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

VAD ÄR EN 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.
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.

Denna detaljplan handläggs med ett standardförfarande, se illustration nedan.

POLITISKA BESLUT
Ansökan inkom: ........................................................................................................................ 2020-02-01
Samrådsbeslut: ........................................................................................................................ 2021-06-14
Granskningsbeslut: ................................................................................................................. 2022-08-29
Godkännande planutskott: ................................................................................................... 20xx-xx-xx
Godkännande KS: ..................................................................................................................... 20xx-xx-xx
Antagande KF: ............................................................................................................................ 20xx-xx-xx
Lagakraft: ................................................................................................................................... 20xx-xx-xx

PLANFÖRSLAG
UPPRÄTTAS

PLANBESKED

SAMRÅD

SAMRÅD

GRANSKNING

ÖVERPRÖVNING

BEARBETNING

BEARBETNING

LAGA KRAFT

GRANSKNING

ANTAGANDE

HÄR ÄR VI NU!
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INLEDNING

Sammanlagt föreslås planen ge förutsättningar för
cirka 250-300 bostäder i flerfamiljshus med lokaler
för service och handel i delar av kvarterens bottenvåningar.

DETALJPLANENS SYFTE

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet
pröva lämpligheten för bostäder, centrumfunktioner, underjordiska parkeringsgarage, en ny park
samt gata och gångväg inom planområdet. Syftet
med detaljplanen är även att ge förutsättningar
för en tät och varierad bebyggelse som i skalan är
anpassad för sin omgivning samtidigt som kulturhistoriska värden i befintliga byggnader säkerställs.
Därutöver syftar planen till att mark och bebyggelse
ska kunna hantera dagvatten och skyfall.
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Detaljplanen ersätter ett antal gällande detaljplaner
i området och är tänkt att omvandla det befintliga
kommunhuset till stadskvarter med bostäder och
centrumfunktioner. Därutöver föreslås nuvarande
parkeringsyta norr om kommunhuset att förtätas
med bostäder. Ytterligare tre kvarter söder och
öster om planerat badhus föreslås bebyggas med
bostäder och inslag av centrumfunktioner.
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Parkering föreslås i huvudsak lösas i underjordiska
garage under kvarteren. Därutöver möjliggörs för
allmän parkering längs gatorna i området.

•

Utredning av vägnät (Ramböll 2021-04-23)

•

Historisk inventering av miljöfarlig verksamhet
(Ensucon, 2022-08-08)

HANDLINGAR

PLANFÖRFARANDE

Till detaljplanen finns följande handlingar:
•

Plankarta med bestämmelser, skala 1:1 000

•

Planbeskrivning (denna handling) med
illustrationer

•

Fastighetsförteckning (ej bilagd)

•

Samrådsredogörelse

Övriga handlingar/utredningar:
•

Bullerutredning (Tyréns rev 2022-05-13)

•

Trafikutredning (Tyréns 2021-06-01)

•

VA-utredning (AFRY, 2021-04-12)

•

Trädrapport (GM-Trädvård, 2020-12-16

•

Utredning - Bevarande av källarkonstruktion
(Tyréns , 2020-10-07

•

Skuggstudie (Tengbom, 2021-06-02)

•

Riskutredning (Sweco, 2022-07-08)

Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen
(SFS 2010:900) med standardförfarande. Detaljplanen har utformats enligt Boverkets föreskrifter
(2020:5) om detaljplan och Boverkets allmänna råd
(2020:6) om redovisning av reglering i detaljplan.
Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen (ÖP2010) då området pekas ut för bostadsbebyggelse i översiktsplanen.
Standardförfarande har tillämpats i detta förslag
till detaljplan då det är förenligt med intentionerna
i översiktsplanen och Länsstyrelsens granskningsyttrande. Förslaget antas inte heller påverka allmänintresset negativt utan förslaget bedöms vara
ett positivt tillskott som inte antas medföra någon
betydande miljöpåverkan.

Planförslaget sett från sydväst. Kvarteret där det nuvarande kommunhuset ligger syns
längst ner i bilden.
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AKTUELLT PLANOMRÅDE
LÄGE OCH AREAL

Planområdet ligger i centrala Kävlinge och dess
lokalisering i kommunen framgår av översiktskartan
på sida två.

•

Kävlinge 36:7 (Kävlinge kommun)

•

Lantmannen 12, 13 (Kävlinge kommun)

•

Loet 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 (privat)

•

Loet 19 (Kävlinge kommun)

•

Rangeringen 5 (Kävlinge kommun)

Planområdet omfattar följande fastigheter:

FÖRHÅLLANDE TILL
ANNAN PLANERING OCH
LAGSTIFTNING

•

Exporten 12

•

Hallen 1, 2, 5

•

Kävlinge 36:1, 36:50, 36:51, 36:7

•

Lantmannen 12, 13

•

Loet 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

•

Rangeringen 5

Planområdets storlek är cirka 42 000 m (42 hektar)
stort.
2

PÅGÅENDE MARKANVÄNDNING
En stor del av planområdet utgörs idag av Kävlinge
kommunhus med tillhörande markparkering.
Ytorna norr om markparkeringen (Rangeringen 5)
utgörs idag av byggarbetsplats inför uppförande
av badhus. Norr om Bygdegatan finns ett
obebyggt kvarter som idag används för parkering
(Exporten 12). Söder om Bygdegatan ligger ett
enplanshus som används för föreningsverksamhet
(Lantmannen 12 och 13). Väster om Kansligatan
ligger tre villor från tidigt 1900-tal (kv. Loet).
Mellan villorna och järnvägen finns ett före detta
bangårdsområde som idag har viss naturkaraktär
men är relativt otillgängligt för allmänheten
(Kävlinge 36:1).

PLANER
Översiktsplan
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen
avseende intentionen om att utveckla
centrummiljön i Kävlinge, tillskapa fler bostäder 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 Kävlinge som en del av kommunens ambition
om att förtäta stationsnära lägen med bostäder och
service.

Gällande detaljplan
Aktuellt planområde är planlagt sedan tidigare.
Planområdet omfattar följande detaljplaner:

•

I sydväst, utanför planområdet, finns vårdcentral,
apotek och bibliotek. I anslutning till planområdet i
norr börjar stadsdelen Stationsstaden med blandad
stadsbebyggelse.

Det finns både privat och kommunalt ägda fastigheter inom planområdet.
Exporten 12 (Kävlinge kommun)

•

Hallen 1, 2 (Kävlinge kommun)

•

Hallen 5 (KKB Fastigheter AB)

•

Kävlinge 36:1 (Staten Trafikverket)

•

Kävlinge 36:50, 36:51 (privat)

Detaljplanen avser södra delarna av
Stationsstaden. De berörda delarna som
kommer att ersättas är idag planlagt som
lokalgata och handel med byggvaror. I det
aktuella planförslaget föreslås ytan planläggas
som lokalgata samt kvarter för bostäder.
Genomförandetiden för gällande detaljplan
går ut 2030-06-11. Enligt 14:9 PBL har
fastighetsägare rätt till ersättning av kommunen
ifall detaljplanen ändras eller upphävs före
genomförandetidens utgång. Kävlinge kommun
är markägare inom det aktuella områden och
därför bedöms ändringen inte medföra några
ekonomiska skador för annan fastighetsägare.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN

•

1261-P291 (2015)

•

12-KÄK-526 (1973)
Planförslaget föreslås ersätta två separata
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områden från gällande plan 12-KÄK-526. En
del omfattar industrimark (före detta silon) och
en del med Park respektive Bostad föreslås
ersättas av denna detaljplan med gång- och
cykelväg samt bostad. Genomförandetiden för
gällande detaljplan har gått ut.
•

•

•

8

12-KÄK-184
Planförslaget ersätter 12-KÄK-184 inom två
olika område. Dels Järnvägsområde som
planläggs som Park, dels planlagd gatumark
som ersätts av Lokalgatan i detta planförslag.
Genomförandetiden för gällande detaljplan har
gått ut.
12-KÄK-280 (1948)
Planförslaget ersätter delar av kvarteret
Exporten med Bostäder. Idag är området
planlagt för Småindustriändamål. Inom
kvarteret Lantmannen är marken planlagd för
Bostäder. Det aktuella planförslaget bekräftar
nuvarande användning men anpassas för
föreslagen utbyggnad. Området som avser
Framtidsgatan är planlagd som Gata och
ersätts med Lokalgata i detta planförslag.
Genomförandetiden för gällande detaljplan har
gått ut.
12-KÄK-467 (1970)
Gällande plan 12-KÄK-467 anger mark för
Parkering vid nuvarande parkeringsytor och
föreslås ersättas med användningen Bostäder.
I gällande plan är kvarteret Loet planlagt för
Bostäder vilket kommer bekräftas även i detta
planförslag, dock med nya bestämmelser för
att bland annat reglera kulturmiljövärden.
Övrig mark inom gällande detaljplan är planlagt
som Gata vilket kommer bekräftas med ny
bestämmelse Lokalgata. Genomförandetiden
för gällande detaljplan har gått ut.

•

12-KÄK-514 (1975)
Gällande detaljplan anger Allmänt ändamål
samt Park för de delar som omfattar
kvarteret Hallen 1 (kommunhuset) och del av
Kansligatan. Dessa delar kommer att ersättas av
användningarna Bostäder respektive Lokalgata.
Genomförandetiden för gällande detaljplan har
gått ut.

•

1261-P05/203 (2005)
Gällande detaljplan kommer att ersättas i en
mindre del längs Kansligatans södra del. Det

berörda området avser mark som är utbyggd
som gata men ligger inom kvartersmark för
Bostäder. Denna del kommer att ersättas med
användningen Lokalgata. Genomförandetiden
för gällande detaljplan har gått ut.
Gällande detaljplaner upphör att gälla inom planområdets gränser i samband med att denna detaljplan vinner laga kraft.

Planering i anslutning till området

Norr om aktuellt planområde pågår en större omvandling av Stationsstaden med tillhörande badhus
och kommunhus. Aktuell detaljplan kommer att
utgöra en viktig infart till Stationsstaden och de
funktioner som finns i området.

Tomtindelningar

Det finns ett antal gällande tomtindelningar inom
aktuellt planområde. Gällande tomtindelningar
kommer att upphävas inom planområdets gränser
när den aktuell detaljplan fått laga kraft.

