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

PLANFÖRSLAG
UPPRÄTTAS

PLANBESKED

/4

SAMRÅD

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.
Ansökan inkom: 2017-06-22
Samrådsbeslut: 2020-05-29
Granskningsbeslut: 2020-12-02
Godkännande planutskott: 2022-04-26
Godkännande KS: 20xx-xx-xx
Antagande KF: 20xx-xx-xx
Lagakraft: 20xx-xx-xx

SAMRÅD

GRANSKNING

ÖVERPRÖVNING

BEARBETNING

BEARBETNING

LAGA KRAFT

GRANSKNING

ANTAGANDE
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Inledning

Förslagets intention är att skapa en traditionell
stadsmiljö med bostadsbebyggelse i tre till fem
våningar med handel och service i kvarterens
bottenvåningar. Nya gågator och ett mindre
torg föreslås anläggas som kopplar samman
Centrumvägen i norr med Barsebäcksvägen i
söder. Samtidigt möjliggörs en koppling från
området mot Folkets park i öster.

Syfte och huvuddrag

6:74

Syftet med detaljplanen är att inom
planområdet pröva lämpligheten för
bostäder, centrumfunktioner, underjordiska
parkeringsgarage samt nya gator inom
planområdet. Syftet med detaljplanen är även
att ge förutsättningar för en tät och varierad
bebyggelse som i skalan är anpassad för sin
omgivning.

Sammanlagt föreslås cirka 200 bostäder i
flerfamiljshus med lokaler för service och handel
i kvarterens bottenvåningar.
Delar av gatunätet inom planområdet föreslås
byggas om. Centrumvägen i norr kommer att
anpassas för skolbussangöring och lastzoner
till livsmedelsbutik. Odalvägen i öster behåller i
huvudsak sin nuvarande utformning men tillförs

90:17

LÖDDEKÖPINGE
Detaljplanen ersätter ett antal gällande
detaljplaner i området och är tänkt att omvandla
90:18
den befintliga centrumanläggningen till fyra
stadskvarter med allmänna gågator. Därutöver
ägen
föreslås
ullev ett mindre kvarter för bostäder och
Mork
centrumfunktioner norr om Centrumvägen.

6:76
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trädplantering, längsgående bilparkering och
trottoar på den västra sidan. Barsebäcksvägen
föreslås utformas som en upphöjd yta mellan
Centrumvägen i väster och Odalvägen i öster
med prioritet för oskyddade trafikanter.

•

Bilparkering för boende, verksamma och
besökare föreslås huvudsakligen lösas i
underjordiska garage. Därutöver kommer
parkering för besökare vara möjlig i markplan
längs gator och i anslutning till föreslagen
livsmedelsbutik.

Planförfarande

Planförslaget medger ny bebyggelse på dagens
parkeringsytor norr om Centrumvägen. Dagens
behov av dessa parkeringsplatser för främst
Nyvångsskolan föreslås lösas inom skolans
nuvarande parkeringsytor.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen
(ÖP2010) på så sätt att förslaget syftar till att
stärka Lödde centrum med handel och gågator
och torg. Däremot pekas inte området ut för
bostadsbebyggelse i ÖP2010. Förslaget bedöms
ha betydande intresse för allmänheten och
innebär en stor betydelse för Löddeköpinges
utveckling. Därav väljs ett utökat planförfarande.
Förslaget bedöms dock inte innebära en
betydande miljöpåverkan.

Handlingar

Till detaljplanen finns följande handlingar:
• Plankarta med bestämmelser
• Planbeskrivning (denna handling)
• Fastighetsförteckning (ej bilagd)

•

Löddeköpinge 77:2 m.fl. Översiktlig
miljöteknisk markundersökning (Sweco 202011-18)
Kompletterande skuggstudie för Lödde
Centrum (Tengbom 2021-04-21)

Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen
(SFS 2010:900) med utökat planförfarande.
Detaljplanen har utformats enligt Boverkets
allmänna råd om planbestämmelser för
detaljplan (2014:5).

Övriga handlingar/utredningar:
• Bullerutredning (Ramböll 2020-11-19)
• Trafikutredning (Ramböll 2021-04-13)
• VA- och skyfallsutredning (Sweco 2020-11-09)

Planförslaget sett från sydöst med Barsebäcksvägen längst ner.
/6
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Aktuellt planområde

Markägoförhållanden

Planområdet omfattar följande fastigheter:

Avgränsning och storlek

Planområdet ligger i Löddeköpinge centrum.
Planområdet gränsar i norr mot Nyvångsskolan
och befintliga flerbostadshus, i öster mot Folkets
park, i söder mot Barsebäcksvägen och i väster
mot flerbostadshus och småhus.

Löddeköpinge 77:2, privatägd (nuvarande
centrumanläggning inklusive parkering)
Löddeköpinge 77:4, kommunal (Centrumvägens
norra och västra del, del av nuvarande
parkeringsytor i norr samt del av Odalvägen)

Planområdet omfattar cirka 21 500 m2.

Löddeköpinge 77:11, privatägd (bostadshus mot
Barsebäcksvägen)

Pågående markanvändning

Huvuddelen av området utgörs idag av
centrumanläggning med service och handel samt
tillhörande parkering och gångytor. Områdets
norra del består av parkeringsytor. Övriga delar
av området består av lokalgator. Planområdet
inkluderar även ett flerbostadshus i fem våningar
med underjordiskt garage.

Löddeköpinge 5:186, kommunal (del av
Odalvägen, del av nuvarande parkeringsyta i
norr, del av Barsebäcksvägen i sydväst)
Löddeköpinge S:9, samfälld väg
(Barsebäcksvägen)

Nyvångsskolan

Folkets park

Löddeköpinge 5:186

Folkets hus

Löddeköpinge 77:4

Löddeköpinge centrum

Löddeköpinge 5:186

en

cksväg

arsebä
ge S:9 B

öpin

Löddek

Odalvägen

n
mväge
Centru

Löddeköpinge 77:2

Löddeköpinge 77:11

Planområdets avgränsning (röd linje), markägoförhållande (röd streckad linje) och funktioner i området.
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Förhållande till annan
planering och lagstiftning

Föreslagen utveckling är i linje med
kommunens ”Förtätningsstrategi” (antagen av
kommunstyrelsen 2017-08-30) där bland annat
Löddeköpinge centrum pekas ut som lämpligt
för bostadsförtätning som ett led i att skapa en
attraktiv stadsmiljö.

Planer

Översiktsplan
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen
avseende intentionen om att utveckla
centrummiljön i Löddeköpinge och förstärka
förutsättningarna för service och handel.
I Kävlinge kommuns gällande översiktsplan, ÖP
2010, är aktuellt område inte utpekat som ett
särskilt utbyggnads- eller utredningsområde utan
tillhör den pågående markanvändningen för
tätorten.
Planområdet har ett mycket strategiskt
läge i Löddeköpinge som den huvudsakliga
målpunkten för lokal service och handel.
Samtidigt
är behovet av bostäder i flerbostadshus
6:74
90:17
stort i Löddeköpinge
och kommunen som helhet.
6:76kombination av service/handel och bostäder
En
90:18
bedöms stärka centrumområdet
som helhet.

Gällande detaljplaner
För huvuddelen av området gäller detaljplan
från 2008 (1261-P08/245). Planen medger
bostäder och centrumändamål samt parkering.
Genomförandetiden har gått ut.
I den norra delen gäller detaljplan från 2002
(1261-P03/181). Planen medger park, parkering
och bostäder. Den västra delen av planen
som avser park och parkering kommer att
ersättas av bostadsändamål och parkering samt
gångfartsgata. Genomförandetiden har gått ut.
Den nordöstra delen av planområdet omfattas av
detaljplan från 2005 (1261-P05/201). Planen avser
1261-1650.1
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främst bostadsändamål och anger lokalgata
som användning för det berörda området.
Genomförandetiden har gått ut.
I öster och sydväst omfattas planområdet av
gällande detaljplan från 1986 (1261-P28). I öster
anges centrumverksamhet och i sydväst anges
gata och park. Ytorna kommer att ersättas av
föreliggande plan.
I sydöst gäller detaljplan från 1998 (1261P98131). Planen avser främst bostadsändamål
och anger lokalgata som användning för det
berörda området.
I öster gränsar området mot detaljplan från 1973
(12-LÖD-578). För det angränsande området
anges parkändamål.
I söder gränsar planområdet mot detaljplan
från 1974 (12-LÖD-579). För det angränsande
området anges allmän gata som användning.
I sydväst gränsar området mot detaljplan från
2003 (1261-P03/176). Delar av planen som anger
bostadsändamål, gata och park kommer att
ersättas av föreliggande plan.
I nordväst gränsar området mot detaljplan
från 1973 (12-LÖD-572). För det angränsande
området anges parkändamål.
Gällande detaljplaner som omfattas av
föreliggande plan upphör att gälla inom
planområdets gränser i samband med att denna
detaljplan vinner laga kraft.

Riksintressen

Riksintresse för kustzon
Planområdet ligger inom riksintresse för
kustzonen. Kommunen anger i översiktsplanen,
ÖP 2010, att kustzonen bör, utifrån det angivna
syftet, definieras som området väster om E6.
Aktuellt planförslag utgör en förtätning av
befintlig tätortsmiljö och bedöms inte medföra
någon betydande påverkan på de värden som
utgör grunden för riksintresset.

Kommunala planer och program

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.
Planförslaget gör det möjligt att följa
dagvattenpolicyn.
För detaljplaneprocessen beskrivs det som viktigt
att ta hänsyn till:

•
•
•
•
•
•
•
•

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 - vatten, avlopp och dagvatten”.
Parkeringstal
För bedömning av parkeringsbehov för bostäder
och verksamheter i Kävlinge kommun tillämpas
riktlinjer i ”Parkeringsstal för bil och cykel i
Kävlinge kommun” från 2014-05-26. Riktlinjerna
anger en indelning av kommunen i fyra zoner
med varierande behov. Aktuellt planområde
är beläget i Zon C med ett parkeringsbehov på
cirka 30 bilparkeringsplatser /1000 kvadratmeter
publik yta samt 1,2 bilparkeringsplats per
lägenhet för boende. Beläggningsstudier som
genomförts under 2019 samt det centrala läget
ocn närheten till kollektivtrafik har lett till att en
särskild parkeringsutredning tagits fram med
anpassad parkeringsnorm för Lödde centrum. Se
vidare under kapitlet Trafik.
Kulturmiljöprogram
I ”Kulturmiljöprogram Kävlinge kommun 2012”
ingår planområdet i delområdet Löddeköpinge
nya centrum. Själva centrumbebyggelsen och
omkringliggande flerbostadshus beskrivs inte
med några särskilda kulturhistoriska värden.
Utvecklingsstrategi
I ”Utvecklingsstrategi - Skånes bästa
boendekommun” anges bland annat att
kommunens målsättning är att bygga i
kollektivtrafiknära lägen och att spara
jordbruksmark genom återanvändning
och omvandling av mark och förtätning av
bebyggelse. Med en förtätningsstrategi vill
kommunen genomlysa hur man kan bygga inåt
och skapa en närmare och tätare stadsmiljö.

/9
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Bland annat nämns att kommunen har ett
fortsatt intresse av bostadsbyggande och
handelsutveckling i Löddeköpinge.
Bostadsstrategi
Kommunens bostadsstrategi ”Bostadsstrategi”
2017-09-11 anger riktlinjer för
bostadsförsörjningen i kommunen och ska
vara vägledande vid tillämpningen av 2 kap.
3 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Bostadsförsörjningen är ett av de allmänna
intressen kommunen ska beakta i sin planering.
För Löddeköpinge redovisas i bostadsstrategin
att där bor många barnfamiljer och en
större andel invånare mellan 65 och 84 år än
kommunens genomsnitt. Många bor i ägda
småhus men att även bostäder i flerbostadshus
samt specialbostäder finns. I Löddeköpinge finns
kommunens näst största bestånd av hyresrätter
och en mindre andel bostadsrätter.
Trafikstrategi
Trafikstrategin ”Trafikstrategi för Kävlinge
kommun” 2017-06-14 beskriver Kävlinge
kommuns inriktning i arbetet med trafikfrågor.
Den innehåller en långsiktig målsättning för
2035 och konkreta målområden för att uppnå
densamma. Trafikstrategin fäster därmed viktiga
strategier och inriktningar som ska gälla i den
framtida planeringen av transportsystemet.
Löddeköpinge som ort eller Lödde centrum
som specifikt område nämns inte särskilt i
trafikstrategin.
Förtätningsstrategi
Kommunens förtätningsstrategi
”Förtätningsstrategi - Verktyg för värdeskapande
stadsutveckling” 2017-08-30 syftar till att visa var
och hur kommunen vill förtäta fram till 2035 på
ett sätt som gör att den nya bebyggelsen bidrar
till att skapa mervärden. Förtätningsstrategin
ska också fungera som vägledning och
inspiration för hur den nya bebyggelsen kan
bidra till kommunens mål om en bättre och
mer hållbar boendemiljö. Förtätningsstrategin
är bland annat uppdelad i fyra delstrategier där
delstrategin ”Bygg central småstad” är särskilt
relevant för Löddeköpinge centrums utveckling.
För delstrategin anges att ”områdena i den här
delstrategin ligger inom 1 kilometer från Kävlinge
eller Furulunds station, eller inom 500 meter från
Löddeköpinge stadskärna eller Dösjebro station.
Bebyggelse här stärker stadskärnorna och skapar
förusättningar för en större andel hållbara
transporter”.
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Aktuellt planförslag

bottenvåningar.
Parkering föreslås inrymmas i underjordiskt
parkeringsgarage under kvarteren B, C och E
samt viss besöksparkering längs allmänna gator
och platser.

