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VARFÖR!

TRELLEBORGS KOMMUN
Kommunstyrelsen
Antagen:
Laga Kraft:
Beslutet intygas:

26e maj 2014
30e mars 2015

förord
Vart är Trelleborg på väg och vilken inriktning vill vi
att staden ska ta?
Vi har under samrådet och granskningsutställningen
diskuterat detta dokument tillsammans med er
genom att beskriva en målbild utifrån stadens
identitet och de strategier som Trelleborg bör välja
inför framtiden. Det är många som håller med oss
om de attraktiva målbilder som dokumentet målar
upp men det har även inkommet synpunkter på
om det går att kombinera stadens inriktning av
att bli en kuststad med olika riksintresseområden.
Detta har vi tagit till oss genom att tydliggöra hur vi
ser på olika statliga intressens framtida geografiska
funktionsområde.

I denna handlingen fokuserar markanvändningen
för Trelleborgs stad fram till år 2025. För om vi inte
prioriterar och vågar vara tydliga de närmaste tio
åren så kommer utvecklingen att ske långsammare
och en rad avgörande händelser kommer att
skjutas på framtiden.

Vi vill även visa att varje framtida förändring av
stadens mark- och vattenanvändning kommer
att föra staden ett steg närmre en konkretisering
av kommunens vision ”Trelleborg ska vara en
framgångskommun med hög livskvalitet och en
långsiktigt hållbar tillväxt”.

Syftet med denna fördjupning av översiktsplanen
för Trelleborgs stad 2025 är att ersätta
Översiktsplan 2010 för Trelleborgs kommun inom
det i handlingen utpekade geografiska området.
Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad
2025 funktion är att vara ett strategiskt underlag för
den fysiska markanvändningen så att beslut fattas
med så mycket kunskap som möjligt om stadens
förutsättningar och förstärkningar.

Välkommen att följa med på resan genom
dokumentet!
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innehållsförteckning och läsanvisning
Läsanvisning
IDENTITETSBÄRARE - Det första avsnittet bygger med
hjälp av identitetsbärarna upp en målbild för stadens
framtida identitet.

STRATEGIER - Strategierna fungerar som en länk
mellan målbilderna och markanvändningen. De
beskriver vad staden behöver prioritera att göra.

FÖRUTSÄTTNINGAR - Här beskrivs vilka
förutsättningar Trelleborgs stad besitter.

MARKANVÄNDNING - Här redovisas hur
markanvändningen i staden kan utvecklas, vad som är
önskvärt fram till år 2025.
CENTRUMFÖRTÄTNING - Här redovisas exempel på
hur markanvändningen och infrastrukturen i centrum
kan utvecklas.
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KONSEKVENSER - Kapitlet beskriver de följdeffekter
som förslagen ger upphov till och jämför det med
nollalternativet, översiktsplanen för kommunen från år
2010.
BAKGRUND - Det sista kapitlet beskriver
planprocessen samt vad en fördjupning av
översiktsplan är. Här finns även källförteckningen.
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TRÄNA

LEKPLATS

MÅLBILD!

IDENTITETSBÄRARE
Förutsättningar möter Förstärkningar
För att kunna diskutera vad Trelleborgs stad
år 2025 kan tänkas innehålla har vi i detta
avsnitt valt att utifrån stadens förutsättningar
skapa ett mervärde, förstärkningar som bildar
stadens framtida målbilder som den fysiska
markvändningen ska ligga till grund för.

Den sammanlagda målbilden är uppbyggd av
fem identitetsbärare som var för sig förtydligar olika
aspekter av stadens identitet. En stark identitet
behöver tydliga målbilder som visualiserar de
framtidsmål som ska ge kommunen dess plats i
regionen. Staden eftersträvar en socialt, ekologiskt
och ekonomiskt hållbar utveckling.

Den fysiska markplaneringen kan inte enbart
bygga stadens identitet men den bidrar
mycket till upplevelsen av en stad. För om en
stad är uppbyggd av en bra mix av bostäder,
verksamheter, service, kultur, mötesplatser,
parker och rekreationsområden kommer stadens
attraktivitet och förmåga att locka till sig nya invånare
och företag att öka.
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hamnstad möter kuststad
Förstärkningen av Trelleborgs stad som kuststad är
att förstärka upplevelsen av en sammanhängande
tillgänglig stad som innefattar hela sträckan Skåre
hamn till Gislövs läges hamn.
Det handlar också om att förvalta de möjligheter som
hamnens pågående flytt innebär för havskontakten i
stadens centrum.
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En stad med händelserika naturliga stråk och
förbindelsepunkter för människor mellan staden och
havet. Men också en stad där många olika former av
bostäder, arbetsplatser och attraktioner finns längs
med den 13 km långa kusten såsom uppgraderade
befintliga badplatser, nya badplatser, fiskelägen,
småbåtshamnar, strandängar, betesmarker, golfbana,
campingplats, restauranger och kallbadhus.

Upplevelsen av havet i form av doft, vind och olika
vyer ska vara påtaglig i många delar av staden.
Att Trelleborg blir en tydligare kuststad är en av
de viktigaste identitetsbärarna för att skapa en
framgångskommun med hög livskvalitet och en
långsiktig hållbar tillväxt.

Flytta Hamnen för att satsa på Sjöstaden där unika
bostäder, arbetsplatser och mötesplatser med störst
inverkan på attraktiviteten kan möjliggöras.

9

HANDLA

TRÄNA

LEKPLATS
JOBBA

H

SKOLA

mångsidig stad möter gemensam stad
Staden ska vara hälsosam, jämställd, lättillgänglig och
erbjuda offentliga rum och inbjudande platser dit alla
har tillträde både dagtid och nattetid. En stad som
erbjuder många olika goda boendemiljöer och en stor
variation av boende- och upplåtelseformer.
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Med en blandning mellan bostäder, handel,
service och arbetsplatser i form av förtätningar
och stadsomvandling av redan hårdgjord mark,
ska mångsidigheten i Trelleborg bevaras och
förstärkas samtidigt som tryggheten ska byggas. För
trygghetskänslan ökar när det är lätt att bli sedd och
att se andra. En blandad och tät stad kommer att ställa
högre krav på funktionalitet och ökad samplanering
men det är ett viktigt mål att begränsa exploateringen
av åkermark.

Kopplingen mellan stadens olika delar i form av
buss, gång och cykel är viktiga för att underlätta
hållbara rörelser inom staden och för att skapa
attraktiva alternativ för mer aktiva rörelsevanor.
Enligt kommunens trafikstrategi antagen av
kommunfullmäktige ska kollektivtrafiken vara ett
starkt alternativ genom regiontågtrafik och effektivare
stadsbusstrafik. Målsättningen är en fördubbling av
antalet kollektiva resor till 2020. Ny bebyggelse ska
planeras vid befintliga bytespunkter för att underlätta
kollektivtrafikresandet.

Samla bostäder och förstärk den befintliga strukturen och
de mötesplatser som finns idag för att uppnå trygghet.
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Sassnitz
Rostock
Travemunde
Swinoujscie

sydlig stad möter regional stad
Stadens framtida roll i olika regioner ska förstärkas
så att staden känns nära. Nära i större sammanhang
såsom Söderslättsregionen, Skåneregionen,
Öresundsregionen och Östersjöregionen. Detta genom
att förstärka olika rörelsemönster mot omvärlden för
olika fordon såsom tåg, buss, båt, bil, cykel och flyg
och genom att skapa attraktiva bytespunkter.
Trelleborg ska särskilt främja rörelser med hållbara
och miljövänliga transportmedel.
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Rörligheten mellan olika orter i Skåne är viktig för
arbetsmarknaden men även för högre utbildningar.
Trelleborg är en omvandlingsort där stora
infrastruktursatsningar pågår vilket gör att staden
är viktig för att Malmö- och Lundregionen ska växa.
Trelleborgs unika roll som port till Östersjöregionen
gör att stadens tillväxt och attraktivitet är viktig
för både Skåne och Sverige. Det synsättet ska föras
fram och tydliggöras för grannkommuner och
myndigheter.

Det första mötet med staden är av stor betydelse
för Trelleborgs ansikte utåt. Utformningen av
entréerna till staden från olika väderstreck påverkar
uppfattningen av Trelleborg som stad, inte minst
som bilden av porten till Europa. Den spridda och
irrationella parkeringen i centrum idag ska omvandlas
till en positiv upplevelse som ökar tillgängligheten till
olika målpunkter i centrum.

Att vara en del av Skånes tågstruktur och att
kollektivtrafiken känns enkel och effektiv kommer att
betyda att staden känns nära.
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vardagslivsstad möter upplevelsestad
Stadens innehåll för dess invånare och dess
besökare ska kännas lustfylld. En stad som skapar
förutsättningar för positiva händelser och möten
men också en stad som utmanar, uppmuntrar och
engagerar. Med evenemang men även med enklare
åtgärder som skapar olika aktivitetsstråk, blir
vardagen enkel och mer upplevelserik.
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Stadens befintliga värdefulla platser samt olika
nytillskott ger staden en attraktiv helhet som
förstärker delarna. Stadens gröna rum, stråk, torg och
olika mötesplatser binds samman i en grön struktur
som är betydelsefull socialt, kulturhistoriskt och
ekologiskt. Kopplingarna i form av t.ex. alléer mellan
grönområden och parker bildar sammanhängande
gröna stråk, vilka är viktiga för stadens
skönhetsupplevelser.

Det ska vara lätt att vara aktiv i Trelleborg då
staden ska erbjuda tillgängliga och trygga stråk för
t.ex. jogging och stavgång. I framtiden kan aktiva
föreningar tydligt färga det offentliga rummet, då
föreningslivet i vissa fall når fram till människor mer
än vad den offentliga sektorn gör.

Genom att koppla samman så blir mötesplatser och
naturtillgångar mer lättillgängliga och helhetsupplevelsen
förstärks.
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T

historisk stad möter framtidsstad
Näringslivet är en viktig katalysator för utvecklingen.
Ett företag investerar inte i en plats utan i en
affärsmöjlighet. Platser blir affärsmässiga genom
att till exempel synliggöra kringverksamheter,
kundunderlag och tillgänglighet. Genom att skapa
goda livsmiljöer för människor skapas ett bra underlag
för näringslivet. Attraktiva stadsrum är avgörande för
handelsupplevelsen.
Arbetsmarknaden i Trelleborg bör kompletteras med
företag som efterfrågar större andel högskoleutbildad
arbetskraft. Detta ger ringar på vattnet inom flera
samhällssektorer till exempel bostadsmarknad,
utbildning och handel.
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Turister söker upplevelser och dessa upplevelser
kommer genom att vistas på en plats. Turister söker
också händelser och självförverkligande. Det gäller
att få genomresande att vilja stanna, uppleva och
konsumera staden. I framtidsstaden Trelleborg finns
det fler övernattningsmöjligheter, och erbjuds ett
större kulturutbud, attraktioner och upplevelser. Inte
minst genom omvandling och återbruk av befintliga
historiska strukturer, byggnader och miljöer/
mötesplatser.
Trelleborgs kommun och fastighetsägarna bör enas
kring en gemensam vision för handelsutbudet som
bygger på planerade stadsutvecklingsstrategier.
Koppla samman stad, handel och havet och se det som
en integrerad del som bidrar till liv i staden.

Handel skapar handel och att etablera sig på
marknadsplatser där det finns annan handel har
visat sig vara en framgångsmodell. Handeln ska
koncentreras till ett fåtal platser, länkas samman och
vända sig till Trelleborgarna med ett tydligt utbud.
Trelleborgs stad ska arbeta för att få hit
högskoleutbildning. Förstärkningen i staden av
Region Skåne med den rättspsykiatriska kliniken
kan ge följdeffekter inom forskning och utbildning.
Men staden ska även skapa möjligheter inom andra
områden såsom logistik och transport, maritima
ämnesområden och hållbar energiteknik. Staden ska
vara öppen för företag som följer ESS- och MAX IVanläggningarna i Lund.
Handeln klustras där det finns handel idag och staden
erbjuder upplevelser genom återbruk av befintliga miljöer.
Kvalificerade arbetsplatser och högskoleutbildning
kopplas samman med handeln i attraktiva lägen.
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hamnstad möter kuststad

mångsidig stad möter gemensam stad

sydlig stad möter regional stad

vardagslivsstad möter upplevelsestad

historisk stad möter framtidsstad
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FÖRE &
EFTER!

FÖRUTSÄTTNINGAR och
FÖRSTÄRKNINGAR
Alla städer har sina unika förutsättningar både på
gott och ont!
För att arbeta med förstärkningar av just staden
Trelleborg är det viktigt att lyfta fram vilka
förutsättningar som har satt sin speciella prägel.
Genom att lyfta fram de förutsättningar i staden
som vi vill bygga vidare på eller förändra blir det
tydligare att se kopplingen till de förstärkningar i den
fysiska planeringen som ska göra staden både
speciell och attraktiv.
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FÖRUTSÄTTNINGAR hamnstad möter kuststad
E6/E22

Väg 108
Strandskyddsområde
+ 1m över havet

Kontinentalbanan

+ 3m över havet

RI järnvägsnät
RI väg

Trelleborgs Hamn

RI kustzon
RI hamnområde
RI sjöfart farled

Översiktlig karta över trafikverkets riksintressen och riksintresse kustzon. En detaljerad karta
över hamnen finns på sid 33. För avvägning riksintressen se konsekvensbeskrivning sid 104

Förutsättning: Hamnstad
Hamnen i Trelleborg har gamla anor och är genom
stark utveckling på 1900-talet idag Skandinaviens
största RoRo-hamn. (RoRo: Fartyg där lasten körs
ombord på trailrar eller vagnar) Trelleborgs hamn är
även Sveriges näst största godshamn efter Göteborgs
hamn. Hamnen har en dominerande roll i staden
och är därmed av stor betydelse för människorna och
näringslivet i staden, men även i regionen.
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Strandskyddsområde

850 personer är direkt sysselsatta i hamnen, och än fler
i de 150 företag som bedriver verksamheter som har
direkt eller indirekt koppling till hamnen. Hamnen ser
en konkurrensfördel med att kunna ta emot större och
mer miljövänligare färjor och detta uppnås genom en
pågående hamnflytt.
Projekteringen av utfyllnadsmarken är på god väg att
färdigställas. Tidsperspektiven är att check-in måste
ligga kvar på västra sidan tills att det finns en östlig
infart. Polystyrenfabriken som ligger i hamnen har ett
uppsägningsbart tomträttsavtal.