RIKSINTRESSEN
Riksintresse för järnväg

Planområdet ligger inom riksintresse för kommunikation, järnvägsområdet för Västkustbanan och
Godsstråket genom Skåne. Planförslaget innebär att
före detta rangerbangård (numera naturyta) planläggs som parkmark samt att kommunen avser att
förvärva det berörda området från Trafikverket.
Sammantaget bedöms planförslagets genomförande inte medföra någon betydande påverkan på
berörda riksintressen.

KOMMUNALA PLANER OCH PROGRAM
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 delstrategierna Utveckla stadskärnan och Bygg central
småstad är särskilt relevanta för planområdet. För
strategierna nämns att serviceunderlaget stärks
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genom förtätning och att utformningen bör präglas
av tät bebyggelse i tre till fyra våningar med entréer
mot gatan och stor andel lokalyta i bottenvåningar
vid huvudstråk.
Planförslaget bedöms vara i linje med dessa strategier.

Dagvattenpolicy

Kävlinge kommuns dagvattenpolicy beslutades av
Kommunfullmäktige 2016-09-12. Policyn syftar till
att utgöra ett konkret underlag för hur dagvattenfrågorna ska hanteras i kommunen och ansvarsfördelning mellan olika aktörer.
För mer information angående dagvatten i aktuellt
planförslag, läs mer under kapitlet ”Teknisk försörjning - vatten, avlopp och dagvatten”.

Kulturmiljöprogram

I ”Kulturmiljöprogram Kävlinge kommun 2012”
ingår planområdet i delområdet Kävlinge-Österplan.
I beskrivningen ingår särskilt bebyggelsekvarteren
direkt öster om planområdet, längs Framtidsgatan
samt villabebyggelsen mot Kansligatan i planområdets västra del. Kommunhuset samt omkringliggande ytor nämns i beskrivningen men pekas inte
ut med några särskilda värden. Se en mer utförlig
beskrivning av kulturmiljön i avsnittet Kulturmiljö.

åldersfördelning än kommunens övriga orter och
att fördelningen mellan småhus och flerbostadshus samt fördelning av upplåtelseformer är relativt
jämn. Bostadsstrategin lyfter fram behovet av en
varierad bostadsmarknad med olika boendeformer, byggnadsstilar och upplåtelseformer. Det
aktuella förslagen är i linje med bostadsstrategin då
förutsättningar skapas för varierade boende- och
upplåtelseformer.

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. I
strategin anges sju målområden. Bland annat
Hållbara transportlösningar i stadsbyggnadsprojekt
och Utveckla stationsnära lägen. Planförslaget
och områdets centrala läge ger mycket goda
förutsättningar att uppnå dessa målsättningar.

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.
Planområdet ingår som en naturlig och strategisk
del av förtätning i centrum och i det kollektivtrafiknära läget i direkt anslutning till Stationsstaden.

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 Kävlinge redovisas att orten har en jämnare

9

KS 2020/116 • 2022-08-23

AKTUELLT PLANFÖRSLAG

Aktuellt planområde gränsar i öster,PASTEJEN
söder och
väster mot relativt småskaliga bostadskvarter, SALTKÄLLAREN
KÖTTMÄSTAREN
uppförda
främst under första halvan
FRYSENav
1900-talet. Omgivningarna präglas överlag
av en småstadsmässig
bebyggelse med stora
atan
Drömg
bostadskvaliteter. I norr gränsar området mot
den nya stadsdelen Stationsstaden som är under Resenärgatan
uppförande.
Bebyggelsen i Stationsstaden präglas
SALTMÄSTAREN
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gatan
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syftar främst till att skapa gaturum med blandtrafik
där gång- och cykeltrafik prioriteras.
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av en varierad bebyggelse av flerbostadshus i upp
till fem våningar och radhus i två våningar. I direkt
anslutning till aktuellt planområde (norr om kvarter
A och B) uppförs kommunens nya badhus.
Intentionen är att i kvarter B och C, som gränsar
direkt mot Stationsstaden och badhuset,
möjliggöra för något högre bebyggelse med stor
andel lokalyta i bottenvåningar. Kvarteren D och
E som ligger söder om Bygdegatan är tänkt att
ha en mer småskalig karaktär och knyta an till
omkringliggande bebyggelse.
Inom de delar av planområdet som ligger söder om
Bygdegatan finns ett stort antal äldre och större
träd med höga värden. Intentionen är att så stor
andel som möjligt av dessa träd ska bevaras för att
området ska kunna bibehålla sin gröna karaktär.
Planområdets västra del består idag av tidigare
bangårdsmark men som sedan många år är en
öppen yta av naturkaraktär som omgärdas av
vegetation och sly mot rälsområdet i väster och
villaträdgårdar i öster. Intentionen är att förbättra
tillgängligheten och skötseln av området och
ge bättre förutsättningar att nyttja området för
allmänheten att röra sig mellan Stationsstaden och
området vid befintligt bibliotek och vårdcentral.
Sammantaget förväntas utbyggnaden inom
planområdet stärka denna del av centrala Kävlinge
genom fler bostäder och lokalytor samtidigt som

gatumiljön och andra offentliga ytor bidrar till att
länka samman omkringliggande områden.

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 3-5 våningar med möjlighet till högre bebyggelse
i kvarteret närmast badhuset och Kullagatan,
byggnader som ligger nära gatan, lokaler i
bottenplan och täta avstånd mellan entréer.
Kvarter A
Kvarteret A är tänkt att bebyggas med en
bostadsbyggnad i maximalt tre våningar. Kvarteret
ligger närmast spårområdet och har begränsningar
att bebyggas mer i den östra delen. Tanken är
att byggnadens placering ska uppfattas som en
förlängning av befintlig bebyggelsestruktur utmed
Kansligatans västra sida. Idag finns tre större
villor från tidigt 1900-tal som samtliga ligger nära
Kansligatan med större trädgårdar mot väster.
Kvarter B
Kvarteret B skiljer sig från övriga kvarter inom
planområdet. Kvarteret föreslås bebyggas med en
solitärbyggnad innehållande bostäder samt service
i bottenvåningen. En byggnad i upp till ungefär sex
våningar tillåts (beror på vilka våningshöjder som
används). En högre byggnad i detta läge motiveras
av kvarterets strategiska läge i gränsen mellan

F
E
B

A

Planområdet från nordväst med kvarter A i förgrunden. I kvarter B föreslås en högre profilbyggnad
som vänder sig mot platsen runt badhuset i norr.
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Stationsstaden och Södra Stationsstaden samt i
läget framför det nya badhuset. Byggnaden är tänkt
att utgöra ett landmärke i området och markera
denna nod i området öster om järnvägsstationen.
Byggnaden är placerad i direkt anslutning till
badhuset och dess entré- och angöringsytor samt
mot den nya torgbildning som möjliggörs öster om
byggnaden. Byggnaden kan med fördel utformas
som en unik solitärbyggnad med stark arkitektonisk
profil.
Kvarter C
Kvarter C föreslås som ett traditionellt kvarter i
tre till fem våningar. De lägre delarna föreslås i
kvarterets södra del för att minska skuggpåverkan
på befintlig bebyggelse i norr samt optimera
ljusförhållanden på den föreslagna innergården.
Släpp mellan byggnadskropparna har planerats in
av samma anledning. Planbestämmelser möjliggör
centrumfunktioner i det västra husets bottenvåning
mot planerat torg. Generellt för kvarteret gäller
att entréer ska placeras mot gatan och vara
genomgående.
Kvarter D
Förslaget inom Kvarter D innebär en förtätning
av befintlig boendemiljö inom kvarteret
Lantmannen. På de aktuella fastigheterna står
idag en enplansbyggnad som tidigare använts
för kommunal verksamhet och föreningsliv.

Detaljplanen föreslås ge förutsättningar för radhus/
townhousebebyggelse i två till tre våningar. Med
fördel utformas fastigheterna med privata, mindre
trädgårdar mot söder och gemensamma ytor för
bland annat parkering längst ner i söder.
Kvarter E
Kvarteret E (parkeringsplatsen till kommunhuset)
ramas idag in av värdefulla plataner. Föreslagen
bebyggelse är tänkt att anpassas efter de befintliga
träden för att kunna bevara så stor andel av
dessa som möjligt. I kvarteret föreslås friliggande
bostadshus i tre våningar som placeras i linje med
omkringliggande gator med en öppen gårdsyta i
kvarterets mitt. Bebyggelsen och dess placering
är tänkt att knyta an till befintlig struktur och
skala i befintligt kvarter i öster. Med fördel kan
bebyggelsen i kvarteret utformas med lägenheter
med egna entréer mot gatan.
Kvarter F
Kvarteret F utgörs av nuvarande kommunhus
med tillhörande entréytor i norr och parkytor i
söder. Åt öster och väster omges dagens byggnad
av gräsbeklädd förgårdsmark och trädrader mot
Kansligatan och Framtidsgatan. Kommunhuset
utgörs av en byggnad i två våningar från tidigt
1970-tal som byggts till i omgångar - senast med
en tredje våning i några delar. Under stora delar
av byggnaden finns källare med arkiv, förråd, olika

B
D
C

Kvarter C i förgrunden föreslås som ett delvis slutet kvarter med bebyggelse i upp till fem våningar.
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B
C

E
F
D

F

Kvarter D, E och F sett från sydöst. Kvarter D föreslås för radhus/townhouses med trädgårdar
mot söder. I kvarter E föreslås friliggande flerbostadshus grupperade runt en grön innergård med
bevarade plataner.

E

F

Kvarteret F mot Kansligatan i förgrunden och Kvarngatan till höger. Platsbildning mot Kvarngatan
och förgårdar under bevarade lindar längs Kansligatan.
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former av lokaler samt skyddsrum. Byggnaden
består huvudsakligen av brunt tegel.
Planförslaget innebär att kommunhusbyggnaden
rivs och ersätts av två nya byggnadskvarter för
bostäder. Bebyggelsen föreslås placeras i princip
i samma läge som dagens byggnad. Det vill säga i
linje med omkringliggande gator med gemensamt
gårdsrum på kvarterets insida. I söder där
byggnaden idag öppnar upp sig i en H-form föreslås
ny bebyggelse sluta kvarteret och placeras något
längre söderut mot Kvarngatan. Planförslaget
möjliggör för bebyggelse från tre till fem våningar
mot en ny torgbildning längs Kvarngatan.
I samband med detaljplanearbetet har
förutsättningarna för bevarande av befintlig källare
till kommunhuset utretts. Utredningen visar på
goda förutsättningar att bevara källaren och bygga
nya bostadsvåningar ovan mark. Begränsningar för
detta alternativ är att ny bebyggelsen ovan mark
troligen kräver träkonstruktion eller annan lätt
konstruktion om bebyggelse ska vara tre våningar.
Detaljplanekartan och dess bestämmelser möjliggör
för såväl bevarande av källare som rivning av
denna. Rivning av källare skulle innebära en
större frihet i val av konstruktion, material och
planlösningar.

