafikanter
prioriteras högre än de gör på nuvarande gator.
Området kommer att ha hög tillgänglighet för
motortrafik men att skapa en god boendemiljö
där oskyddade trafikanter känner sig både trygga
och säkra är prioriterat. Områdets gator beskrivs
även i illustrationen Gatustruktur.
Mörkblå linje utgörs av Karl Johans väg och
Annexvägen. Området angörs i huvudsak
från dessa två vägar vilka även hanterar
genomfartstrafik. Vägarna behöver delvis byggas
om för att förbättra för oskyddade trafikanter.
Karl Johans väg behöver byggas om med
gatuparkering och gatuträd på dess östra sida
samt med nya breda gångbanor och cykelbanor.
Gång och cykelbana behöver även tydligt skiljas
åt från varandra för att öka kvaliteten på både
gång- och cykelstråk (och stärka den cykelled
som omnämns i översiktsplanen vilket kan
vara särskilt viktigt för den planerade skolan
norr om Rödjan 7). Annexvägen föreslås få en
breddad gångbana, gatuparkering och gatuträd
på sin södra sida. En viktig åtgärd för att öka
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter
är upphöjda överfarter där gångbanor och
cykelbanor korsar körbana.
Gul linje består av Nissens väg och har redan idag
en utformning som stödjer oskyddade trafikanter
men kommer att behöva iordningställas för två
nya utfarter från området.
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Röd linje och orange linje bildar tillsammans
det som kallas för bygolvet. Hela bygolvet är
ett gångfartsområde där motortrafiken måste
anpassa sina hastigheter efter de gåendes
villkor. Detta gaturum ska vara säkert och tryggt
samtidigt som det ska vara behagligt att vistas
i för oskyddade trafikanter. Bygolvet får även
en sammanhållen gestaltning som samtidigt
signalerar låga hastigheter till exempel genom
att det beläggs med marksten. Den inre delen av
Bygolvet (röd linje se illustration Gatustruktur) har
en bredare gatusektion där till exempel gatuträd,
planteringar och gatuparkering placeras så att
körbanan inte blir rak och siktlinjer bryts vilket
både skapar en behaglig grön miljö att vistas i
och håller nere hastigheterna på trafiken. Denna
inre del kompletteras av smalare gator (orange
linje se illustration Gatustruktur) som kantas
av gatuparkering (för bil och cykel), uteplatser,
utfarter och entréer vilket skapar en komplexitet
i gatan som håller nere hastigheterna.
Grön linje visar gång och cykelbanor utan
motortrafik vilken finns i planområdets östra
utkant längs med befintligt grönområde.
Det planerade bostadsområdet bedöms alstra
ett tusental motorfordon per dygn. Inom
bostadsområdet beräknas biltrafikflöden bli låga
eftersom trafiken delas upp på flera lokalgator.
Tung trafik bedöms begränsas till ett fåtal
fordon per dag i form av sopbilar, budbilar,
färdtjänst och liknande. Bostadsområdet
medför en ökning av trafiken på Karl Johans
väg med cirka 70%, och den planerade skolan
och allmän ökning av trafiken till befintliga
bostadsområden längs Karl Johans väg bedöms
medföra en minst lika stor ökning. Planens
genomförande medför att trafiken på Nissens
väg ökar från cirka 165 fordon per dygn till cirka
450 stycken fram till 2040. Trots trafikökningen
anses Nissens väg fortfarande vara en lågt
trafikerad gata. Kapaciteten i gatunätet i
anslutning till planområdet bedöms inte heller
riskera att överskridas av trafiken som alstras av
planområdet.
Se även illustrationen Trafikalstring och PM Trafik
och parkering 2021-04-21, WSP
Bilparkering, cykelparkering och utfarter
Möjlighet att parkera finns idag främst på
parkeringsplats utmed Karl Johans väg på Rödjan
7 men eftersom stora delar av fastigheten är
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Trafikalstring. Bild: WSP
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En särskild parkeringsutredning har tagits
fram för planområdet (WSP 210421) med
ett parkeringstal för bil som är anpassat till
planområdets läge, närhet till ett växande
centrum (Stationsstaden) och som tar hänsyn
till den utökade turtätheten av tågavgångar
från Kävlinge station. För att kunna tillämpa
detta lägre parkeringstal ställs höga krav på
kvantitet och kvalitet för cykelparkeringen. Tack
vare det centrala läget och närhet till Kävlinge
station bedöms det också möjligt att införa
mobilitetstjänster för att ytterligare reducera
parkeringstalet. Exempel på mobilitetsåtgärder
är bilpool, extra cykelparkering, högre kvalitet
på cykelfaciliteter, och cykelpool med elcyklar
och ellådcyklar. Detta innebär att den mängd
parkering som krävs utgörs av ett spann,
(beroende på i vilken grad mobilitetstjänsterna
genomförs) för bil som är 6,83 - 8,13 platser

per 1000 kvm BTA (varav besöksparkering
utgör 1,2 platser per 1000 kvm BTA) och för
cykel 24 - 31 platser på 1000 kvm BTA (varav
besöksparkering utgör 6 platser per 1000 BTA).
Eftersom en viktig aspekt för området har varit
att skapa en boendemiljö med hög kvalitet där
inte parkeringsplatser utgör ett dominerande
inslag har det funnits ett behov av att bedöma
hur mycket parkering som inryms i området.
Bedömningen är att i den bebyggelsestruktur
som är föreslagen kan det för bil inrymmas
cirka 290 parkeringsplatser för boende och
besökare på kvartersmark samt ytterligare
20 besöksparkeringar på allmän platsmark.
Med detta antal parkeringsplatser bedöms
utrymme finnas för att inrymma en högkvalitativ
boendemiljö med ändamålsenliga innergårdar
och trivsamma offentliga miljöer. Enligt de siffror
som är framtagna i parkeringsutredningen
möjliggör detta för cirka 35 000 - 41 000 kvm BTA
bostäder. Utrymmeskrav för parkering av cykel
för både besökare och boende har undersökts
och inryms för både det högre och den lägre
spannet kvm BTA.

Besöksparkering. Blå streckad linje visar gator längs vilka
besöksparkering för bil kan anordnas. Streckade gula
cirklar visar exempel på placering av besöksparkering
för cyklar. Det är viktigt att cykelparkeringen sprids i hela
området och att det från varje entré finns cykelparkering
som är synlig för besökare.