6:74

Förslagets huvuddrag
Huvuddragen i förslaget innebär att nuvarande
centrumbyggnad med tillhörande parkering
ersätts av tre stadskvarter med bostäder och
handel /service i bottenvåning (kvarter B, C och
E).
Kvarter A utgörs idag av parkeringsyta och
föreslås bebyggas med bostäder och handel/
service i bottenvåning.
Kvarter
90:17D, som innehåller två separata
LÖDDEKÖPINGE
byggnader, föreslås för bostäder
och kontor
med handel/service i bottenvåning. Bebyggelsen
90:18
inom planområdet föreslås i 3-5 våningar inom
i huvudsak kringbyggda kvarter. Sammantaget
gen möjlighet till cirka 200 bostäder i
ger
llevä
uplanen
Mork
flerbostadshus och cirka 7 000m2 lokalyta i

6:76

Mellan de nya centrumkvarteren föreslås två
nya och kommunalt ägda gågator. Gågatorna
förbinder Barsebäcksvägen i söder med
Centrumvägen i norr samt Centrumvägen i väster
med Odalvägen och Folkets park i öster. Där
gågatorna korsas, centralt i området, föreslås en
ny torgbildning.

1261-1650.1

Sammantaget förväntas förslaget stärka
Löddeköpinge som ort och framförallt centrum
genom att fler bostäder tillförs samtidigt som
handels- och servicefunktioner kan utökas.
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cyklister förväntas förbättras genom tydligare
kopplingar till omgivande områden samt en
överlag mer bilfri miljö då huvuddelen av
bilparkeringen kommer att ske under mark .
Arkitektur, utformning och gestaltning
Utformningen av området tar utgångspunkt
i småstadens karaktär så som det uttrycks i
kommunens förtätningsstrategi. Här beskrivs
en inriktning om en medelhög täthet med
bebyggelse i 3-4 våningar, byggnader som ligger
nära gatan, lokaler i bottenplan och täta avstånd
mellan entréer. Föreslagna planbestämmelser
är relativt flexibla där särskilt intentionen om
variation i volymer och material regleras samt
att ett visst antal entréer ska finnas inom varje
kvarter. Inom området förespråkas ett varierat
taklandskap med en blandning av sadeltak och
indragna våningar med takterrasser.
Kvarter A
Kvarteret föreslås med bebyggelse i fyra våningar
mot Centrumvägen samt i tre våningar mot
parkområdet i väster. Inom kvarteret möjliggörs
för lokaler i bottenvåningen. Bebyggelse ska ha
entréer vända mot gatan.
Kvarter A med
3-4våningsbebyggelse.

Kvarter B
I bottenvåningen för Kvarter B planeras för en
livsmedelsbutik på cirka 1 000 kvadratmeter
med huvudentré mot torget i sydöst samt
ytterligare några butikslokaler. Planen möjliggör
för bebyggelse i fyra våningar med en femte
indragen våning. Indraget av den femte våningen
är på minst fem meter för att motverka ett på
avstånd alltför storskaligt kvarter samtidigt
som större terrasser och gemensam utemiljö
förespråkas på taket. Kvarteret planeras kunna
innehålla såväl ordinära bostadslägenheter
som mer äldreanpassade samt vårdboende. Ett
möjligt och i planförslaget illustrerat alternativ
är att kvarteret har slutna fasader mot norr,
väster och öster och en öppen, inglasad
gemensam gård mot söder. Under mark
föreslås parkeringsgarage avsett för besökare till
centrumet samt boende i kvarteret.
Kvarter C
Kvarter C föreslås som ett blandat stadskvarter
med parkering under mark, butiker och service
på bottenplan och bostäder från våning ett
och uppåt. Kvarteret föreslås i första hand
Kvarter C med
3-5 våningsbebyggelse och
upphöjd innergård.
Kvarter E med
3-4 våningsbebyggelse och
upphöjd innergård samt
lokaler mot Barsebäcksvägen.

Kvarter B med möjlighet till
livsmedelsbutik i bottenvåning
och ett kringbyggt kvarter med
inglasad innergård
på taket

Befintlig bostadsbyggnad i 5-6
våningar med trädgård
mot Barsebäcksvägen.

Bebyggelsekvarter från sydväst med Barsebäcksvägen i förgrunden.
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Kvarter D med två separata
byggnader och möjlighet till
takterrasser.
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byggas med en upphöjd innergård för att
möjliggöra olika former av verksamhetslokaler
över hela bottenplanet. Innergården för de
boende i kvarteret kommer då vara på taket
till bottenvåningen. Särskilt viktigt i kvarteret är
att entréer till såväl lokaler som bostadshusens
trapphus sker från omkringliggande gator.
Inom kvarteret finns goda förutsättningar
till en attraktiv utemiljö för de boende då
kvartersmåtten är rymliga och ljusförhållanden
förbättras om utemiljön ligger på taket till
bottenvåningen. Bebyggelsen i kvarteret föreslås
till mellan tre och fem våningar med möjlighet till
taklägenheter genom indragna översta våningar
eller sadeltak med takkupor. Byggnadshöjderna
i kvarteret är lägst i den sydvästra delen och
högst i den nordöstra. Detta för att bidra till
en småskalig torgmiljö i sydväst samtidigt
som ljusinsläppet till gårdsmiljön optimeras.
Mot nordöst föreslås bebyggelse i upp till fem
våningar där skuggverkan på såväl innergård
som omkringliggande bebyggelse är som minst.
Kvarter D
Kvarteret föreslås byggas ut med två fristående
byggnader för bostäder med lokaler i
bottenvåningen. En byggnad i tre våningar i norr
mot torgbildningen och en i tre till fyra våningar
mot Barsebäcksvägen. Båda byggnaderna
föreslås utformas med takterrasser för att ge de
boende i husen en kvalitativ utemiljö. Den södra
byggnaden föreslås med indragen översta våning
för att minska påverkan på befintlig byggnad i
väster.
Kvarter E
Kvarteret föreslås som ett blandat stadskvarter,
likt Kvarter C, med parkering under mark, butiker
och service på bottenplan och bostäder från
våning ett och uppåt. Entréer ska placeras mot
gatan i husens bottenvåningar. Kvarterets västra
del, mot gågatan och Barsebäcksvägen utformas
i tre till fyra våningar för att uppnå småskalighet
mot gågatan och möjliggöra ljusinsläpp på den
upphöjda gården. Mot öster och parken föreslås
bebyggelse i fyra till fem våningar. Kvarteret
har inte lika rymliga mått som Kvarter C och
behöver studeras särskilt avseende volymers
placering och planlösningar för att uppnå
goda ljusförhållanden för bostäder på främst
våning ett. Exempelvis kan detta studeras via
dagsljusberäkningar. Kvarteret kan med fördel
byggas med en upphöjd innergård för att
optimera ljusförhållanden.

Utformning av tredimensionella kvarter
Inom kvarter B, C och E kan det bli aktuellt
med tredimensionell fastighetsbildning. Inom
en yta längs gågatan i öst-västlig riktning är
detaljplanen tredimensionell för att möjliggöra
en överbyggnad av allmän gata ovanför
parkeringsgarage.
En tredimensionell fastighetsbildning skulle enligt
förslaget innebära att parkeringarage under
mark utgörs av en fastighet. Bottenvåningen
inom kvarteren skulle utgöras av en fastighet
och bostäderna från våning 1 och uppåt skulle
utgöras av en eller flera fastigheter.
Syftet med denna fastighetsindelning är att
möjliggöra för en eller flera aktörer att äga
och hyra ut kommersiella lokaler inom hela
planområdet. Samtidigt som bostadsfastigheter
ska kunna tillskapas separat och ägas av en eller
flera aktörer som hyresrätter eller bostadsrätter.
Under mark ska möjliggöras för en eller flera
ägare av parkeringsgarage.
Med anledning av att det kan bli aktuellt med
olika ägare i olika våningsplan är det av stor
vikt att området utformas med bottenvåningar
som harmonierar med ovanpåliggande
bostadsbebyggelse. Plankartans bestämmelser
reglerar i viss mån att byggnadsvolymer ska
utformas så att det upplevs som att varje
kvarter består av ett antal unika byggnader, från
markplan och uppåt. Det som ska undvikas är att
hela bottenvåningen i respektive kvarter upplevs
som en byggnad med ett antal olika byggnader
stående ovanpå denna volym. Se vidare under
avsnittet Förklaring av planbestämmelser samt
Genomförandebeskrivning.
Utformning av gator och mark
Omkringliggande gator
Samtliga gator i området föreslås byggas om med
undantag för Centrumvägen i väster.
Barsebäcksvägen föreslås med
trafiksäkerhetshöjande åtgärder mellan
Centrumvägen och Odalvägen, längsgående
parkering längs gatans norra sida med
möjligheter till platsbildning och uteserveringar
längs södra sidan av kvarter E. På sikt (utanför
själva planområdet) planeras även för gång- och
cykelbana längs Barsebäcksvägens södra sida.
Odalvägen byggs om med möjlighet till
längsgående parkering och trottoar längs gatans
västra sida. Den östra sidan föreslås bibehållas
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enligt dagens utformning med gång- och cykelväg
och trädrad längs parken.
Norra delen av Centrumvägen byggs om för
att möjliggöra varuinlastning till kvarter B och
skolbussangöring längs gatans norra sida. Västra
delen av Centrumvägen föreslås bibehållas med
dagens utformning.
Gågator och torg
Intentionen är att skapa en miljö där fotgängare
och cyklister prioriteras. Gator runt själva
centrumkvarteren föreslås med trädrader,
trottoarer och kantstensparkering.
Gågatorna i området föreslås utformas för
att understödja en socialt attraktiv miljö med
vegetation, sittmöjligheter, cykelparkering
med mera. Samtidigt föreslås gatorna bli fullt
tillgängliga för varutransporter, räddningstjänst
och avfallshantering.

Barsebäcksvägen.
Där gågatorna korsas föreslås ett mindre torg
som förväntas bli en ny samlingspunkt i centrum.
Mot torget vänder sig entréer till lokaler i
bottenvåningen.
Detaljplanen reglerar inte utformningen av
gator och torg särskilt. Utemiljön bör dock ha en
medveten gestaltning av hög kvalitet avseende
markbeläggning, möblering, vegetation och
belysning. Placering av utemöbler och vegetation
föreslås med en princip om flexibilitet och
flyttbarhet som gör att utemiljö kan varieras över
tid och utformas särskilt för varje årstid och olika
arrangemang som julmarknad, torgdagar och
liknande.

Allmän cykelparkering föreslås vid
centrumområdets entréer, det vill säga i början
på gågatorna mot Centrumvägen, Odalvägen och
Entrè från Folkets park

Nytt torg
Gågator med plantering och
stenbeläggning.

Ny trottoar mot
Barsebäcksvägen

Bef. parkering

Privat gårdsmiljö och parkering för boende.
Infart till parkering och
underjordiskt garage.

Angöring för skolbussar och inlastningsytor till livsmedelsbutik.

Utformning av gatumiljö. Bild från nordväst.
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Gågatumiljö mot torget från väster med Kvarter B med livsmedelsbutik i vänster
bildkant. Kvarter D i höger bildkant och Kvarter C i bakgrunden.

Odalvägen från Barsebäcksvägen med slutna kvarter med lokaler i bottenvåningen, trottoar och
längsgående parkering.
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Stads- och landskapsbild

Löddeköpinge består idag huvudsakligen av
lägre bebyggelse i en till tre våningar. Längs
Barsebäcksvägen, runt Lödde kors, finns en del
äldre bebyggelse i tre våningar. I övrigt är orten
främst präglad av en- och två vånings villa- och
radhusbebyggelse. Under senare år har högre
bostadsbebyggelse i 4-5 våningar uppförts i
anslutning till Lödde centrum.

Föreslagen bebyggelse kommer att innebära att
andelen högre bebyggelse i fyra-fem våningar
ökar i Löddeköpinge centrum. Detta kommer
att påverka siluetten av Löddeköpinge på längre
avstånd samt den visuella påverkan från gator
och trädgårdar runt planområdet.
Föreslagen bebyggelse i tre till fem våningar
bedöms som välavvägd i förhållandet mellan
att tillskapa ett större antal bostäder i centrum
samtidigt som intentionen om attraktiv småstad
uppnås i enlighet med kommunens antagna
förtätningsstrategi

Utbyggnadsförslaget från Barsebäcksvägen i öster, cirka 200 meter från planområdet.

Utbyggnadsförslaget från Skolvägen, cirka 130 meter från planområdet.
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Vy från Morkullevägen.
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Förklaring av planbestämmelser

GATA2 - Lokalgata, PBL 4 kap. 5§ 2 p.
Gata avsedd främst för trafik som har sitt mål vid
gatan. Alla trafikslag.

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

GATA3 - Gågata, PBL 4 kap. 5§ 2 p.
Gata avsedd främst för gångtrafik.
CYKEL - Cykelväg, PBL 4 kap. 5§ 2 p.
Yta som är avsedd endast för cykel- och
mopedtrafik samt gående.

Motiv för de olika bestämmelserna i denna
detaljplan redovisas under respektive
ämnesrubriker.

GÅNG - Gångväg, PBL 4 kap. 5§ 2 p.
Yta som är avsedd endast för gångtrafik.