Kvarter G
Inom kvarteret Loet (väster om Kansligatan)
ligger idag tre äldre och välbevarade villor med
kulturhistoriskt värde. Till respektive villa hör större
trädgårdar med äldre, storvuxen vegetation. Det är
av stort värde för såväl de enskilda fastigheterna
som för områdets helhetsintryck att dessa miljöer
kan bevaras. Plankartans bestämmelser reglerar
utbyggnadsmöjligheter på respektive fastighet och
därutöver möjligheterna till om- och tillbyggnad
genom varsamhetsbestämmelser. Kommunen
kommer inför antagandeskedet att utreda och
ytterliga specificera planbestämmelsen kopplat till
varsamhet.
Utformning av gator och mark
Gator
Samtliga gator inom planområdet föreslås byggas
om men behålla sin nuvarande sträckning.
Kansligatan är tänkt att förstärkas för gående som
rör sig mellan Kvarngatan och Stationsstaden/
järnvägsstationen. Idag finns en bred trottoar längs
västra sidan. Denna kompletteras med trottoar
även längs den östra sidan. Längre norrut längs
Kansligatan fortsätter planerad trottoar längs
gatans östra sida. För att även fortsättningsvis göra
det möjligt för cyklister att färdas längs gatan i båda
riktningarna utreds att genomföra en cykelgata. För
biltrafik kommer gatan även fortsättningsvis vara
enkelriktad.

Gatorna inom planområdet föreslås behålla sin grönskande karaktär där gaturummet kan stärkas med ny
bebyggelse och bostäder eller lokaler i bottenvåningen.
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Framtidsgatan föreslås behålla sin nuvarande
sektion med dubberiktad köryta för bilar och
trottoarer längs gatans båda sidor. Gatan föreslås
kompletteras med separat gång- och cykelbana för
att stärka gatan för cyklister mellan Kvarngatan och
Stationsstaden/järnvägsstationen.
Bygdegatan föreslås som en trädkantad gata med
bebyggelse i direkt anslutning till gatan i den norra
delen och förgårdsmark mot föreslagna bostäder
längs gatans södra del. Även längs denna sträckning
föreslås en komplettering med separat gång- och
cykelbana.
Platser
Mot Kvarngatan, vid Kullagatan och i områdets
norra del utmed Framtidsgatan föreslås mindre
platsbildningar med markbeläggning av hög kvalitet,
vegetation och sittmöjligheter. Bebyggelsen som
ligger intill allmän platsmark TORG föreslås med
lokaler i bottenvåningarna.

bebyggelsestruktur från tidigt 1900-tal fram till idag.
Inom själva planområdet är karaktären grönskande
och befintlig bebyggelse i form av nuvarande
kommunhus har en anpassad skala gentemot sin
omgivning.
En bärande idé för utvecklingen av aktuellt
planområde är att behålla den småskaliga
och grönskande karaktären. Därav regleras
bebyggelsens placering och volym för att smälta in
och förstärka det som idag upplevs som kvaliteter
i området. De förutsättningar som detaljplanen
ger bedöms därför ha en liten påverkan på
omgivningen ur stadsbildssynpunkt.

Parker
Befintliga naturområde i planområdets västra del
vid den förre detta rangerbangården föreslås som
nytt grönstråk med en mer parkliknande karaktär
med trädplantering och gångvägar.

Inom kvarter B, i övergångszonen mellan
Stationsstadens generellt högre bebyggelse och
Södra Stationsstadens mer småskaliga bebyggelse,
föreslås en högre solitärbyggnad. Byggnaden
bedöms genom sin avvikande höjd på som högst
cirka 20 meter påverka stadsbilden. Byggnaden är
tänkt att bli ett landmärke som markerar denna
strategiska plats i centrala Kävlinge. Den historiska
kopplingen är också tydlig då byggnaden föreslås i
samma läge som den numera rivna silobyggnaden
som med en höjd på 30 meter utgjorde ett markant
landmärke i Kävlinge.

Stads- och landskapsbild
Planområdet omgärdas av en relativt småskalig

Inom kvarter F längs Kvarngatan och intill allmän
platsmark TORG finns även en byggrätt med 21

Vy från Framtidsgatan söderut som visar hur föreslagen bebyggelse i placering och skalan
anpassats efter omgivningens relativt småskaliga bebyggelse.
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meter i nockhöjd. Denna byggrätt har även en
bestämmelse om minsta takvinkel vilket gör att
byggnaden kommer upplevas som lägre. De högre
byggnadskropparna här motiveras av läget intill
Kvarngatan och det relativt storskaliga gaturum
som det placeras i.

P1 - Parkering under mark
Yta som möjliggör att parkering under mark kan
utgöra en självständig användning inom kvartsmark.

MOTIV TILL DETALJPLANENS REGLERING

träd1 - Träd får endast fällas om det är sjukt eller
utgör en säkerhetsrisk
Reglerar de värdefulla träden längs Kullagatan,
Kansligatan och Framtidsgatan och att dessa ska
finnas kvar såvida de inte blir sjuka eller utgör en
säkerhetsrisk.

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

Användning av mark och vatten (allmän plats)
GATA1 - Lokalgata
Gata avsedd främst för trafik som har sitt mål vid
gatan. Tillåter alla trafikslag.
GATA2 - Gångfartsgata
Gata avsedd främst för gångtrafik. Alla trafikslag tillåts med låg hastighet och prioritering av
gående.
GCVÄG - Gång- och cykelväg
Yta som är avsedd endast för cykel- och mopedtrafik samt gående.
PARK - Park
Ytor med klippt gräs, gångstigar, planterade träd
och annan vegetation.
TORG - Torg
Yta som är avsedd för vistelse och entrézon till
lokaler i anslutning till torget. Huvudsakligen
hårdgjord yta med trädplantering.
Användning av mark och vatten
(kvartersmark)
B - Bostäder
Yta för olika former av boende av varaktig karaktär.
C - Centrum
Ytan medger verksamheter som handel, service
och samlingslokaler och andra verksamheter
som bör ligga centralt eller vara lätta att nå. Begränsade till kvartersmark intill allmän platsmark
TORG.
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Egenskapsbestämmelser för allmän plats

gc-väg1 - Gång- och cykelväg
Separat gång- och cykelväg ska finnas längs en av
gatans sidor.
gång - Gångväg
Gångväg ska anläggas inom parkområdet.
Begränsning av markens utnyttjande
Prickmark - Marken får inte förses med byggnad
Beteckningen innebär att inga byggnader får
placeras på marken. Marken får användas för biloch cykelparkering.
Korsmark - Marken får endast förses med komplementbyggnader med en högsta byggnadshöjd om
3,0 meter med undantag för garage under mark.
Balkonger får kraga ut 1,5 meter från fasadliv.
Komplementbyggnader såsom förråd, miljöhus
och garage får uppföras på marken. Bestämmelsen tydliggör även att balkonger får kraga ut en
viss sträcka över korsmarken.
Höjd på byggnadsverk
h1 - h5 - Högsta byggnadshöjd i meter
Bestämmelsen reglerar avståndet från markplanet till skärningen mellan fasadplanet och ett
takplan med 45 graders lutning.
h6 - h14 - Högsta nockhöjd i meter
Nockhöjden anger takkonstruktionens högsta punkt.
Därutöver får skorstenar och ventilationstrummor
sticka upp.
Markens anordnande och vegetation
n1 - Parkerings ska placeras i garage under kvartersmark undantaget parkering för rörelsehindrade
och besökare
Bestämmelsen syftar till att möjliggöra parkering
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under mark samt säkerställa att gårdsytorna inte
upptas av större parkeringsytor.

n2- Träd får endast fällas om det är sjukt eller utgör
en säkerhetsrisk
Reglerar de värdefulla träden i kvarter E och att
dessa ska finnas kvar såvida de inte blir sjuka eller
utgör en säkerhetsrisk.

Skydd mot störningar
m1 - För bostäder ska minst en gemensam uteplats
som inte överskrider 50 dBA ekvivalent ljudnivå
samt 70 dBA maximal ljudnivå anordnas inom användningsområdet
Planbestämmelsen syftar till att säkerställa att det
behöver anordnas åtgärder för att uppnå gällande
riktvärden för uteplats inom två av kvarteren.

Friskluftsintag på byggnader ska placeras på skyddad sida (riktas bort från järnvägen) eller på tak
(gäller de nya byggnader som ligger inom 150 meter
från närmsta spårmitt)
Utrymningsmöjligheter ska finnas på skyddad sida
i riktning bort från järnvägen (gäller de nya byggnader som ligger inom 150 meter från närmsta
spårmitt)
Planbestämmelserna syftar till att reglera lämpliga
skyddsåtgärder i förhållande till den närliggande
järnvägen.

Stängsel, utfart och annan utgång
Utfartsförbud

Planbestämmelsen omöjliggör in- och utfart till
torg och platsbildningar längs Framtidsgatan och
Kansligatan.

Takvinkel

upplevas som en tvåvåningsbyggnad med indragen
tredje våning. Bestämmelsen tillämpas i det fall
byggnaden utformas med indragen våning istället
för sadeltak.

Balkong får maximalt skjuta ut 0,5 meter över allmän platsmark med en lägsta frihöjd på 3,0 meter
Bestämmelsen
Huvudentréer till huvudbyggnad för bostäder och
lokaler ska vetta mot allmän platsmark. Gäller ej för
kvartersmark som vetter direkt mot allmän platsmark TORG.

Generell bestämmelse som 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.
Bestämmelsen gäller inte för kvartersmark i anslutning till TORG då lokalerna ska kunna gå att planera
mer fritt.

Takkupor, frontespiser och hisschakt tillåts utöver
angiven byggnadshöjd med en maximal utbredning
av hälften av fasadens längd.

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 hälften av fasadens längd.