Boendeparkering. Röda rutor visar på p-ytor för
bil på kvartersmark och röda streckade linjer visar
parkering längs med gata på kvartersmark. Placering av
boendeparkering för cykel styrs inte i detaljplanen men
innergårdarna är dimensionerade för att kunna inrymma
cykelparkering.

asfalterad finns möjlighet till mer parkering.
Parkeringen används av verksamheterna på
fastigheten. Från Rödjan 7 finns två utfarter mot
Karl Johans väg och en mot Annexvägen
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Boendeparkering för cykel uppförs på respektive
kvarters innergård på kvartersmark. Särskilda
krav ställs på cykelparkeringen för att få nyttja
det lägre parkeringstalet för bil. Det krävs bland
annat att 40% av platserna är lättillgängliga i
väderskyddade, låsbara och attraktiva utrymmen
i markplan, alla cyklar ska gå att låsa i ram
och att 10% av platserna ska ge möjlighet för
parkering av lådcykel (se parkeringsutredning för
beskrivning av samtliga åtgärder). Därtill ska även
utrymmen för cykelparkering kompletteras med
separata utrymmen för barnvagnsparkering.

illustration Trafiksäkerhetshöjande åtgärder och
varumottagning).
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder
Stora ansträngningar görs för att skapa trygga
miljöer för oskyddade trafikanter och samtidigt
upprätthålla god framkomlighet för motortrafik.
Området innehåller fyra olika sorters gator med
olika strategier för att höja trafiksäkerheten (se
illustration Trafiksäkerhetshöjande åtgärder och
varumottagning).

Boendeparkering för bil anordnas huvudsakligen
på ytor mellan byggnaderna. Dessa p-ytor är
begränsade till maximalt 2 stycken per kvarter
och har en begränsning på 17 parkeringsplatser
per yta (med undantag för kvarteret i sydväst
där en yta är begränsad något med anledning
av kvarterets långsmala form och att det därför
blir för trångt med en större p-yta där). Cirka
3% av parkeringen ska vara reserverad för
parkering för rörelsehindrade och en sådan
plats bör finnas på varje p-yta. Som komplement
får även boendeparkering för bil anordnas på
kvartersmark längs med områdets mindre gator.
Se även illustration Boendeparkering.
Parkering för besökare för både cykel och bil
anordnas genom att parkering görs möjlig längs
gator på allmän platsmark. Besöksparkering
får även anläggas på parkeringsytor på
kvartersmark. En viss begränsad mängd
besöksparkering för cykel är även lämplig att
ha i den park som planeras inom planområdet.
Cykelparkeringar för besökare ska spridas ut över
hela området och finnas synliga från samtliga
entréer. Se även illustration Besöksparkering.
Kollektivtrafik
I planområdets närhet finns Kävlinge station som
trafikeras med både Pågatåg och Öresundståg
mot Malmö och Helsingborg. Totalt avgår cirka
60 tåg i varje riktning under ett vardagsdygn.
Utbyggnad av Lommabanan etapp 2 kommer
att utöka antalet avgångar med 15 per
vardagsdygn och den planerade utbyggnaden
av Söderåsbanan med ytterligare 15 avgångar
per vardagsdygn. Vid Kävlinge station avgår
också buss 122 mot Barsebäckshamn (via
Löddeköpinge) med cirka 10-20 avgångar ett
vardagsdygn.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder och varumottagning.
Blå linje: på den yttre gatan skiljs fotgängare och cyklister
åt från motortrafik med trottoarkant. Röd linje: den inre
gatan är en gångfartsgata med hög komplexitet där
t.ex. planteringar, sittplatser och parkering placeras på
gatan för att smalna av körbanan och bryta siktlinjer
vilket håller nere hastigheterna. Orange linje: de små
sidogatorna görs smala och med hög komplexitet genom
att kantas av gatuparkering, uteplatser, entréer och
utfarter vilket håller nere hastigheterna. Grön prickad
linje: gång och cykelvägar. Varuleveranser angör via den
inre gatan (röd linje).

Varumottagning
Varuleveranser angör via den inre gatan (se
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Hälsa och säkerhet

Trafikbuller
En trafikbullerutredning för området har gjorts
av WSP 21-04-29. Syftet med beräkningarna
har varit att utreda om nya byggnader klarar
riktvärden enligt förordning (2015:216) om
trafikbuller vid bostadsbyggnader, med ändring
SFS 2017:359 samt om befintliga bostäder i
anknytning till planområdet klarar riktvärde
enligt infrastrukturpropositionen.
Beräkningar har genomförts för ett
framtidsscenario 2040 efter utbyggnad av både
fastigheten Rödjan och en skola med sporthall
strax norr om Rödjan. Alla situationer har
beräknats med avseende på ekvivalent och
maximal ljudnivå.
Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad för
nybyggnationen uppfylls vid alla fasader förutom
de västra fasaderna mot Karl Johans väg. Det
finns möjlighet att ändå klara riktvärden för
buller med hjälp av avsteg i förordningen. Med
genomgående lägenheter som har minst hälften
av bostadsrummen orienterade mot innergård
(där ljudnivån är lägre än Leq 55 dBA och Lmax
70 dBA) uppfylls avsteget. Fasadnischer, täta
balkongräcken samt absorbenter i balkongtak ses
som ett positivt komplement ur bullersynpunkt,
men inte ett krav för uppförande.
Lägenheter som är max 35 m2 stora har
lägre krav avseende trafikbuller även om de
inte är genomgående. Enkelsidiga lägenheter
med storlek under 35 m2 kan orienteras mot
Karl Johans väg vid de fasader där ljudnivån
underskrider 65 dBA, men det bör undvikas
eftersom marginalerna är små.

gemensamma uteplatser där riktvärdet
underskrids, och privata balkonger ses då som
komplement.
Planförslaget bedöms sammantaget kunna
uppfylla gällande krav för bullernivåer för
tillkommande bebyggelse. Vid detaljutformning
av bebyggelsen i senare skede måste dock
hänsyn tas för att säkerställa att kraven avseende
bullernivåer faktiskt uppfylls.
Det bedöms att trafikbullret vid befintliga
bostäder i anknytning till planområdet uppfyller
Naturvårdsverkets vägledning Riktvärden för
buller från väg- och spårtrafik vid befintliga
bostäder. Detaljplanen bidrar till ökning av
trafik och buller i området, men uppförandet av
byggnaderna inom detaljplanen bidrar samtidigt
till att skärma bort delar av bullret från järnvägen
och Karl Johans väg vid befintliga bostäder.
Bullerutsatta hörn
I figur 4 nedan redovisas ett exempel på en
invändig utformning som uppfyller riktvärden
för buller även vid de mest bullerutsatta hörnen
vid Karl Johans väg genom att minst hälften
av bostadsrummen är vända mot en sida där
55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids.
Utformningen med högst 35 kvm lägenheter vid
hörn, är en förutsättning om lägenheten inte kan
göras genomgående. Vid de mest bullerutsatta
hörnen bör genomgående lägenheter anläggas,
eller maximalt 35 kvm stora lägenheter i
kombination med trapphus enligt förslag nedan i
Figur 4.