Användning av mark och vatten - Allmän plats

(P) - Parkering tillåts under allmän platsmark upp
till marknivån +12,45 meter, PBL 4 kap. 5§ 3 p.
Parkeringsgarage och funktioner beskrivna
ovan kan anläggas under kommunala gator

GATA1 - Huvudgata, PBL 4 kap. 5§ 2 p.
Gata som binder ihop lokalgator inom en tätort.
Alla trafikslag.
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upp till markhöjden +12,45 meter. Denna
del av parkeringshuset kommer att utgöra
tredimensionellt utrymme under kommunal
fastighet (gatumark). Den angivna höjden
kommer att utgöra den tredimensionella
fastighetens gräns i höjdled.
Användning av mark och vatten - 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.
(P1 ) - Parkering tillåts under mark, PBL 4 kap. 5§ 3 p.
Parkeringsgarage kan anläggas under mark.
Inom anläggningen möjliggörs även laddstationer
för elfordon, biltvätt och utrymmen för
anläggningens skötsel och bruk.
Egenskapsbestämmelser för allmän plats
gc - Gång- och cykelväg, PBL 4 kap. 5§ 2 st.
Separat gång- och cykelväg ska finnas längs
Barsebäcksvägen och Odalvägen.
träd - trädplantering, PBL 4 kap. 5§ 2 st.
Trädplantering, exempelvis genom trädrader, ska
finnas längs Odalvägen och Centrumvägen
Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Bebyggandets omfattning
e1- Största tillåten byggnadsarea är 300 m2. PBL 4 kap.

11 § 1 p.

Syftet med planbestämmelsen är att reglera
utbredning av byggnader för att möjliggöra
största möjliga gårdsyta.

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.

Högsta nockhöjd i meter, PBL 4 kap. 16§ 1 st. 1p.
Nockhöjden anger takkonstruktionens
högsta punkt. Därutöver får skorstenar och
ventilationstrummor sticka upp.

Endast komplementbyggnader med en högsta
byggnadshöjd om 3 meter får placeras.
PBL 4 kap. 11§ 1 st. 1p.

Komplementbyggnader såsom förråd, miljöhus
och garage får uppföras på marken.

Marken får inte förses med byggnad.
PBL 4 kap. 11§ 1 st. 1p.
Beteckningen innebär att inga byggnader får
placeras på marken. Marken får användas för biloch cykelparkering.
Byggnadens användning
e2 - Byggnadens bottenvåning ska användas för
centrumverksamhet. PBL 4 kap. 11 § 1 st 2 p.
Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa
utrymme för centrumverksamhet i strategiska
lägen.
Utformning
Färdigt golv i markplan ska vara minst 30
centimeter högre än omkringliggande marknivå.
Huvudentré får ha färdigt golvhöjd i samma höjd
som utanförliggande gata. PBL 4 kap. 16 § 1 st. 1 p.
Generell planbestämmelse som gäller inom
hela planområdet och säkerställer skydd mot
översvämning av bottenvåning i byggnader.
Färdig golvhöjd i husen huvudentréer mot gata
får ha samma höjd som utanförliggande gatunivå
för att underlätta tillgänglighet.
Takkupor, frontespiser och hisschakt tillåts utöver
angiven byggnadshöjd med en maximal utbredning
av en tredjedel av fasadens längd. PBL 4 kap. 16 § 1
st. 1 p.
På de hus som utförs med sadeltak ska det vara
möjligt att inreda takvåningen och utforma huset
med takkupor och frontespiser. Även hisschakt
ska möjliggöras utöver byggnadshöjden.
Sammanlagt får denna utbredning av takkupor
med mera uppta maximalt en tredjedel av
fasadens längd för att huset ska upplevas som ett
sadeltakshus där sadeltaksutformningen tydligt
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framgår.
f1 - Huvudentréer till huvudbyggnader för bostäder
och lokaler ska vetta mot allmän platsmark. Minst
en bostadsentré ska finnas mot allmän platsmark.
Huvudentré ska vara indragen från gata så att
entréport inte slår ut över allmän gata.

varierande färgsättning och material eller genom
förskjutning av byggnadskroppar.

PBL 4 kap. 16§ 1 st. 1p.

Planbestämmelsen säkerställer att varje kvarter
får minst en huvudentré mot en allmän gata
eller plats. Syftet med bestämmelsen är att ge
förutsättningar för välkomnande och befolkade
bottenvåningar där husens entréer vänder sig
mot de allmänna gatorna istället för de privata
gårdarna.
Syftet med att entréer ska utföras indragna från
gatulinjen är att motverka att öppna entrédörrar
försvårar tillgängligheten för de som rör sig
utmed gatan längs fasaden.
f2 - Bottenvåning och ovanliggande våningsplan
ska i höjdled utformas så att volymerna
tillsammans uppfattas som en sammanhängande
byggnadsvolym.
PBL 4 kap. 16§ 1 st. 1p.

Planbestämmelsen syftar till att skapa
byggnader som upplevs som sammanhängande
byggnadsvolymer även om bottenvåningen och
ovanliggande våningsplan tillhör olika fastigheter.
Intentionen är att motverka en utbyggnad där
bottenvåningen (som kan vara en egen fastighet)
byggs som en separat volym som inte samspelar
med bostadsbebyggelsen som placeras ovanpå
bottenvåningen.

Princip för planbestämmelse f3 som syftar till
att skapa varierade bottenvåningar genom
olika nyanser och material samt förskjutning av
byggnadsvolymer.
f4 - Vid utbyggnad med fem våningar får den översta
våningen uppta maximalt 50% av underliggande
våningsplan och ska vara indraget med minst
5 meter från fasadkant på underliggande
våningsplan.
PBL 4 kap. 16§ 1 st. 1p.

Planbestämmelsen syftar till att motverka det
visuella intrycket av femvåningsbebyggelse samt
skuggverkan på omkringliggande byggnader och
gator.
f5- Byggnads bottenvåning får vara indragen
maximalt två meter från fastighetsgräns.
PBL 4 kap. 16§ 1 st. 1p.

Planbestämmelsen avser kvarteret i nordväst där
hela kvarteret är möjligt att bygga i fem våningar.
Syftet är att placera byggnader i eller nära
fastighetsgräns för att skapa välproportionerade
och slutna gaturum och motverka en utbyggnad
av glesa kvarter med punkthus.
f6- Del av tak ska utformas som utemiljö (gård) för
kvarterets boende. PBL 4 kap. 16§ 1 st. 1p.
Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa
tillräcklig utemiljö till bostäder där egentlig
gårdsyta på mark saknas.

Princip för planbestämmelse f2 som visar
hur kvarteren ska utformas som vertikalt
sammanhängande byggnadsvolymer.
f3 - Byggnaders bottenvåningar ska i sidled utformas
så att det uppfattas som minst två avläsbara och
olika byggnadsvolymer.
PBL 4 kap. 16§ 1 st. 1p.

Planbestämmelsen syftar till att skapa
bottenvåningar med ett varierat uttryck.
Detta kan exempelvis åstadkommas genom
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f7- Högsta antal våningar är 3. PBL 4 kap. 16§ 1 st. 1p.
Syftet med planbestämmelsen är att reglera antal
våningar för bostäder och centrumverksamhet
som är möjliga inom angiven nockhöjd
f8- Högsta antal våningar är 4. PBL 4 kap. 16§ 1 st. 1p.
Syftet med planbestämmelsen är att reglera antal
våningar för bostäder och centrumverksamhet
som är möjliga inom angiven nockhöjd
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f9- Högsta antal våningar är 5. PBL 4 kap. 16§ 1 st. 1p.

PBL 4 kap. 14§ 1 st. 1p.

Syftet med planbestämmelsen är att reglera antal
våningar för bostäder och centrumverksamhet
som är möjliga inom angiven nockhöjd

Markreservat
u - Markreservat för allmännyttiga underjordiska
ledningar. PBL 4 kap. 6 §.

f10- Fjärde våning ska vara indragen minst två meter
från fasadkant på underliggande våningsplan mot
gata. PBL 4 kap. 16§ 1 st. 1p.
Planbestämmelsen syftar till att motverka
det visuella intrycket av fullt utbyggd
fyravåningsbebyggelse samt skuggverkan på
omkringliggande byggnader och gator.

Bestämmelsen säkerställer rätten till anläggande
av allmänna ledningar på privat mark.

f11- Fjärde våning ska vara indragen från väster
och söder om minst tre meter från fasadkant på
underliggande våningsplan. PBL 4 kap. 16§ 1 st. 1p.
Planbestämmelsen syftar till att byggnaden ska
uppfattas som en trevåningsbyggnad och dämpa
påverkan på befintliga bostäder i väster.
Lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter
För lägenhet mot Barsebäcksvägen ska minst
hälften av bostadsrummen i varje lägenhet
orienteras mot en ljuddämpad sida.
Kan inte det uppnås får inte lägenheterna vara
större än 35 kvadratmeter.

Gemensamhetsanläggning
g1 - Gemensamhetsanläggning för innergård tillåts

PBL 4 kap. 18§ 1 st.

Bestämmelsen möjliggör bildandet av
gemensamhetsanläggningar för gemensamt
nyttjande och ägande av bostadsgård mellan
olika fastigheter samt gemensam VA-hantering.
(g2 )

- Gemensamhetsanläggning för garage tillåts
under byggnad. PBL 4 kap. 18§ 1 st.
Bestämmelsen möjliggör bildandet av
gemensamhetsanläggningar för gemensamt
nyttjande och ägande av parkeringshus under
mark.

PBL 4 kap. 11§ 1 st. 3p.

Planbestämmelsen syftar till att säkerställa
lägenheter med god ljudmiljö utifrån gällande
riktlinjer.
Stängsel och utfart
Utfartsförbud
PBL 4 kap. 9§

Planbestämmelsen omöjliggör in- och utfart
till fastigheter mot Barsebäcksvägen och
Odalvägens södra del.
Administrativa bestämmelser
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det datum
detaljplanen vinner laga kraft.
PBL 4 kap. 21§

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för nybyggnad av
bostadshus förrän marken har sanerats till känslig
markanvändning (KM).
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Förutsättningar och
förändringar
Natur och vatten

Topografi
Området har endast marginella höjdskillnader
med lägsta punkt på +12,4 meter och högsta
punkt på +13,1 meter. Området upplevs som helt
platt.
Natur, park och vegetation
Marken inom planområdet består idag
huvudsakligen av hårdgjorda ytor i form av
gator, parkeringsytor, centrumanläggningen och
ett flerbostadshus i den sydvästra delen. Runt
befintligt flerbostadshus finns en gräsbevuxen
och planterad utemiljö för de boende i huset. I
övrigt består vegetationen inom planområdet
främst av träd planterade utmed Centrumvägen
och Odalvägen.
Mot öster gränsar planområdet mot Folkets park
som är en äldre parkmiljö med gräsytor och ett
flertal äldre och större träd. I nordväst gränsar
området mot en öppen gräsyta av naturkaraktär.

Odalvägen mot norr från Barsebäcksvägen med
gång- och cykelbana och trädplantering mot Folkets
park.

Genom gröna innergårdar och mer
gatuplanteringar och träd kommer andelen
grönytor inom planområdet att öka. Befintliga
träd längs Odalvägens östra sida samt längs
Centrumvägens västra sida föreslås bevaras
enligt dagens situation.
Planområdet gränsar i öster till en grönskande miljö
i Folkets park. Bild från Centrumvägen mot öster.

Överlag präglas området idag av bebyggelse och
hårdgjorda markytor.
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Bebyggelse

äldre villabebyggelsen som är om- och tillbyggd
under åren samt villor uppförda under senare år.
I norr gränsar planområdet mot villabebyggelse
från 1970-talet. Väster om planområdet finns en
äldre gård bevarad som numera används som
bostad. I öster ligger Folkets park med Folkets
hus uppfört under tidigt 1900-tal i rött tegel och
därefter tillbyggt.
Generellt omgärdas planområdet av en brokig
bebyggelsesammansättning i olika skala och
ålder.

Lödde Centrum från Barsebäcksvägen.

Lödde Centrum vid infarten mot Centrumvägen.

Befintligt bostadshus i planområdets sydvästra
hörn.

Flerbostadshus norr om planområdet.

Bebyggelse längs Barsebäcksvägen öster om
planområdet.

Folkets hus i Folkets park öster om planområdet.

Befintlig bebyggelse
Området präglas framförallt av
centrumanläggningen, ursprungligen uppförd
1970 och därefter om- och tillbyggd under åren
samt kompletterad med ny centrumbebyggelse
väster om ursprunglig byggnad. I planområdets
sydvästra hörn finns ett flerbostadshus i fem
våningar i vit puts, uppfört under 00-talet. Norr
om planområdet ligger två fyravåningshus för
bostäder i rött tegel uppförda under 00-talet.
Söder om Barsebäcksvägen ligger ursprungligen

/ 23

KS 2018/27
2022-04-20

Samhällsservice och övrig service och handel
I centrum idag finns folktandvård, bibliotek,
barnmorska samt postboxar. Direkt norr
om planområdet ligger Nyvångsskolan med
årskurser F-6. I närområdet finns ett flertal
förskolor.
Det finns i centrum idag ett flertal lokaler för
kommersiell service som livsmedelsbutik, frisör,
mäklare, restauranger, blomsterbutik med mera.
Ett av planens syfte är att stärka och utveckla
Löddeköpinge centrum genom uppförande av
lokaler för service och handel samt uppförande
av gågator.
Intentionen är att all service inom området ska
kunna finnas kvar och utvecklas i nya lokaler. I
det nordvästra kvarteret planeras för en större
livsmedelsbutik och i övriga kvarter planeras för
lokaler i samtliga bottenvåningar.

Korsningen Odalvägen-Centrumvägen mot söder.

Tillgänglighet
Planområdet ska utformas på ett sådant sätt
att det blir tillgängligt även för personer med
särskilda behov.
Lek och rekreation
Inom planområdet saknas idag lekplatser och
egentliga ytor för rekreation. I anslutning till vissa
servicelokaler finns uteserveringar och vissa
sittmöjligheter.
Förslaget innebär att nya och allmänna gågator
samt torgbildning ger goda förutsättningar
för viss lek och framförallt social interaktion i
området.

Centrumvägen mot norr från Barsebäcksvägen.

Befintlig infart till parkering från Centrumvägen.
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Trafik

befintligt läge. Längs Centrumvägens norra del
föreslås separat gångbana/trottoar samt cykling i
blandtrafik.
På sikt är det tänkt att separat gång- och cykelväg
kommer att byggas ut längs Barsebäcksvägens
södra sida.