Färdigt golv i markplan för bostäder ska vara minst
30 centimeter högre än intilliggande allmän platsmark. Färdigt golv i huvudentré får ha samma höjd
som intilliggande allmän platsmark.

Generell planbestämmelse som gäller inom hela
planområdet och säkerställer skydd mot översvämning av bostäder belägna i byggnaders bottenvåningar.

o1- Minsta takvinkel för bostadshus är 30 grader
o2- Minsta takvinkel för bostadshus är 40 grader

Planbestämmelsen syftar till att säkerställa en viss
minsta takvinkel inom ett område där det är viktigt
med sadeltak med hänsyn till omkringliggande
bostadsområden.

Utformning
f1 - Tredje våning får uppföras med ett minsta indrag på två meter från fasadkant mot gata.

Varsamhet
k1 - Byggnadens karaktärsdrag vad gäller volym,
proportioner, indelning, material och materialbehandling, färgsättning samt detaljeringsnivå ska
bibehållas.

Planbestämmelsen syftar till att säkerställa att befintliga villor från tidigt 1900-tal bibehåller sitt nuvarande uttryck som i huvudsak utgör byggnadernas
originalutformning.

Planbestämmelsen syftar till att säkerställa tillräckligt indrag från gatan för att byggnaden ska
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Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för nybyggnation av bostadshus förrän marken har sanerats till känslig
markanvändning (KM)
Ändrad lovplikt
a1 - Marklov krävs även för trädfällning

Syftet med bestämmelsen är att bevara trädraden
av plataner inom kvarteret. Det viktigaste är att
trädraden som helhet kan bevaras även om enstaka
träd kan behöva fällas på grund av dåligt skick eller
för att möjliggöra passage genom kvarteret.
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH
FÖRÄNDRINGAR
NATUR OCH VATTEN
Topografi

Huvuddelen av området upplevs som platt och
har en svag lutning åt sydväst. Högsta punkt i den
nordöstra delen är cirka +12,5 meter och lägsta
punkt i den sydöstra delen är cirka +10,8 meter.
Den västra delen som består av naturytor och före
detta bangårdsområde ligger på höjden cirka +17
meter. Denna del är terrasserad och marken har en
höjdskillnad på cirka 4 till 6 meter till villaträdgårdar
i den östra delen och området runt biblioteket i den
södra delen. Relativt branta slänter tar upp denna
höjdskillnad. Ytterligare någon meter ovanför i
väster ligger själva spårområdet.

Befintlig mindre park/plats längs Kvarngatan.

Natur, park och vegetation

Marken inom planområdet består idag
huvudsakligen av hårdgjorda ytor i form av gator,
parkeringsytor och kvarteret som är bebyggt med
nuvarande kommunhus. Park och naturytor inom
planområdet består dels av en mindre parkyta med
gräs och storvuxna träd samt mindre prydnadsträd
ut mot Kvarngatan, dels av naturområde längs
spårområdet med högt gräs och vegetation i form
av enstaka träd och sly.

Område med naturkaraktär som föreslås få en mer
parkliknande utformning och ökad tillgänglighet.

Trots många hårdgjorda ytor upplevs aktuellt
planområde som en grön och lummig miljö. Till stor
del beror detta på rikligt med trädplanteringar samt
trädgårdsvegetation till äldre bostadsfastigheter.
Områdets gröna och lummiga karaktär föreslås
behållas och utvecklas i de offentliga rummen
där intentionen är att bevara så många träd som
möjligt. Inom kvarteren ges förutsättningar för
grönskande innergårdar och trädplantering som
ytterligare kan förstärka dagens gröna karaktär.
Träd och grönska
En trädinventering med fokus på bedömning av förutsättningarna för att spara träd och skydd av träd
i byggprocessen har tagits fram (Trädrapport 2020,
GM Trädvård 2020-12-16). I inventeringen ingår
även åtgärdsförslag till samtliga inventerade träd.

Befintliga trädgårdar som stärker den lummiga
karaktären inom aktuellt planområde.

Trädbeståndet inom utredningsområdet består av
totalt 74 träd:
• 28 lindar
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•
•
•
•

24 plataner
11 körsbärsträd
9 prydnadsaplar
2 silverlönnar

Befintligt trädbestånd bedöms överlag ha en
god vitalitet trots att flera av träden har tuffa
förhållanden med hårdgjorda ytor omkring.
Detta innebär begränsade ytor för träden att ta
upp vatten och näring på. De flesta av träden
står i trädrader på över fem träd och har både
uppnått ålder och stamdiameter för att klassas
som biotopsskyddad. Samtliga trädrader inom
området avses bevaras även om enstaka träd kan
behöva ersättas av samma trädsort. Om denna
förutsättning skulle ändras och flera träd behöver
tas bort kommer dispens att sökas för detta enligt
ordningen för biotopskyddade miljöer.
I inventeringen har bedömningen gjorts utifrån fem
delområden med följande inbördes förutsättningar
och rekommendationer. Kommunens intention är

att så långt möjligt följa de rekommendationer som
pekas ut i inventeringen.
Område 1
I området finns sju stora och gamla lindar med
mycket högt bevarandevärde. Då träden inte ligger
i direkt anslutning till de föreslagna byggnaderna
rekommenderas att samtliga träd bevaras.
Borttagning av enstaka träd i trädrader är ej att
rekommendera. Då träden växer i en trädrad kan
man förutsätta att trädens rötter är sammanväxta
vilket kan medföra att ingrepp på enstaka träd i
trädraden kan ha en betydande inverkan på de
övriga träden i raden. I området står även två äldre
prydnadsaplar som klassats ha ett högt bevarande
värde, dessa kan vara värda att spara om möjlighet
finns.
Område 2a och 2b
I område 2a och 2b finns två trädrader av lindar
som står på ömse sidor om kommunhuset i
nordsydlig riktning. Träden i både område 2a och

PARK

Föreslagen grönstruktur inom planområdet. En stor del av strukturen består av grönskande innergårdar
och allmän park i väster. Gula cirklar visar särskilt viktiga trädrader att bevara. Gula ovaler visar befintliga
vegetationskanter som ramar in offentliga rum och har stort värde för områdets gröna karaktär.
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2b klassas som äldre men ej fullvuxna. Träden
klassas till att ha ett mycket högt bevarande värde.
För träden rekommenderas knuthamling för att
minska kronomfånget och möjliggöra bebyggelsen
enligt föreslagen utbyggnad. Då träden knuthamlas
minskas kronan och grävning kan ske innanför den
tidigare droppzonen. I utredningen rekommenderas
att nuvarande gräszoner bibehålls i syfte att stärka
förutsättningarna för träden.
Område 3
Inom område 3 finns idag sju körsbärsträd. Träden
klassas i inventeringen som bevarandevärda men
har inget högre bevarandevärde. Vitaliteten bedöms
som dålig på många av träden. Utredningen
rekommenderar träden avverkas och ersätts med
nya träd.
Område 4a och 4b
I område 4a och 4b finns tolv plataner. Tio av träden
klassas som äldre men ej fullvuxna. Vitaliteten är
överlag god på träden i områdena. Bevarandevärdet
klassas som stort bevarandevärde på alla träden
förutom trädnummer 17 i inventeringen (norr om
korsningen av Kullagatan och Framtidsgatan) som
klassas till att ha ett mycket stort bevarandevärde.
Bebyggelsens föreslagna placering innebär att
den hamnar relativt tätt inpå befintliga träd. Även
i denna del rekommenderas knuthamling för att
minska kronomfång och droppzon.

Schematisk redovisning av trädbestånd grupperade i
delområden enligt trädinventeringen.

Område 5
I område 5 står nio plataner. Träden står i en smal
planteringsremsa mellan parkeringarna framför
kommunhuset. Träden klassas som äldre men ej
fullvuxna. Träden bedöms ha en måttlig vitalitet
men några träd visar tecken på dålig vitalitet.
Bevarandevärdet bedöms till stort bevarandevärde.
Träden står idag omgärdade av asfalterade ytor.
Föreslagen utbyggnad innebär att livsbetingelserna
för dessa träd kan stärkas genom förbättrade
markytor (gräs) och att träden kan knuthamlas.
Huvuddelen av träden står inom kommunal
mark och har därigenom goda förutsättningar
att bevaras. För plataner inom kvarter E föreslås i
planbestämmelser att marklov krävs för fällning av
träd.

Fullvuxen platan i korsningen av Framtidsgatan och
Kullagatan med mycket stort bevarandevärde.
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BEBYGGELSE
Befintlig bebyggelse

Bebyggelsen inom planområdet består främst
av Kävlinge kommunhus, ursprungligen uppförd
under 1969 och sedan påbyggd under 1970-talet
och 2000-talet. Byggnaden föreslås att rivas. Inom
kvarter D finns idag en enplansbyggnad av tegel
som nyttjas för föreningsliv. Byggnaden avses att
rivas. Väster om Kansligatan ligger tre välbevarade
villor från tidigt 1900-tal. För vidare beskrivning
se under avsnittet Kulturmiljö. Omkringliggande
bebyggelse består i söder av villor och småskaliga
flerbostadshus i stadsdelen Nya staden, utbyggd
under tidigt 1900-tal och framåt. Väster om
Kansligatan finns två flerbostadshus i tre våningar
uppförda under 2000-talet. Norr om planområdet
ligger en nyligen uppförd fyravåningsbyggnad
för äldreboende/vårdboende. Vidare norrut är
delar av Stationsstaden utbyggd eller planerad
för radhus och blandade stadskvarter med främst
flerbostadshus.

Planerat nytt badhus norr om planområdet.

Bostadsbebyggelse längs Framtidsgatans östra sida.

Karaktäristisk sadeltaksbebyggelse i tegel söder om
Kvarngatan samt nya kv. Kilen i fyra våningar.

Befintlig bebyggelse direkt väster om Kansligatan.
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Fyravåningshus som gränsar i norr till kvarter C.