Vid hörnen mot Karl Johans väg kan det vara
svårare att skapa genomgående lägenheter som
kan uppfylla riktvärdena för buller, och på vissa
av dessa platser överskrids också riktvärdet
även för lägenheter på 35 m2 vid fasad mot
Karls Johans väg. På dessa platser kan ändå
fungerande planlösningar skapas genom att
placera till exempel trapphus i hörnet, vilket
framgår av figur 4 i WSP:s trafikbullerutredning.
Riktvärdet för både ekvivalent och maximal
ljudnivå vid uteplatser uppfylls med goda
marginaler till riktvärdena genom gemensamma
uteplatser på innergårdarna, men inte vid
alla balkonglägen. Förslagsvis anordnas
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Figur 4 från WSP:s trafikbullerutredning. Förslag på
planlösning för bullerutsatt hörnläge där lägenhet är
genomgående och har en tyst sida.

KS 2018/426
2022-02-28

2040 Maximal ljudnivå. Bild: WSP

2040 Ekvivalent ljudnivå. Bild: WSP
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Åtgärder som regleras i detaljplanen
Plankarta har försetts med bestämmelser för
att säkerställa att gällande riktvärden för buller
efterföljs. Bestämmelser beskrivs i stycket motiv
till detaljplanens reglering.
Vibrationer
Mätning av markvibrationer har utförts i
samband med planering av närliggande
Stationsstaden (Bullerutredning kv Exporten,
Tyréns 2011-05-09, rev 2012-01-09). Mätresultatet
visar att det är låga vibrationsnivåer inom
området, med god marginal till riktvärdet för
bostäder. Kommunen bedömer att aktuellt
planområde har liknande förhållanden och
avstånd från järnvägen som i Stationsstaden och
att utredningens slutsats även går att applicera
för Rödjan 7.
Geoteknik
En utredning har tagits fram för att utvärdera de
geotekniska förutsättningarna för genomförande
av planförslaget (Awer Geoteknik, 2021-04-20).
Grundläggningsförhållanden för lättare
bostadsbyggnader är generellt goda i området.
Gator och ledningar bedöms kunna anläggas
utan någon särskild förstärkningsåtgärd.
Marken består utifrån jordartskartan av
postglacial sand i området. Utanför området är
det registrerat lermorän, gyttjelera, och kärrtorv.
Ett flertal grundvattenrör har installerats.
Grundvattenobservationer har också gjorts i
hål från skruvprovtagning där grundvattenytan
observerats vid provtagningstillfället. En första
avläsning från grundvattenrör ger en nivå på
grundvattenytan som varierar i området mellan 2
och 3 meter under befintlig markyta.
Ingen markradonundersökning har gjorts men
jorden anses ha hög genomsläpplighet för
radon och alla konstruktioner rekommenderas
byggas anpassade enligt Boverkets krav för
nybyggnation och radon.
Markförorening
En översiktlig miljöteknisk undersökning har
gjorts för området. Utredningen indikerar att
jordens innehåll av föroreningar inte begränsar
vilken markanvändning som är lämplig inom
fastigheten Rödjan 7 vilket innebär att marken
initialt bedöms vara lämplig att användas till
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bostäder. Eftersom antal jordprover varit få i
förhållande till områdets storlek rekommenderas
ytterliggare provtagning i samband med
kommande exploatering.
Se Översiktlig miljöteknisk markundersökning 202104-19, Ensucon.
Mikroklimat
Föreslagen struktur bedöms ge goda
förutsättningar till ett bra mikroklimat. I
huvudsak slutna kvarter bedöms ge bra skydd för
vind och bebyggelse i två till fem våningar skapar
förutsättningar för en god balans mellan skugga
och sol på innergårdarna och i området som
stort.
Farligt gods
Väster om planområdet finns Godsstråket
genom Skåne (på aktuell sträcka delar denna
spår med Västkustbanan) som är led för farligt
god. Ny bebyggelse föreslås hamna som
närmast 30 meter från närmsta spårmitt. I den
utförda riskutredningen görs bedömningen
att risknivåerna är förhöjda inom planområdet
med avseende på den närliggande järnvägen
Godsstråket genom Skåne/Västkustbanan. Vid
avståndet för planerad bebyggelse befinner
sig individrisknivån inom området där en
acceptabel risknivå kan uppnås med rimliga
riskreducerande åtgärder. Samhällsrisknivån
befinner sig även den inom ALARP-området.
Aktuell markanvändning kan således vara lämplig
under förutsättning att rimliga riskreducerande
åtgärder vidtas för att hantera riskerna från
järnvägen (bestämmelserna beskrivs i kapitel
Aktuellt planförslag).
Se Riskbedömning för ny detaljplan 2021-04-12,
Bengt Dahlgren
Markradon
Åtgärder för att klara tillåten radonhalt
inne i byggnader utförs vid projektering av
nybyggnation. Byggnader där människor
stadigvarande vistas ska med hänsyn till radon
utföras med grundläggning i enlighet med
Boverkets byggregler. Ansvaret för att bedöma
den faktiska radonrisken på varje byggplats och
vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som
ska bygga.
Utryckningsfordon
Körbara ytor dimensioneras och utformas så
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att utryckningsfordon kan angöra. Merparten
av alla bostäder samt alla bostäder som är över
fyra våningar nås med utryckningsfordon från
gata. Övriga bostäder kan utrymmas vid fasad
eller gård med räddningstjänstens stegar (då de
inte överstiger 4 våningar). Längsta avstånd från
körbar yta till bostadsfasad utan körbar yta är
cirka 50 m. Vid behov finns även möjlighet att
uppföra Tr2-trapphus.
Det finns inte något höjdfordon i Kävlinge.
Detta innebär att räddningstjänsten endast
kan användas som alternativ utrymningsväg
för byggnader om det vertikala avståndet
mellan marken och ett fönsters underkant eller
balkongräcket understiger 11,0 meter, normalt
maximalt 4 våningar. Vid utrymning med hjälp
av bärbar stege ska det finnas uppställningsyta
enligt beskrivning av uppställningsplats för
bärbar stege i enlighet med Räddningstjänsten
Syds Råd och anvisningar.
Fornlämningar
Se även Arkeologisk förundersökning Sten- och
Järnålder vid Östra Gryet UV SYD rapport 2003:12
av Riksantikvarieämbetet.
För fastigheten Rödjan 7 finns inga kvarvarande
fornlämningar då dessa redan är antingen
förstörda av tidigare markarbeten eller
undersökta och borttagna. I den del av
planområdet som ligger söder om Rödjan 7
finns kända fornlämningar men deras exakta
utbredning är okänd. Tidigt samråd har sökts av
Länsstyrelsen enligt 2 kap. 10§ Kulturmiljölagen.
Länsstyrelsens har 2021-02-17 inkommit med
en bedömning att det finns fornlämning som
idag är och dold under mark inom det södra
området i begäran om samråd. Grav- och
boplatsområdet är fornlämning och är skyddat
enligt 2 kap kulturmiljölagen, vilket betyder
att både gravar och boplatslämningar kan
förekomma inom området. En arkeologisk (slut)
undersökning måste därför genomföras innan
fastigheten kan exploateras. Detta kan dock ske
först när en detaljplan fått laga kraft. De centrala
och västra delarna av fornlämningen (som
omfattas av fastigheten Rödjan 7) är undersökta
och borttagna respektive förstörda vid tidigare
markarbeten enligt en arkeologisk utredning från
2001 och kräver därmed inte tillstånd till ingrepp
i fornlämning.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Framtagen utredningen (Sweco, 21-05-03) visar
att kapaciteten i befintlig dricksvattenanläggning
inte bedöms vara begränsande för utbyggnad av
detaljplan Rödjan 7. Efter utbyggnad av samtliga
aktuella planområden i Kävlinge centralort
visar modellberäkningar att vattentrycket i
Södervidinge ligger på gränsen för att uppfylla
Svenskt Vattens branschrekommendationer.
Eventuellt kan en tryckstegringsstation vara
aktuell för att tillgodose dricksvattenförsörjning
av Södervidinge. Dock finns det vissa
ledningssträckor med större tryckförluster mellan
centrala Kävlinge och Södervidinge som initialt
föreslås åtgärdas innan en tryckstegringsstation
blir aktuell:

1. Uppdimensionering av ledning i Tingsvägen
mellan Särslöv och Södervidinge

2. Uppdimensionering av ledning i Karl Johans
väg mellan Harjagersvägen och i höjd med
detaljplan Rödjan 7

En hydraulisk modellering har utförts för
Kävlinge tätort för att kunna bedöma kapaciteten
i spillvattennätet med hänsyn till kommande
bostadsutbyggnad inom bland annat områdena
Rödjan, Kävlinge Norra och Södra Stationsstaden
(AFRY, 21-04-08). Beräkningarna visar att det
finns god kapacitet i ledningsnätet omkring
Rödjanområdet. Kapaciteten i ledningsnätet
överskrids inte under maxtimme/maxdygn. Inte
heller vid ett dimensionerande 10-årsregn under
ett normaldygn överskrids ledningskapaciteten.
Dagvatten
Dagvatten- och skyfallsutredning har tagits fram
för utbyggnadsområdet (Ramböll 2021-04-21).
Utredningen visar på förutsättningar och möjliga
lösningar för hantering av dagvatten- och skyfall.
Det befintliga dagvattensystemet antas vara
dimensionerat för att hantera ett 2-årsregn.
Detta bygger på tidigare dimensioneringskriterier
i Svenskt Vattens P28, vilket antogs gälla när det
befintliga systemet byggdes. Norr om området
finns en befintlig dagvattenledning som leder
vattnet från öst till väst mot en befintlig 1600 mm
ledning. Ledningen i norr som ökar successivt
i dimensioner från öst till väst från 800 mm
till 1000 mm. Vattengång (VG) för den norra
ledningen ligger på +13,39 längst i väst och
+13,60 uppströms i öst. Det finns en befintlig
/ 49

KS 2018/426
2022-02-28

servis från fastigheten inom planområdet
till ledningen i norr. Befintlig 1600-ledning
leder dagvattnet från norr till söder. Det finns
även här en befintlig servis från fastigheten
inom planområdet. Vid servispunkten ligger
vattengång för befintlig dagvattenledning på
+13,09. Vid planområdets sydvästra hörn ligger

vattengång för befintlig ledning på +12,74.
Dimensionerande regn för föreslagna
dagvattenanläggningar är ett 5- och 20-årsregn
med klimatfaktor 1,25. Begränsande utflöde
ut från planområdet baseras på antagna
dimensioneringsförutsättningar för det befintliga
dagvattenledningssystemet, vilket antas vara

Figur 13 från Rambölls dagvatten- och skyfallsutredning. Föreslagen princip för dagvattenhantering. Svarta linjer
visar delavrinningsområdesgränser. Gula cirklar är anslutningspunkter till befintligt ledningssystem.
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ett 2-årsregn (Svenskt Vattens publikation P28).
Befintligt 2-årsflöde är 463 l/s.
Föreslagen princip för dagvattenhantering bygger
på att så stora delar som möjligt av planområdet
leds via ledningar till en torr damm inom parken
i mitten där dagvattnet fördröjs och renas. Vissa
delar av planområdet i väst kan inte ledas till
dammen på grund av höjdmässiga förhållanden.
Dessa delar kopplas direkt till befintligt
ledningsnät. Det begränsade utflödet från
den torra dammen anpassas så att det totala
tillåtna utflödet från planområdet inte överstigs
och kompenserar på så sätt för de områden
som släpps ofördröjt till ledningsnätet. För de
områden som leds ofördröjt till ledningsnätet

är antaget dimensionerande flöde för fylld
ledning ett 5-årsregn. Begränsande utflöde från
den torra dammen blir 126 l/s, vilket ger en
fördröjningsvolym vid ett 5-årsregn på 170 m3
och vid ett 20-årsregn 380 m3.
Efter exploatering och med föreslagen
dagvattenhantering bedöms
föroreningsbelastningen från området minska.
Detta gynnar på så sätt möjligheten att uppnå
kvalitetskraven enligt MKN för den berörda
recipienten Kävlingeån, se även avsnitt längre
fram om MKN för vatten.
Skyfall
Kartering av lågpunkter och rinnvägar är

Figur 5 från Rambölls dagvatten- och skyfallsutredning. Skyfallskartering för 106 mm regn. Stående vatten under
20 cm visas som ljusblå ytor. Mörkblå ytor representerar ett vattendjup större än 20 cm. Blåa linjer visar rinnvägar.
Planområdesgränsen visas med svart linje.
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Figur 6 från Rambölls dagvatten- och skyfallsutredning. Avrinningsområde åt norr mot Delvägen. Stående vatten visas
som blå ytor och rinnvägar som blåa linjer. Planområdesgränsen visas med svart linje.