En aktiv hamnverksamhet sätter prägel på staden. Det
är en särskild puls utav naturliga strömmar av folk,
gods och transporter som gör att staden aldrig sover.
Porten mot kontinenten, att vara del av något större,
ska utvecklas i Trelleborg och stoltheten av att bo i en
stad med en mäktig miljövänlig sjöfart ska den fysiska
planeringen ge en stabil grund för. Men den aktiva
hamnen skärmar även av Trelleborgarna och staden
från havet.

hamnstad möter kuststad FÖRSTÄRKNINGAR
Ringväg för trafik till hamnen och genomfartstrafik
Ett sammanhängande kuststråk från Skåre till Gislöv
Hamnen flyttar
Sjöstaden - stort kustnära utbyggnadsområde ökar
stadens koppling till kusten
Centralstationen - viktig målpunkt i kustnära läge
Illustration av hamnstad möter kuststad

av havet utreda
Aktuella målbilder enligtRingväg
Översiktsplan
för trafik 2010:
till hamnen och genomfartstrafi
k och planera för att stadscentrum
utvecklas mot havet.
• Målet är att Trelleborgs hamn ska utvecklas till
till en utbyggd hamn enligt ovan
Ettmed
sammanhängande
kuststråk •
frånVägtillfarter
Skåre till Gislöv
Sveriges renaste hamn
en hamnverksamhet
skall
utredas
särskilt och oavsett tillfart från väster
med tydlig och framsynt miljöprofil som tillåter
eller öster skall staden ges möjlighet till kustnära
staden att utvecklas mot havet.
Hamnen flyttar
stadsbebyggelse.
Aktuella inriktningar enligt Översiktsplan 2010:
• Miljöarbetet ska intensifieras i hamnen och
Sjöstaden
stort
kustnära utbyggnadsområde
• Funktionen i Trelleborgs
hamn-och
utvecklingen
kring dessökar
transporter, bland annat genom att ha
stadens
koppling
till
kusten
av denna ska ske efter vägning mot stadens övriga
ändamålsenlig järnvägsstruktur till hamnen och
behov.
olika åtgärder för minskade utsläpp till luften.
Centralstationen - viktig målpunkt i kustnära läge
• En utbyggnad av hamnen
får endast ske om
• Kommunen ska i samråd med Trelleborgs Hamn
staden kan utveckla kustnära stadsbebyggelse i de
AB utreda och överväga ett utanför centrum
områden hamnverksamheten upphör.
placerat center för lastbilstrafik med hamnen som
målpunkt.
• Kommunen ska parallellt med planer för flyttning

•

Kommunen ska verka för att standarden på
de offentliga badplatserna höjs. (omklädning,
toaletter, renhållning, algrensning)

•

Kommunen ska inte planera ny bebyggelse med
sockelhöjd under 3 meter över havet (RH 70).

•

Kommunen ska idenifiera och analysera risker för
översvämningar, ras, skred och erosion, samt före
2015 ta fram åtgärder för klimatanpassning.

•

Kommunen ska i planering och genom åtgärder
verka för att bullerfrågan, luftföroreningar och
risker från genomfartstrafik och hamnverksamhet
minskar.
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FÖRUTSÄTTNINGAR mångsidig stad möter gemensam stad
Trelleborgs stad består av en brokig blandning
av arbetsplatser, bostäder handelsplatser och en
blandning av människor, vilket utgör en del av
Trelleborgs signum. En mångsidighet som fungerar
och där många känner att de har tillträde och där
toleransen är hög.

Riskverksamheter som har utredningsavstånd finns på olika platser i staden. Det kan vara vägar som rekommenderas
för farligt gods, järnvägar, större verksamhetsområden och enskilda objekt. I den fortsatta planeringen i samband med
förtätningar behöver varje skydd till de olika verksamheterna definieras och konsekvensbeskrivas.

Förutsättning: Mångsidig stad
Polisens trygghetsmätning 2011 visar att
Trelleborgarna är överlag trygga med att vistas ute
sena kvällar. Oron att utsättas för brott är totalt
sett inte heller särskilt påtaglig. Region Skåne
folkhälsoenkät för barn och unga 2012 visar att elever
i Trelleborg känner sig tryggare på allmän plats i
betydligt större utsträckning än genomsnittet för
Skåne.
Trelleborgs kommunfullmäktige har antagit ett
befolkningsmål på 50 000 invånare år 2025. Av den
totala ökningen räknar vi med att 75% ska ske i
Trelleborgs stad, vilket ger ett bostadsbyggande på
cirka 185 nya lägenheter per år. Trelleborgs stad är i tre
väderstreck omgiven av åkermark i klass 8-10.
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Befolkningsökningen 2001-2011 var för Trelleborgs
stad 1,0 %. För att befolkningsmålet ska uppfyllas
behöver befolkningstillväxten uppgå till 1,2% årligen.
Att befolkningen väntas växa i en allt högre del än
vad den gjort historiskt är en naturlig utveckling då
kommunen blir en allt mer integrerad del av MalmöLunds arbetsmarknad.
Stadens åldersfördelning består av en något högre
andel grundskoleelever, en lägre andel 19-44 åringar
och högre andel äldre medelålders och äldre än Skånes
åldersfördelning. Andelen av de boende som är födda
utomlands är 14 % mot Skånes 17 %. Trelleborgarnas
medelinkomst låg strax över Skåningarnas. Andelen
förvärvsarbetare var 2010 högre än snittet i Skåne.

Trelleborgarna utmärker sig när det gäller korta
transporter. För resor mellan 1-5 kilometer använder
62% bilen. Av de resor trelleborgarna gör med bil
är nästan 50 % kortare än 5 kilometer. Det gör att
Trelleborg hamnar på fjärde plats i Skåne. Bara Osby,
Klippan och Burlöv har större andel korta bilresor. Det
innebär att det finns en stor potential att ersätta korta
bilresor med cykel och buss vilket också kan ge en stor
hälsoeffekt på invånarna.
Trelleborgs förstärkning av teknisk infrastruktur
Trelleborgs reningsverk behöver byggas ut för
motsvarande cirka 60 000 personer för att kunna
klara befolkningsmålet. Utbyggnadsmöjligheterna
samt omgivningspåverkan bör studeras vidare i den
fortsatta planeringen.
Platser för öppna dagvattendammar och diken
lokaliserade till lågt belägna områden och utformade
som större enheter gemensamma för flera bostadsoch verksamhetsområden behöver studeras vidare.
En övergång till ett 130 kV-nät med ringmatning runt
hela centralorten planeras för att minska förlusterna
i elnätet. Nya fördelningsstationers placering i västra
industriområdet, inom hamnområdet samt i de
östra delarna behöver studeras vidare i den fortsatta
planeringen.

mångsidig stad möter gemensam stad FÖRSTÄRKNINGAR

Centrum och staden förtätas
Stadens utbyggnadsriktning är söderut mot hamnen

Illustration av mångsidig stad möter gemensam stad

En till återvinningscentral kan behöva planeras.

Centrum och staden förtätas

Aktuella inriktningar enligt Översiktsplan 2010:

I koncentrerade bebyggelseområden kan
• Kommunen ska ha en mark- och planberedskap
brandpostnätet behöva förstärkas enligt gällande
för den prognostiserade befolkningsutvecklingen i
Stadens utbyggnadsriktning är söderut mot hamnen
norm.
nämnda utbyggnadsområden.
Aktuella målbilder enligt Översiktsplan 2010:
•

Målet är att Trelleborgs stad ska svara upp emot de
behov av utbyggnadsmark som finns för bostäder
och verksamheter och behoven av ändamålsenlig
infrastruktur till detta. Stadsbyggandet ska
förutom detta inriktas på att reparerar och
förtäta inom befintliga strukturer och skapa nya
strukturer med havskontakt.

•

Kommunen ska särskilt planera för förtätning i
befintliga miljöer, för variation i bostadsbeståndet
och för stadsbyggande med havskontakt.

•

Kommunen ska planera för ett utbyggt och
kompletterat huvudvägnät för såväl biltrafik som
gång- och cykeltrafik genom staden.

•

Kommunen ska planera för utvecklad
kollektivtrafik och ny kollektivtrafik med
persontåg och att lokaliseringar av ny bebyggelse
styrs till denna trafik.

•

Planeringen ska syfta till att underlätta en
överföring av transporter från bil till andra
trafikslag.

•

Kommunen ska verka för att andelen person- och
godstransporter på järnväg ökas.

•

Vägar för gående och cyklister skall prioriteras vid
planering.

•

Kommunen ska fortsätta verka för att
persontågtrafik kommer att trafikera Trelleborg
och att kollektivtrafiken i övrigt utvecklas till att
styra respektive styras av bebyggelseutvecklingen.

•

Kommunen bör kartlägga och identifiera
föroreningar i marken.
23

FÖRUTSÄTTNINGAR sydlig stad möter regional stad
Klass 10
Klass 9
Klass 8

Klass 10
Klass 9
Klass 8

Bild ur Strukturbild för Skånes strategier för det flerkärniga Skåne

Förutsättning: Sydlig stad
Trelleborg är den sydligaste staden i Sverige. Havet
och Söderslätt som har präglat stadens utbredning och
struktur men också dess invånare. Trelleborg har länge
varit en stolt och självständig stad men tar nu aktivt
plats i ett större sammanhang. Trelleborg möjliggör ett
fungerande tillväxtstråk i västra Skåne där Trelleborg
tillsammans med Landskrona binder samman
tillväxtmotorerna Malmö, Lund och Helsingborg.
För ett starkt tillväxtstråk är Trelleborgs roll central.
Trelleborg behöver stärkas som regional kärna och ta
ett tydligt regionalt ansvar.
Utpendlingen till arbetstillfällen i andra kommuner
har ökat med 36 % och inpendlingen till
arbetstillfällen i Trelleborg har ökat med 28 % mellan
24

Åkermarksklassning

år 2000 och 2011. Kollektivtrafikens marknadsandel
för arbetspendling mot Malmö beräknas till drygt
40 %. Av arbetspendlingen till Lund beräknas
kollektivtrafikens andel vara drygt 20 %.
När Trelleborg får pågatågsförbindelse i december
2015 uppskattas effekten bli en ökning med 5
procentenheter för pendling till Malmö och en ökning
med 20 procentenheter till Lund. Restiden mellan
Trelleborg C och Malmö C beräknas ta 32 min och
till Hyllie 23 min med pågatåg. Ett pågatåg rymmer
235 sittande och därtill åtskilliga stående passagerare.
Regionbussen mellan Malmö C och Trelleborg Övre
tar 48 min och en buss rymmer cirka 45 personer
sittande.

Aktuella målbilder enligt Översiktsplan 2010:
•

Trelleborgs stad ska vara attraktiv för näringsliv
och boende och erbjuda bra kommunikationer till
målpunkter i Öresunds- och Östersjöregionen och
kommunen i övrigt.

•

Den framtida väg- och bebyggelsestrukturen
skall vara hållbar över tid och ur miljöperspektiv.
Utbyggnadskapacitet ska tillskapas genom
framsynt planläggning.

sydlig stad möter regional stad FÖRSTÄRKNINGAR
Vägar för radiell matning av trafik till staden
Järnväg
Centralstationen, bytesnod för tåg, buss, färja
Hamnen flyttar österut
Prioriterade cykelvägar
Illustration av sydlig stad möter regional stad

Kommunen ska planera för bebyggelseområden
Aktuella inriktningar enligt
2010:av trafik•till staden
VägarÖversiktsplan
för radiell matning
som inte behöver medföra genomfartstrafik
• Kommunen ska i samverkan med bland andra
genom staden och som kan knytas till en utvecklad
Trafikverket planeraJärnväg
för en långsiktig trafiklösning
kollektivtrafik.
med en ringväg runt Trelleborg stad.
• buss,
Kommunen
ska i samråd med Trelleborgs Hamn
Centralstationen, bytesnod för tåg,
färja
• Kommunen ska särskilt utreda tillfart till ett flyttat
AB utreda och överväga ett utanför centrum
hamnområde.
placerat center för lastbilstrafik med hamnen som
Hamnen flyttar österut
målpunkt.
Prioriterade cykelvägar

•

Kommunen ska planera för en pågatågsstation
med angränsande bussterminal i centrum.

•

Kommunen ska planera för balans mellan utbud
och behov av allmänna parkeringsplatser i
centrum.

•

Kommunen ska verka för att centralt belägna
bensinstationer omlokaliseras till mindre
påverkanskänsliga områden.

•

Kommunen bör ta fram en övergripande
riskanalys för kommunen.
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FÖRUTSÄTTNINGAR vardagslivsstad möter upplevelserik stad

RI Kulturmiljö
RI Naturvård
Särsklit högt naturvärde
Mycket högt naturvärde
RI Kulturmiljö
RI Naturvård

Högt naturvärde

Särsklit högt naturvärde
Mycket högt naturvärde
Högt naturvärde

Natur och kulturskydd

Förutsättning: Vardagslivsstad
Stress i vardagen har minskat i Trelleborg mellan
år 2000 och 2008. 83 % av ungdomarna i årskurs
3 var med i en förening, en betydligt högre siffra
jämfört med rikets genomsnitt. I Trelleborg fanns
det år 2006 220 ideella föreningar registrerade.
Många uteserveringar, caféer och restauranger har
etablerats de senaste tio åren. I staden finns det många
mötesplatser såsom parker, torg, fotbollsplaner,
inomhushallar, ishall, badhus och biograf. I Trelleborgs
stad är det enkelt att bo, arbeta och ha en aktiv fritid.
Här finns ett utbud av olika mötesplatser.
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Vattenskyddsområde, inre respektive yttre. VA-frågorna studeras mer
ingående i kommunens pågående arbete med en VA-plan.