Karaktäristisk bebyggelse för omkringliggande
områden i öster.
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Skyddsrum

I kommunhusets källare finns idag tre skyddsrum
med sammanlagt 309 platser. Byggnaden föreslås
rivas. Frågan om skyddsrummen ska ligga kvar likt
idag, byggas om i samma kvarter eller ersättas i nytt
läge kommer att utredas vidare i planprocessen.
Hanteringen kommer ske enligt de särskilda regler
och rutiner som utfärdats av MSB (Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap). Förutsättningarna
för skyddsrummen och källarplanets konstruktion
har översiktligt utretts och beskrivits i
särskild utredning (Utredning - Bevarande av
källarkonstruktion, Tyréns , 2020-10-07

Samhällsservice

I närområdet finns såväl skolor för årskurs F-9 samt
diverse förskolor. I direkt anslutning i väster finns
Kävlinges vårdcentral och apotek. I norr kommer
nytt bibliotek finnas i planerat kommunhus vid
stationen. I anslutning till stationen, på den östra
sidan, planeras för viss kommersiell närservice.
Planområdet är centralt placerat i Kävlinge i nära
anslutning till ortens centrum runt Mårtensgatan.
I centrum väster om spåren samt i Stationsstaden
finns diverse större livsmedelsbutiker.
Inom planområdet ges förutsättningar för lokaler
i bottenvåningar inom kvarter mot Kvarngatan
och Framtidsgatan. Sannolikt kommer det i dessa
lokaler bli kommersiell och kvartersnära service
som exempelvis mindre livsmedelsbutik, frisör,
pizzeria, café och liknande verksamheter.

Tillgänglighet
Planområdet ska utformas på ett sådant sätt att
det blir tillgängligt även för personer med nedsatt
rörelseförmåga.

Lek och rekreation

Inom planområdet saknas idag lekplatser och
egentliga ytor för rekreation. Särskilda lekytor
planeras på offentliga ytor inom planområdet.
Inom avstånd på 300-500 meter ligger
sammanhängande rekreations-och grönytor längs
Kävlingeån och Folkets park. På samma avstånd,
inom Stationsstaden i norr, planeras för en större
stadspark som kommer att innehålla ytor för
lek och rekreation. Inom planområdet kommer
förutsättningar ges för en mer parkliknande grönyta
väster om spårområdet. Parken är tänkt som
grönstråk med gångvägar och trädplantering.

GATOR OCH TRAFIK
Sammanfattning

En trafikutredning har tagits fram för området
(Trafikutredning Hallen 1 m.fl. Tyréns 2020-09-18).
I utredningen beskrivs förutsättningar och förslag
för gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik, biltrafik och
parkering inom planområdet. Ytterligare en studie
har tagits fram som analyserar framtida trafik inom
planområdet i förhållande till nutida och framtida
trafik även i omkringliggande områden (Utredning av
vägnät Södra Stationsstaden, Ramböll 2021-04-23).
Föreslagna trafik- och parkeringslösningar tar
utgångspunkt i dessa utredningar. Samtidigt är
den slutliga utformningen av gator inom området
inte fastställd av kommunen. Under den fortsatta
planprocessen kommer fortsatt frågor kring gators
utformning och mer detaljerade funktion att
utredas. Till exempel vilken av gatorna i nordsydlig
riktning som ska vara huvudcykelstråk.
De användningsytor som anges i
plankartan bedöms dock rymma flera olika
utformningsalternativ samtidigt som den bärande
idén om levande gatumiljöer och prioritet för
gående- och cyklister kan behållas.
Områdets alstring av trafik förväntas inte ge
några komplikationer på kapaciteten på gatunätet
då antalet fordon är normalt i förhållande till
föreslagen utbyggnad. Förväntad trafikalstring
bedöms inte ge upphov till särskilt bullerskyddande
åtgärder.
Dagens gatunät kommer i huvudsak att behållas
i sin nuvarande sträckning. Det som kommer att
förändras är utformning av gator med höjd prioritet
för gående och cyklister.
Avseende parkering finns det goda möjligheter att
skapa ett område med lågt bilinnehav och minskat
behov av bil. Utifrån platsens kollektivtrafiknära läge
bedöms parkeringsbehovet inom planen ligga i ett
spann om 211-235 bilplatser beroende på mängden
mobilitetsåtgärder som implementeras i området.
Inom planområdet bedöms det även finnas goda
förutsättningar för att samnyttja parkeringsplatser
mellan bostäder och handel.

Gång- och cykeltrafik

Idag finns särskild gång- och cykelbana från
Bygdegatans västra del och vidare nordväst
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mot Bangatan och Stationen samt under spåren
mot centrala delarna runt Mårtensgatan. Längs
Kansligatan finns separat gång- och cykelväg som
idag håller låg standard. Längs Kvarngatan går ett
av Kävlinges huvudcykelstråk. Övrig cykeltrafik
sker integrerat med biltrafik inom planområdet.
Gångtrafik sker längs trottoarer runt huvuddelen av
kvarteren.
Överlag ska förutsättningarna för en gen, trygg
och säker gång- och cykeltrafik stärkas inom
planområdet. I nord-sydlig riktning innebär det att
Framtidsgatan alternativt Kansligatan utformas med
separat cykelfält. Även Bygdegatan kan få separat
cykelfält. Fortsatt utredningsarbete kommer visa
hur och på vilket sätt cykelnätet kan integreras på
bästa sätt i området.

En mindre lokalgata (återvändsgata) föreslås
i Kansligatans förlängning för att möjliggöra
anslutning till planerade bostadskvarter samt
passage för främst gående och cyklister vidare
norrut mot parkerings- och entréytor vid badhuset.
Kullagatan (delen inom planområdet norr om
befintligt kommunhus) föreslås som gångfartsgata
och utformas som en mindre platsbildning.
Lyckliga gatan föreslås breddas söderut och behålla
nuvarande funktion som gångfartsgata.

Gångtrafik föreslås längs särskilda gångytor eller
trottoarer längs med kvarterens sidor.
I den föreslagna parken föreslås ett eller flera enkla
och naturlikt utformade gångstråk som förbinder
delarna norr och söder om parken. Koppling från
parkens södra del mot Kansligatan är även möjlig.

Sektion Kansligatan med föreslagen cykelgata.

Kollektivtrafik

Inom planområdet finns inga busshållplatser eller
förbipasserande kollektivtrafik. Planområdet ligger
i mycket nära anslutning till Kävlinge station med
tågförbindelse samt busshållplats för samtliga
regionbussar som trafikerar Kävlinge. Avståndet
till stationsområdet är cirka 300-500 meter från
planområdets norra respektive södra del.

Biltrafik och gatunät

Huvuddelen av gatorna inom planområdet planeras
som lokalgator mellan det större huvudgatunätet.
Kansligatan och Framtidsgatan ansluter från
huvudgatan Kvarngatan i söder. Framtidsgatan
föreslås få en utformning något mer anpassad för
genomfartstrafik än Kansligatan då gatan förbinder
Kvarngatan med badhuset i norr och Stationsstaden
vidare norrut. Längs Framtidsgatan möjliggörs för
dubbelriktad trafik och eventuellt separat cykelfält.
Kansligatan föreslås som enkelriktad för bilar i
norrgående riktning och eventuellt som cykelgata.
Bygdegatan föreslås som enkelriktad i östergående
riktning i sin västra del. Östra delen av gatan
föreslås dubbelriktad.
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Sektion Framtidsgatan med separat gång- och
cykelbana.

Sektion Bygdegatan med separat gång- och cykelbana.
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Parkering

parkeringsplatser för bil och 640 parkeringsplatser
för cykel. Parkeringsbehovet är beräknat utifrån att
området ligger i zon A enligt kommunens riktlinjer.

Bilparkering
Inom planområdet föreslås markparkering för
boende i kvarter A och D inom samma kvarter
som bostaden. Inom främst kvarter C, E och även F
finns möjlighet till underjordiska parkeringsgarage.
Sammanlagt utrymme i de tre kvarteren bedöms
rymma parkeringsbehovet med god marginal vid
en full utbyggnad av planområdet. Inom kvarter E
möjliggörs endast för parkering med krav på hög
tillgänglighet. Övrig boendeparkering föreslås ske i
parkeringsgarage inom något av kvarteren B, C eller
F.

Eftersom området ligger i ett mycket
kollektivtrafiknära läge med både god tillgång
till regionbusstrafik och regional- och nationell
tågtrafik bedöms förutsättningarna för ett lägre
bilägande och bilanvändande inom området som
goda. Inom Kävlinge tätort finns även majoriteten
av service som används på daglig basis så som
förskola, skola, vårdcentral, matvarubutiker med
mera. Denna service ligger i majoriteten av fallen
inom rimligt gång- och cykelavstånd vilket stärker
förutsättningarna för ett lågt bilägande och
bilanvändande i området.

Enligt kommunens riktlinjer för planering
av parkering uppgår det sammantagna
parkeringsbehovet inom planområdet till cirka 235

a
Lycklig

Befintligt
gång- och cykelstråk

P
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gatan
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Kvarngatan

Trafikstruktur för motortrafik. Kvarngatan i söder som huvudgata med Framtidsgatan och Fridhemsgatan som
huvudstråk genom området. Bygdegatan och Kullagatan som mindre tvärgator i öst-västlig riktning. Kansligatan
som enkelriktad norrut och Kullagatans västra del och Lyckliga gatan som gångfartsgator.
Stora ”P” visar parkering under mark i kvarter och små ”P” visar möjliga lägen för markparkering.

25

KS 2020/116 • 2022-08-23

Enligt kommunens riktlinjer måste boende kunna
nå sin parkeringsplats inom 400 meter. I detta
fall innebär det att parkeringen för boende kan
placeras i stort sett var som helst inom planområdet
och fortfarande uppfylla detta krav.
Inom planområdet bedöms det vara möjligt att
reducera antalet parkeringsplatser genom att
samnyttja parkeringsplatserna mellan bostäderna
och centrumfunktioner. För att samnyttjan ska
kunna ske måste parkeringen ske i samlade och
öppna anläggningar. Att samla parkeringen i till
exempel underjordiska parkeringsgarage ger
även positiva effekter på stadsmiljön. I de fall all
parkering kan samnyttjas fullt ut kan behovet
reduceras till cirka 180 bilplatser.

som flerbostadshusen, enbostadshus, LSS-boende,
vårdcentral och bibliotek.
Sammantaget beräknas bostäder och verksamheter
i de föreslagna kvarteren alstra cirka 400 nya
fordon per dygn. Detta bedöms som fullt normalt i
förhållande till utbyggnaden och även relativt lågt
med hänsyn till det kollektivtrafiknära läget och
därigenom ett minskat behov av bilanvändning.