Figur 7 från Rambölls dagvatten- och skyfallsutredning. Avrinningsområde åt söder. Stående vatten visas
som blå ytor och rinnvägar som blåa linjer. Planområdesgränsen visas med svart linje.
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genomförd i webapplikationen SCALGO
Live. SCALGO använder sig av höjddata från
Lantmäteriet med upplösning 2x2 m. Ingen
hänsyn tas till infiltration eller ledningsnät.
Tidsaspekten för ett regnscenario beaktas
inte heller, utan analysen går ut på att låta ett
visst antal mm regn fylla upp de lågpunkter
som finns. Analysen ger därför inte en helt
realistisk bild över studerat scenario men är
ett bra verktyg för att få en uppfattning om
hur vattnet rinner och identifiera områden där
lågpunkter och risk finns för översvämning. Det
studerade scenariot är lågpunktskartering vid
106 mm regn, vilket är de antal mm regn som

genereras under ett 6-timmars 100-årsregn
med klimatfaktor 1,25. Lågpunktskarteringen
visas i Figur 5 (från Rambölls dagvatten- och
skyfallsutredning). Inom planområdet finns några
mindre lokala lågpunkter omkring den befintliga
skolbyggnaden. Vattendjupet i dessa lågpunkter
är generellt inte djupare än 25 cm, med någon
enstaka lågpunkt på upp till 37 cm. Lågpunkterna
utgör tillsammans en totalvolym på cirka 1 760
m3 där vatten kan stå i området.
Planområdet är uppdelat i två
ytavrinningsområden, varav ett avrinner åt
norr och ett åt söder. Avrinningsområdena

Figur 17 från Rambölls dagvatten- och skyfallsutredning. Föreslagen princip för skyfallshantering med markerad höjdrygg
som röd linje. Område som primärt rinner mot parken med den torra dammen är markerat med gul streckad linje.
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visas i Figur 6 och Figur 7 (från Rambölls
dagvatten- och skyfallsutredning). Vattnet inom
avrinningsområdet i Figur 6 (från Rambölls
dagvatten- och skyfallsutredning) leds åt norr
mot lågpunkt i passage under järnväg inom
Delvägen. När lågpunkten inom Delvägen är
full rinner vattnet vidare mot åkermark i öst.
Avrinningsområdet inom planområdet är cirka
1,95 ha (cirka 30% av planområdets totala
area). Inom avrinningsområdet hålls cirka 460
m3 av den totala stående vattenvolymen inom
planområdet.
Vattnet inom avrinningsområdet i Figur 7 (från
Rambölls dagvatten- och skyfallsutredning)
leds via GC-väg och Karl-Johans väg åt söder
mot dike och dammar vid Harjagersvägen.
Avrinningsområdet inom planområdet är cirka
4,62 ha (cirka 70% av planområdets totala area).
Inom avrinningsområdet hålls cirka 1 300 m3
av den totala stående vattenvolymen inom
planområdet.
Förslagen princip för skyfallshantering visas
i figur 17 (från Rambölls dagvatten- och
skyfallsutredning). Principen bygger på att bevara
storleken på befintliga avrinningsområden samt
hålla samma volymer som för befintlig situation
inom respektive avrinningsområde. Inom allmän
platsmark hålls vatten inom den torra dammen
i mitten av området samt längs gator. I snitt
tillåts 10 cm stående vatten inom gator, vilket
innebär att tillgänglighetskrav för räddningstjänst
uppfylls.
Inom kvarteren tillåts i snitt 10 cm stående vatten
inom parkeringar och 20 cm inom grönytor. Med
denna princip bedöms risken för översvämning
inte öka för nedströms liggande områden.
För att bevara avrinningsområdenas storlek
skapas en höjdrygg längs områdets västra
del. Skyfallsvatten inom området väster om
höjdryggen rinner ut från planområdet i en punkt
i nordväst. Skyfallsvatten fördröjs uppströms
inom planområdet i nedsänkta grönytor och
parkeringar inom kvarteren. Den totala volymen
som kan hållas inom kvarteren är 470 m3, vilket
är tillräckligt för att hålla den volym som står
inom avrinningsområdet idag (460 m3).
Skyfallsvatten inom området öster om
höjdryggen rinner ut från planområdet i en punkt
i sydväst. Uppströms punkten fördröjs vattnet
inom gator och den torra dammen (allmän
platsmark) samt grönytor och parkeringar
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(kvartersmark). Så stora delar av området som
möjligt höjdsätts så att vattnet kan rinna på ytan
och fördröjas inom den torra dammen i parken
och närliggande gator. Området som bedöms
primärt kunna ledas mot parken är markerat i
gult i figur 17 från Rambölls utredning.
För området öster om höjdryggen hålls inom
kvarteren totalt 350 m3, inom parkeringarna, och
410 m3 inom grönytor. De allmänna gatorna ger
en volym på 240 m3 och den torra dammen cirka
1000 m3. Detta ger en total volym stående vatten
inom det östra avrinningsområdet på 2000 m3,
vilket är större än den volym som står inom
området idag (1 300 m3). Det finns därför god
marginal för att kunna hålla nödvändiga volymer
inom området. En optimering kan ske i senare
skede när detaljer i höjdsättningen studeras.
Inom området krävs en höjdsättning så att
föreslagen princip fungerar och att risken för
översvämning minskas. Utredningen visar på en
preliminär och fungerande höjdsättning.
Rambölls dagvatten- och skyfallsutredning
pekar på flera åtgärder som måste genomföras
på kvartersmark för att säkra området för
skyfall. Genomförandet av dessa åtgärder
säkerställs i det till detaljplanen tillhörande
exploateringsavtalet.
El, energi ,värme, tele och internet
Ny bebyggelse antas kunna nyttja befintlig
närliggande teknisk infrastruktur för anslutning
till el, energi och värme.
Ledningsomläggning
Skanova, Weum, Skånska energi och Kävlinge
kommun har ledningar som kommer att behöva
läggas om vid planens genomförande. Den
största koncentrationen finns under gräsytan
mellan fastigheten Rödjan 7 och Karl Johans väg
men vissa ledningar går även in i området.
Avfall
Sysav sköter sophanteringen och återvinningen i
Kävlinge kommun. Avfallshantering ska anordnas
samlat inom kvarteren i gemensamma miljörum/
miljöhus. För kvarter A, B, C, E, F och G (se
illustration Avfallshämtning) kan hämtningsfordon
angöra på gata i direkt närhet till miljöhus.
Miljöhus placeras på eller i anslutning till
parkeringsplatser.
Möjligt avstånd från angöringsplats till
hämtbil blir då från ett fåtal meter eller
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upp till maximalt cirka 25 meter beroende
på miljöhusets placering. Kvarter D saknar
möjlighet för hämtningsfordon att vända eller
köra runt kvarteret varför angöring inte är
möjlig i miljöhusets direkta närhet likt övriga
kvarter. Hämtningsfordon måste istället angöra
från gatan väster om kvarter D. Därför måste
miljöhus på kvarter D placeras så nära gata som
möjligt. Görs detta är det möjligt att angöra för
hämtningsfordon cirka 40 m från miljöhus. Se
även illustration Avfallshämtning.
I planeringen bör det beaktas att krav på
fastighetsnära insamling av vissa avfallsslag
med producentansvar (förpackningar) snart
kommer att genomföras vilket innebär att fler
avfallstunnor än som krävs för närvarande
kommer att behöva inrymmas.