Aktuella målbilder enligt Översiktsplan 2010:

Aktuella inriktningar enligt Översiktsplan 2010:

•

•

Stadens byggnader och miljöer ska inventeras och
klarläggas utifrån sina kulturhistoriska värden
som underlag för vidare planering och åtgärder.

•

Kommunen ska ha en aktuell grönstrukturplan
där nya och utökade grönområden ska utpekas.

Stadsbyggnadskvaliteten ska värnas både i
befintliga miljöer och de nya som planeras.
Utformningsfrågor ska vara centrala vid
utvecklingen av vår stadsmiljö, vår grönstruktur
och när vi utvecklar stadens havskontakt.

vardagslivsstad möter upplevelserik stad FÖRSTÄRKNINGAR

Sammanhängande rekreativt stråk längs kusten
Sammanhängande friluftsstråk längs åarna
Gröna områden binds samman i gröna korridorer
Landskapskilar med jordbruk/närodling/stadsodling

Illustration av vardagslivsstad möter upplevelsestad

•
•
•

• Kommunen ska i program och planering
Kommunen ska verka för att anläggningar för
Sammanhängande
rekreativt
stråk
längs
kustenskydd och utveckling av kommunens
formulera
fotboll och spontanidrott finns i staden.
kultur- och naturvärden.
Kommunen ska prioritera tillgängligheten för
friluftsstråk längs
åarna
• Kommunen
ska verka för att ledningsstråk i
funktionshindrade iSammanhängande
den offentliga miljön.
landskapet utförs under markytan.
Kommunen ska verka för att jordbruket i
Gröna
områden men
bindsäven
samman i gröna korridorer
kommunen bibehåller
sin betydelse
att dess miljöpåverkan, särskilt kväveläckaget,
Landskapskilar med jordbruk/närodling/stadsodling
minskar.
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FÖRUTSÄTTNINGAR historisk stad möter framtidsstad
Kommunalägda
fastigheter

Skolor
Förskolor
Skolor
Förskolor
Upptagningsområde

Skolor

Förutsättning: Historisk stad
Utbildningsnivån i Trelleborg är lägre än i Skåne och
i riket. Men utbildningsnivån har ökat de senaste 10
åren. 30 % fler trelleborgare hade 2010 eftergymnasial
utbildning än år 2000.
Andelen arbetstillfällen inom tillverkning och
utvinning har minskat markant och istället har handel
och tjänster ökat. Antalet egenföretagare har ökat med
26 % de senaste 10 åren. Antalet arbetstillfällen har i
Trelleborg ökat med 5,1 % vilket är betydligt lägre än
i sydvästra Skåne. Andelen trelleborgare som arbetar
utanför kommunen har ökat från 37 % till 45 % de
senaste 10 åren.
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Kommunalägda
fastigheter

Upptagningsområde

Kommunägda fastigheter

Trelleborg som tidigare har varit en stark industriort
omvandlas sakta mot att arbetsmarknadsmässigt
knytas hårdare till Malmö och Lund.
Turismen har stor betydelse för handeln och 30 % av
omsättningen från turismen i Sverige spenderas inom
detaljhandeln (shopping och livsmedel).
Handeln i Trelleborg har sedan år 2003 gått mot en
negativ utveckling. Risken är att staden går mot att
bli en sovstad. Sällanköpsvaruhandeln i Trelleborgs
kommun har haft en svag utveckling sedan år
2000. Dagligvaruhandeln har däremot förstärkt sin
marknadsandel något under samma period.

Aktuella målbilder enligt Översiktsplan 2010:
• Trelleborgs centrum ska vara attraktivt för
trelleborgarna och besökare. Det vackra
Trelleborg ska bevaras och det mindre vackra
utvecklas. Platser för möten ska utvecklas
liksom förutsättningarna för centrumhandeln
och stadens utveckling mot havet.
Aktuella inriktningar enligt Översiktsplan 2010:
• Kommunen ska verka för att
verksamhetsetableringar ger mervärden för
kommunen utifrån antal arbetstillfällen,
hushållning med mark, visuella intryck och
transportlösningar.

historisk stad möter framtidsstad FÖRSTÄRKNINGAR

1.

1.
2.
3.

Områden för handel placeras centralt och kopplas ihop
1. Internhandelsområde
2. Centrumhandel
3. Sjöstaden

Staden utvecklas kring stationen
Befintliga verksamhetsområden förtätas och utvidgas
Illustration historisk stad möter framtidsstad
1. 1. ska ha en mark- och
• Kommunen ska utveckla sin
• Kommunen
2.
Områden
för
handel
placeras
centralt
och kopplas ihop
fjärrvärmeplanering,
alternativt
planberedskap för verksamhetsetableringar
3.
biogasledningar, så att detta alternativ
och då särskilt för1.deInternhandelsområde
som kan etableras
2. Centrumhandel eller
kan erbjudas bebyggelsen i alla
med god kollektivtrafikkoppling
3.
Sjöstaden
utbyggnadsområden.
järnvägskoppling.

• Kommunen ska inte
tillåta
externakring stationen Arbetsställe
Staden
utvecklas
detaljhandelsetableringar med mindre än
TRELLEBORGS KOMMUN
att utredningar visar att centrumhandels
söderslättsgymnasiet s:t nicolai
förutsättningar inte
försvåras.
Befi
ntliga verksamhetsområden förtätas
och utvidgasBastionen
Söderslättsgymnasiet
• Ekoturism ska uppmuntras inom landsbygd
och kustområden.
• Planering för förskolor och skolor ska
samordnas med och integreras i den fysiska
planeringen.

Rådhuset
Förvaltningshus Öst
Liljeborgskolan
Skegrie skola och förskola Körsbärsgården
Vannhögskolan
Pilevallskolan
Smygehemmet
Förrådet

Anställda
3849
140
116
112
104
95
94
89
80
76
73

SKÅNE LÄNS LANDSTING (Lasarettet)
TRELLEBORG INDUSTRI AB
A och B-området
METSO MINERALS (SWEDEN) AB
PERGO (EUROPE) AB
FLINT GROUP SWEDEN AB
ARRIVA SVERIGE AKTIEBOLAG (Depån)
HEATEX AKTIEBOLAG
KLS UGGLARPS AB
TRELLEBORGS HAMN AKTIEBOLAG
Besöksmål (siffrorna avser 2011):
Trelleborgs Museum
Trelleborgen
Axel Ebbes konsthall
Palmfestivalen
Trelleborgs turistbyrå
Skåre – gästnätter
Gislöv – gästnätter

677
445
344
207
179
160
147
130
130
122
Besökare
26 628
28 628
3 222
100 000
35 445
200
2000
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hamnstad möter kuststad

mångsidig stad möter gemensam stad

sydlig stad möter regional stad

vardagslivsstad möter upplevelsestad

historisk stad möter framtidsstad
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SÅ HÄR!

STRATEGIER
För att uppnå målbilderna som beskrivs i de
fem identitetsbärarna föreslår Fördjupning av
Översiktsplanen 30 strategiska verktyg.
Dessa strategier behandlar hur visionen om
en hållbar utveckling för Trelleborg ska kunna
genomföras. De är alla specifika för just Trelleborgs
förutsättningar och förstärkningar och ger direkt
utslag i hur stadens kartor ritas för framtiden.
Vi hoppas att den kopplingen ska vara tydlig!
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STRATEGIER hamnstad möter kuststad

K1. Flytta hamnen
Hamnbolagets egna visionsbild från 2010 av Trelleborgs Hamn och Sjöstaden i framtiden.			

Hamnens omvandling mot en modernare,
miljövänligare och mer konkurrenskraftig hamn är
redan i full gång. Rangerbangården ligger som en
befintlig barriär mellan stad och kust i öster och det
är utanför denna som den nya hamnen byggs. Stora
investeringar har gjorts och ett enormt landområde
har fyllts ut i havet. Men för att denna utveckling ska
komma invånarna i Trelleborg till gagn på riktigt är
det viktigt att hamnen inte bara utvidgas, utan flyttas!
Markanvändningskartan föreslår att hamnen flyttar i
ett tidigt skede så att staden kan få tillgång till havet i
form av målpunkter och bebyggelse.
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Att flytta hamnen medför att Trelleborg:

Att flytta hamnen ställer krav på staden att:

•

frigör hela den gamla hamnen på över 50 ha mark
i Trelleborgs absoluta centrum, ett område lika
stort som hela Trelleborgs centrala innerstad med
plats för många tusen nya invånare om det byggs i
Trelleborgs egen skala.

•

arbeta fram en kvalitetsbeskrivning av det byggda,
såväl allmän platsmark som kvartersmark inom
Sjöstaden. Mer kvalitet och gestaltning ger större
attraktion, vilket ger högre fastighetsvärde. (K-Å
Holmgren 2013-11-20)

•

bemannar och prioriterar den enskilt mest
betydelsefulla händelsen för Trelleborgs stads
utveckling som kuststad.

•

ta fram fördjupade bullerstudier där t.ex.
kontorshus byggs inom området som skärmar av
bullret mot intilliggande bostäder. En beräkning
av ljudnivåer från verksamheten vid Trelleborgs
hamn samt trafiken på väg 9 har gjorts för det
markområde där Sjöstaden planeras (ÅF 2013-1021). Sammantaget finns det goda möjligheter att
utveckla ett bostadsområde i närheten av hamnen.

Hamnverksamhetens utbredning och riksintresseanspråk idag.			

•

ta fram en plan för utformning och
genomförande av översvämningsskydd i samband
med planeringen av nya bebyggelseområden.

• vid en framtida exploatering till känsligare
markanvändning, som bostäder, behöver en
fördjupad riskbedömning genomföras, där
platsspecifika åtgärdsförslag tas fram. En
miljöteknisk markundersökning har gjorts av
Trelleborgs hamns markområde (Sweco 201302-15 och 2013-11-20). Sammanfattningen
visar att markföroreningar överskridande
aktuella riktvärden har påträffats inom samtliga
undersökta delområden. Föroreningssituationen
bedöms generellt sett som relativt enkel att
hantera.

•

Hamnverksamhetens planerade utbredning med infart från öst år 2020.

samtliga riskverksamheter som inte går att
kombinera med bostäder i hamnen måste
successivt avvecklas efterhand som Sjöstaden
byggs ut. Markrättsavtalet för polystyrenfabriken i
den gamla hamnen behöver sägas upp.

•

planera för en infrastruktur som möjliggör
att fordon kan färdas mellan hamnen och
truckcentret samt vidare företrädelsevis mot E6/
E22 i nordlig riktning.

• planera för ett nytt truckcenter med fraktkontor,
uppställningsplats och serviceinrättningar
för fordon till färjorna i närheten av den nya
hamnen (Vectura 2013-11-20). Även ett nytt
järnvägsanslutet logistikcentrum för omlastningar
och transporter via järnväg föreslås inom det
befintliga verksamhetsområdet i Dalköpinge i öst.
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STRATEGIER hamnstad möter kuststad

K2. Bygg bort barriärer i centrum
Trelleborgs stad skärmas inte bara av från havet av det
inhägnade hamnområdet och bangården i öster, utan
klyvs även av stadens kustnära matargator som belagts
med statusen farligt-gods leder. För att nå havet och
Sjöstaden från centrum, så att den blir attraktiv
att exploatera, föreslår kommunen att barriärerna
flyttas och att marken i den gamla hamnen får en ny
användning.
En ringväg har prövats i fyra tidigare översiktsplaner
och det finns ett gediget underlag av rapporter som
tagits fram för att utreda alternativa sträckningar och
dess konsekvenser (se källförteckning sid 132).
Målbilderna som föreslagen ringväg prövas mot
i pågående vägplanering är: rätt tillgänglighet till
CORE-hamn (utpekad av EU som strategisk viktig),
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Kartan visar den framtida sträckningen för trafik till hamnen till/från E6/E22 på befintlig väg, föreslagen ny väg och
föreslagen ny infart till hamnen från öst. Trafikens framkomlighet till hamnen är av riksintresse. Kartan illustrerar också
motivet till ringvägen: att skapa goda förutsättningar för att exploatera marken i den gamla hamnen med attraktiv
blandad bebyggelse och åstadkomma en stark havskontakt i staden.

stadskärnan ska vara möjlig att utveckla, sjöstaden
ska vara möjlig att utveckla samt hamnen och truckoch logistikcentrum ska kunna utvecklas. Trelleborgs
kommun genomför pågående vägplanering i
samarbete med Region Skåne, Trafikverket och
Länsstyrelsen.

Markanvändningskartan föreslår att trafiken till
hamnen flyttar i ett tidigt skede via en ringväg runt
staden med matning till hamnen ifrån öst istället för
att den går igenom Södra Innerstaden.