Med utgångspunkt i att området bedöms ha goda
förutsättningar för ett minskat bilägande och
behov av att använda bil bedöms det vara möjligt
att reducera antalet parkeringsplatser genom
mobilitetsåtgärder. Dessa åtgärder kan till exempel
innebära att det ges möjlighet till medlemskap
i bilpooler, tillgång till cykelpool, tillgång till
leveransboxar med mera.
Cykelparkering
Cykelparkering för boende förutsätts hanteras
inom respektive kvarter. Inom kommunala ytor som
gator och torg föreslås cykelparkering i anslutning
till särskilda målpunkter, till exempel lokaler mot
Kvarngatan och Framtidsgatan.

Befintliga trafikflöden längs Kvarngatan, Kansligatan
och Framtidsgatan (f/d avser fordon/dygn).

Konsekvenser av trafiken

Trafikflöden
Den framtida trafiksituationen påverkas dels av
den föreslagna utbyggnaden inom planområdet,
dels trafikalstringen från övriga Stationsstaden
(utbyggnadsområdena norr om planområdet).
Mängden trafik som bedöms alstras har beräknats
med hjälp av RVU Skåne 2018 samt med hjälp
av Trafikverkets alstringsverktyg. Beräkningarna
har bland annat tagit hänsyn till det mycket
stationsnära läget.
Trafiken på de gator som bedöms ha
genomfartstrafik, det vill säga Kvarngatan
och Västra Långgatan, har räknats upp med
Trafikverkets uppräkningstal till år 2040.
Redovisat ÅDT (årsdygnstrafik) infattar även trafik
till den befintliga och kvarstående bebyggelsen så
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Framtida trafikflöden längs gatorna i och runt
planområdet (f/d avser fordon/dygn). Inom kvarteren
visas hur mycket biltrafik respektive kvarter beräknas
alstra.
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KULTURMILJÖ
I ”Kulturmiljöprogram Kävlinge kommun 2012”
ingår planområdet i delområdet Kävlinge-Österplan.
I beskrivningen ingår särskilt bebyggelsekvarteren
direkt öster om planområdet, längs Framtidsgatan
samt villabebyggelsen mot Kansligatan i
planområdets västra del. Kommunhuset samt
omkringliggande ytor nämns i beskrivningen men
pekas inte ut med några särskilda värden.
Områdets norra delar har tidigare bestått av
verksamhets/industribyggnader av olika slag.
Gränsen för industriområdet har tidigare gått i
Bygdegatan. Samtliga byggnader är idag rivna.
Bland annat den tidigare spannmålssilon som var
ett karakteristiskt landmärke i Kävlinge.
Planområdet gränsar i öster mot bostadsbebyggelse
uppförd under mitten av 1900-talet. Bebyggelsen
består av 2-3 våningshus tegelhus med sadeltak.
Kvarteret för det nuvarande kommunhuset har
ingått sedan lång tid i stadsplaner för allmänt
ändamål. Dagens byggnad är från 1969 och
därefter påbyggd under olika perioder fram till
idag. Byggnaden är karaktäristisk från sin tid och
i sin funktion som kommunhus och är utformad
med platt tak och brunt tegel med en atriumgård i
mitten.
Befintliga villor väster om Kansligatan är en
välbevarad del från tidigare villakvarter öster om
spåren. Det som idag är område med offentliga
byggnader som vårdcentral och bibliotek bestod
tidigare av spårområde och större villor från tidigt

1900-tal. Naturområdet som gränsar mot spåren
i väster bestod tidigare av bangårdsområde med
lokstall och andra järnvägsanläggningar.
I samband med att kommunhuset byggdes fick
stora delar av planområdet sin nuvarande prägel.
Kommunhuset med entré- och parkytor runt
byggnaden, trädplanterade gator och en större
parkeringsyta inramad av platanträd. Sammantaget
är de historiska spåren från olika epoker under
1900-talet märkbara och välbevarade i området.
Planförslaget tar utgångspunkt i kulturhistoriska
värden inom planområdet och i dess omgivningar.
Främst avser detta att bygga vidare på den
småskaliga karaktären samt bevara och förstärka
trädplantering och andra grönytor inom området.
Genom förslaget om en högre byggnad i samma
läge som den gamla silobyggnaden möjliggörs
för en historisk koppling och återskapandet av ett
landmärke på platsen.
De tre äldre villorna väster om Kansligatan bedöms
av kommunen vara så välbevarade och ha sådana
arkitektoniska värden att varsamhetsbestämmelser
införs på plankartan för dessa byggnader.
Varsamhetsbestämmelserna syftar till att säkerställa
att husens nuvarande uttryck bibehålls genom
husens volymer, material och detaljeringsnivå, det
vill säga fönstersättning, teglade fasader, snickerier
och annan från tegelmaterialet avvikande dekor.
Kommunen avser att inför antagandeskedet
av detaljplanen ytterligare specificera
planbestämmelsen om vilka detaljer som är viktiga
att bevara.
Kommunhuset finns inte utpekat med något
särskilt kulturhistoriskt värde. Samtidigt bedömer
kommunen husets skick samt dess disposition som
svårt att bevara i förhållande till intentionen om att
bygga bra bostäder i kvarteret. Byggnaden kommer
att rivas och ersättas av nya kvarter.

Fornlämningar

En av de tre välbevarade villorna med kulturhistoriska
värden längs Kansligatan.

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Påträffas fornlämningar i samband med
markarbeten skall dessa, i enlighet med Kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Fornlämningar kan synas som härdrester,
stenpackningar eller mörka färgningar i jorden.
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HÄLSA OCH SÄKERHET
Trafikbuller
Under planarbetet har bullerberäkningar för detaljplaneområdet tagits fram. 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.

riktvärdena om högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå på delar av området
utan bullerskyddsåtgärder. Byggnadskroppar som
ej uppfyller gällande riktvärden är inom kvarter A, B
och E.

Teckenförklaring
Vägbana
Järnväg
Offentliga byggnader
Befintliga bostäder
Övriga byggnader
Planerad bebyggelse
Bullerskärm

Redovisning av bullervärden
Resultatet visar att grundkravet i trafikbullerförordningen om högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå uppfylls
vid samtliga byggnaders fasader och våningsplan,
vilket innebär att planlösningen i samtliga bostäder
kan planeras fritt ur bullersynpunkt.
Utbredningskartorna visar också att ljudnivåerna
vid befintlig bebyggelse klarar riktvärdena för befintliga bebyggelse byggd före 1997.

Maximalnivå
inkl reflexer
Vägtrafik
dB(A)
55
60
65
70
75
80
85

AK02

<
<
<
<
<
<
<

<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=

55
60
65
70
75
80
85

Maximalnivå inklusive reflexer (vägtrafik).

Gällande uteplats så är det möjligt att uppfylla

Teckenförklaring
Vägbana
Järnväg
Offentliga byggnader
Befintliga bostäder
Övriga byggnader
Planerad bebyggelse
Bullerskärm

Sammanvägd ekvivalentnivå
inkl reflexer
Tåg- och vägtrafik
dB(A)

AK01

Sammanvägd ekvivalentnivå inklusive reflexer (tåg- och vägtrafik).
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Åtgärder som regleras i detaljplanen
I plankartan regleras det med stöd av bestämmelse m1 att ”för bostäder ska minst en gemensam
uteplats som inte överskrider 50 dBA ekvivalent
ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå anordnas
inom användningsområdet” inom kvarter A och B.
I kvarter A ligger ljudnivåerna 1-2 dBA över riktvärdena för uteplats. Bedömningen är att genom
att placera skärmar i linje med huslivet i norr
och söder, samt mellan byggnaderna så kommer
riktvärdena för uteplats att klaras. Med tillgång till
en uteplats som klarar riktvärdena kan ytterligare
uteplatser anläggas som komplement, exempelvis
på den västra sidan av huset mot järnvägen.
I kvarter B kan en gemensam uteplats anordnas
söder om byggnaderna. Här visar beräkningarna
att ljudnivåerna ligger 3-4 dBA över riktvärdena för
uteplats. Ett alternativ kan vara att anordna uteplats
på en gemensam takterrass företrädesvis i den
östra delen av kvarteret. Med tillgång till gemensam
uteplats där riktvärdena för uteplats klaras kan
även enskilda uteplatser/balkonger anordnas som
komplement.
I kvarter E klarar redan delar av det gemensamma

gårdsutrymmet riktvärdena för uteplats. Ingen särskild åtgärd bedöms behövas inom detta område.

Geoteknik

Stora delar av planområdet samt omkringliggande
områden är eller har tidigare varit bebyggda.
Grundläggningsförhållanden bedöms som goda och
kommer att studeras ytterligare i samband med att
området bebyggs.
Enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU)
jordartskarta består jordarten inom planområdet
av postglacial sand på den norra delen och av
lerig morän på den södra delen. Fyllnadsmaterial
bestående av sand, grus och sten överlagrar de
naturliga jordarterna.

Markförorening
En miljöhistorisk inventering har genomförts inom
planområdet med syfte att sammanställa tidigare
genomförda undersökningar och annan relevant
information gällande eventuell föroreningssituation
inom området.
Utifrån den miljöhistoriska inventeringen har det
framkommit att flera miljötekniska undersökningar
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genomförts inom vissa fastigheter. I undersökningen identifierades fyra fastigheter där halter av
mataller, alifater, aromater och PAH översteg Naturvårdsverkets riktvärden. De fyra delområdena kan
kopplas till tidigare verksamheter av bland annat en
drivmedelsstation och industriella byggnader.
Utifrån resultatet från den miljöhistoriska inventeringen har rekommendationer givits för vidare
utredningar inom respektive fastighet som omfattas
av detaljplanen, se karta nedan.

Inom de nya föreslagna kvarteren bedöms
skuggförhållanden som rimliga i förhållande
till förslagets intention om att skapa mer eller
mindre slutna kvarter. En naturlig konsekvens av
denna planform innebär att delar av kvarteren
befinner sig mer i skugga, särskilt avser det husens
bottenvåningar.

Kommunen avser att genomföra utredningarna
inför antagandeskedet. Tills dessa är klara regleras
att startbesked inte får ges för nybyggnation av
bostadshus förrän marken har sanerats till känslig
markanvändning (KM).

Överlag bedöms dock utbyggnadsförslagets
byggnadshöjder i förhållande till kvarterens mått
ge goda förutsättningar till luftiga och solbelysta
gårdar.

Invasiva arter

Föreslagen bebyggelsestruktur bedöms ge goda
förutsättningar för ett bra mikroklimat. Slutna eller
halvslutna kvarter i tre till fem våningar förväntas
ge en bra balans mellan soliga och skuggiga platser
samt vindskyddade gårdsmiljöer.