Idag finns fyra förordningar om
miljökvalitetsnormer, en för föroreningar i
utomhusluft, en för vattenförekomst, en för olika
parametrar i fisk- och musselvatten och en för
omgivningsbuller.
Luftkvalitet
MKN för utomhusluft enligt 5 kap. MB gäller för
svaveldioxid, bly, kvävdioxid, kolmonoxid och
partiklar (PM10). Enligt strategiska enhetens
uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna
inom Kävlinge kommun. Trafiktillskottet från den
förändring som planförslaget innebär, bedöms
inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse.
Bedömning av påverkan
Trafiktillskottet från den förändring som
planförslaget innebär bedöms inte förändra
nivåerna för befintlig bebyggelse.
Vattenkvalitet
Kävlingeån är recipienten för planområdet
och denna omfattas av MKN. Enligt VISS
har Kävlingeån statusen Otillfredsställande
ekologisk status (2020-03-27) och Uppnår ej
god kemisk status (2020-03-27). Kvalitetskraven
är God ekologisk status 2033 och God kemisk
ytvattenstatus.

B

A

Miljökvalitetsnormer (MKN)

ca 40 m

D
C
ca 40 m

G
F
E

Bedömning av påverkan
Föroreningsbelastningen bedöms minska på
grund av att bostadsområden ger upphov
till en mindre föroreningsbelastning än de
verksamheter som idag finns inom området.
Efter exploatering och med föreslagen
dagvattenhantering bedöms
föroreningsbelastningen från området minska.
Detta gynnar på så sätt möjligheten att uppnå
kvalitetskraven enligt MKN för den berörda
recipienten Kävlingeån.

Miljömål
Avfallshämtning. Streckad blå linje utgör körväg för
hämtningsfordon, röda streckade cirklar visar möjliga
placeringar för miljöhus (som placeras antingen på eller
direkt invid den planerade markparkeringen) och blå
pilar visar på det avstånd som blir mellan angöring för
hämtningsfordon och miljöhus för kvarter D

Det svenska miljömålssystemet består av ett
generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och
tjugofyra etappmål. Det miljökvalitetsmål som
främst berörs av planförslaget är god bebyggd
miljö. Vår bebyggda miljö ska fylla människors
och samhällets behov, erbjuda bra livsmiljöer
och bidra till en hållbar utveckling. Hur vi bor och
lever påverkar miljön på många sätt exempelvis
när vi värmer våra bostäder, reser till arbete och
fritidsaktiviteter eller sorterar vårt avfall.
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Planförslaget uppfyller målet genom att förtäta
centralt i befintlig tätort på i huvudsak redan
hårdgjord mark. Tack vare att det på mycket
nära håll finns god tillgång till både service
och kollektivtrafik ges möjligheten för den
som flyttar in i området att själv välja om de
vill äga en bil eller lösa sina transporter på
annat vis (till exempel med delningstjänster,
kollektivtrafik, cykel eller gång). Därtill möjliggörs
det för mobilitetsåtgärder med åtgärder såsom
bilpool. Planens genomförande bidrar också
till en starkare koppling mellan Stationsstaden
och Gryet genom att skapa levande, trygga och
trafiksäkra stråk.

Ekologiska konsekvenser

Planens genomförande innebär att den totala
mängden grönområde kommer att minska
inom planområdet. Inom fastigheten Rödjan
7 ökar den totala mängden grönyta något.
Grönytan söder om Rödjan 7 föreslås bebyggas
med småhus, allmänna gator och delvis
småskaliga flerbostadshus. Även om småhus
antas få gröna trädgårdar och flerbostadshus
gröna innergårdar betyder detta en märkbar
minskning av den totala mängden grönyta. En
park anläggs centralt i området men dess storlek
är mindre än den befintliga tillgängliga grönskan
inom planområdet. Befintliga grönområden är
ensidiga (mestadels gräsmattor) och planens
genomförande antas innebära att grönskan
diversifieras genom planteringar på innergårdar,
park och på gator. Den gestaltningsmässiga
kvaliteten på grönskan kan också antas öka
eftersom det planeras för en anlagd park i
området.

Sociala konsekvenser

Planens genomförande innebär att området
öppnas upp och tillgängliggörs för allmänheten.
Ett stort instängslat och otryggt område ersätts
med bland annat bostäder, allmänna gator
och en park. Säkra och trygga stråk skapas
som knyter samman Gryet och Stationsstaden.
Den totala mängden allmänt tillgänglig grönyta
kommer att minska men den totala mängden
allmänt tillgänglig mark kommer att öka i
och med parken och de allmänna gatornas
anläggande. Trafiken i området är begränsad
och gatorna utformas för att låga hastigheter ska
hållas och därför kan även gatumiljön betraktas
som en god vistelsemiljö.
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Ekonomiska konsekvenser

Nya relativt centrala bostäder gynnar Kävlinge
kommun genom fler invånare och ökar inte
minst underlaget för handeln i centrum. Fler
bostäder ger ökat underlag för service, handel
och andra etableringar inom exempelvis fritidoch rekreation. Turtäthet för kollektivtrafiken kan
komma att öka marginellt. Investeringar krävs för
att anlägga nya gator, park och torg men även för
att göra Karl Johans väg och Annexvägen bättre
anpassade för att skapa trygga och trafiksäkra
miljöer för oskyddade trafikanter. På sikt kan
utbyggnaden även skapa behov av investeringar
i offentlig verksamhet bland annat skolor och
förskolor.