Att bygga bort barriärer i centrum medför att
Trelleborg:

• bygger bort statusen som rekommenderad farligtgods led på västra infarten (väg E6/E22 utmed
kusten) och västra ringvägen söder om Hedvägen,
där den går igenom bebyggelsen.
• bygger en östlig tillfart till Trelleborgs hamn
med huvudalternativ ”Väst” under järnvägen.
Ett annat alternativ ”Öst” med infart till hamnen
längs järnvägen via en vägbro, kommer även att
studeras i ett fortsatt utredningsarbete. (tekniska
förvaltningen 2013-09-08)
Att bygga bort barriärer i centrum ställer krav på
staden att:

• ringvägen utgör väg för trafik till hamnen och
ger möjligheten att genomföra det föreslagna
truckcentret med infart till hamnen från öst som
frigör marken i den gamla hamnen.
• Fagerängen och Öster Jär integreras med resten
av staden med hjälp av sammankopplande
bebyggelse, kvalitativa grönstråk och goda
förbindelser till centrum för gående och cyklister.
• sammankoppla befintligt radiellt vägnät ut från
centrum med en ringväg då de flesta resor sker
med centrum som målpunkt (WSP 2013-1119). Desto fler alternativa rutter som erbjuds för
rörelserna inom, till och från staden, desto mer
elasticitet byggs in i vägsystemets flödeskapacitet
och förkortar resvägarna till alla målpunkter i
staden.

Ringvägen ersätter befintliga rekommenderade leder för
farligt-gods. Detta är en viktig förutsättning för att kunna
planlägga marken i centrum för ny blandad bebyggelse.

Ringvägens funktion för staden

När E6/E22 förbinds med väg 9 med hjälp av den
nya ringvägen runt staden kommer matningen till
staden att förbättras från alla riktningar samtidigt
som genomfartstrafiken på Hamngatan minskar.
Ringvägen ersätter Hamngatan som farligt-gods led
genom staden.
Idag är Hamngatans trafikvolym en mycket stor del
lokaltrafik och bara cirka 10 % genomfartstrafik. Med
en ringväg skapas förutsättningar för att prioritera
utvecklingen av ett hållbart resande med cykeloch kollektivtrafik i centrum och med bibehållen
tillgänglighet för resor med bil till/från stadens
utkanter och omland.

Exempel på havskontakt från Helsingborg. Framtida vy
söderut från Corfitz Beck-Friisgatan?

Om trafiken längs Hamngatan ska välja en annan väg
krävs starkt dämpande åtgärder på gatorna genom
centrum. Hamngatans hela vägsträckning utmed
stadskusten, omgestaltas för en trafiksäkrare hastighet
på 40 km/h. Stadslivet tar större plats längs kusten
och förutsättningar för att nå ner till vattnet med
alla färdmedel skapas. Corfitz Beck-Friisgatan kan
förlängas ända ner till kajkanten och Mittelbron.
Hastigheten på Hedvägen måste även sänkas om
den rena genomfartstrafiken ska välja en annan väg.
I gengäld kan ökade stadsrumskvaliteter och fler
korsningspunkter åstadkommas för att skapa ett
integrerat vägnät med alternativa resvägar för en god
tillgänglighet och avlasta de sträckor där belastningen
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K3. Skapa havskontakt i staden
När hamnens truckcenter har flyttat och Hamngatan
omgestaltats skapas förutsättningar för verklig
havskontakt i staden. Det handlar om allt ifrån
siktlinjer till fotgängarvänliga stråk. När man kan gå
ända ner och spegla sig i hamnbassängen eller dingla
med benen över kanten, då kommer Trelleborg att
upplevas som en riktig Kuststad.
Markanvändningskartan föreslår att hamnflytten
ska genomföras så fort som möjligt, för att det gamla
hamnområdet ska bli en tillgång för invånarna och för
att undvika att behöva skjuta Sjöstaden på framtiden
och istället sprida ut stadens nya invånare på orörd
jordbruksmark.

36

Befintliga axlar och siktlinjer tillvaratas för att skapa
havskontakt.			

Aker brygge i Oslo, ett exempel på hur havskontakt kan
skapas i staden.

Att skapa havskontakt i staden medför att Trelleborg:

Att skapa havskontakt i staden ställer krav på staden
att:

•

prioriterar kontakten med och målpunkter vid
havet

•

kan tydligare profilera sig som en kuststad

•

•

•

befintliga axlar, med obehindrade siktlinjer mot
havet, riktningar, hierarkier och sekvenser ska
tillvaratas. Nya havsnära kvarter ger möjligheter
till nya allmänna målpunkter nära havet.
nya, attraktiva skådeplatser skapas för att betrakta
hamnverksamheten och kopplingen till Östersjön
som en tillgång; ett unikt skådespel som blir en
tillgång och en styrka för Trelleborgs identitet.
de beskrivna nödvändiga åtgärderna bör
genomföras för att resultatet ska bli så fördelaktigt
som möjligt för staden, dess identitet och
attraktivitet som kuststad.

en medelhavsnivåhöjning på +100 cm. (Trelleborgs
kommun 2013-01-28)
Det finns många goda exempel på beprövade
lösningar redan idag, men ytterligare nya tekniker
och strategier kommer med säkerhet att utvecklas
runt om i världen under de kommande 100 åren som
kan inspirera till fortlöpande lösningar i Trelleborg.
Framtida hot adresseras i det löpande arbetet med
klimatanpassningsplanen och åtgärder som hela tiden
måste bygga på den senaste forskningen och tekniken.

K4. Skydda mot översvämningar

Markanvändningskartan tillåter att
översvämningsskydd kan byggas vid stadens utsatta
områden.
Att skydda mot översvämningar medför att Trelleborg:

De nationella riktlinjer som vi har att följa idag
utfärdas av expertmyndigheten SMHI (Sveriges
Meteorologiska och Hydrologiska Institut) under
Miljödepartementet. I deras arbete ingår utöver egna
mätningar, värderingar och beräkningar även en
noggrann omvärldsbevakning. SMHI konstaterar
att medelhavsnivån i södra Sverige kan öka till
mellan 0 och 100 cm över den befintliga nivån till år
2100*. Till detta tillkommer stormvattenstånd samt
dynamiska effekter av vattnet som exempelvis vågor
och uppgrundning.
I den nyantagna Klimatanpassningsplanen för
Trelleborgs Kommun 2013 framgår att havsnivån
vid en hundraårsstorm (med 1 % sannolikhet att
inträffa under ett givet år) år 2100 beräknas kunna
uppnå +263 cm över dagens medelhavsnivå givet

•

har som målsättning att staden nyttjar sitt
kustnära läge i form utav kajpromenader, sjöutsikt
och målpunkter vid havet utan att riskera
människors trygghet, skyddsvärd bebyggelse och
viktiga samhällsfunktioner påverkas nämnvärt av
översvämningar.

Att skydda mot översvämningar ställer krav på staden
att:

•

•
•

i första hand bygger skydd mot tidvattenstormar
som kan påverka vissa delar av staden redan idag
som sedan kan byggas på efterhand som havet
förväntas stiga.
tillåter att vissa delar av staden svämmas över vid
tidvattenstormar med en återkomsttid på 100 år.
skapar en beredskap för tillfälliga översvämningar
i staden.

Hafen City i Hamburg. Ett exempel på hur man
med översvämningståliga grunder och tillfälligt
översvämmningsbara ytor kan skydda bebyggelsen mot
stormar och tillfälliga höga vattennivåer samtidigt som
attraktiva stadsmiljöer skapas.

•

utifrån dessa exempel utforma skydd mot höga
tidvattenstormar som kan hota Trelleborgs stad:
- bevuxna jordvallar längs västra infarten
- konstgjorda sandbankar ute till havs
- förhöjda kajpromenader mot havet i 		
sjöstaden
- slussar i hamninloppet
- översvämningståliga grunder och socklar
för kustnära bebyggelse
- tillfälligt översvämningsbara ytor
• ta fram en strategisk plan för stadens
översvämningsskydd med utgångspunkt från
bifogad karta.
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K5. Tillgängliggör
sammanhängande strandpromenad
från hamn till hamn
Trelleborgs status som en attraktiv kuststad blir
verklighet när sinnesförnimmelsen av att kunna
promenera vid vattenkanten längs stadens 13
kilometer långa kust infinner sig.
Markanvändningskartan skapar förutsättningar för
att bygga ett tillgängligt promenadstråk från Skåre
hamn till Gislövs läges hamn.
Att tillgängliggöra sammanhängande strandpromenad
från hamn till hamn medför att Trelleborg:

• betraktar Trelleborg stad som en integrerad ort
från Skåre Hamn till Gislövs Läges hamn och
samtidigt för alla tillgångar närmre varandra
genom sammanhängande integrerad bebyggelse
och med gång, cykel och bussförbindelser från
hamn till hamn.

Förslag på olika miljöer som kan anläggas längs en del av den sammanhängande strandpromenaden.

•

tillgängliggör en strandpromenad som länkar
samman Skåre småbåtshamn, badplatsen
vid Skåre skansar, golfbanans landskap,
Albäcksskogen och Albäcksåns mynning, västra
stranden, kustpromenaden i Sjöstaden med
kallbadhus, en framtida småbåtshamn i den inre
hamnbassängen, östra infartens gröna boulevard,
Östra stranden, Dalköpingeåns lummiga
mynning, Dalabadet, Dalköpinge ängar och
småbåtshamnen i Gislövs läge.

Att tillgängliggöra sammanhängande strandpromenad
från hamn till hamn ställer krav på staden att:

•

skapa en sekvens av miljöer i ett pärlband av olika
karaktärer längs kusten.

•

genom att minska biltrafikrörelserna utmed
kusten skapas ett sammanhängande kuststråk
från väst till öst vilket ska göras tillgängligt från
många olika platser i staden.
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K6. Kvalitetshöj befintliga och
anlägg nya badplatser
I takt med att strandpromenaden gör kusten
tillgänglig växer underlaget för att förbättra
badmöjligheterna i kommunen. I första hand bör de
befintliga badplatserna uppgraderas.
Markanvändningskartan skapar förutsättningar för
attraktiva badplatser längs kusten genom att göra dem
tillgängliga med olika färdmedel och med flera stråk
från staden.

Längs med kusten finns många badmöjligheter som kan uppgraderas med förbättrad tillgänglighet och service.

Att kvalitetshöja befintliga och anlägga nya badplatser
medför att Trelleborg:

•

Att kvalitetshöja befintliga och anlägga nya badplatser
ställer krav på staden att:

•
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ser badmöjligheterna och strandlivet som en
stor tillgång för befintliga och nya invånare i
Trelleborg och som lockar besökare och stärker
stadens ställning som kuststad.

verka för att kvaliteten på och driften av
de offentliga badplatserna höjs och att
tillgängligheten och servicen förbättras.

•

bevara och utveckla en god ekologisk
status i Östrsjön med hjälpa utav en marin
miljöövervakningsplan.

•

fortsätta att arbeta strategiskt så att inte tången
ansamlas i större mängder längs stränderna som
en följd utav övergödningen från åkrarna.

•

strandspromenader och badplatser även görs
tillgängliga för funktionshindrade.

•

satsa på en stadsnära badanläggning i form av
exempelvis en sluten pool i hamnbassängen eller
ett nytt kallbadhus.

STRATEGIER mångsidig stad möter gemensam stad

G1. Bygg tät blandstad nära
befintlig service, infrastruktur och
kollektivtrafik
Fördjupningen av Översiktsplanen föreslår en stor
blandning av funktioner för att åstadkomma en
integrerad demografi, en hög robusthet och flexibilitet
i staden och inom bostadsbeståndet. På så sätt
skapas förutsättningar för att möta en varierande
efterfrågan över tid. Boende, verksamheter och
service eftersträvas med olika fördelning beroende
på läge i staden, utmed stråk och närhet till centrum.
Befintliga strukturer kompletteras med den funktion
som behöver förstärkas t.ex. föreningslokaler eller
hyresrätter.
Markanvändningskartan ger förutsättningar
för blandstad i hela staden undantaget
verksamhetsområden i öst och väst och utpekade
grönytor.

Inom gångavstånd (1km) från centralstationen finns
stadens handelsstråk, stora arbetsplatser, mötesplatser
och boende (6 163 boende 2013) (ca 9 800 boende 2025)

I Freiburg blandas funktioner till ett levande stadsrum
dygnets alla timmar - med butiker på bottenvåningen,
arbetsplatser på plan 2 och 3 och villor på taket

Bygg tät blandstad nära befintlig service, infrastruktur
och kollektivtrafik medför att Trelleborg:

Bygg tät blandstad nära befintlig service, infrastruktur
och kollektivtrafik ställer krav på staden att:

•

•
•

•
•

•
•

med nya invånare nyttjar och förstärker stadens
service, kollektivtrafik, handel, kultur och
fritidsutbud.
skapar förutsättningar för längre öppettider - även
för kollektivtrafiken.
skapar en stad med finmaskiga kvarter där
människor kan bo, arbeta, leka, handla, ta del av
föreningsliv och fritidsaktiviteter inom samma
område.
uppmuntrar till korsbefruktning av olika
verksamheter genom att låta dem blandas.
med liv och rörelse dagar och kvällar skapar
trygga miljöer att vistas i för unga som äldre.

•
•
•

skapa variation inom stadsdelarna.
skapa variation i bostadsbeståndet:
blanda storlekar, upplåtelseformer,
utformning, lokalisering och
bebyggelsetypologier.
se till att yteffektiva boenden får kvalitéer som
generösa dagsljusintag, utsikt, flexibilitet i
disponeringen av ytor.
ta tillvara lokala förutsättningar för att skapa
unika miljöer till boende och företag.
ställa krav på utformning av det offentliga
rummet, t. ex. att exploatörer ska bidra med aktiva
bottenvåningar.
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G2. Förtäta på redan hårdgjord
mark

Inom gångavstånd,1km (770 m fågelvägen) från
centralstationen möjliggörs exploatering av ca 16 ha
blandstad, varav ca 10 Ha tack vare hamnens flytt

Vid övre kan blandstad med stor andel bostäder skapas

Att förtäta Trelleborg syftar till att bebygga lucktomter
och omvandla gamla industrikvarter med nytt
innehåll. Sammankopplade stråk och bebyggelse ska
integrera stadens ytterområden med centrum. Stadens
karaktär - upplyst, trygg, levande med kvalitativa
grönytor och gemensamma stadsrum förstärks när
hela staden binds samman och blir just upplyst och
inbjudande.