Inom parkområdet i planområdets nordvästra del
finns idag Parkslide (växt med stor spridningsrisk
som kan orsakar skada på byggnader och
anläggningar). Det kommande genomförandet av
parkmark som föreslås i detaljplanen måste hantera
parkslide med lämpliga metoder och åtgärder i
syfte att inte sprida växten ytterligare.
Parkslide omfattas idag inte av den lagstiftning som
rör invasiva främmande arter (EU-förordning nr
(1143/2014)) men eftersom den är mycket invasiv
rekommenderar Naturvårdsverket att man avstår
från att plantera den och försöker förhindra att den
sprider sig om man har den på sin mark.
Parkslide utvärderas för att eventuellt tas upp på en
nationell förteckning över invasiva främmande arter
som kommer att omfattas av olika förbud.

Sol och skugga

En förtätning i central stadsmiljö innebär ofta
skuggpåverkan på omkringliggande bebyggelse.
Planförslaget är anpassat för att mildra påverkan på
befintlig bostadsbebyggelse avseende skuggverkan.
En särskild skuggstudie har tagits fram för att belysa
konsekvenserna vid olika årstider och vid olika
klockslag.
Sammanfattningsvis är förhållandena gynnsamma
där relativt få befintliga byggnader påverkas.
Befintliga byggnader som påverkas är;
Byggnaden direkt norr om kvarter C kommer att
påverkas under stora delar av dagen. Befintliga
villor i planområdets västra del bedöms påverkas
under morgontimmarna. Befintliga bostäder längs
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Framtidsgatans södra del kommer att påverkas från
eftermiddagen och framåt.

Mikroklimat

Markradon
Åtgärder för att klara tillåten radonhalt inne i
byggnader utförs vid projektering av nybyggnation.
Byggnader där människor stadigvarande vistas ska
med hänsyn till radon utföras med grundläggning i
enlighet med Boverkets byggregler. Ansvaret för att
bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger
den som ska bygga.

Utryckningsfordon

Samtliga gator inom planområdet föreslås
ha motsvarande tillgänglighet som idag för
utryckningsfordon. Samtliga kvarter kan utformas
för angöring och tillgänglighet från gårdssidan.
Bebyggelsen föreslås i ungefär två till sex våningar
beroende på val av våningshöjd. Byggnader inom
området kommer att föres med Tr2-trapphus
om behov av detta föreligger. Generellt gäller att
frågor kring byggnaders utformning hanteras i
bygglovskedet.

Risk och farligt gods

Planområdet är placerat öster om Västkustbanan
och Godsstråket genom Skåne. Genomförd
riskutredning visar att risknivån är acceptabel för
den föreslagna detaljplanen. Västkustbanan och
Godsstråket genom Skåne och transporten av farligt
gods på järnvägen utgör den främsta riskkällan
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då skyddsavståndet till övriga riskkällor bedöms
som tillräckligt stort. Beräkningar av individrisk och
samhällsrisk med konservativa antaganden samt
antagandet att samtliga tåg trafikerar närmsta spår
från fastigheten visar att risken är under ALARPområdet och risknivån är acceptabel.

för den tillkommande bebyggelsen och att
brandvattenförsörjning kan tillgodoses.
Beroende på fastighetsindelning kan utbyggnad
av dricksvattennätet behöva ske på Bygdegatan.

Resultatet från riskvärderingen visar att risknivån är
låg. Dock ska rimliga åtgärder som reducerar risken
ytterligare vidtas i enlighet med riktlinjer kring
bebyggelse intill järnväg. Följande riskreducerande
åtgärder anses rimliga 30-150 meter ifrån järnväg
och gäller för ny bebyggelse i kvarter A, B och delar
av kvarter E.

A

G

F

gatan

atan

En hydraulisk utredning är gjord vilket visar
att befintligt nät har tillräcklig kapacitet

n

tidsg

Vatten
I anslutning till och genom planområdet finns
idag dricksvattenledningar dit tillkommande
bebyggelse kan ansluta.

egata

Fram

För planområdet har en rapport tagits fram för
att beskriva förutsättningar och förslag för VA,
dagvatten och skyfall (VA- och skyfallsutredning
Hallen 1 m.fl. i Kävlinge, AFRY 2021-04-12) vilket
beskrivs sammanfattningsvis nedan.

F

n

Vatten, avlopp och dagvatten

Bygd

Kulla

ligata

TEKNISK FÖRSÖRJNING

D

E

E

Kans

Eftersom höjdfordon saknas i Kävlinge så kan
räddningstjänsten inte bistå utrymning över 11
meter, vilket innebär att i byggnader över denna
höjd behöver utrymning projekteras utan hjälp av
räddningstjänsten.

B

A

D

- Vid användning av centralstyrda friskluftsintag,
exempelvis FTX, ska friskluftsintag placeras på
tak eller sida bort från järnvägen. Införs som
planbestämmelse med följande formulering:
”friskluftsintag på byggnader ska placeras på
skyddad sida (riktas bort från järnvägen) eller på
tak.”
- Möjliggöra utrymning bort från farligt gods led.
Detta innebär inte att det inte får finnas entréer på
sida mot järnväg, utan att det ska finnas ytterligare
utgång på annan sida. Införs som planbestämmelse
med följande formulering: ”utrymningsmöjligheter
ska finnas på skyddad sida i riktning bort från
järnvägen.”

C

B,C

Kvarn

gatan

Föreslagna anslutningspunkter till respektive kvarter
för vatten, spillvatten och dagvatten.

Spillvatten

I anslutning till och genom planområdet finns idag
spillvattenledningar dit tillkommande bebyggelse
kan ansluta.
Tillkommande spillvattenmängd är försumbar
i förhållande till befintlig ledningsdimension.
Mängden tillskottsvatten i spillvattenledningarna
bedöms påverka i större utsträckning än den
tillkommande belastningen varvid befintlig kapacitet
bedöms som tillräcklig för att hantera tillkommande
spillvattenvolym. Beroende på fastighetsindelning
kan utbyggnad av spillvattennätet behöva ske på
Bygdegatan.
Dagvatten
I anslutning till och genom planområdet finns idag
dagvattenledningar dit tillkommande bebyggelse
kan ansluta. Hårdgörandegraden kommer att
minska eller ligga kvar på samma nivå inom
kvarteren. Detta innebär att flödesbelastningen
totalt kommer att minska. Föroreningsbelastningen
bedöms också minska eftersom föreslagen
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bostadsbebyggelse har lägre schablonhalter jämfört
med tidigare industri och annan verksamhet.
Fördröjning och infiltration inom kvarteren
är fördelaktigt då det bidrar till att bibehålla
vattenbalansen på platsen. Det kan även bidra till
förhöjd gestaltning samt sänker belastningen på
dagvattennätet. Beroende på fastighetsindelning
kan utbyggnad av spillvattennätet behöva ske på
Bygdegatan.

Skyfallshantering

Jordarterna inom området har generellt en
hög genomsläpplighet vilket har betydelse för
avrinningen inom området. I framtagen utredning
har ett skyfall med 100 års återkomsttid, 6 timmars
varaktighet och med en klimatfaktor på 1,25 har
modellerats, se bild nedan.

andra ytor. Inom kvarter E behöver en rinnväg
styras om till gatan genom lämplig höjdsättning.
Om underjordiska garage anläggs måste det
säkerställas att vatten inte kan ta vägen ner genom
in- och utfarter

Värme

Uppvärmning av nuvarande bebyggelse i
planområdet sker med gas. Ny bebyggelse kommer
sannolikt att anslutas till befintligt gasnät.
Längs Kansligatan och Bygdegatan samt flera
omkringliggande gator ligger idag gasledningar.
Dessa bedöms kunna ligga kvar i samma sträckning
som tidigare och eventuellt utökas i befintligt
gatunät om behov uppstår av att ansluta fler
fastigheter. Inom kvarter E kommer gasledningar
behöva läggas om och flyttas något norrut i
Bygdegatan.

El och energi

Elledningar ligger idag i befintligt gatunät och
förutsätts kunna ligga kvar i samma sträckningar.
Inom kvarteren B och F kommer befintliga ledningar
behöva flyttas till gatuytor. Ny bebyggelse kommer
enkelt kunna anslutas till befintligt nät. Kapaciteten
i befintliga elstationer och eventuellt anläggande av
nya inom planområdet kommer att utredas vidare i
dialog med ledningsägaren.

Tele och internet

Skyfallsberäkning med rinnvägar (resultatet från Mike
2 med rinnvägar från Scalgo Live, AFRY). Höjdsättning
och markplanering behöver särskilt beaktas i kvarter E
och F, se röda markeringar).
Resultaten visar att planområdet behöver planeras
med hänsyn till skyfall. En analys av rinnvägar visar
att vatten från kraftiga skyfall kan rinna av mot
Kävlingeån utan att orsaka skada.
Färdigt golv på husen ska vara minst 30 cm över
gatans nivå. Detta krävs även för att tillgodose att
vatten inte står för högt på innergårdar, vilket är
ett problem främst inom kvarter F. Innergården
kommer att få höjder ungefär som gatan, varför
nivåskillnaden gör att byggnader inte heller här
påverkas. Ett sätt att minska översvämning på
innergårdar är att anlägga underjordiska magasin
för att ta hand om nederbördsvatten från tak och
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Det finns markförlagda teleanläggningar inom
planområdet. Föreslagen bebyggelse bedöms kunna försörjas med tele och internet från befintliga
ledningsnät i området.

Avfall

Avfallshantering kommer att hanteras inom
respektive kvarter i särskilda miljörum.
Renhållningsfordon kommer att kunna ansluta via
omkringliggande gatunät.
Sysav sköter sophanteringen och återvinningen i
Kävlinge kommun.

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.
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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, kvävedioxid, 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
Kävlinge ligger långt under miljökvalitetsnormen.
Bedömning av påverkan
Det bedömda trafiktillskottet som genereras av
cirka 250 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
(Kävlingeån), Otillfredsställande ekologisk status,
Uppnår ej god kemisk status (dock god om Hg och
PBDE borträknas).
Bedömning av påverkan
I dagsläget är i stora delar av planområdet
hårdgjord med gatuytor, parkering och takytor.
Efter exploatering kommer hårdgjorda ytor inom

planerade kvarter att bestå av mer genomsläppligt
material och färre asfalterade parkeringsytor
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
bedöms minska. Detta förutspås ha 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
i ett mycket strategiskt och stationsnära läget.
Planområdet ligger inom befintlig tätort samt
tillför fler bostäder i flerbostadshus, vilket till finns
en stark efterfrågan på i Kävlinge. Samtidigt ger
planförslaget goda förutsättningar att stärka de
offentliga rummen som social miljö genom fler
platsbildningar och en ny park.