Strategisk miljöbedömning
Betydande miljöpåverkan

Kommunen bedömer med vägledning av
miljöbedömningsförordningen att planförslaget
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan
i den mening som avses i miljöbalken samt
plan- och bygglagen. Behovet av miljöhänsyn vid
genomförandet av detaljplanen belyses därför
inte i en strategisk miljöbedömning enligt 6 kap.
miljöbalken.
Planen bedöms dock medföra viss miljöpåverkan
varför följande utredningar har gjorts och utgjort
beslutsunderlag till olika ställningstaganden:

•
•
•
•
•
•
•
•

Trafikbuller detaljplan Rödjan 2021-11-05, WSP
PM Trafik och parkering 2021-04-21, WSP
Dagvattenutredning för kvarteret Rödjan 7
(även skyfall) 2021-04-21, Ramböll
Hydraulisk modellering Rödjan 2021-04-08,
Afry
Kontroll dricksvattenförsörjning detaljplan
Rödjan 7 20 21-05-03, Sweco
Riskbedömning för ny detaljplan 2021-04-12,
Bengt Dahlgren
Översiktlig miljöteknisk markundersökning
2021-04-19, Ensucon
PM Geoteknik 2021-04-20, Awer Geoteknik
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Undersökning

Undersökningen är den process som kommer
fram till om ett förslag till en detaljplans
genomförande kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan eller inte. De miljöaspekter
med förväntad och möjlig miljöpåverkan
beskrivs sammanfattningsvis enligt följande i
undersökningen:
Särskilda bestämmelser
Inga särskilda bestämmelser finns för området.
Kulturvärden
Det kulturvärde som finns inom planområdet är
fornlämningar. Länsstyrelsen har i tidigt samråd
gett besked att en arkeologisk (slut)undersökning
måste genomföras innan fastigheten kan
exploateras. Med bakgrund av det beskedet
bedöms planens genomförande inte få en
betydande påverkan på kulturvärden.
Naturvärden
Inga särskilda värden finns utpekade i området.
Sociala värden
Området som det ser ut idag är till stora delar
instängslat och allmänheten har inte tillträde.
Planförslag skulle öppna upp området för
allmänheten med gång- och cykelvänliga
gaturum och platser. Tryggheten bedöms också
påverkas positivt med bostäder och mer folk i
rörelse invid Karl Johans väg, Annexvägen och
Nissens väg. Planens genomförande medför att
befintlig grönyta utmed Nissens väg bebyggs
samtidigt som en allmän park anläggs med
högre gestaltningsmässiga krav mitt i området.
Sammantaget bedöms inte de sociala värdena
påverkas negativt på ett betydande vis.
Materiella värden
De materiella värden som finns i planområdets
närhet är Västkustbanan och Godsstråket genom
Skåne. Planens genomförande bedöms inte ha
någon betydande påverkan på järnvägen.
Risker för människors hälsa eller för miljön
Potentiella risker som har identifierats och där
separata utredningar har gjorts är kring buller,
trafik, dagvatten, skyfall, markföroreningar,
geoteknik och riskavstånd till järnvägen. Följs de
åtgärder som uppges i utredningarna bedöms
ingen betydande risk finnas för människors hälsa
eller för miljön.

Genomförande av
detaljplanen
Genomförandefrågorna redovisar de
administrativa, organisatoriska, fastighetsrättsliga
och ekonomiska åtgärder som krävs för ett
samordnat genomförande av detaljplanen.
Genomförandefrågorna är vägledande vid
genomförandet av detaljplanen.

Administrativa frågor

Genomförandetid
Detaljplanen har en genomförandetid på 5 år
från det datum den vinner laga kraft. Denna
tidsperiod bedöms vara en skälig tid för
utbyggnad av planområdet. Fastighetsägaren har
inom genomförandetiden rätt att efter ansökan
om bygglov få bygga i enlighet med planen.
Efter genomförandetidens utgång får planen
ändras eller upphävas utan att rättigheter som
uppkommit genom planen beaktas (4 kap. 40 §
PBL).

Organisatoriska frågor
Tidplan
Detaljplanen förväntas kunna antas av
Kommunfullmäktige andra kvartalet 2022.
Tidplanen är preliminär och kan förändras under
arbetets gång.
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats.

Avtal

Ett planavtal har upprättats mellan beställaren
och kommunen. Föreliggande plan anses vara i
enlighet med denna.
Exploateringsavtal
I samband med detaljplanen har ett
exploateringsavtal upprättats mellan Kävlinge
kommun och exploatören. Syftet med avtalet är
att styra upp processen för genomförandet av
detaljplanen. Avtalet behandlar huvudsakligen
följande frågor:

•
•
•
•
•

Kostnads- och ansvarsfördelning avseende
genomförandet.
Samordningsfrågor mellan kommunen och
exploatören/fastighetsägaren.
Marköverlåtelse.
Fastighetsbildningsåtgärder.
Att intentionerna i gestaltningsprogrammet
blir genomförda
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Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsbildningsåtgärder
Fastighetsbildning skall ske i enlighet
med detaljplanens intentioner. Angivna
ytor är preliminära och fastställs först vid
lagakraftvunnen lantmäteriförrättning.
För markreservat (x-områden) kopplat till
allmännyttig gång- och cykeltrafik på plankartan
bör en rättighet bildas. Kommunen blir då
huvudman för området. Markreservaten
ansluter till allmän platsmark med kommunalt
huvudmannaskap. Reservatet är till för att
säkerställa allmänhetens tillgänglighet längs
de mindre gatorna i området samt längs södra
delen av Annexvägen.
Nedan redovisas vilka konsekvenser detaljplanen
får för enskilda fastighetsägare.