Generellt
Planförslaget utgår från den trafikutredning
som tagits fram för området. I utredningen
beskrivs förutsättningar och förslag för gång- och
cykeltrafik, kollektivtrafik, biltrafik och parkering.

Kollektivtrafik
Hållplats Löddeköpinge centrum ligger i direkt
anslutning till planområdet med ett maximalt
avstånd på cirka 200 meter till Lödde centrum.
Sammanlagt trafikerar fem regionbusslinjer med
varierad turtäthet. Direktbussen (138) till och
från Malmö har få avgångar i rusningstrafik och
inga avgångar under dagtid. Resenärer hänvisas
att åka med regionbuss 134 och 132 som går
via Bjärred. Till och från Lund är turtätheten
högre med 15-30 minuterstrafik i rusningstrafik.
Därutöver finns busslinje 122 mellan Kävlinge
1261-1650.1
och Barsebäck.

Gång- och cykeltrafik
I närområdet finns ett tätt nät av separerade
gångbanor och cykelbanor. I direkt anslutning till
planområdet finns cykelbanor längs Odalvägen
och Centrumvägen som ansluter till omgivande
cykelnät. Längs Barsebäcksvägen saknas idag
cykelbana.
Cykelparkering finns i begränsad utsträckning
väster och öster om dagens centrumbyggnad.
6:74

Förslaget innebär
att cykelbanan längs Odalvägen
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Skolbusstrafik
Skolbussar till Nyvångskolan angör idag på
Centrumvägen mellan cirka 7.30-8.00 på
morgonen och 13.45-14.40 på eftermiddagen.
Längs Centrumvägen finns uppställningsplats
för två skolbussar. Planförslaget innebär att
uppställningsplatserna kommer finnas kvar på
samma läge och att skolelever kommer kunna ta
sig till skolan från bussen längs samma separata
gång- och cykelvägar som idag.

Förslaget innebär att Odalvägen behåller
sin nuvarande karaktär och funktion som
infartsgata till centrumet, Nyvångsskolan
och omkringliggande kvarter i denna del av
Löddeköpinge. Gatans västra sida föreslås
byggas om där nuvarande parkering ersätts av
längsgående gatuparkering, trädrad och trottoar
mot föreslagen bebyggelse.
Centrumvägen behåller nuvarande karaktär
och funktion söder om Storkvägen. Vid dagens
korsning vid Storkvägen föreslås huvudinfarten
till centrumkvarteren vara likt dagens situation.
Nytt parkeringsgarage under mark med in/utfart
föreslås i direkt anslutning till denna korsning.

Biltrafik och gatunät
Barsebäcksvägen är en av huvudgatorna i
Löddeköpinge med ett trafikflöde på cirka
4860 fordon per dygn. Hastigheten är 40
km/h. Odalvägen, Centrumvägen samt
omkringliggande gator i närområdet är
lokalgator med hastighetsbegränsning på 30
6:74
km/h.
Odalvägen
är en viktig infartsgata från
90:17
Barsebäcksvägen
till såväl centrumkvarteren som
6:76
bostadskvarter öster
och nordost om dagens
90:18
centrumanläggning.

Den norra delen av Centrumvägen föreslås
byggas om för att dels hantera varumottagning
till nya centrumkvarter, dels för att kunna
1261-1650.1
bibehålla angöringsläget för skolbussar.
Längs Barsebäcksvägen, i höjd med
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Föreslaget
huvudtrafiknät och parkering. Angöring
under kvarter B, C och E, i p-garage under befintligt bostadshus samt på mark som besöksparkering.
93:1>2
Huvudelen40:3
av biltrafiken förväntas gå på Odalvägen
och Centrumvägens södra del.
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Bef. fastighetsgräns

Bef. fastighetsgräns

Centrumvägen - Nuläge

Centrumvägen - Förslag
Bef. fastighetsgräns

Bef. fastighetsgräns

Odalvägen - Nuläge

Odalvägen - Förslag

Bef. fastighetsgräns

Barsebäcksvägen- Nuläge
Bef. fastighetsgräns

Barsebäcksvägen- Förslag

centrumanläggningen, föreslås en ombyggnad
av gatan mellan Centrumvägen och Odalvägen.
Denna ombyggnad kommer att ändra såväl
karaktär som funktioner längs denna del
av gatan. Gatan föreslås utformas som en
upphöjd köryta som utförs genomgående
från Barsebäcksvägen södra sida fram till nya
bebyggelsekvarter. Befintlig snedställd parkering
kommer att ersättas av längsgående parkering
utmed Barsebäcksvägen. Intentionen är att

tillskapa en trafiksäker yta med prioritering för
gående- och cyklister samtidigt som ytan närmast
bebyggelsen utformas som en bred gångyta med
plats för uteserveringar.
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Parkering
Bilparkering
Inom ramen för trafikutredningen för
området har en beläggningsstudie tagits
fram för att belysa det faktiska behovet av
bilparkeringsplatser för dagens Löddeköpinge
centrum. Studien visar att det idag finns drygt
120 parkeringsplatser i anslutning till centrumet
och att behovet är cirka 100 platser. Idag finns
alltså ett överskott på cirka 20 platser.

Sammantaget finns ett uträknat behov av cirka
330 bilparkeringsplatser.
Huvuddelen av parkeringen föreslås i
underjordiskt källargarage med plats för
cirka 255 platser. Därutöver föreslås 10-15
platser på mark i kvarter A norr om centrum
samt besöksparkering längs Odalvägen,
Barsebäcksvägen och ytan söder om kvarter B.
Enligt genomförda beräkningar finns därmed ett
underskott på cirka 25 platser.

Planförslaget ger möjlighet att utöka andelen
publik lokalyta med cirka 2000 m2 till cirka
7000 m2 samtidigt som cirka 18 500m2 BTA för
bostäder möjliggörs (cirka 200 lägenheter om 1-4
rum och kök).

I trafikutredningen görs en bedömning att det
i praktiken finns potential för samnyttjande i
parkeringsgaraget mellan boende och besökare
till centrumet under dagtid. I utredningen görs
beräkningen att under dagtid på vardagar och
lördagar är beläggningsgraden mellan 1261-16
55-75%
för
50.1
boendes parkeringsplatser, vilket ger utrymme
att samnyttja de tomma parkeringsplatserna för
besökare till de publika lokalerna.

Behovet av besöksparkering för publika lokaler
6:74
(handel
och
service) bedöms till cirka 140 platser.
90:17
Behovet
för
verksamma
i området bedöms till
6:76
cirka 30 platser. Behovet
för boendeparkering
90:18
inklusive besökare bedöms till cirka 160 platser.
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Alternativa parkeringsberäkningar
Parkeringsberäkningar ovan utgår från ett
huvudalternativ som detaljplanen möjliggör.
Samtidigt är detaljplanen flexibel och ger
möjlighet till olika nyttjande av främst kvarter B
och D beroende på framtida behov.
I kvarter B är det tänkbart att det kommer att
uppföras äldreboende, vilket enligt beräkningar i
trafikutredningen skulle sänka parkeringsbehovet
för Kvarter B och därmed för planområdet som
helhet.
I kvarter D är huvudalternativet beräknat på
utbyggnad av bostäder och kontor med publika
lokaler i bottenvåningarna. Samtidigt ger planen
möjlighet för kontorslokaler i hela den södra
byggnaden. Detta skulle innebära ett utökat
behov av parkeringsplatser för verksamma.
I ett sådant alternativ är inte föreslaget antal
parkeringsplatser tillräckligt. Antal bostäder inom
planområdet behöver då minska för att inte
överskrida föreslagen parkeringskapacitet.
Cykelparkering
Enligt kommunens parkeringsriktlinjer beräknas
antalet cykelplatser till 24 platser/1000 m2 BTA,
vilket motsvarar drygt 440 cykelplatser enligt
planförslaget. Cykelparkering för boende ska
placeras inom kvartersmark i parkeringsgarage,
på innergårdar eller förgårdsmark.
För de publika lokalerna ska det enligt
parkeringsriktlinjerna finnas 33 cykelplatser/1000
m2 BTA, vilket motsvarar drygt 230 cykelplatser.
Platserna föreslås placeras nära lokalentréer och
framförallt nära centrumområdets entréer i norr,
öster och söder samt vid den centrala torgytan.
Nedfarter till parkeringsgarage
Inom planområdet föreslås två underjordiska
garage. Ett garage under kvarter B som främst
riktar sig till kunder till planerad livsmedelsbutik
samt boende i kvarteret.
Under kvarter C och E föreslås ett större
sammanhängande garage med infart från
Odalvägen. Båda garagen förutsätter att portarna
mot gatorna är öppna dygnet runt för att
minska köbildning och andra stopp som hindrar
trafikflödet på Odalvägen och Centrumvägen.
Varumottagning
Varumottagning, färdtjänst och annan trafik som
behöver angöra i nära anslutning till entréer
förutsätts kunna köra och angöra längs gågator i
området samt utmed Odalvägen.

För planerad livsmedelsbutik i kvarter B föreslås
en särskilt yta för varumottagning utmed
Centrumvägen.
Trafik till och från Nyvångsskolan
Parkering och angöring till Nyvångsskolan sker
idag på parkeringsytor i direkt anslutning till
skolan samt på parkeringsyta utanför skolan
norr om Centrumvägen. Trafiksystemet är
idag mindre väl fungerande under främst
morgontimmarna när många föräldrar lämnar
barn. En stor del av lämningen sker idag på
parkeringen utanför skolan. Denna yta kommer
genom planförslaget att bebyggas och därmed
utgå som parkeringsyta.
Parallellt med detaljplanearbetet kommer
kommunen att utföra ett antal åtgärder för att
skapa en bra angörings- och parkeringsituation
på skolans nuvarande parkering. Detta kommer
att ske bland annat genom ombyggnad av
befintliga ytor för att möjliggöra smidigare
trafikföring och tillskapa fler bilparkeringsplatser.
Gågator och torg
En bärande idé i planförslaget är att tillskapa två
nya gågator och en mindre central torgbildning
inom området. Gågatorna är tänkt att utformas
som en högkvalitativ utemiljö där gångtrafikanter
och det sociala livet prioriteras.
Gågatorna föreslås skyltas som fotgängarzoner
och möbleras för promenad och vistelse.
Gatorna kommer att vara möjliga att angöra för
varutransporter och andra tillfälliga angöringar
för boende och verksamma i kvarteren.
För utformning av gågator och torg, se även
avsnittet Utformning av gator och mark.
Konsekvenser av trafiken
Trafikflöden
Sedan granskningsskedet har trafikräkningar
gjorts under våren 2021 på Barsebäcksvägen,
Odalvägen och Centrumvägen. Tidigare
redovisad trafikutredning för planområdet har
reviderats med dessa aktuella siffror (Ramböll
2021-04-13). Siffrorna ligger till grund för
bedömningen av trafikens konsekvenser och
beskrivs sammanfattningsvis nedan.
Ombyggnationen av centrum kommer att
generera ny biltrafik. Resultatet visar att området
ungefär kommer att generera cirka 700 nya
bilrörelser/dygn varav cirka 440 bilrörelser/dygn
är genererade från de nya lägenheterna och
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ungefär 260 bilrörelser/dygn genereras av de
publika verksamheterna om en full utbyggnad
sker. Nyttotrafik, så som leveranser, är inräknat i
ovan siffror.
Merparten av trafikökningen förväntas
ske på Odalvägens södra del, fram till
det nya parkeringsgaragets infart samt
på Centrumvägens södra del fram till
parkeringsgaraget på torget. Centrumvägen
förväntas få en trafikökning med cirka 100
fordonsrörelser/dygn, från 1700 fordonsrörelser
till 1800 fordonsrörelser. På Odalvägens södra
del kommer trafiken att öka med cirka 400
fordon/dygn. Samtlig trafik är alstrad av de nya
bostäderna. Trafikökningen i området bedöms
vara liten och inga särskilda åtgärder förutom
föreslagna hastighetsdämpande åtgärder
behöver göras för denna trafikökning.

Störningar för boende på grund av ökad trafik
i denna storleksordningen bedöms även av
kommunen som acceptabel och i praktiken
mindre påtaglig. Del av Barsebäcksvägen
kommer dock att byggas om för att dämpa
hastigheter och skapa ökad trevnad vid
centrumkvarteren.
För att ge bättre förutsättningar för gående
att röra sig längs Barsebäcksvägens norra sida
föreslås att gatan byggs om öster om korsningen
mot Centrumvägen. Själva körytan för bilar
kommer att ligga kvar i samma läge som tidigare
men utrymme skapas för en trädrad samt en
breddad trottoar. Indirekt leder detta till att
biltrafiken längs Barsebäcksvägen kommer att
hamna längre bort från befintlig fastighet norr
om vägen, se jämförande sektioner nedan.

Ombyggnad av gator
Inga särskilda åtgärder avseende korsningarnas
utformning mot Barsebäcksvägen behöver göras
med anledning av den bedömda trafikökningen.

NULÄGE

FÖRSLAG

Tomt

Tomt

1,75

2,75

3,5

6,5

1,75

6,5

1,75

Principsektion för gatan i höjd med Löddeköpinge 77:11 (Brf Mandarinen). Sektionen visar hur körytan för
bilar ligger kvar i samma läge men ytan mellan väg och fastighet ersätts av trädplantering och breddad
trottoar. Röd streckad linje visar föreslagen ny fastighetsgräns för Löddeköpinge 77:11. Det schematisk
ritade huset till vänster avser Brf Mandarinen.
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Kulturmiljö och historik

Området har under lång tid nyttjats för
jordbruksändamål. I takt med att Löddeköpinge
byggdes ut under 1960- och 70-talen tillkom
också dagens Lödde centrum. På platsen för
dagens centrum fanns enligt uppgift en mindre
fabrik med plasttillverkning under en period fram
till slutet av 1960-talet. Centrumanläggningen
invigdes 1970 och har sedan byggts om och
utvecklats under 1980-talet.
Under 2000-talet har centrumet förändrats
från mer storskalig livsmedelshandel till mindre
butiker, caféer och servicefunktioner.
Under senare år har ny bostadsbebyggelse i
fyra till fem våningar tillkommit i planområdets
sydvästra del samt direkt norr om planområdet.
Nyvångsskolan, norr om planområdet, invigdes
år 2016 och ersatte den tidigare skolan som
uppförts under 1970-talet.

Kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och
Länsstyrelsen underrättas. Fornlämningar kan
synas som härdrester, stenpackningar eller
mörka färgningar i jorden.

Lödde centrums grundare Arne Persson vid
etableringen 1970.

Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar inom
planområdet. Påträffas fornlämningar i samband
med markarbeten skall dessa, i enlighet med

Flygfoto över området från 1950-talet. Planområdet markerat med röd linje.
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Hälsa och säkerhet
Markföroreningar
En översiktlig miljöteknisk markundersökning
med tillhörande bilagor har tagits fram med syfte
att utreda föroreningssituationen i mark och
grundvatten inför förändrad markanvändning.
I utredningen redovisas även förslag på
eventuella åtgärder som skulle kunna utföras
med hänseende på föroreningssituationen.
Löddeköpinge 77:2 m.fl. Översiktlig miljöteknisk
markundersökning (Sweco 2020-11-18)
Ingen tidigare miljöteknisk markundersökning
har enligt Swecos kännedom utförts inom
fastigheten.
Topografi, geologi och hydrogeologi
Topografin inom fastigheten är relativt plan med
en svag lutning i sydöstlig riktning. Markytan
inom fastigheten ligger på en nivå mellan +13,2
(nordöst) och +12,3 (öst).
Enligt SGU:s jordartskarta (2020a) har jorden
på fastigheten hög genomsläpplighet och
utgörs av isälvssediment och sand. Den höga
genomsläppligheten innebär att eventuella
föroreningar i jordlagren kan urlakas till
grundvattnet och därmed spridas över större
områden.
Vid undersökningen påträffades fyllning med
en varierade mäktighet mellan 0,6-2,0 m under
markytan. Fyllningen bestod främst av grusig
sand. I ett fall observerades att fyllningen bestod
av lermorän och sand från 0,4-1,0 m under
markytan. Det naturliga jordlagret består till stor
del av sand följt av siltig sand.
Skyddsområden och riksintressen
Inga skyddsområden enligt miljöbalken eller
riksintressen finns i närheten av fastigheten
(Naturvårdsverket, 2020).
Närmaste ytvattenrecipient är Lödde å, ca 580 m
i sydöstlig riktning från fastigheten.
Enligt SGU:s brunnsarkiv (2020b) finns flera
energibrunnar i närheten av fastigheten,
främst inom den intilliggande skolan i norr.
En dricksvattenbrunn finns ca 240 m från
fastigheten i sydöstlig riktning.
Historik
Utifrån flygbilder från 1940 talet, 1965 och
1975 framgår att området tidigare utgjordes av
jordbruksmark. 1940 och tidigare fanns inga
spår av byggnader i undersökningsområdet.
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Ortofoto från 1960-talet där det troligtvis är den
före detta plastfabriken som syns i planområdets
sydöstra hörn.
Först 1965 kan två större byggnader ses i
sydöstra hörnet av området, en av byggnaderna
är troligtvis den f.d. plastfabriken som byggdes
om till ett köpcentrum. Byggnaderna som kan
ses i historiska flygbilderna från 1975 är samma
byggnader som står på området idag. Efter 1975
uppfördes fler byggnader på fastigheten norr om
dåvarande befintliga byggnader.
Potentiella föroreningar
I den stora centrumanläggningen bedriver
bland annat Folktandvården sin verksamhet.
Folktandvården utförde en sanering av interna
ledningar år 2018 (Folktandvården, 2018)
avseende kvicksilverförorening från amalgam.
Saneringen innebar att ledningarna spolades och
att vatten/slammet samlades upp för behandling
på NSR. Det framgår inte av uppgifterna om
eventuella läckage från ledningarna förekommit.
Folktandvårdens lokaler har tidigare legat i den
intilliggande södra lokalen, se bild nedan. År 2003
flyttades verksamheten ca 50 m norrut i samma
byggnad.
Det finns inga identifierade potentiella
förorenade områden enligt Länsstyrelsens
kartläggning (Länsstyrelsen, 2020) inom
undersökningsområdet eller inom intilliggande
områden på 500 meter radie. Det kan dock
inte uteslutas att det förekommer föroreningar
inom fastigheten, främst med hänseende på
eventuella läckage från ledningen med amalgam
och tidigare eventuella föroreningar från den f.d.
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plastfabriken.
Vid montering/tillverkning av plastleksaker
finns en risk för spridning av ftalater och
lösningsmedel, däribland klorerade, via
grundvatten.
Risken att tillfällig lagring av jordmassor på
fastigheten orsakat lokalt förekommande
föroreningar bedöms vara låg, främst på grund
av att marken till största del är hårdgjord.
I fyllnadsmassor finns, erfarenhetsmässigt,
alltid en risk för förekomst av förhöjda halter av
metaller och PAH.
Utförda undersökningar
Jordprovtagning
Jordprovtagningen har utförts den 2020-10-15
och bestod av:

•

Skruvborrprovtagning i 5
provtagningspunkter, mellan 3-6 m under
markytan och minst 1 meter ned i naturligt
material.

•

Provgropsgrävning ned till ca 0,5 m i 10
provpunkter.

Jordprov har tagits efter jordlagerföljd
eller i halvmetersintervall om inte i fält
observerad förorening föranledde tätare
provtagningsintervall. Minst ett prov har tagits
från varje jordlager.
Vid provtagningen dokumenterades
jordlagerföljden samt observationer
som lukt, färg etc. Lokaliseringen av
provtagningspunkterna redovisas ses i bild
nedan.

Provtagningspunkter inom planområdet. (Bild: Sweco)
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Grundvattenprovtagning
I samband med skruvborrprovtagningen
installerades grundvattenrör ned till 6 meters
djup i tre skruvborrpunkter, benämnda 2001,
2002, 2003.
Grundvattenprovtagningen utfördes en vecka
efter renspumpningen, den 2020-10-22.
Vid provtagningen dokumenterades eventuella
lukt- och synintryck som indikerade på
föroreningar.
Bedömning av föroreningssituationen i jord
Totalt har 15 jordprov från 15 provpunkter
uttagna inom undersökningsområdet analyserats
på laboratorium med avseende på metaller.
I samtliga analyserade prov underskrider
metallhalterna respektive riktvärde för KM.
För organiska föreningar har 17 jordprov från 15
provpunkter analyserats på laboratorium. Endast
i tre prov överskred de uppmätta halterna PAH-H
riktvärdet för KM. Riktvärdesöverskridande halter
påvisades i 2004 vid 1,7 till 1,8 meter under
markytan samt i 2011 mellan 0,1 och 0,2 m u my
och SW2004PG mellan 0,15 till
0,6 m u my. I provpunkterna 2004 och 2011 är
utbredningen av de förhöjda halterna av PAH-H
avgränsad i djupled. I provpunkten SW200PG
uttogs ej något djupare jordprov.
Den styrande exponeringsvägen för PAH-H är
intag av växter som odlas på området.
I punkt 2004 kan föroreningen kopplas till ett tunt
band av organiskt material som observerades
under borrningen. På grund av det stora djupet
(1,7-1,8 m u my) är växtupptag osannolikt.
Påträffade halter av PAH-H i provpunkten 2011
kan hänföras till fyllningsjorden.
Resultaten från undersökningarna indikerar att
utbredningen av jord innehållandes förhöjda
halter av PAH-H är begränsad. Dock kan
det inte uteslutas att PAH-H överskridande
KM förekommer på fler platser inom
undersökningsområdet som ej har undersökts i
föreliggande undersökning.
Bedömning av föroreningssituationen i grundvatten
Totalt har tre grundvattenprov från
undersökningsområdet analyserats på
laboratorium. I två av proverna (2001GV och
2002GV) detekterades nickel överskridande SGUs
gräns för tillståndsklass 3 (måttlig halt). Detta
indikerar att nickelhalterna i undersökningsområdet är något högre än de bakgrundshalter
som står angivna i SGUs tillståndsklassning.
Övriga påvisade metallhalter var mycket låga
eller låga enligt SGUs tillståndsklassning.
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Gällande oljekolväten, lösningsmedel
inklusive klorerade bedöms ingen risk finnas
då samtliga prov visade på att laboratoriets
rapporteringsgräns underskreds.
Slutsatser och rekommendationer
En liten andel av jordprover som uttagits på
ytlig jord innehåller något förhöjda halter av
PAH-H överskridande KM, vilket indikerar att det
kan föreligga en risk för människors hälsa vid
konsumtionen av odlingsbara växter i jorden
inom området. Om odling ej är aktuellt inom
de områden där förhöjda halter av PAH-H i
jorden har påvisats bedömds det ej föreligga
några risker i samband med en förändrad
markanvändning.
Om odling av ätbara växter är aktuellt
inom det framtida planområdet bedöms
marken inom detaljplaneområdet genom
avhjälpandeåtgärder bli lämplig för sitt ändamål.
Avhjälpandeåtgärderna bedöms vara realistiska
och genomförbara. PAH-H föroreningar på större
djup 1,7-1,8 m under markytan bedöms ej utgöra
någon risk.
Resultaten från de utförda analyserna av
grundvattnet har ej påvisat några föroreningar
som bedömds utgöra några risker för människor
eller miljö.
Om urschaktning blir aktuell i samband med
den framtida exploateringen kan en förtätad
provtagning av fyllnadsjorden behövas för att
säkerställa ett korrekt omhändertagande av den
uppschaktade jorden.
Före eventuella efterbehandlingsåtgärder inleds
ska en anmälan om avhjälpandeåtgärder enligt
28 § förordning om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd inlämnas till tillsynsmyndigheten i
god tid (minst 6 veckor).
Enligt 11 § 10 kap. miljöbalken ska
tillsynsmyndigheten, Miljö- och
byggnadsnämnds-avdelningen i Kävlinge
kommun, underrättas omgående om resultaten
av denna markundersökning då föroreningar
har påträffats inom fastigheten som överskrider
riktvärdena vid känslig markanvändning (KM).
Reglering av framtida åtgärder
På plankartan anges att startbesked inte får ges
för nybyggnad av bostadshus förrän marken har
sanerats till känslig markanvändning (KM).
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Trafikbuller
Under planarbetet har preliminära
bullerberäkningar för detaljplaneområdet
tagits fram i ett tidigt skede. De preliminära
beräkningarna har sedan legat till grund för
utformningen av förslaget för att uppnå en god
ljudmiljö inom området. I den bullerutredning
som tagits fram redovisas följande enligt nedan.
(Bullerutredning Löddeköpinge centrum, Ramböll
2020-11-19)
Beräkningsmetod
Beräkningarna av trafikbuller har genomförts
enligt den nordiska beräkningsmodellen för
vägtrafik i programmet SoundPLAN version 8.0. I
beräkningsprogrammet byggs en 3D-modell upp
som bland annat inkluderar markytor, byggnader
och vägar. Noggrannheten i beräkningarna beror
på beräkningsnoggrannheten hos nordiska
beräkningsmodellen samt noggrannheten
i indata såsom trafikuppgifter, höjdkurvor,
placering av hus och husens höjder och
vägstandard.
Trafikflöden och hastigheter
Trafikuppgifter för kommunala vägar har erhållits
från tidigare trafikutredning. Uppskrivning av
trafikflöden till 2040 har gjorts via Trafikverkets
uppskrivningstal Trafikuppräkningstal för EVA
2014-2040-2060.
Riktvärden för bostadsbebyggelse
Riksdagen har i förordning (2015:216) om
trafikbuller vid bostadsbyggande antagit
riktvärden utomhus vid nybyggnad av bostäder,
gällande från 1 juni 2015. Från den 1 juli 2017
har Regeringen beslutat om en höjning av
förordningens ursprungliga riktvärden med 5
dB(A). Dessa riktvärden kan tillämpas i planer
påbörjade efter 2 januari 2015. Bostäder bör
därför lokaliseras så att följande nivåer ej
överskrids:
Utomhus vid fasad –60 dB(A) ekvivalent ljudnivå *
Utomhus vid uteplats – 50 dB(A) ekvivalent
ljudnivå
Utomhus vid uteplats i anslutning till bostad – 70
dB(A) maximal ljudnivå **

* Om 60 dB(A) ändå överskrids bör minst hälften av alla
bostadsrum i en bostad vara vända
mot en sida där 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå inte överskrids
vid fasaden och där 70 dB(A) maximal ljudnivå inte överskrids
under nattid 22.00–06.00.
** Om 70 dB(A) ändå överskrids bör nivån inte överskridas
med mer än 10 dB och max 5 ggr/timme under dagtid 06.0022.00.