Förtäta på redan hårdgjord mark medför att
Trelleborg:

Förtäta på redan hårdgjord mark ställer krav på
staden att:

•

•

Markanvändningskartan anger en stadsgräns som
värnar om jordbruksmarken och befäster blandstad på
stadens centrala tomter

satsar på att bli en kuststad med ett levande
centrum.
• gör det möjligt att hushålla med kommunens
värdefulla markresurser inom staden.
• värnar om och hushållar med jordbruksmarken.
• bygger ett långsiktigt hållbart samhälle där
invånare och turister kan färdas till fots och med
cykel i staden.

•
•
•
•
•
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definiera alla stråk och ytor i centrum för att ge
förutsättningar att fylla dem med innehåll.
avsätta markområden för grönyta; parker,
lekplatser och allmänna grönområden.
kompensera markboendets fördelar med
balkonger, terrasser, genomgående lägenheter,
privata och gemensamma gårdar.
effektivisera marksaneringsprocesser.
värna om och vara kreativ i återbruket av äldre
byggnader och strukturer.
planera nya bostadsområden i första hand där de
bästa kollektivtrafikförbindelserna finns eller kan
förstärkas.

G3. Planera flyttkedjor för att samla
riskverksamheter

Drivmedelsstationer utmed hamnfronten flyttas ut
från centrum för att bidra som funktion vid stadens
stadsentréer

Störande verksamheter flyttas ut till västra och östra
verksamhetsområdet och drivmedelsstationer flyttas till
Trelleborgs yttre stadsentréer

Riskverksamheter har skyddsavstånd som kan göra
det mycket svårt att förtäta staden med känsliga
funktioner som exempelvis bostäder eller skolor i dess
närhet. Genom att samla riskverksamheter utanför
stadskärnan kan värdefull mark i staden nyttjas till att
bygga attraktiv blandstad.

Planera flyttkedjor för att samla riskverksamheter
medför att Trelleborg:

Planera flyttkedjor för att samla riskverksamheter
ställer krav på staden att:

•

•

Markanvändningskartan ger förutsättningar för
att etablera utrymmeskrävande verksamheter,
som inte bidrar till en attraktiv stadsmiljö, inom
stadens verksamhetsområden i öst och väst.
Markanvändningskartan definierar stadens
avgränsning och entréer.

•

•

•

frigör centrum för att bygga en attraktiv blandstad
som når ner till vattnet.
ger störande verksamheter förutsättningar för att
utvecklas på rätt plats.
skapar ett högre marknadsvärde för både
blandstadsytor och ytor i verksamhetsområden.
minskar andelen tung trafik i centrum.

•
•
•

ta fram en strategisk plan för stadens
riskverksamheter
1. inventera i karta
2. utvärdera om behov och möjlighet
finns att flytta verksamheten
3. definiera skyddsavstånd med hänsyn 		
till buller, risker och miljökvalitetsnormer
för varje verksamhet som inte flyttas från
yta betecknad blandstad.
tydligt avgränsa och förtäta
verksamhetsområdena.
tydligt definiera yttre och inre stadsentréer med
avgränsning och funktion.
ha planberedskap för att upprätta och ändra
detaljplaner för att kunna flytta verksamheter.
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G4. Profitera på havsutsikt i
bostäder

Över 5 km (5340 meter) centralt kajkantsläge

Boende med utsikt mot havet

Nya invånare lockas till Trelleborg när staden erbjuder
ett blandat havsnära boende för många. Att Trelleborg
ligger precis vid vattnet ger den unika möjligheten att
erbjuda havsutsikt. Det kanske är den i särklass mest
attraktiva egenskapen i ett boende. Fördjupningen av
Översiktsplanen föreslår en kraftsamlande satsning
på att bygga blandstad vid vattnet för att locka nya
invånare.

Profitera på havsutsikt i bostäder medför att
Trelleborg:

Profitera på havsutsikt i bostäder ställer krav på
staden att:

•

•

Markanvändningskartan ger förutsättningar för att
etablera havsnära blandstad i etapper.

•

•

•
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skapar attraktiva adresser med utsikt mot
horisonten och färjorna eller ett stenkast från
vattnet.
lockar nya invånare till staden, barn, unga, äldre,
kvinnor och män med olika intressen som ställer
olika krav på stadens gemensamma rum.
ger förutsättningar att bo kvar och nyttja det
offentliga rummet som äldre eller med en
funktionsnedsättning.
ger förutsättningar för en flyttkedja inom
kommunen.

•
•
•
•

definiera och ställa krav på gemensamma
ytor inom området för alla stadens invånare:
kajpromenad, gator, parker, torg.
skapa attraktiva stråk mot centrum med blandade
funktioner.
ta fram en strategisk plan för att skapa blandade
upplåtelseformer.
se till att service i form av förskolor och skolor
mm följer utbyggnadstakten.
rusta plan- och exploateringssidan inom
kommunen för att förbereda marken för
exploatering.

G5. Gestalta bebyggelse i mänsklig
skala med hög arkitektonisk
ambition
Den mänskliga skalan handlar om en varsam
detaljutformning av miljöer som upplevs bäst i
gångfart. Att gestalta det offentliga rummet, gator och
torg, är viktigt eftersom det utgör kuliss för allt liv i
staden. Alla miljöer ska utformas utifrån principerna
att de ska vara universellt tillgängliga och användbara
för alla.
Olika funktioner ställer olika krav på den fysiska
utformningen av byggnaderna som ska husera dem.
Därför bidrar en stor spridning av funktioner till en
intressant stadsbild och en blandning av funktioner
inom en byggnad garanterar en komplexitet i dess
utformning som gör dem intressanta och tilltalande.

Gatubeläggning utanför biografen Grand i Trelleborg

Trygg vacker bostadsentré med identitet
Koggens gränd Malmö, White Arkitekter

Gestalning av bebyggelse i mänsklig skala med hög
arkitektonisk ambition medför att Trelleborg:

Gestalning av bebyggelse i mänsklig skala med hög
arkitektonisk ambition ställer krav på staden att:

•
•

•

•
•
•
•

skapar en sammanhängande attraktiv stad
sätter människan i centrum d v s man utgår från
fotgängaren vid skapandet av förtätningar eller
nya stadsdelar.
skapar en tillgänglig stad för alla.
ger invånare och besökare upplevelsevärden när
de färdas i gångfart.
tillgängliggör centrum för bilisterna men på
fotgängarnas villkor.
får offentliga rum inramade av fasader med stor
variationsrikedom i volym, karaktär, sekvens,
material, atmosfär och funktion.

•
•

•

föregå som exempel vid utbyggnad av kommunala
projekt.
ställa krav på exploatörer att ta fram
gestaltningsprogram för centrala och större
projekt där ambitionsnivå och kvalitéer säkras.
ha stor omsorg om gatusektionerna - en
stadsmässig gatusektion är inte bredare än den
är hög för att staden ska upplevas som tät och
innehållsrik.
ställa krav på exploatörer att skapa aktiva
fasader för att bidra till ett tryggt, tilltalande och
gaturum.

45

STRATEGIER mångsidig stad möter gemensam stad

Aktiva gaturum, trottoarservering i Stockholm

Humoristiska fasaddetaljer, Odd Fellowpalatset,
Malmö

•

•

•
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Det kan vara en transparent byggnad, av glas,
raster eller på annat sätt genomsiktlig så att den
möjliggör ett utbyte mellan det som händer på
insidan och utsidan av byggnaden. En passiv
interaktion eller kommunikation, så som att se
och bli sedd, bidrar till en trygg stadsmiljö.
Speglande eller blanka fasadpartier återspeglar
eller interagerar visuellt med sin omgivning. Detta
skapar en form av dialog eller interaktion som kan
vara mycket intressant och bidra till att aktivera
en sluten eller ej genomsiktig yta.

•
•
•
•

Öppningar såsom fönster, portaler, dörrar eller
gränder bryter upp sammanhängande ytor men
lockar också till tankar om vad de kan leda in
till. Trevligt utformade öppningar av inbjudande
material kan kittla fantasin.
Burspråk, frontespiser, tinnar och torn ger fasader
liv och skapar andra siktlinjer än utmed gata och
tvärs över gata.
Möblering såsom en bänk, ett cykelställ, ett
anslag, vind eller regnskydd är också sätt för en
byggnad att göra ett bidrag till staden.
Stadens färgskala ska lyftas fram och berikas.
Nya byggnationer ska byggas med hållbar teknik
med krav på hållbara material och effektiv
energiförbrukning.

Inbjudande bostadsfasad som bidrar till
gaturummet Koggens gränd Malmö, White
Arkitekter

•

I vissa situationer kan komplexa material,
strukturer, texturer, mönster, repetition,
växtlighet, vatten, färger och former kan också
bidra till att aktivera fasader så att de upplevs som
vackra.
• Belysning och belysningsarmaturer kan med
fördel användas för att skapa ett levande
och händelserikt stadsrum. Potentialen i
gatubelysningen av stadsrummen är mycket
större än att tillfredställa de rent funktionella
behoven. En vacker, spännande, ombonande eller
kanske dramatisk belysning har stor betydelse
för att en plats ska upplevas som aktiv, trygg och
stimulerande.

G6. Planera stadens ljudmiljöer
Vid förtätning av bebyggelse i staden eller vid
exploatering av industrimark är det viktigt att beakta
störningar för kommande funktioner av de befintliga
verksamheterna i omgivningen. För att det ska
vara möjligt och lönsamt att exploatera fastigheter
exempelvis i Sjöstaden där hamnverksamheten
kommer att både synas och höras, behövs en strategisk
plan för stadens ljudmiljöer. Samtidigt kräver
blandstaden en hög toleransnivå från alla inblandade
intressenter för att samexistensen ska fungera.
Markanvändningskartan ger förutsättningar för att
etablera blandstad i staden med de mest bullrande
verksamheter i västra och östra industriområdena
samt inom östra hamnen.

Med hjälp av avskärmande funktioner kan en god
ljudmiljö skapas för boende och uppehållsytor

Genomsiktligt bullerskydd, Kalmar

Planering av stadens ljudmiljöer medför att Trelleborg:

Planering av stadens ljudmiljöer ställer krav på staden
att:

•
•
•
•

skapar tillgång till både tysta, lugna rum och
aktiva rum för olika behov
tar tillvara havsnära ytor för stadsliv vid sidan om
en aktiv hamn
skapar förutsättningar för en tät blandstad
kan utveckla nya kompensationsåtgärder som kan
marknadsföras

•
•

•

definera ljudkällor; dess karaktär, intervall, styrka
och potential att uppfattas som buller eller tillgång
till ljudmiljön
ta fram en strategisk plan för stadens ljudmiljöer
1. inventera i karta
2. utvärdera
3. ta fram en strategi för lokalisering av
olika funktioner
klustra ljudalstrande eller okänsliga funktioner för
att fungera som buffert mot känsligare funktioner
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R1. Satsa på persontågtrafiken
Rörelsemönster i staden kommer att förändras i
grunden när pågatågen börjar trafikera Trelleborg i
december 2015.
Markanvändningskartan ger förutsättningar för att
etablera ett andra stationsläge i framtiden. Staden
satsar på centralstationen och dess dragningskraft
inom planeringsperioden.
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Trelleborgs Centralstation - stadens framsida i december
2015

Satsa på persontågtrafiken medför att Trelleborg:

•
•

tar plats på Skånekartan
får direktkommunikation med Malmö-LundHelsingborg
• får via enkelt tågbyte kommunikation med
Köpenhamn, Kristianstad, Göteborg och
Stockholm
• får lättare att locka till sig arbetskraft, skolelever,
studenter och invånare som vill pendla inom
Skåne
• får en ny entré och målpunkt i staden med 5800
resor/dag

Skånetrafikens tågkarta över sydvästra Skåne år 2020
med Trelleborgs färjeförbindelser till kontinenten

Satsa på persontågtrafiken ställer krav på staden att:

•

rusta för att stärka stråken mot målpunkten för
fotgängare och cyklister
• rusta för att bilparkering för tågresenärer ska
kunna organiseras för att samnyttjas med
målpunkter i centrum
• anpassa stadsbuss- och regionbussnät till
tågtrafikens avgångs- och ankomsttider
• planera den inre hamnbassängen för att möta ett
ökat exploateringstryck

R2. Samla färdmedel i nod och
tidsoptimera kollektivtrafiken
Genom att samla tåg, färja, stadsbuss och regionbuss
till en plats skapar Trelleborg en tydlig ny entréplats i
en historisk miljö. Synliggöradet av anknytningen till
Tyskland och Polen påverkar Trelleborgs identitet och
gör staden unik i Skåne.
Markanvändningskartan ger förutsättningar för
trafikslagen att stråla samman och samlokaliseras vid
Centralstationen.