Fastighetsbildningsåtgärder
Del av privat fastighet
(Rödjan 7) avstyckas och
ombildas till nya fastigheter
för bostadsändamål som
ägs av exploatör
Del av privat fastighet
(Rödjan 7) överlåts till
kommunal gata och park
Delar av kommunal fastighet
(Kävlinge 34:21) som säljs
till exploatör och blir del av
exploatörs fastigheter för
bostadsändamål
Delar av kommunal fastighet
(Kävlinge 34:21) som
avstyckas och ombildas
till nya fastigheter för
bostadsändamål som ägs av
Kävlinge kommun
Planområdesgräns
Nuvarande gräns för
fastigheten Rödjan 7
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Fastighetskonsekvenser
Berörda fastigheter inom planområdet är Rödjan
7 och del av Kävlinge 34:21. Dessa fastigheter
kommer att behöva ombildas genom avstyckning
och fastighetsreglering med nya gränser och ytor.
Exploatören förhandlar med Kävlinge kommun
om att få köpa delar av Kävlinge 34:21 för att
möjliggöra den kvartersstruktur som föreslås
på plankartan. Preliminärt bedöms affären
kunna genomföras men är i granskningsskedet
inte slutförd. Senast antagandehandlingar
kompletteras planbeskrivningen med
information gällande denna markaffär.
De konsekvenser som detaljplanen har för
fastigheter inom planområdet framgår av tabell
och karta nedan.
Bildande av gemensamhetsanläggningar
Gemensamhetsanläggningar för gemensam
parkering, miljöhus och innergård kommer att
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Fastighet
Rödjan 7

Kävlinge 34:21

Konsekvenser

Fastighetsbildning

Berörd yta i kvm (ca)

Idag planlagt som
kontor inklusive
arbetsmarknadsutbildning och
småindustri av icke
störande slag. Området
föreslås att planeras
för bostads- och
centrumändamål
(i huvudsak
bostadsändamål och
enbart en mindre andel
för centrumändamål)
samt allmänna gator
och en park

Området kommer
att delas upp till sju
stycken kvarter där
fastighetsbildning
kommer att ske
för kvartersmark
för bostads- och
centrumändamål.

Idag planlagd som
park, gata eller torg och
park eller plantering.
Föreslagen förändring
innebär att det berörda
området föreslås att
planeras för bostadsoch centrumändamål
(i huvudsak
bostadsändamål och
enbart en mindre andel
för centrumändamål)

Delar av fastigheten
säljs till exploatör och
blir till del av dennes
nya kvarter som ny
kvartersmark

5 893 kvm säljs av
Kävlinge kommun
till exploatör och
ombildas till nya kvarter
(kvartersmark)

Delar av fastigheten
övergår till att bli
kvartersmark i Kävlinge
kommuns ägo

4 863 kvm ombildas
till nya kvarter ägda
av Kävlinge kommun
(kvartersmark)

kunna bildas.
Fastighetsbildningen initieras av Kävlinge
kommun och bekostas av exploatören.

Ekonomiska frågor

Ansvarsfördelning och kostnader
Ansvaret och kostnaderna för genomförande av
detta planförslag fördelas enligt följande:
Kävlinge kommun
• Framtagandet av detaljplan med tillhörande
planhandlingar och utredningar (ansvarar ej
för kostnad).
• Utbyggnad och iordningställande av allmän
platsmark inom planområdet (ansvarar ej för
kostnad).
• Förvaltare av allmän platsmark inom
planområdet.
• Ansöker om eventuell fastighetsbildning hos
Lantmäteriet.

35 363 kvm ombildas
till nya kvarter
(kvartersmark)
8 623 kvm övergår till
gator och park (allmän
platsmark)

Privatägd mark övergår
till kommunal fastighet
för park och gator och
blir allmän platsmark

Exploatör / fastighetsägare
Iordningsställer och bekostar all
kvartersmark.
• Bekostar all allmän platsmark.
• Bekostar fastighetsbildning hos Lantmäteriet.
• Bekostar flytt av ledningar.
• Bekostar alla åtgärder för skyfall (inklusive
höjdsättning) enligt Rambölls dagvatten- och
skyfallsutredning 2021-04-21 och genomför
de åtgärder som krävs inom kvartersmark

•

Utbyggnad av allmänna anläggningar
Föreslagen utbyggnad innebär nyanläggning
av gator samt parkmark inom området. Inom
parkmark kommer yta för dagvattenhantering
anläggas. Då en dagvattenanläggning uppförs
som ska användas för flera fastigheter ska detta
anmälas till bygg- och miljöenheten. Anmälan
ska göras senast sex veckor innan anläggning
av dammen påbörjas. Karl Johans väg och
Annexvägen byggs om och delvis även Nissens
väg (nya utfarter behövs till vägen).
I samband med grävningsarbeten kommer
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ledningsnät för el, bredband, vatten- och avlopp
att läggas om och kompletteras.
Kommunen ansvarar för ombyggnaden av
allmänna anläggningar. Fördelning av kostnader
avtalas i till planen tillhörande exploateringsavtal.
Planförslaget innebär att följande allmänna
anläggningar nyanläggs/byggs om:

•
•
•
•
•

utbyggnad/ombyggnad av VA-nät inklusive
dagvattendamm och skyfallsåtgärder inom
allmän platsmark.
utbyggnad av energiförsörjningsledningar/
tele och bredbandskablar.
utbyggnad/ombyggnad av gata.
anläggning av allmän park.
anläggning av allmänt torg.

Genomförande- och driftskostnader
En översiktlig kalkyl gällande
exploateringskostnaderna kommer att tas fram
under planprocessen.
Planekonomi
Framtagandet av detaljplanen bekostas av
beställaren vilket regleras i ett planavtal.
Planavgift kommer därför inte att tas ut i
bygglovsskedet.
Inlösen, ersättning
Ändras eller upphävs detaljplanen under
genomförandetiden har fastighetsägare rätt till
ersättning för eventuell förlorad byggrätt som
inte utnyttjas.

Medverkande tjänstepersoner

Planhandlingarna har tagits fram av planarkitekt
Joacim Dahlberg och planarkitekt Mårten
Espmarker (konsult fram till samråd).
Övriga medverkande:
Planarkitekt: Emelie Alsén och Matilda Bolin
Exploateringsingenjör: Erika Persson och Karin
Wendel (konsult)
VA-ingenjör: Alexandra Malm
Miljöinspektör: Elisabeth Kron
Bygglovsarkitekt: Lena Ahlfors
Naturvårdsstrateg: Patrik Lund
Teknisk chef: Thomas Landén
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