Riktvärdet avser den sammanvägda ljudnivån
från alla trafikbullerkällor. Förordningen
definierar ingen högsta tillåtna nivå för buller på
den utsatta sidan så länge avstegskraven ovan
uppfylls. Med begreppet bostadsrum räknas rum
för daglig samvaro och sovrum, däremot ingår
inte kök, badrum och hall i begreppet.
I förordningen anges att mindre lägenheter,
mindre än 35 kvm, ska undantas från riktvärdet
om 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad och
istället bör den ekvivalenta ljudnivån vid dessa
lägenheter ej överskrida 65 dB(A) vid fasad.
Med uteplats avses särskilt avgränsat område i
närhet till bostad, vård- eller undervisningslokal.
Det finns inget krav i PBL om att en uteplats ska
finnas, men om det finns bör minst en uppfylla
riktvärden i förordningen. Uteplatser till bostäder
kan vara såväl balkonger och anordnade platser
på egen tomt eller på en gemensam yta.
Strax framför en vanlig husfasad uppkommer
ljudreflexer mot byggnaden, vilket normalt
ger ca 3 dB(A) högre ljudnivå framför fasaden.
Utomhusriktvärdena ovan avser frifältsvärdet,
vilket är ljudnivån utan inverkan av fasadreflex
men inkluderar reflexer från annan omgivande
bebyggelse mm.
Ljudnivåer inomhus regleras separat genom
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller
inomhus samt i Boverkets byggregler som
reglerar en byggnadstekniska egenskaper.
Ljudnivå vid fasad inom området
Inom planområdet beräknas det generellt
ekvivalenta ljudnivåer under 55 dB(A). De högsta
bullernivåerna återfinns längs Barsebäcksvägen
där riktvärdet utomhus vid fasad överskrids vid
en bostadsbyggnad.
De ekvivalenta ljudnivåerna vid fasad för
planförslagets bostad med takterrass närmast
Barsebäcksvägen beräknas som högst till 61–62
dBA vid våning 1–3 och överskrider därmed
riktvärdet 60 dBA. För dessa våningar gäller
att hälften av bostadsrummen bör vara vända
mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte
överskrids vid fasaden och där 70 dB(A) maximal
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ljudnivå inte överskrids under nattid 22.00–06.00.
Beräkningar visar att ekvivalenta ljudnivåer och
maximala ljudnivåer kan överskridas på delar av
fasaderna.
Om inte genomgående lägenheter väljs är ett
alternativ är att anordna lägenheter mindre än
35 kvadratmeter (för vilka riktvärdet 65 dBA
gäller).

riktvärden. Särskilda krav och förutsättningar
gäller alltså för utformning och disponering
av föreslagen byggnadsvolym. Planförslaget
medger såväl bostad som centrumverksamhet
för byggrätten. En trolig disponering av
byggnaden är att förlägga kontorslokaler
mot Barsebäcksvägen, trapphus centralt i
byggnaden och bostadslägenheter mot norr. Vid
disponering enligt bilden nedan möjliggörs två
bostadslägenheter per plan med två sovrum mot
den skyddade sidan i norr.

Ljudnivå vid uteplats
Det finns generellt goda förutsättningar för att
placera gemensamma uteplatser på skyddade
innergårdar och takterrasser inom planförslaget.
Samtliga av förslagets byggnader har någon eller
flera tänkbara lägen för uteplats där riktvärden
underskrids.

Bullerpåverkan på befintlig bebyggelse
För att kunna bedöma påverkan på befintlig
bebyggelse jämfört med dagens situation har
en komplettering gjorts av tidigare framtagen
bullerututredning (Bullerutredning Löddeköpinge
centrum, Ramböll 2020-11-19).
Utredningen jämför följande tre scenarier för
Barsebäcksvägen:

Bedömning och hantering av förutsättningarna för
buller
Planområdet bedöms ha goda förutsättningar
att uppfylla riktvärde i trafikbullerförordningen
med avseende på ny bostadsbebyggelse. Det bör
finnas möjlighet till att uppföra en gemensam
uteplats inom respektive boningstomt där
riktvärdet för uteplats erhålls.

Trafik 2020 utan centrumutbyggnad:
4860 fordon/dygn.
Trafik 2040 utan centrumutbyggnad:
6450 fordon/dygn

Generellt har föreslaget läge för byggnad i
planområdets södra del (mot Barsebäcksvägen)
bullernivåer som överskrider gällande

SOV

Trafik 2040 med centrumutbyggnad:
6750 fordon/dygn
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Möjlig disposition av byggnad mot Barsebäcksvägen där särskilda förutsättningar gäller för att underskrida
gällande riktvärden. Dispositionen visar på kontorslokaler mot Barsebäcksvägen och bostadslägenheter med
sovrum mot norr.
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Ekvivalenta ljudnivåer, dB(A).

Maximala ljudnivåer, dB(A).
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Studien av de ovan beskrivna scenarierna
visar på att ljudnivån ökar som mest med 1-2
dBA i området som ett resultat av en allmän
uppräkning av trafiken till år 2040. Det vill säga
den trafik som kommer att öka ändå längs
sträckan, oberoende av om Löddeköpinge
centrum byggs ut eller ej.

ska uppföras. Utifrån resultat av dessa
undersökningar kommer det klargöras om någon
sanering inom planområdet kan bli aktuell.

Centrumområdet och angränsande kvarter har
i dagsläget köpcenter, bostäder och kontor som
genererar trafik. Ombyggnaden av centrum
bedöms därmed inte ge upphov till någon
betydande förändring av trafiken till och från
området, utan bör falla inom den allmänna
uppräkningen av trafik till 2040.

Utryckningsfordon
Gågator och andra körbara ytor dimensioneras
och utformas så att utryckningsfordon kan
komma in. Samtliga utryckningsfordon bedöms
även kunna ansluta till de nya kvarteren via
Centrumvägen, Odalvägen och Barsebäcksvägen.
Byggnader kommer att förses med Tr2-trapphus
om behov att detta föreligger. Planförslaget
anger att vissa byggnadsvolymer ska vara
indragna från underliggande våning. Åtkomst för
stegar samt utrymning bedöms kunna hanteras.
Generellt gäller att frågor kring byggnaders
utformning hanteras i bygglovskedet.

Geoteknik
Stora delar av planområdet samt
omkringliggande områden är idag bebyggda.
Grundläggningsförhållanden bedöms som goda
och kommer att studeras ytterligare i samband
med att området bebyggs.
Mikroklimat
Föreslagen bebyggelsestruktur bedöms ge goda
förutsättningar för ett bra mikroklimat. Slutna
kvarter i tre till fem våningar förväntas ge en bra
balans mellan soliga och skuggiga platser. Slutna
kvarter och viss förskjutning mellan kvarteren
förväntas ge vindskyddade miljöer på såväl
gågator som innergårdar.
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.
Markförorening
Marken har under lång tid utgjorts av
jordbruksmark. Enligt uppgifter från
fastighetsägaren har det funnits en
monteringsverkstad för leksaker i planområdets
sydöstra hörn under 1950-60-talen. Sedan
centrumets tillkomst under 1970-talet har
verksamheter bestått av olika former av
kommersiell och offentlig service.
Detaljerade markundersökningar kommer
att utföras i samband med att nuvarande
centrumbyggnader rivs och nya byggnader
/ 38

På plankartan anges bestämmelse om att
marken ska saneras innan startbesked för
bygglov ges.

Höjdfordon saknas i Kävlinge kommun.
Solförhållanden
Planförslaget är anpassat för att skapa goda
solförhållanden. I de slutna kvarteren (C och E)
är bebyggelsen anpassad med lägst bebyggelse
i sydväst och den högre bebyggelsen i öster
och nordöst där skuggpåverkan får minst
konsekvenser. Kvarter B föreslås vända sig
med en öppen innergård mot söder. Kvarter D
består av två friliggande hus där solförhållanden
överlag bedöms som goda. I kvarter A skuggar
bebyggelsen mot Centrumvägen bakomliggande
innergård. Överlag bedöms förutsättningarna
för solförhållanden som goda för huvuddelen av
föreslagna bostäder, särskilt om bostadsgårdar
och bottenvåningar ligger på första planet. Dock
ger slutna kvarter en viss andel bostäder med
mindre ljusinsläpp, främst på plan 1. Se bilder på
skuggförhållanden på följande uppslag.
Konsekvenser för omkringliggande bebyggelse
Sedan granskningsskedet har en separat
skuggstudie tagits fram (Skuggstudie,
Tengbom 2021-04-21). I studien har fokus
lagts på fastigheter i nordväst samt längs
Barsebäcksvägen. I studien redovisas alternativ
för utbyggnaden med lägre bebyggelse som
jämförelse med det aktuella förslaget. Under
enstaka timmar skuggas intilliggande fastigheter
av föreslagen utbyggnad med såväl tre till
femvåningshus. Kommunens bedömning är
att skuggpåverkan är marginell för enstaka
fastigheter och att förslaget som helhet är väl
anpassat för att minimera skuggpåverkan på
omkringliggande fastigheter.
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20 mars kl 09.00. Vårdagjämning.

20 mars kl 12.00. Vårdagjämning.

20 mars kl 17.00. Vårdagjämning.
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21 juni kl 09.00. Sommarsolstånd.

21 juni kl 12.00. Sommarsolstånd.

21 juni kl 17.00. Sommarsolstånd.
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22 september kl 09.00. Höstdagjämning.

22 september kl 12.00. Höstdagjämning.

22 september kl 17.00. Höstdagjämning.
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Teknisk försörjning

Vatten, avlopp och dagvatten
För planområdet har en rapport tagits fram
för att beskriva förutsättningar och förslag för
vatten- och avloppshanteringen (Löddeköpinge
centrum, VA- och skyfallsutredning, Sweco 2020-0507), vilket beskrivs sammanfattningsvis nedan.
Vatten
Nuläge
I anslutning till planområdet finns idag
dricksvattenledningar väster och söder
om huvudbyggnaden för centrumet.
Vattenanslutning till området sker idag via tre
serviser till ledningen i Odalvägen.
Förslag
Den totala beräknade vattenförbrukningen för
föreslaget antal lägenheter och publika lokaler är
densamma som spillvattenförbrukningen, alltså
ca 20 liter/sekund (l/s).
Trycket i dricksvattenledningarna har beräknats
utifrån planförslaget med byggnadshöjd på cirka
25 meter och kvartersdjup på cirka 65 m. Det
erforderliga trycket har beräknats till ca 7 bar
efter en bedömd tryckförlust på 2 kPa/m. Då
det nuvarande trycket är 4,7–4,8 bar finns det
behov av en tryckstegring, förslagsvis genom
tryckstegringspumpar i samtliga byggnader.
Ett antagande har gjorts utifrån att ett av
kvarteren ansluts till Centrumvägen och två
av kvarteren till Odalvägen. Då blir flödet ca 7
respektive 13 l/s. Med en antagen hastighet på
1 m/s behövs servisledningar med dimensioner
på 125 respektive 160 mm. Närliggande
huvudledningar har dock lägre dimensioner.
Huvudledningen längs med Odalvägen har en
dimension på 110 mm och huvudledningen
längs Centrumvägen har en dimension på 160
mm. Vid en högre accepterad vattenhastighet
i huvudledningarna bedöms dessa dock
ändå vara tillräckliga. Servisledningarnas
dimensioner kommer att behöva anpassas till
huvudledningarnas dimensioner.
Nya servisledningar för vatten föreslås anslutas
till befintliga huvudledningar längs Odalvägen
och Centrumvägen.
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Avlopp
Nuläge
Enligt uppgifter från exploatören samt
avloppsutredning från 2011 ansluter
befintlig bebyggelse inom planområdet till
en huvudledning som löper längs Odalvägen
på den östra sidan av centrumbyggnaden.
Ledningen är i sin tur ansluten till en
huvudledning söder om centrumanläggningen
längs med Barsebäcksvägen, för att sedan
vika av vid Vattenverksvägen och vidare ner till
pumpstationen Kanotklubben via Äppelbacken.
Alla huvudledningar längs med sträckan har idag
en dimension på 225 mm.
Pumpstationen Kanotklubben har idag en
maxkapacitet på 15 l/s per pump, vilket
ger en total maxkapacitet på ca 25 l/s.
Drifttiden är i dagsläget ca 3–4 timmar/dygn.
Lagringskapaciteten ligger på ca 7–8 m3 för båda
pumparna. Det inkommande medelflödet är 177
m3/dygn. Enligt uppgifter är det ofta problem
med pumpstationen vid regntillfällen när flödet
ökar till 200 m3/dygn eller mer.
Den totala spillvattenmängden enligt den
utbyggnad som planförslaget möjliggör,
beräknas till ca 17 l/s, vilket är tre gånger
större än nuvarande situation. Planförslaget
bedöms därmed orsaka stora förändringar i
dagens spillvattennät och flertalet av nuvarande
ledningar nedströms samt pumpstation kommer
att vara underdimensionerade.
Förslag
Sedan granskningsskedet har alternativ att
leda spillvatten norrut utretts. Utredning med
tillhörande VA-plan från 2021 visar på en
fungerande lösning för detta alternativ.
Nya servisledningar för spillvatten föreslås
anslutas till befintliga huvudledningar längs
Odalvägen och Centrumvägen.
Dagvatten
Nuläge
Inom planområdet (området för själva
centrumanläggningen) finns ett komplicerat
internt dagvattensystem då ombyggnad har skett
på fastigheten i flera omgångar under en lång
tidsperiod. Det finns ett flertal servisledningar
som leder till två separata dagvattensystem, som
avleds norrut respektive söderut.
Under oktober 2019 har det utförts en
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anslutningskontroll och okulärbesiktning inom
planområdet (centrumanläggningen). Vid
anslutningskontrollen har det kartlagts hur olika
intagspunkter med tillhörande ytor ovan mark
inom respektive fastighet avleds till närliggande
dagvattensystem.
Centrumdelen av planområdet består av ca
12 000 m2 hårdgjord yta. Takytor på den stora
byggnaden avleds mot det södra systemet och
takytor från den mindre byggnaden avleds mot
det norra. Asfaltsytorna är relativt jämt fördelade
mellan respektive system.
Totalt sett avleds drygt 30 % av ytorna till det
norra dagvattensystemet och drygt 50 % till det
södra.
Förslag
I dagsläget är större delen av fastigheten
hårdgjord. Efter föreslagen exploatering sker
ingen avsevärd förändring i hårdgörandegrad
utan avrinningen förväntas vara likt dagens
förhållande.
Den befintliga procentuella fördelningen av vilka
ytor som ansluts till de olika serviserna föreslås
behållas, det vill säga att drygt 30 % avleds till det
norra dagvattensystemet och drygt 50 % till det
södra. De cirka 20% av avrinningen där det är
okänt åt vilket håll vattnet rinner, bedöms ligga
inom felmarginalen och kan hanteras i systemen
antingen norrut eller söderut.
Föreslagen utbyggnad innebär att delar av
taken kommer att anläggas med växtlighet som
kommer ha en fördröjande effekt på mindre
regn.
Skyfallshantering
Planområdet avleds idag till två olika
avrinningsområden, norrut respektive söderut,
se bild nedan.