Rörelsestråk mellan funktioner på Trelleborg C år 2016

Cykelparkering i Örestad - inspirerar utformning av
cykelparkering vid Centralstationens östra entré

Samla färdmedel i nod och tidsoptimera
kollektivtrafiken medför att Trelleborg:

Samla färdmedel i nod och tidsoptimera
kollektivtrafiken ställer krav på staden att:

•
•
•

•

skapa en attraktiv centralstation som välkomnar
och är tillgänglig för människor i alla åldrar

•

uppmunta trelleborgarna att cykla eller ta bussen
till tåget

•

säkra korsningspunkter med framkomlighet för
oskyddade trafikanter

•

ordna väderskyddade cykelparkeringar i staden

•

se till att trelleborgare och turister kan orientera
sig till och från samt på platsen

•
•

skapar ett nav för kollektivt resande
säkrar effektiva byten
åskådliggör alla destinationer :
tågtrafiken till Malmö-Lund-Helsingborg
färjetrafiken till Tyskland och Polen
turistcykelvägar till Höllviken och Ystad
stadsbussen till Söderslättshallen
regionbussen till Anderslöv
blir en destination för turister att utgå ifrån
får förutsättningar att uppfylla målet i
trafikstrategin att fördubbla antalet resor med
stadsbuss från 2010-2020
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Trelleborgs kommun har tillsammans med
Skånetrafiken studerat förutsättningarna för
stadsbusstrafiken i samband med planeringen av
Trelleborgs Centralstation och Fördjupningen av
Översiktsplanen för Trelleborgs stad.
Stadsbuss
Ambitionen är att stadsbussens roll i Trelleborg ska
utvecklas och vara ett starkt resealternativ. Genom
följande åtgärder förväntas stadsbussen bli attraktiv
genom tydlighet.
Koppling till pågatåget
Alla busstidtabeller justeras till pågatågets tidtabell.
Stadsbussarnas tabell anpassas och möter upp
pågatåget som trafikerar vardagar kl 05:00-00:00
och fre-lör 02:00. Kvartstrafik är målsättningen
för stadsbuss i hela staden morgon och kväll, med
förstärkning på linjen till Gislöv i rusningstid.
Ett andra stationsläge kan i framtiden kopplas till
centrum via linje 1 vid stationsalternativ Nytorp, linje
3 vid stationsalternativ Kyrkoköpinge eller linje 2 vid
stationsalternativ Mellanköpinge.
Busslänken
Genom centrum införs två busstråk; stadsbusslänken
utmed Valldammsgatan-Nygatan-ÖsterbrogatanKontinentgatan och regionbusslänken utmed
Valldammsgatan- Hansagatan-Hamngatan.
På två platser i centrum tangerar stråken och
möjliggör byten mellan stadsbuss och/eller
regionbuss; vid Centralstationen och Lasarettet. På
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Linje 3
Linje 2 Gislövs läge
Västervång –
– Trelleborgslänken –
Trelleborgslänken Fagerängen – Mellanköpinge

Linje 1 Skåre hamn
– Maglarps Strand
– Stavstensudde –

Busskarta år 2030 visar gena linjer och stadsbusslänk med tre bytesplatser i centrum

Stortorget kan byten ske mellan stadsbusslinjerna.
Regionbusslinjerna 165 till Svedala/Lund och 181
till Skegrie, med upptagningsområde i kommunens
byar på slätten trafikerar busslänken liksom 146 till
Malmö. 190 till Ystad och 182 till Höllviken rör sig
utmed kusten. Buss 346 ersätts med tågtrafik.
Raka, gena och tydliga busslinjer genom staden som
matar till centrum och Centralstationen är prioriterat
framför närhet till en busshållplats för varje hushåll.
Andelen av befolkningen som har högst 500 meter
(accepterat avstånd )till busshållplatsen ska öka.
Busslinjer med snarlika färdvägar med lågfrekvent
turtäthet slås ihop till en linje med hög turtäthet som
t.ex. dagens linjer till Fagerängen. Taktfast tidtabell
innebär att bussen alltid avgår ett visst minuttal över

heltimme, t ex 07:02, 08:02 etc. På så sätt kommer
folk snabbt ihåg tidtabellen. Vid centralstationen
ankommer tågen minuttal 20, 50 och avgår 10, 40.
Anslutande stads- och regionbusstrafik bör ankomma
och avgå för att anpassas till tåget.
Pendlarparkering
Pendlarparkeringar placeras vid busslinjernas
hållplatslägen i stadens utkant kompletterat
med centrumparkering som samnyttjas av
kollektivtrafikresenärer, boende i staden och besökare
till centrumhandeln. Vid busshållplatserna ska det
finnas cykelparkering under tak med möjlighet att låsa
cykeln.

R3. Sammankoppla biltrafiknätet

Radiell matning av regional trafik till staden från
ringvägen. Inom staden är de radiella stråken till
målpunkter i centrum viktiga att utveckla för alla
färdmedel.

Kvartersstruktur ger möjlighet för en stabil struktur med
gena vägar, centrala Trelleborg

Största delen av trafiken i staden har just staden som
målpunkt eller är lokaltrafik inom staden. Denna
lokala trafik kan inte ändras genom en ny östlig
stadsgata utanför staden. Genomfartstrafiken utgör
endast 10% på Hamngatan.

Sammankoppla biltrafiknätet medför att Trelleborg:

Sammankoppla biltrafiknätet ställer krav på staden att:

•

•

Markanvändningskartan ger förutsättningar
för nya entréer till staden från ringvägen längs
Östervångsvägen, Köpingegatan och Engelbrektsgatan
som skapar en radiell matning av staden. Inom yta
betecknat blandstad förutsätts ett finmaskigt gatunät.

•
•

•

ger invånarna möjlighet att färdas närmaste vägen
så blir en lätt stad att orientera sig i
upplevs som en sammanhängande stad med
högre social integration och förutsättningar för
blandade funktioner
är tydlig med att i centrum har gång och
cykel företräde framför bilen när det gäller
framkomlighet samtidigt som centrum är
tillgängligt för bilisten - i en lägre hastighet
får ett mindre sårbart trafiksystem då en
integrerad kvartersstruktur gör vägnätets
kapacitet elastisk

•
•

•
•

planlägga ringvägen för radiell matning av staden
för alla färdmedel mot centrum
koppla samman gatunätet för att dra nytta av
befintlig kvartersstruktur för god mobilitet
utforma olika stråk så att de för stråket
prioriterade färdmedel inbjuds till att nyttja
stråket i rätt hastighet med hänsyn till
stadsrummets karaktär
koppla samman nya bostadsområden med
befintliga gatustrukturer, så kallad rumslig
integration
framtida blandad bebyggelse utformas i en flexibel
kvartersstruktur för att skapa kortare och fler
alternativa resvägar, bättre framkomlighet och en
stadsmässig rumslighet
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I projektet Rätt fart i staden av Trafikverket, illustrerar PeGe Hillinge, Sweco, gaturummet - samma plats får olika karaktär när det utformas för olika hastigheter och färdmedel.
Stadens gator är också invånarnas gemensamma rum, så det är viktigt att de utformas med hänsyn till att de ska vara attraktiva och upplevas som tillgängliga

Hastighetsplan
Kommunen har tagit fram en ny hastighetsplan
som ett första steg att bereda plats för olika
färdmedel i staden. Det finmaskiga gatunätet får en
hastighetsbegränsning på 30 km/h och huvudgatorna
inom staden 40 km/h.
Trafiksäkerhet
Den enskilt viktigaste faktorn för trafiksäkerheten
är att sänka hastigheterna. Trafikseparering är ett
effektivt verktyg för att arbeta med trafiksäkerhet men
har stora negativa konsekvenser för upplevelsen av
trygghet och stadsrummens attraktivitet. Därför är
”shared space” eller blandtrafik eftersträvansvärt där
det är genomförbart ur trafiksäkerhetshänseende.
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Trender
De senaste åren har utvecklingskurvan för
personbilstrafik planat ut. Denna trend finns i hela
Västeuropa och USA. Det stämmer således inte att
biltrafikens nationella ökningstrend fortfarande är
2% som tidigare setts som ett faktum. På 15 år har det
skånska kollektivresandet fördubblats. För tågtrafiken
har ökningen varit ännu större - där är resandet idag 3
gånger större.
Region Skåne satsar 700 000 kr på en skånsk plattform
för cykelfrämjande. Malmö-Lund vill ligga i bräschen
med planeringen av ett supercykelstråk mellan- och
inom orterna. Cykelexpressrutterna ser en stark och
lönsam utveckling i Norge, Danmark, Nederländerna,
Belgien, England, USA/Canada, Australien/Nya
Zeeland, Tyskland, Schweiz, Polen och Sydafrika.

Fokus är hållbara, hälsofrämjande och yteffektivare
färdmedel samtidigt som den teknologiska
utvecklingen (flakcyklar, trehjulingar, elcyklar m.fl.)
ger större bekvämlighet.
Tågfaktorn
Tågfaktorn beräknas till cirka 20 procent d.v.s. att
resandet mellan Trelleborg och Malmö ökar 20
procent mer än vad det skulle gjort om trafiken
fortsatt med endast bussar. I de resanderelationer som
har tågtrafik är kollektivtrafikens marknadsandel
normalt betydligt högre än i rena bussrelationer.
Mellan städer i Skåne med tågtrafik är
kollektivtrafikens marknadsandel ca 30-60 %, medan
den inte är över 25 % i någon renodlad bussrelation.
Av detta följer att tågsatsningar normalt leder till en
lägre andel biltrafik.

R4. Prioritera trafikslag
Inom stadens begränsade gaturum tydliggörs
tillgänglighet och framkomlighet för olika färdmedel.
De olika färdmedlens prioritering nyanseras i t.ex
ett prioriterat cykelnät med hög framkomlighet och
hastighet och ett mer finmaskigt cykelnät parallellt
med gångbanor i en lägre hastighet. Unga, äldre,
funktionshindrade - alla vinner på tydlighet.
En ökad trafik med mindre utrymmeskrävande
fordon kräver mindre ytor för bilgator och parkering.
Det kan bidra med att utveckla en attraktivare och
mer lockande stadsmiljö.
Markanvändningskartan ger förutsättningar för att
prioritera trafikslagen enligt denna ordning inom
centrala Trelleborg.

Gaturummen definieras för att prioritera fotgängarzonen,
busslänken, cykelstråken och tydliga angöringspunkter
för biltrafiken

Gång, cykel och bil - gaturummet anpassas efter
prioriterat färdmedel, Stockholm

Proritera trafikslag medför att Trelleborg:

Prioritera trafikslag ställer krav på staden att:

•

•

blir tillgängligt för alla: gående, cyklister, tåg- och
bussresenärer samt bilister
• synliggör målpunkterna i centrum
• skapar sammanhängande stråk som
förbinder internhandelsområdet, Lasarettet/
Östervångsparken och sjöstaden med den
befintliga centrala innerstaden
• ser till att det går snabbare att cykla än att köra bil
inom staden
• tar ställning för att främja folkhälsan inom alla
åldersgrupper genom att höja statusen på cykeln
som färdmedel

•
•
•
•

fotgängarnas framkomlighet särskilt beaktas och
prioriteras vid utformningen av nya gator och
korsningar
värdera användningen av regleringsformer t.ex
gågata eller gångfartsgata
omsorgsfullt utforma gaturummen; trottoarbredd,
utsmyckning, materialval för att signalera var man
ska gå respektive cykla, parkera mm
skapa prioriterade cykelvägar, där bilen får lämna
företräde, med hög komfort utmed gröna stråk
genom staden ut mot kust och slätt
tydliggöra avgränsningen mellan cykelväg och
bil, t.ex med svagt sluttande kantsten, för att
trafiksäkra mot fallrisk och ge vingelmån
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R5. Samla och samnyttja parkering
En bilparkeringsstrategi för Trelleborgs stad har tagits
fram (Trivector Traffic AB 2013-11-12).
Idag räcker de parkeringsplatser som finns men de
borde vara samlokaliserade för bättre översikt. I
centrum föreslås parkeringshus på strategiska platser
där biltrafiken når fotgängarzonen.
Markanvändningskartan ger förutsättningar för att
samla och samnyttja parkering.

Större parkeringshus eller platser lokaliseras vid angöring
till centrum och Trelleborgs Centralstation

Parkeringshus utformas med omsorg för att bidra till
stadsrummet, Malmö

Samla bilparkering medför att Trelleborg:

Samla bilparkering ställer krav på staden att:

•

•
•

•
•
•
•
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blir en lättöverskådlig stad att hitta
parkeringsplats
ger förutsättningar för bilister att kunna lita på
tidsplaneringen av sin resa
att besökare till handel prioriteras när det gäller
tillgänglighet till centrum
att arbetspendlare lätt hittar parkering men får
betala inom centrumzonen
att boende vid kollektivtrafikläge kan tillåtas
parkera längre från sin bostad

•
•
•
•
•

strategiskt skylta till stadens parkeringsplatser
låta uppföra parkeringshus eller större
parkeringsplatser vid infarterna till centrum
utforma parkeringshusen med stor omsorg för
att skapa attraktivitet kring bilisternas entré till
staden
införa en enhetlig parkeringsavgift
att samverka med privata aktörer
låta uppföra fler cykelparkeringar i centrum
införa en flexibel parkeringsnorm som drar
nytta av att samnyttja parkeringsplatser och
kollektivtrafiklägen

R6. Utforma identitetsstärkande
entréer och tydliga stadsgränser

Trelleborgs yttre och inre stadsentréer

Trygghetens hus blir ett landmärke vid Trelleborgs
norra stadsentré - cirkulationsplats väg 108 och västra
ringvägen

Stadsentréer utgör ett viktigt första intryck och kan
ha stor inverkan på bilden av Trelleborg utanför
kommunen.

Utforma identitetsstärkande entréer och tydliga
stadsgränser medför att Trelleborg:

Utforma identitetsstärkande entréer och tydliga
stadsgränser ställer krav på staden att:

•

•
•

Med radiell matning till staden kan Trelleborg dra
nytta av flera identitetsskapande entréer från slätt och
kust.
Markanvändningskartan tydliggör stadsgränsen och
stadens entréer.

•

•
•
•
•

är medveten om vilket intryck staden vill ge
boende och besökare från slätt och hav
medvetet placerar funktioner som servar
invånare och besökare vid entréerna t.ex
drivmedelsstationer samtidigt som orienterbarhet
uppnås genom entréernas olikhet
från väster angörs längs en skog
från norr angörs vid Trygghetens hus
från öster angörs under bron från kontinenten
från söder angörs via en av stadens finaste
kulturmiljöer Centralstationen

•

värna om stadsgränsen vid exploateringstryck
satsa på utformningen av stadsentréerna: 		
- Albäcksskogen
- Trygghetens hus
- Östra Infarten
- Centralstationen
ta vara på kulturmiljön och definiera entréer
från byarna Västra Tommarp, Nytorp och
Kyrkoköpinge samt Engelbrektsgatan
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U1. Planera attraktiva målpunkter
och landmärken i tillgängliga stråk

Nya och gamla landmärken binds ihop i stråk. Bland
annat utsiktskullen i Sjöstaden med Mittelbron,
Ångkvarnen och Centralstationen.