EKOLOGISKA KONSEKVENSER
Nuvarande centrum består idag främst av
hårdgjorda markytor samt befintligt kommunhus.
Samtidigt finns stora kvaliteter genom träd och
annan grönska inom planområdet. Planförslaget
innebär att nuvarande grönska bevaras, mer
grönska inom området tillförs på gårdsytor samt
genom gröna tak och takterrasser. Viss mån av ökad
biologisk mångfald kan förväntas inom området.

SOCIALA KONSEKVENSER
Området är idag till stora delar obebyggt med
parkeringsytor och andra friytor på tidigare
industrimark där bebyggelsen är riven och marken
förbereds för exploatering. Samtidigt utgör
dagens kommunhus en viktig målpunkt för såväl
anställda som kommuninvånare. Planområdet
är även strategiskt beläget mellan Nya Staden
och Stationsstaden och flera av gatorna fungerar
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idag som gång- och cykelstråk i främst nordsydlig
riktning.
Genom planförslaget kommer kvarter att
bebyggas och fyllas med bostäder och till viss del
verksamheter i bottenvåningarna. Befintliga stråk
kommer att byggas om med ökad prioritet för gångoch cykeltrafik. Samtidigt föreslås ett antal mindre
platsbildningar och en ny park. Sammantaget
bedöms förslaget stärka de offentliga rummen
som sociala miljöer samtidigt som området genom
trafikåtgärder och fler bostäder kommer utgöra
en mer trygg och säker miljö under stora delar av
dygnet.

EKONOMISKA KONSEKVENSER
Fullt utbyggt bedöms förslaget stärka denna del av
Kävlinge som ytterligare en stadsdel med bostäder,
service och handel. Överlag förväntas utbyggnaden
stärka Kävlinge som ort för såväl boende som
företagare. Även markvärden i området och
omkringliggande områden bedöms öka genom
föreslagen utbyggnad.

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:

•
•
•
•
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Bullerutredning (Tyrens 2022-05-13)
Trafikutredning (Tyrens 2021-06-01)
VA- och skyfallsutredning (AFRY 2021-04-12)
Trädinventering (GM Trädvård 2020-12-16)

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 Södra Stationsstaden alstra
mer biltrafik jämfört med idag med hänsyn till att
cirka 250 nya bostäder kan tillföras området. Mer
biltrafik ger upphov till fler trafiksituationer där
främst 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.
Trafikalstringen av förslaget bedöms ge upphov till
ökat buller i området. Dock bedöms nivåerna ligga
under angivna riktvärden för en god boendemiljö.
Särskild utformning och placering av uteplatser
kan behövas för att uppnå en god ljudmiljö för
utevistelse. Föreslagen disposition av bebyggelse
inom planområdet bedöms ge goda förutsättningar
för att placera uteplatser så att riktvärden
underskrids.
Sociala värden
Bedömningen är att föreslagen utveckling av
Södra Stationsstaden med gator och platser
som prioriterar gående och cyklister samt aktiva
bottenvåningar med entréer och lokaler kommer
att stärka områdets offentliga rum som sociala
miljöer.
Materiella värden
Planförslagets intention om att ersätta nuvarande
kommunhus med bostäder innebär att befintlig
byggnad kommer att rivas. Rivningen innebär att en
stor mängd material kommer att behöva hanteras
på ett hållbart sätt. Dels genom återvinning eller
återbruk och dels genom de transporter som
rivningen kommer att ge upphov till.
Därutöver följer en normal miljöbelastning genom
ombyggnad av gator samt uppförande av nya
byggnader inom området.
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GENOMFÖRANDE AV
DETALJPLANEN
Genomförandefrågorna redovisar de administrativa, organisatoriska, fastighetsrättsliga och ekonomiska åtgärder som krävs för ett samordnat genomförande av detaljplanen. Genomförandefrågorna är
vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

med upprättandet av dessa avtal skall även övriga
exploateringsfrågor regleras så som:

•
•
•

Kostnads- och ansvarsfördelning avseende
genomförandet, exempelvis sanering och
höjdsättning med mera.
Samordningsfrågor mellan kommunen och
exploatören/fastighetsägaren.
Fastighetsbildningsåtgärder.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Genomförandetid

Fastighetsbildningsåtgärder

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. Enligt 14:9 PBL har
fastighetsägare rätt till ersättning av kommunen
ifall detaljplanen ändras eller upphävs före genomförandetidens utgång.

Fastighetsbildning skall ske i enlighet med detaljplanens intentioner. Angivna ytor är preliminära och
fastställs först vid lagakraftvunnen lantmäteriförrättning.

Efter genomförandetidens utgång får planen ändras
eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit
genom planen beaktas (4 kap. 40 § PBL).

Kommunen äger huvuddelen av fastigheterna inom
området, såväl gatumark som kvartersmark. Fastigheterna är idag detaljplanelagda för gata, allmänt
ändamål och verksamheter. Befintliga kvarter som
ägs av kommunen avses att byggas ut med bostäder. Befintliga gator som ägs av kommunen kommer fortsatt utgöras av gatumark.

Tomtindelning
De gällande tomtindelningarna inom planområdet
upphör att gälla när detaljplanen vinner laga kraft.

Nedan redovisas vilka konsekvenser detaljplanen
får för enskilda fastighetsägare.

Fastighetskonsekvenser

Kävlinge kommun ska vara huvudman för allmän
platsmark (exempelvis GATA) inom planområdet

De konsekvenser som detaljplanen har för respektive fastighet inom planområdet framgår av tabell
och karta på nästa sida. Inom det kommunala fastighetsbeståndet i planområdet finns ytor som idag
är gatumark som kommer att planläggas som kvartersmark. Samtidigt finns ytor inom kvartersmark
som ägs av kommunen och kommer att planläggas
som allmän gata. I nuläget finns ingen utsedd
privat exploatör för kvartersmarken. Överlåtelsen
av dessa markytor beskrivs därför inte specifikt för
varje yta. Istället redogörs för de förväntade marköverlåtelser där privata fastighetsägare, Trafikverket samt KKB berörs.

AVTAL

Fastighetsbildningen initieras av respektive fastighetsägare.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Detaljplanen förväntas kunna antas av Kommunstyrelsen första kvartalet 2023. Tidplanen är preliminär
och kan förändras under arbetets gång.

Huvudmannaskap

Markanvisningsavtal

Kommunen kommer efter planens fastställelse
att teckna markanvisningsavtal och överlåta
kvartersmark till exploatör baserat på en
marknadsmässig prissättning utifrån den
exploatering som detaljplanen tillåter. I samband

Rättigheter

Ledningsrätt (Telia) i parken i väster bedöms ej
påverkas av förslaget.
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Fastighet

Konsekvenser

Fastighetsbildning

Berörd yta i m2 (ca)

Kävlinge 36:1

Idag planlagt för järnvägsområde. Föreslås
planläggas som park.

Detaljplanen möjliggör
ett förvärv från statlig
mark till kommunal
fastighet.

5 147 m2

Kävlinge 36:1

Idag planlagt för järnvägsområde. Föreslås
planläggas för bostadsändamål.

Detaljplanen möjliggör
ett förvärv från statlig
mark till privata fastigheter.

700 m2

Kävlinge 36:7

Idag planlagt för bostadsändamål. Föreslås
planläggas för bostadsändamål.

Detaljplanen möjliggör
ett förvärv från kommunal fastighet till privat
fastighet.

230 m2

Loet 13

Idag planlagt för bostadsändamål. Föreslås
planläggas för bostadsändamål.

Ägare saknas. Detaljplanen möjliggör ett förvärv
till privat fastighet.

80 m2

Loet 19

Idag planlagt för gata.
Föreslås planläggas för
bostadsändamål.

Detaljplanen möjliggör
ett förvärv från kommunal fastighet till privat
fastighet.

11 m2

Hallen 3

Idag planlagt för allmänt
ändamål. Föreslås planläggas som gata.

Privatägd mark (KKB)
som övergår till kommunal gatufastighet.

3 m2

Hallen 5

Idag planlagt för bostäder. Föreslås planläggas
som gata.

Privatägd mark (KKB)
som övergår till kommunal gatufastighet.

22 m2

EKONOMISKA FRÅGOR
Ansvarsfördelning och kostnader
Kommunen ansvarar för och bekostar ombyggnaden av allmänna anläggningar om inte annat
avtalas.
Ansvaret och kostnaderna för genomförande av
detta planförslag fördelas enligt följande:

Exploatör / fastighetsägare
•
Alla åtgärder och genomförandet inom
respektive fastighet.
•

Bekostar fastighetsbildning hos Lantmäteriet.

•

Bekostnad av eventuell flytt av ledningar.

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

Kävlinge kommun

•

utbyggnad/ombyggnad av gata/parkering.

•

Framtagandet av detaljplan med tillhörande
planhandlingar och utredningar.

•

utbyggnad/ombyggnad av VA-nät.

•

Utbyggnad, iordningsställande och förvaltare av
allmän platsmark inom planområdet.

•

utbyggnad av energiförsörjningsledningar/
nätstationer, tele och bredbandskablar.

•

Ansöker om eventuell fastighetsbildning hos
Lantmäteriet.

•

utbyggnad av parkmark.

Inlösen, ersättning

Ändras eller upphävs detaljplanen under
genomförandetiden har fastighetsägare rätt till
ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte
utnyttjas.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER
Planhandlingarna har tagits fram av planarkitekt
Anders Nilsson (konsult fram till samråd) och
planarkitekt Joacim Dahlberg.

Övriga medverkande:

Planarkitekt: Emelie Alsén och Matilda Bolin
Mark- och exploateringsansvarig: Eric Arnehed
Exploateringsingenjör: Karin Wendel (till samråd)
VA-ingenjör: Alexandra Malm (till samråd)
Teknisk chef: Thomas Landén
Trafikplanerare: Alf Lundberg
Bygglovsarkitekt: Lena Ahlfors
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