Flödesvägar genom området.
I framtagen VA-utredning görs antagandet att det
finns ett utbyggt ledningsnät som dimensionerats
för att omhänderta ett 10-årsregn med 60
minuters varaktighet, vilket troligtvis har
dimensionerats för avledning av ett 10-årsregn
enligt tidigare gällande branschstandard Svenskt
Vatten P90. Ett 10-årsregn med 60 minuters
varaktighet har en intensitet på 89 l/s·ha, eller 32
mm inklusive en klimatfaktor på 1,25.
Ett 100-årsregn med 1 timmes varaktighet har
en intensitet på 68 mm, antaget en klimatfaktor
på 1,25 enligt P110. Antagandet att nuvarande
ledningsnät kan hantera ett 10-årsregn ger ett
avdrag på 32 mm en nettoregnsvolym på 36
mm. Utbredningen av den översvämning som
uppstår vid det beräknade 100-årsregnet (36 mm
nettonederbörd) kan ses i bilden nedan.

Infart till
p-garage

200m3

Infart till
p-garage

Översvämningsytor vid ett 100-årsregn utifrån
dagens situation. Planområdet markerat med vit
linje.(Bakgrundbild: Sweco)
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Instängda innergårdar
Planerad bebyggelse kan enligt nuvarande
skisser innebära två instängda innergårdar. Se
bild nedan.

B

C
E

Innergårdar (gröna ytor) mot Odalsvägen i öster där
skyfallshanteringen särskilt behöver beaktas om
den gemensamma innergården utgörs av taket till
bottenvåningen.
Beräkningar har gjorts för att utreda
vilka dagvattenmängder som kan
samlas i innergårdarna vid skyfall. Till
skyfallsberäkningarna har en beräkningsmodell
för skyfall använts som utgår från Svenskt Vattens
rekommendationer. Modellen tar hänsyn till
att avrinningskoefficienterna ökar vid skyfall
då marken, eller innergårdarna i detta fall,
blir vattenmättade. Beräkningar har gjorts
för ett 100-årsregn med 6 h varaktighet och
redovisar djupet på vattnet som blir stående
på innergårdarna om inget vatten kan flöda
ut genom ordinarie utlopp. Detta görs för att
simulera en situation när ordinarie utlopp
är dämda, vilket kan ske när det allmänna
dagvattensystemet (kommunens) är överbelastat.
Skyfallsberäkningarna visar att mängden
stående vatten på innergårdarna är beroende
av takens utformning. Det är viktig att leda så
lite vatten som möjligt in mot innergårdarna.
Vid en skyfallssituation belastas det, förutom av
det vatten som faller direkt på innergårdarna,
av eventuella takytor som lutar in mot
innergårdarna. Eftersom denna utredning görs
i ett tidigt skede har beräkningar utförts för tre
olika scenarier, där hela, halva respektive ingen
takyta lutar mot innergårdarna.
Mest troliga utformning är att cirka hälften av
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taken lutar inåt, vilket innebär att ca 13 cm vatten
(120 m3 dagvatten / 900 m2 innergård) kommer
bli tillfälligt stående på innergård C respektive 21
cm på innergård E. Detta vatten kommer sedan
rinna undan via ordinarie utlopp så fort det
allmänna dagvattennätet åter har kapacitet.
Åtgärder för skyfall mot innergårdar
Det är viktigt att ta hand om det tillfälligt
stående vattnet så att det inte medför skada på
byggnaderna. Det är viktigt att dimensionera
bjälklagskonstruktionen och pelare för de laster
som uppstår av både dagvatten och planteringar.
Beroende på vilken växtlighet som ska planteras
krävs olika tjocklek och utformning av jordlagret.
Planteringarna utformas lämpligen så att de
tar tillvara på dagvattnet för bevattning. Det
ger positiva effekter så som trög avledning och
fördröjning av dagvatten även för mindre regn.
Plankartan reglerar den maximala
byggnadshöjden på innergården till 5,5 meter.
Lokaler under kommer att ha en takhöjd på cirka
4 meter inklusive innertak, vilket innebär att
det återstår cirka 1,5 meter för bjälklaget. Detta
bedöms vara tillräckligt för att kunna konstruera
ett bjälklag som klarar de laster som dagvattnet
genererar vid en översvämning.
Bjälklagets tjocklek uppskattas till ca 1 meter
inklusive jordlager. Procentuellt sett är vattnets
vikt en liten del i förhållande till jord och nyttig
last (tillfällig last som människor, maskiner,
etc). Vattnets vikt enligt vad som beräknats i
utredningen understiger det dimensionerande
värdet för nyttig last, och dessa beräknas inte
uppkomma samtidigt. En maximal bygghöjd på
5,5 m bedöms som fullt tillräckligt.
Det krävs en genomtänkt höjdsättning av
innergården så att marken lutar bort från
byggnaden och in mot mitten. Detta är extra
viktigt i anslutning till dörrar och andra öppningar
in i byggnaden. Exempelvis kan mittendelen
av innergården sänkas ner och förses med
ett trädäck för att minska de upplevda
höjdskillnaderna. Om t.ex. en 250 m2 stor yta
sänks ner 0,5 m (utan slänter) rymmer den 120
m3.
Det behövs även ett ytligt nödutlopp, som
avleder dagvattnet direkt ut på marken istället
för ner i det allmänna dagvattennätet. Det
kan till exempel ske genom en eller flera
dagvattenledningar vars inlopp är placerade
högre än ordinarie utlopp. Alternativ är att släpp
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lämnas mellan byggnader, vilka även kan fungera
som nödutlopp.
Planens påverkan på omkringliggande bebyggelse
Vattenvolymen på den nuvarande parkeringen
uppgår till ca 200 m3, se bild för föregående
sida. I samband med exploateringen kommer
denna lokala lågpunkt att försvinna. För att
inte förändra skyfallssituationen i närområdet
behöver denna volym behållas inom
planområdet. Eftersom fördröjning kommer ske
inom de instängda innergårdarna C och E samt
även inom den öppna innergården B kommer
dessa ytor att kunna hantera erforderlig volym
på 200 m3. Ytterligare fördröjningsvolym kommer
även skapas i gatumiljön i form av planteringar.
Generellt bedöms skyfallssituationen för
kringliggande bebyggelse förbättras.
Höjdsättning av mark och färdigt golv
Marken ska luta bort från samtliga byggnader
och mot närmsta gata eller hårdgjord yta,
som agerar ytlig flödesväg vid skyfall. De nya
lokalgatorna bör höjdsättas så att de kan agera
ytliga flödesvägar ut ur området.
För att få ett tillräckligt skydd för byggnader
ska färdigt golv vara minst 30 cm högre än
intilliggande hårdgjord yta eller parkering, vilket
regleras med planbestämmelse. Bestämmelsen
omfattar inte husen huvudentréer. Detta för
att underlätta tillgängligheten och undvika ett
flertal ramper på gatumark. Bedömningen har
gjort att bostäderna är det som ska skyddas från
översvämning. Att de gemensamma entréerna
i bottenplan översvämmas bedöms som
acceptabelt.
Infarterna till parkeringsgaragen ska skyddas
mot översvämning på grund av ytligt avrinnande
vatten. För att förhindra att vatten rinner
ner i garagen krävs någon form av kant
eller upphöjning som överstiger den högsta
vattennivån. Infarterna är placerade i områdets
nordvästra och sydöstra del. I den sydöstra delen
finns en risk för ett vattendjup på 15 cm vid ett
100-årsregn.
Det är viktigt att inga nya lokala lågpunkter
skapas inom området.

Värme
Uppvärmning av nuvarande bebyggelse i
planområdet sker med gas. Ny bebyggelse
kommer sannolikt att värmeförsörjas med
värmepumpar och solpaneler.
Gasledningar
Längs Odalvägen, Centrumvägen och
Barsebäcksvägen finns distributionsledningar
för gas. Dessa förutsätts omläggas något norrut
längs Centrumvägen och ligga kvar i samma läge
längs övriga gator.
Energi
Inom och strax utanför planområdet finns
markförlagda låg- och mellanspänningsledningar,
kabelskåp samt tre transformatorstationer
(benämnda Lödde centrum, Nyvångskolan och
Brandstationen).
Transformatorstationer inom och i anslutning till
området bedöms kunna vara kvar i nuvarande
lägen. Föreslagen utbyggnad bedöms kunna
anslutas till befintliga transformatorstationer.
Tele och internet
Föreslagen bebyggelse kommer att kunna
försörjas med tele och internet från befintliga
ledningsnät i området.
Området kommer att kunna anslutas till planerat
omkringliggande fibernät.
Renhållning och avfall
Avfallshantering kommer att hanteras inom
respektive kvarter i särskilda miljörum.
Renhållningsfordon kommer att kunna ansluta
på såväl omkringliggande gatunät som längs
planerade gågator.
Sysav sköter sophanteringen och återvinningen i
Kävlinge kommun.
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Miljökvalitetsnormer (MKN)

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.
Planförslaget ger anledning att beskriva
miljökvalitetsnormer för luft och vatten, vilket
beskrivs nedan. Buller beskrivs under rubriken
Hälsa och säkerhet - Trafikbuller.
Luftkvalitet
MKN för utomhusluft enligt 5 kap. MB gäller för
svaveldioxid, bly, kvävdioxid, kolmonoxid och
partiklar (PM10).
Kontroll av luftkvaliteten för bland annat Kävlinge
kommun har genomförts inom ramen för
samverkansprojektet Kontroll av luftkvalitet inom
samverkansområdet Skåne, (Årsrapport, Malmö
stad, Kävlinge kommun, Luftvårdsförbundet,
2018). I rapporten redovisas att halterna i
bland annat Löddeköpinge ligger långt under
miljökvalitetsnormen.
Bedömning av påverkan
Det bedömda trafiktillskottet som genereras av
cirka 200 bostäder bedöms av Kävlinge kommun
inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse i
sådan grad att miljökvalitetsnormen överskrids.
Vattenkvalitet
MKN för vatten utgör en del av den 6-årscykel
som är svensk vattenförvaltning och är ett
verktyg för att uppnå god vattenkvalitet. I slutet
av varje cykel fastställer vattendelegationen
i respektive vattendistrikts (Södra Östersjön
när det gäller Kävlinge) åtgärdsprogram,
förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer. En
miljökvalitetsnorm är ett kvalitetskrav som
ska uppnås. Utgångspunkten för normen är
tillståndet i miljön, dvs vattnets klassificerade
status, och vad människan bedöms kunna
utsättas för utan att ta alltför stor skada.
En vattenförekomsts statusklass är en
nulägesbeskrivning av vattenkvaliteten. Det finns
för ytvatten fem statusklasser avseende ekologisk
status; Hög, God, Måttlig, Otillfredsställande
och Dålig. När det gäller kemisk status finns två
nivåer; god kemisk ytvattenstatus och uppnår ej
god kemisk ytvattenstatus.
Vattenförekomster som kan påverkas vid
genomförande av detaljplanen
VISS EU_CD: SE618685-133000-Vattendrag
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(Kävlingeån), Otillfredsställande ekologisk status,
Uppnår ej god kemisk status (dock god om Hg
och PBDE borträknas).
Bedömning av påverkan
I dagsläget är i stort sett hela fastigheten
hårdgjord med takytor och en större parkering.
Efter exploatering kommer den stora parkeringen
att försvinna och ersättas med bebyggelse med
tillhörande innergårdar samt mindre lokalgator.
Efter exploatering kommer anslutning ske
till det allmänna dagvattensystemet precis
som i nuläget med likvärdiga flöden. Det som
skiljer är att mängden asfalterade ytor minskar
och andelen takytor ökar, vilket medför att
föroreningsbelastningen från området minskar.
Det har en positiv effekt på recipienten
(Kävlingeån) och dess miljökvalitetsnorm.

Miljömål

Det svenska miljömålssystemet består av ett
generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och
tjugofyra etappmål. Det miljökvalitetsmål som
främst berörs av planförslaget är det om 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.
Planförslaget uppfyller målet genom att förtäta
inom befintlig tätort samt tillföra fler bostäder
i flerbostadshus, vilket det idag finns ett
underskott av i Löddeköpinge. Samtidigt ger
planförslaget goda förutsättningar att stärka
centrumhandeln och den sociala miljön vilket på
sikt kan gynna lokalsamhället och motverka ett
ökat regionalt resande.

Ekologiska konsekvenser

Nuvarande centrum består idag främst
av byggnader för handel och service med
tillhörande asfalterade parkeringsytor.
Planförslaget innebär möjlighet till mer grönska
inom området genom gröna tak, takterrasser,
träd och markplanteringar. Viss mån av ökad
biologisk mångfald kan förväntas inom området.

Sociala konsekvenser

Löddeköpinge centrum är idag välbesökt
med ett varierat utbud av handel och service.
Genom planförslaget kommer tillgängligheten
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för gående och cyklister öka inom samt till och
från centrumet. Inom planområdet kommer
nya allmänna gågator och ett torg att tillkomma.
Sammantaget förväntas utvecklingen ha en
betydande positiv påverkan på Löddeköpinge
centrum som en socialt attraktiv miljö för
människor i olika åldrar.