Operahuset i Oslo är ett kulturellt centrum samtidigt
som den inbjuder till delaktighet, alla vill bestiga
marmorberget.

Målpunkter är platser där människor samlas i
vardagen, i arbetet eller på fritiden. Genom att samla
besöksalstrande vardagsaktiviteter skapas tydliga
platser som kan knyta till sig andra aktiviteter.
Genom att låta Trelleborgs aktiva föreningsliv färga
det offentliga rummet med t.ex. ett taekwondotorg,
en poesihörna m.m. förstärks varje stadsdels karaktär
och identitet som kan locka till möten mellan
generationer och invånare från stadens alla delar.

Mittelbron har en potential som central samlingsplats
i ett oslagbart läge för en offentlig byggnad av hög
dignitet som exempelvis en teater eller kulturhus.

Att planera attraktiva målpunkter och landmärken i
tillgängliga stråk ställer krav på staden att:

Alla städer har karakteristiska landmärken. De utgör
element i staden som man orienterar sig efter och som
får en stor betydelse för stadens identitet. Landmärken
kan fungera som turistattraktion och bidra till
näringsverksamhet, men en ikonbyggnad behöver inte
vara hög för att utgöra ett landmärke. Det är viktigt
att man varsamt väljer vad som ska utgöra landmärke.
56

Markanvändningskartanskapar förutsättningar för
stråk och möjliga placeringar för landmärken.
Att planera attraktiva målpunkter och landmärken i
tillgängliga stråk medför att Trelleborg:

•

•

planerar för turistattraktioner och målpunkter
för hela kommunen placerade på lättillgängliga
platser. De fungerar som ankare för rörelser i
staden och bör planeras i tydliga stråk.
genom att förlänga stadens myllrande gågata ner
i Sjöstaden svetsar nytt och befintligt samman.
De nya invånarna har omedelbar tillgång till
Trelleborgs historiska centrum och i gengäld
skapar vi nya attraktiva mötesplatser.

•

•

Gamla Torg, Algatan, Internhandelsområdet,
Centralstationen, den inre hamnbassängen
och Mittelbron, Stortorget, Lasarettet,
Östervångsparken, Vångavallen, Söderslättshallen
och utsiktskullen i Sjöstaden binds samman med
hjälp av fotgängarvänliga stråk.
stråken mellan mötesplatser är aktiva,
omhändertagna och tillgängliga, upplysta,
snöskottade och framkomliga för alla.

U2. Bind samman och synliggör
stadens grönytor i gröna korridorer
Trelleborg är en stad med ett stort antal mindre
men mycket karaktärsfulla grönytor. Sammantaget
utgör de stadens grönstruktur och inrymmer viktiga
sociala, rekreativa och ekologiska funktioner samt
viktiga natur- och kulturvärden. Se även Natur och
Kulturmiljöplan 2010.
För att kunna erbjuda alla Trelleborgare, unga
som gamla, kvinnor och män med eller utan
funktionshinder, goda livsvillkor måste trygghet,
kvalitet, tillgång, tillgänglighet och närhet till parker
och natur säkerställas och förbättras.
Markanvändningskartan markerar ut park, natur
och särskilda fritidsområden i staden samt gröna
korridorer.

Befintliga parker och grönområden binds samman med
gröna länkar

S:ta Gertruds väg är ett vackert exempel på en grön
korridor.

Att binda samman och synliggöra stadens grönytor i
gröna korridorer medför att Trelleborg:

Att binda samman och synliggöra stadens grönytor i
gröna korridorer ställer krav på staden att:

•

•

genom att binda samman park, natur och
fritidsområden i huvudsakligen öst-västliga
stråk genom staden mot slätten och kusten, ökar
tillgängligheten och orienterbarheten till stadens
gröna tillgångar. Dess rekreationsvärden ökar
då man kan röra sig i långa sammanhängande
stråk samtidigt som naturens och årstidernas
närvaro förstärks även när man korsar dessa stråk
i vardagen.

utveckla fyra sammankopplande väst-östliga
grönstråk : Från Tågarps dalgång, via Västervång,
Knäckekärr mot Kyrkoköpinge. Från Ståstorps by
via Kakehögsvägen, Östervångsparken, Malörten
och Mellanköpinge till Dalköpinge by, Från
Maglarps sandtag, via Albäcksskogen, Flaningen,
Kattebäck, Trelleborgen, Generationsparken,
Stadsparken, Gertrudsgården, Österlidsparken,
Abelsons park till Karlingedösen vid
Dalköpingeån. Utmed Trelleborgs omgestaltade
sydliga paradgata utmed kusten, från Västa
Sjöstaden till Östra stranden.
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U3. Gestalta genomgående grön
boulevard
Strandgatan och dess förlängning från Västra Infarten
via Strandgatan, Hamngatan, Järnvägsgatan till Östra
Infarten går parallellt med Stavstensvägen som är
den historiska kustvägen längs vilken Trelleborg
har sitt ursprung. Strandgatan är utformad som
en yttre matarled söder om staden och har farligt
godsled status då den även belastas av en stor del av
trafiken till och från färjorna i hamnen. Men med sin
placering och sin nuvarande utformning utgör den en
betydande barriär för stadens utveckling mot havet
och dess identitet som kuststad.
Markanvändningskartan markerar ut gröna
boulevarder i staden
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En grön boulevard återskapas vid Centralstationen inspirerad av forna tiders trädplantering längs Hamngatan och
Järnvägsgatan.

Att gestalta genomgående grön boulevard medför att
Trelleborg:

Att gestalta genomgående grön boulevard ställer krav
på staden att:

•

•

•
•

omgestaltar Strandgatan och dess förlängning till
en genomgående boulevard eller paradgata genom
Trelleborg.
skapar ett attraktivt tillgängligt grönt stråk längs
med centrum som möjliggör för promenader,
sittplatser och uteserveringar.
binder samman Västra Sjöstaden med Östra
stranden och bygger vidare på den gröna infart
med palmer och blommor som är ett signum för
staden.

•

hamntrafiken går runt om staden istället för
igenom
hastigheten på vägsträckningen mellan
Bryggaregatan och Johan Kocksgatan sänks till 40
km/h och omgestaltas därefter, med breddning av
trottoarer och kantad av träd.

U4. Tillgängliggör och skydda
ådalarna samt omhänderta vatten
Möjligheten att nyttja landsbygden som resurs för
rekreation ska öka genom nya målpunkter som
attraktiva och sammanhängande naturområden.
Stadens fem vattendrag: Albäcksån, Ståstorpsån,
Hesekällan, Dalköpingeån samt Gislövsån utgör
viktiga tillgångar tack vare den befintliga biologiska
mångfalden, men även dess framtida potential som
rekreationsstråk. Se även Natur och Kulturmiljöplan
2010.
Markanvändningskartan markerar ut gröna
ådalar i staden. Men markanvändningskartan
föreslår även ett allvarligt ingrepp i Dalköpingeåns
naturområde där ringvägen korsar denna vid
Öster järs verksamhetsområde. Här föreslås
kompensatiosnåtgärder t.ex. i form utav våtmarker
och planteringar tillämpas.

Ståstorpsån kan erbjuda ett rekreationsstråk med
upplevelse av både stad som landsbygd.

Men även balanseringsprincipen kan behövas
tillämpas, det vill säga om negativ påverkan inte kan
undvikas, minimeras eller kompenseras på plats ska
värdena ersättas på annan plats.
Att tillgängliggöra och skydda ådalarna samt
omhänderta vatten medför att Trelleborg:

•

•

utvecklar de gröna ådalarna så att de bildar
spridningskorridorer som gynnar den
biologiska mångfalden genom en ökad biotopoch artvariation, förhindrar näringsläckage
från jordbruket till Östersjön vilket minskar
illaluktande alger och ökar flödeskapaciteten av
åarna som ett led i klimatanpassningen för att
bättre omhänderta ökande nederbördsmängder.
tar ansvar för att översvämningsrisker minskar,
värdefulla våtmarker återskapas, Östersjön mår

Tullstorpsån, ett exempel på meandrande å med
tvåstegsdiken och möjlighet att vistas vid.

bättre och vattnets kretslopp blir synligt för
invånare och besökare.
Att tillgängliggöra och skydda ådalarna samt
omhänderta vatten ställer krav på staden att:

•

•

applicerar den beprövade Tullstorpsåmodellen
på stadens vattendrag. D. v. s. att kantzoner längs
vattnet avsätts för tvåstegsdiken och återskapar
av en naturlig meandring av åarna i samråd med
berörda markägare.
de gröna korridorerna även blir en rekreativ
tillgång som utvecklas för fritidsaktiviteter och
görs efter lämplighetsbedömning tillgängliga med
så kallade beträdor, gång-, cykel- eller ridstigar.
Åarna angörs av stadens gröna väst-östliga
korridorer med kopplingar vidare ner mot havet
samt ut mot landsbygden med dess byar.
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U5. Värdera den biologiska
mångfalden och utveckla
ekosystemtjänster

60

Grön fasad som en form av energisparande och som
påverkar mikroklimatet i staden.

Våtmark i Albäcksområdet som berikar mijön för både
människor, djur och minskar näringsläckaget till Östersjön.

Det finns ovärderliga men begränsade naturvärden
och biologisk mångfald i naturområden i
odlingslandskapet i anslutning till tätorten. För att
på bästa sätt kunna ta vara på denna tillgång bör
denna dokumenteras löpande i syfte att fungera som
kvalitativt underlag i planeringen. Naturområden
med ett betydande egenvärde eller med arter med
skyddsbehov ska fredas och skyddas från åtgärder
som kan påverka den biologiska mångfalden negativt.

naturliga skadedjursbekämpning, tillgång till grönytor
för rekreation, reducering av partikelhalter och
växthusgaser samt grön energiproduktion.

Att värdera den biologiska mångfalden och
ekosystemtjänster ställer krav på staden att:

Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem
som gynnar människor, det vill säga upprätthåller
eller förbättrar människors välmående och
livsvillkor. Det är tjänster som kräver förvaltning
till exempel pollinerande insekter, skydd mot
översvämningar, vattenrening via våtmarker,

•

Markanvändningskartan ger förutsättningar för att
etablera gröna miljöer som förbättrar staden i en tät
blandstad.
Att värdera den biologiska mångfalden och
ekosystemtjänster medför att Trelleborg:

synliggör värdet av den biologiska mångfaldens
betydelse för människors välbefinnande både ur
ekonomisk och social synvinkel.

•

•

•

bättre förstå de komplexa samband som ligger
till grund för ekosystemens viktiga funktioner
och processer, och hur de kommer till nytta för
människor.
i avgränsade sammanhang och med ett tydligt
syfte utvärdera fördelar och nackdelar t.ex. med
att konvertera åkermark till våtmark, restaurera
vattendrag och odla alger för biogasproduktion.
kan utveckla nya kompensationsåtgärder där
grönområden behöver tas i anspråk för annat.

U6. Freda landskapskilar i staden

Landskapskilar som berikar det attraktiva mötet mellan
stad och landsbygd.

Trelleborgs stad ligger mellan slätt och kust. Staden
har en lång stadsgräns och många entréer som vänder
sig mot det öppna vackra slättlandskapet. De fredade
kilarna ska garantera öppna utblickar mot landskapet
även långt in i staden och kan med fördel användas
för närodling eller odlingslotter, våtmarker, bete och
rekreationsstråk. Staden ska fortsätta präglas av det
öppna landskapets närvaro. Utmed kilarna skapas en
attraktiv bebyggelserand med vid utsikt i gränssnittet
mot åkrarna.

Att freda landskapskilar i staden medför att Trelleborg:

Markanvändningskartan ger förutsättningar för att
bymiljöerna mot Ståstorp i väster och Kyrkoköpinge
i öster värnas som kilar av öppet landskap in mot
staden.

•

•

Utblickar mot landskapet från staden i väster mot Västra
Tommarp och i öster mot Gylle.

ska verka för en långsiktig hushållning
med jordbruksmarken som värdefull
produktionsresurs för livsmedel- och
energiproduktion och bejaka en ökad efterfrågan
på ekologiskt jordbruk och odling av livsmedel
från närområdet.

Att freda landskapskilar i staden ställer krav på staden
att:

kulturlandskapets helhetskaraktär, öppenheten
och dess finmaskiga nät av existerande
ägogränser, vägnät, gårdsmiljöer och alléer ska
bevaras och utvecklas. Restriktivitet ska gälla
exploatering på åkermark.

Stadsodling ett attraktivt alternativ till koloniträdgårdar.
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F1. Stärk det kulturhistoriska arvet
I Trelleborg finns det gott om framgångsrika exempel
på hur gamla byggnader och strukturer kan bevaras
och lyftas fram genom att omvandlas och ges ny
användning; det gamla vattentornet hyser café,
Kyrkskolan omvandlades till bostäder, Ångkvarnens
magasin hyser restaurang, hotell, kontor, mm och
Centralstationen tas åter i bruk för persontågstrafik
efter en tid som parkeringshus, för att nämna några.
Flera liknande projekt är på gång, med omvandlingen
av Centralskolan till bostäder, bostäder i Värdshuset
Lejonet vid Gamla Torg och snart får även
brandstationen nya funktioner.
Markanvändningskartan föreslår att de historiska
banvallarna genom staden bevaras som prioriterade
cykelvägar.
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Gamla vattentornet och Kyrkskolan är exempel på hur gamla byggnader med kulturhistoriskt värde kan omvandlas och
ges nya användningar.