Ekonomiska konsekvenser

Centrumområdet förväntas stärkas avseende
service och handel samtidigt som cirka 200
bostäder tillförs. Genom ett starkare centrum
förväntas Löddeköpinge som ort bli mer attraktiv
och ekonomiskt mer hållbar. Markvärden
inom planområdet samt omkringliggande
kvarter förväntas öka genom nya byggrätter för
bostäder.

Mellankommunala frågor

Påverkan på andra kommuner avseende
flyttmönster, resmönster och handelskonkurrens
bedöms endast som marginell.
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Strategisk miljöbedömning
Betydande miljöpåverkan

Graden av miljöpåverkan som genomförandet av
en detaljplan kan komma att medföra ska alltid
bedömas. Vid behov ska nödvändiga utredningar
samt konsekvens- och åtgärdsanalyser göras.
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:

•
•
•
•

Bullerutredning (Ramböll 2020-11-19)
Trafikutredning (Ramböll 2020-11-17)
VA- och skyfallsutredning (Sweco 2020-11-09)
Löddeköpinge 77:2 m.fl. Översiktlig
miljöteknisk markundersökning (Sweco 202011-18)

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:
Risker för människors hälsa eller för miljön
Fullt utbyggt kommer Löddeköpinge centrum
alstra mer biltrafik jämfört med idag med hänsyn
till att cirka 200 nya bostäder tillförs området.
Mer biltrafik ger upphov till fler trafiksituationer
där främst skolbarn, gående- och cyklister
påverkas. Planförslaget baseras bland annat
på framtagen trafikutredning med en samlad
helhetsbedömning för trafik- och parkering i
området där oskyddade trafikanter prioriterats
vid vald utformning.
Nya bostäder i området kommer att påverkas
av trafikbuller från främst Barsebäcksvägen
och Odalvägen. Bebyggelsens placering och
utformning är anpassad för att understiga
gällande riktvärden för buller. Förslaget har
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anpassats efter de bullerberäkningar som tagits
fram under utarbetandet av planförslaget.
Trafikalstringen i området bedöms endast ge en
marginell försämring av luftkvaliteten i området.
Sociala värden
Löddeköpinge centrum är idag en viktig social
mötesplats inom tätorten. Bedömningen är
att föreslagen utveckling av centrummiljön
med nya gågator, bibehållande av service- och
handelsfunktioner och tillskapande av bostäder
kommer att stärka sociala värden i området.
Materiella värden
Området föreslås huvudsakligen bebyggas
med kringbyggda kvarter med separata och
tredimensionella fastigheter för underjordiska
parkeringsgarage, bottenvåningar med service
och handel samt bostadsfastigheter från våning
ett och uppåt. Planen ger möjlighet till upphöjda
gårdsytor på taket till kvarterens bottenvåningar.I
höjdled överlappar kommunal gata ett
underjordiskt parkeringsgarage. Sammantaget
ställs stora krav vid kommande utförande och
drift av gemensamma anordningar kring vatten-,
avlopp- och skyfallshantering för att säkerställa
materiella värden och ansvarsförhållanden.
Frågorna berörs i stora drag i framtagandet av
detaljplanen och kommer särskilt att hanteras
i kommande avtal mellan fastighetsägare och
kommunen.
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Genomförande av
detaljplanen
Genomförandefrågorna redovisar de
administrativa, organisatoriska, fastighetsrättsliga
och ekonomiska åtgärder som krävs för ett
samordnat genomförande 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 detta.
Exploateringsavtal
Exploateringsavtal kommer att upprättas mellan
exploatören och kommunen innan detaljplanens
antagande. Avtalet reglerar huvudsakligen
följande frågor:

•
•
•
•

Kostnads- och ansvarsfördelning avseende
genomförandet.
Samordningsfrågor mellan kommunen och
exploatören/fastighetsägaren.
Marköverlåtelse.
Fastighetsbildningsåtgärder.

Köpeavtal för delar av Löddeköpinge 5:186 och
Löddeköpinge 77:4 förutsätts tecknas mellan
kommunen och fastighetsägaren.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsbildningsåtgärder
Fastighetsbildning skall ske i enlighet
med detaljplanens intentioner. Angivna
ytor är preliminära och fastställs först vid
lagakraftvunnen lantmäteriförrättning.
Fastighetskonsekvenser
Berörda fastigheter inom nuvarande planområde
är Löddeköpinge 5:186, Löddeköpinge 77:4,
Löddeköpinge 77:2 och Löddeköpinge 77:11.
Ombildning av dessa fastigheter kommer att ske
vid fastighetsreglering.
Del av samfällighet Löddeköpinge S:9
(Barsebäcksvägen) kommer att ingå i denna
detaljplan. Användningsändamålet för denna del
är dock samma som i tidigare detaljplan.
De konsekvenser som detaljplanen har för
respektive fastighet inom planområdet framgår
av tabell och karta nedan.
Fastighetsbildningen initieras av Kävlinge
kommun och bekostas av exploatören.
Bildande av gemensamhetsanläggningar
Gemensamhetsanläggningar för gemensam
parkering för flera fastigheter kommer att kunna
bildas under mark i kvarteren B, C och E samt
inom 3D-utrymme mellan kvarter C och E.
Gemensamhetsanläggningar för gemensamma
gårdsytor kommer att kunna bildas på mark eller
på tak inom kvarteren B, C och E.
Bildande av 3D-fastigheter
Inom kvarteren B, C och E och mellan kvarteren C
och E möjliggör detaljplanen för tredimensionell
fastighetsbildning.
Planförslaget innebär att nuvarande fastighet
(Löddeköpinge 77:2) delas in i fyra kvarter (B-E)
för bostads-, centrum- och parkeringsändamål.
Mellan kvarteren föreslås kommunala gågator.
Kvarteren B-E är tänkta att innehålla serviceoch handelslokaler i bottenvåningen. Samtliga
bottenvåningar är tänkta att ha en och
samma fastighetsägare. För bottenvåningarna
i kvarter B, C och E kommer en eller flera
tredimensionella fastigheter att vid behov kunna
bildas. Ovanliggande våningsplan i kvarter B, C
och E kommer att bestå av bostäder i ett antal
tredimensionella fastigheter.
Parkeringsanläggningar under mark i
kvarteren B, C och E kan utgöras av en eller
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Fastighet

Konsekvenser

Fastighetsbildning

Berörd yta i m2 (ca)

Löddeköpinge 5:186
och Löddeköpinge 77:4

Idag planlagt för
parkeringsändamål.
Området föreslås
planläggas för bostadsoch centrumändamål

Kommunal allmän
platsmark som
övergår till privatägd
kvartersmark.

1 380 m2

Löddeköpinge 77:2

Är idag planlagd för
centrumändamål.
Området föreslås
planläggas för centrumoch bostadsändamål
samt gatumark.

Fastighetsbildning:
Området kommer
att delas upp i fyra
kvarter (B-E på karta)
där fastighetsbildning
kommer ske för ett
antal fastigheter.
Mark för gågator och
lokalgator kommer att
överföras till kommunal
gatufastighet.

Löddeköpinge 77:2 är
idag 12.930 m2.
Cirka 8 700 m2 föreslås
som kvartersmark
för bostäder och
centrumändamål
Cirka 4 280 m2 överförs
till gatumark.
Yta för tredimensionellt
utrymme omfattar cirka
355 m2.

Löddeköpinge 77:11

Är idag planlagd för
bostadsändamål.
Området föreslås
planläggas för
gatumark.

Privatägd mark som
övergår till kommunal
gatufastighet.

60 m2

Löddeköpinge S:9

Är idag planlagt som
gata och föreslås
för samma ändamål
genom denna planen.

Föranleder ingen
fastighetsbildning.

105 m2

flera tredimensionella fastigheter eller bli
gemensamhetsanläggningar.
Tredimensionell detaljplan
Mellan kvarter C och E kommer en underjordisk
körbar yta att förbinda parkeringsanläggningarna
under kommunalt ägd gågata. Detta
avgränsade område regleras i plan genom
detaljplanens användningsgränser. I höjdled
anger höjdangivelse parkeringsfastighetens
begränsning i höjd. Marken ovan denna höjd för
det avgränsade området ingår i den kommunalt
ägda gatufastigheten.
Inom detta avgränsade område kommer
tredimensionellt utrymme (som ingår i
garagefastigheten) att kunna bildas. Det
tredimensionella utrymmet kommer då att
urholka den kommunalt ägda fastigheten
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(gågatan).
Utbyggnad av allmänna anläggningar
Föreslagen utbyggnad innebär ombyggnad av
delar av gatunätet inom området. Huvuddelen av
Centrumvägen, hela Odalvägen och stora delar
av Barsebäcksvägen kommer att byggas om med
ny asfalts- och markbeläggning, planteringar,
belysning med mera.
I samband med grävningsarbeten kommer
ledningsnät för el, bredband, vatten- och avlopp
att läggas om och kompletteras.
Kommunen ansvarar för ombyggnaden av
allmänna anläggningar. Samtliga åtgärder
bekostas av exploatören och kommunen.
Fördelning av kostnader avtalas i till planen
tillhörande exploateringsavtal.
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40:5
fastighetsgränser. Gula ytor avser40:3planerad kvartersmark och gråa93:1>2
ytor kommunal gatumark.
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GA:13
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BOSTAD

LOKAL

LOKAL

BOSTAD

BOSTAD

LOKAL

BOSTAD

+12,6

+11,6

GÅGATA

LOKAL

PARKERING Kv B

Kartan är ritad på underlag hämtat från Kommunens digitala

samt
3d-utrymme
under
kommunal gata.
Fastighetsinformationen
hämtad
från

GA:1

Upphöjd gård

LOKAL

BOSTAD
BOSTAD

LOKAL

Barsebäcksvägen

PARKERING Kv E

TECKENFÖRKLARING GRUNDKARTA

Principsektion
A-A förvilket
kvarter
med olika
fastighetsägande
kartdatabas,
uppdaterats
genom
nymätning avseende i
Principsektion
A-A
för
tredimensionell
förtredimensionell
grundkartan relevanta
markdetaljer.
höjdled samt
detaljplan
för passage under
för2019-12-11.
Kvarter C och E
Kartbilden kontrollerad på plats,
kommunalfastighetsbildning
gågata.

40:1
BOSTAD

Y=119200

BOSTAD
Upphöjd gård

BOSTAD

Centrumvägen

BOSTAD
Y=119100

Y=119000

BOSTAD

93:3

GATA 3
(P1 +11,6 ) (g2)

Passage mellan
p-garage.
Kommunal
gata.

Lantmäteriet, aktuell 2019-01-15.

Koordinatsystem Plan: Sweref 99 13 30, Höjd: RH 2000.

Planförslaget innebär att följande allmänna
Louise Holmgren, mätningsingenjör
anläggningar
nyanläggs/byggs om:
Uppdragsnummer: K2018304.

•
•

TRAKT- KVARTERSTRAKTGRÄNSGRÄNS
utbyggnad/ombyggnad
av VA-nät.
FASTIGHETS- /SAMFÄLLIGHETSGRÄNS
utbyggnad
av
energiförsörjningsledningar/
LEDNINGSRÄTT, GEMENSAMHETSANLÄGGNING
SERVITUT
tele och bredbandskablar.
/ BLÅKLINTEN TRAKT-/KVARTERSTRAKNAMN
• HÖG utbyggnad/ombyggnad
av gata.
REGISTERBETECKNING
servitut väg

7:1 ALT. 1

Högsvägen

GATUNAMN
GRÄNSPUNKT
RUTNÄTSPUNKT

Rättigheter
Inga nya rättigheter kommer att behöva
upprättas till följd av planens innehåll.
Ledningsrätt och servitut
Exploatör bekostar flyttning och ändring av
ledningar som orsakas av exploateringen. Genom
u-område möjliggörs för ledningsdragning.
Löddeköpinge.jpg
Ledningsrätt eller servitut.\Orienteringskarta
behöver upplåtas
för att säkerställa att ledningar får vara kvar.

UTKAST 200514

BOSTADSHUS/UTHUS HUSLIV

BOSTADSHUS/UTHUS TAKKONTUR
SAMHÄLLSFUNKTION
SKÄRMTAK

TRANSFORMATOR
STAKET
HÄCK
SLÄNT
VÄG/GÅNG- OCH CYKELVÄG
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Avser sträcka längs Barsebäcksvägen. Längs
Centrumvägen avses ledningar omförläggas till
kommunal gatumark.
Markarbeten
Vid grävarbeten (exempelvis för ledningsdragning
och schakt inför byggnation) inom området ska
tillsynsmyndigheten kontaktas i god tid
före schaktning påbörjas. Före eventuella
efterbehandlingsåtgärder inleds ska en anmälan
om avhjälpandeåtgärder enligt 28 § förordning
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
inlämnas till tillsynsmyndigheten i god tid (minst
6 veckor).
Anslutningskostnad VA
Anslutningsavgifter ska erläggas vid varje
tidpunkt gällande VA-taxa.
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.
Delar av befintlig privatägd kvartersmark
föreslås bli allmän plats. Kommunen har rätt
att lösa in denna mark enligt PBL 6:13. Om
denna rätt används ska ersättning betalas
till fastighetsägaren. Kommunen har även
en skyldighet att lösa in marken om berörd
fastighetsägare begär detta.

Medverkande tjänstepersoner

Planhandlingarna har tagits fram av planarkitekt
Anders Nilsson (konsult) och planarkitekt Joacim
Dahlberg.
Övriga medverkande:
Exploateringsingenjör: Eric Arnehed, Erika
Persson
VA-ingenjör: Alexandra Malm
Teknisk chef: Thomas Landén
Trafikplanerare: Alf Lundberg
Bygglovsarkitekt: Lena Ahlfors, Mirjam Dowler
Landskapsingenjör: Camilla Persson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör: Elisabeth Kron
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