Att stärka det kulturhistoriska arvet medför att
Trelleborg:

Att stärka det kulturhistoriska arvet ställer krav på
staden att:

•

•

•

•

vill synliggöra stadens historia i stadsrummet
vilket gör att upplevelsen av att röra sig i
Trelleborg stad blir unik.
ska använda den genomförda
kulturmiljöutredningen (God bostad, hösten
2012) som grund för det identitetsstärkande lokala
arbetet.
ska tillägna stor varsamhet av att bevara och
inspireras av våra kulturmiljöer, vägsträckningar,
landskap och byggnader.

•
•
•
•

visa på ett framtida användningsområden av
historiska byggnader.
historiska stråk och strukturer bör användas
som grund för att bygga vidare på nya
bebyggelseområden.
Sjöstaden bör knytas an till befintliga gator och
gränder mot den historiska stadskärnan.
stadens entréer bör förtydligas och informera om
dess historiska identitet.
nya byggnationer tydligt ska manifestera nutiden,
med en hög arkitektonisk gestaltningsambition,
ny hållbar teknik, och anpassade till moderna
levnadssätt med krav på energiförbrukning,
flexibilitet och föränderlighet.

KULTURMILJÖKARTA

Kulturhistorsikt karaktäristiska
kvarterstrukturer

Grönstruktur

Centrumkärnan, medeltida och
tidig 1800-tals bebyggelse

Platsbildningar och mötesplatser

1800-tals bebyggelse

Historiskt viktiga
järnvägsstrukturer

Den tidiga industristaden sent
1800-tal och tidigt 1900-tal

Landmärke

Siktlinjer
1

Landmärken*

1

Karaktäristisk bebyggelse/gatustruktur*

FÖRTECKNING KULTURMILJÖKARTA (sidhänvisning till separat kulturmiljöutredning)
LANDMÄRKEN
1.
Skåre (s. 121)
2.
Skansar (s. 107, 114, 120)
3.
Allékantad väg (s. 130)
4.
Maglarps nya kyrka (s. 130)
5.
Sandmölla (s. 134)
6.
St. Nicolai kyrka (s. 36)
7.
Gamla vattentornet (s. 36)
8.
Posthuset (s. 36)
9.
Centralstationen (s. 32, 36)
10.
Järnvägsport (s. 28, 36)
11.
Nya vattentornet (s. 75, 82)
12.
Akka husen (s. 90, 101)
13.
Skorstenen ångpannecentralen
(s. 33, 36, 135)
14.
Gummifabrikens silo (s. 36, 135)
15.
Vindmölla Kyrkoköpinge (s. 97, 101)
16.
Kyrkoköpinge kyrka (s. 97, 101)
BEBYGGELSE
1.
Kapellplan, villabebyggelse tidigt 1900-tal
(s.19)
2.
Trelleborgs AB industriområde (s. 25)
3.
1900-talets första decennier rutnät, små
kvarter, enfamiljshus och parhus (s. 19)
4.
Ripatorget, flerfamiljshus i rött tegel mitten
1900-tal (s.19)
5.
Flerfamiljshus mitten 1900-tal (s.19)
6.
Egnahemsområde starkt präglat av
industrialiseringen tidigt 1900-tal (s. 19)
7.
Villor från 1900-talets första årtionden (s.25)
8.
Hallabacken, lamellhus från 1960-tal
(s. 48, 54, 55)
9.
Villor från 1900-talets första årtionden (s.25)
10.
Lycko Pers väg, lamellhus från 1960-tal
(s. 25)
11.
Friheden, senare delen av 1800-talet,
gathus och fiskestugor (s.8)

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Stavstensvägen, tidigt 1900-tal,
randbebyggelse (s. 46-47, 55)
Sandmöllan, 1600-tal (s. 61, 80)
Kungavägen, villabebyggelse 1970-tal
(s. 60, 81)
Gränstorp, 1800-tal halvagrar bebyggelse
(s. 61, 81)
Lillevägen, 1940-tal, barnrikehus
(s. 65, 80, 81)
Norra kyrkogårdens kapell, 1930-tals funkis
(s. 63, 80, 81)
Granlunda, 1920-30 tal, egnahem
(s. 68, 81, 84)
Lasarettet, 1930-tal (s. 69-70, 80-84)
Barnängen, 1940-60 tal, lamellhus,
granskapsenhet (s. 70, 81-84)
Larsgården, senare del av 1800-tal,
kringbygd gård (s. 67, 81, 83)
Kyrkoköpinge by, medeltida anor
(95, 97, 99, 100-104)
Akka husen, 1960-tal, punkthus (s.90, 101)
Akka kvarteren, småhus 1950-60-talet
(s. 100)
Pilevallsskolan, 1960-tal (s. 90, 100)
Engelbrektsgatan, Lamellhus 1960-70-tal
(s. 91)
Österlid, 1940-50-tal trädgårdsstadsideal
(s. 100)
Österlid, 1940-50-tal, enfamiljshus och
flerfamiljshus (s. 87, 100)
Slakteriet, äldre industribebyggelse (s. 120)
Utskiftad gård, 1800-tal (s. 100)
Fagerängen, lamellhus 1970-80-talet (s. 92)
Bunker, andra världskriget (s. 94)
Östra stranden, heterogen bebyggelse,
1800- och 1900-tals bebyggelse
(s. 108-111, 120, 122)

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Brosjödal, gårdsbyggnad 1800-tal (s. 121)
Fiskeläge: Åhus (s.120)
Fiskeläge, Gislövs läge (s.120)
Dalabadet (s. 111, 117, 121,135)
Maglarps kyrkby (s. 124-132)
Kurland, 1800-tal (s. 130)
Tivolihusen, 1800-tal (s. 130)
Fiskeläge, Skåre (s. 120)

GATUSTRUKTUR
42.
Västra kustvägen, vägsträckning med
medeltida ursprung (s. 120)
43.
Vägnät som speglar 1800-talets
enskifteslandskap (s. 126, 130)
44.
Vägnät med medeltida ursprung, böjda
svängda vägar som följer topografin (s.130)
45.
Stavstensvägen, stadens västra infart sedan
medeltiden. Svag böjning som följt den
flacka strandkanten (s.44,49-50,54)
46.
Hallasvängen, typisk matargata som går
runt bebyggelsen. Ger trafikseparerat
område enligt scaft-principen (s. 54)
47.
Tommarpsvägen, stadens gamla förbindelse
med byarna i norr. Typisk medeltida
sträckning (s. 34,47, 52, 54)
48.
Klörupsvägen, en av stadens medeltida
utfartsvägar (s. 34, 61, 80)
49.
Östervångsvägen, medeltida ursprung
(s. 58, 61, 80)
50.
Vägar till och från Kyrkoköpinge med
medeltida ursprung, tydligt kulturmiljöstråk
(s. 97, 99)
51.
Vägar till och från Dalköpinge och
Mellanköpinge med medeltida ursprung.
tydligt kulturmiljöstråk (s. 99)
Östra kustvägen, vägsträcka med medeltida
52.
ursprung (s. 120)

F2. Stärk centrumhandeln
En av Trelleborgs största tillgångar ligger i den
trygga, levande småstadsmiljön i centrum. Utan
centrumhandeln blir Trelleborg en livlös sovstad.
Centrumhandeln i Trelleborg ska inrikta sig mot
småskalig handel och shopping vilket definieras som
att handla oplanerat med njutning och upplevelser i en
miljö som ger möjlighet till impulsköp.
Helt i linje med att bygga en tät blandstad där olika
funktioner integreras och gynnar varandra, föreslår
Handelsvision Trelleborg (WSP, hösten 2012) att
inte sprida ut handelsetableringar utan att klustra
och förtäta befintligt handels- och serviceutbud. Då
stärks stadskraften och Trelleborg som handelsort,
med nåbara, lättorienterade målpunkter för hela
kommunen.
Markanvändningskartan tydliggör handelsområde
centrumhandel och prioriterade fotgängarzoner.

Karta som visar stadskärnans A-stråk, där det är mest
intressant för kedjebutiker att etablera sig

Stråket längs Algatan är väldigt viktigt för
centrumhandeln.

Att stärka centrumhandeln medför att Trelleborg:

Att stärka centrumhandeln ställer krav på staden att:

•

•

•

•

•

prioriterar att staden ska förtätats med bostäder
och arbetsplatser och skapar tillgängliga attraktiva
gator och torg mellan husen som en grund för
centrumpulsen och det livfulla stadslivet.
vill förstärka centrumhandeln och knyta samman
den med staden(t.ex. Övre), havet(t.ex. Sjöstaden),
och Centralstationen och skapa en tydligt
avgränsad stadskärna med tydliga entréer.
ska enligt principen ”handel föder handel”
samla detaljhandelsetableringar i rationella,
flexibla lokaler i omhändertagna byggnader med
attraktiva fasader i sammanhängande stråk.
ska samverka med fastighetsägarna i centrum
för att tillgodose behov för handel som lastgator,
varumottagning, tekniska installationer, entréer,
gemensamma gångytor och parkering mm.

•
•

genom de förutsättningar som kommunen råder
över bör de aktivt arbeta med för att göra mer
attraktiva: bilparkeringar, cykelparkeringar,
busshållplatser, uteserveringar, städning,
belysning, planteringar, materialval, möblering
och upprustning av nyckelplatser i stadskärnan.
låta shoppingen lysa ut mot gaturummet med
gemensamma öppettider.
välja storlek och inriktningen på centrum samt
att tydliggöra roller i utvecklingsarbetet och skapa
handlingsplaner med aktivitet, ansvarig, tidplan
och budget för utveckling av handel.
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F3. Skapa tillgängligt
internhandelsområde
Handeln i Trelleborg ska rikta sig till Trelleborgarna
och vända på det faktum att drygt hälften av
Trelleborgarnas egna inköp görs utanför kommunen.
Staden behöver definiera sitt handelserbjudande
och föreslår enligt framtagna utredningar,
Handelsvision Trelleborg (WSP, hösten 2012) och
Genomförandestrategi för internhandelsområde
Trelleborg (WSP, hösten 2013), att satsa på
ett unikt volymhandelsområde som ligger
integrerat med staden där köpkraften finns - ett
internhandelsområde. Satsningen handlar om ett
integrerat dagligvaru-handel, volymhandel och
bostadsområde med bussförbindelser och cykel- och
promenadstråk till centrum.
Bilkundsandelen i internhandelsområdet kommer
att minska med mindre biltrafik som följd då
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Framtidsillustration för internhandelsområdet.

Karta som visar tanken med internhandelsområdet som
en integrerad del i staden

stadsbussnätet kommer att ändra sin trafik från 30
minuters till 15 minuters trafik samt förstärkningen
av stadens gång- och cykelmöjligheter.

•

Detta innebär en flytt av lätt industri till
verksamhetsområden i öst och väst samt att
expandera och förtäta befintligt handelsområde enligt
principen ”handel föder handel”. Genom att klustra
verksamheter kan de dra nytta av varandras flöden,
även om de inträffar vid olika tidpunkter. Storskalig
handel, eller volymhandel, omfattar verksamheter
som passar i halvexterna lägen pga. ett större
logistikbehov.

Att skapa tillgängligt internhandelsområde ställer krav
på staden att:

•
•

•

Att skapa tillgängligt internhandelsområde medför att
Trelleborg:

•

vill skapa en motor i utvecklingen
av internhandelsområdet i form av
utvecklingsbolaget där kommunen har en stark
och drivande roll.

•

tydliggör genomförandestrategin i en rullande
handlingsplan. För varje utvecklingsprojekt anges
ansvarig och tidplan.

processen startar i ett lagom stort område.
handelsområdet blir trafikmässigt robust och att
det kan försörjas från två olika huvudgator från
två olika håll. Det är viktigt att kunderna kan
välja på alternativa entréer till handelsområdet.
den logistikdrivna sidan ska fungera ihop med
omgivningarna. I det fortsatta arbetet behövs
det ta fram strukturer som säkerställer både ett
flexibelt utbyggande samt goda sociala rum med
mänsklig skala.
i den kommande processen belysa fläktar och
leveransbuller i närheten av bostäder med
utredningar.

F4. Bind samman, tillgängliggör
besöksmål och profitera på
havskontakt för besöksnäring

Kulturpromenaden i Trelleborg knyter ihop stadens
centrala attraktioner som Trelleborgs museum,
Trelleborgs bibliotek, Axel Ebbes konsthall, Trelleborgs
badhus, Borgquistska Hattmuseet, Trelleborgen och
Sankt Nicolai kyrka.

Axel Ebbes konsthall är en av Trelleborgs centrala
attraktioner som ligger längs kulturpromenaden.

Trelleborg är en av Sveriges ankomstorter från
kontinenten. Med nyvunnen vattenkontakt i centrum
kan service och upplevelsenäringar dra nytta av att
lokalisera sig i kuststaden Trelleborg. Hotell och
restaurangnäringar med uteserveringar lokaliseras
vid hamnfronten och i Sjöstaden med närhet till
centrumhandeln, Centralstationen och havet.

Att binda samman, tillgängliggöra besöksmål och
profitera på havskontakt för besöksnäring medför att
Trelleborg:

Att binda samman, tillgängliggöra besöksmål och
profitera på havskontakt för besöksnäring ställer krav
på staden att:

•

•

Markanvändningskartan ger förutsättningar för att
binda samman befintliga besöksmål med nya i form av
förtätningar och utmarkerade stråk.

•

synliggör stadens tillgångar i form av kust,
historiska miljöer, målpunkter eller museer.
blir lättorienterat och synligt för turister genom
att fysiskt förtydliga länkar i staden vilket är
ett sätt att multiplicera besöksvärdet i enskilda
sevärdheter.

•
•
•

Kulturpromenaden, som knyter ihop stadens
centrala attraktioner, märks ut och marknadsförs.
verka för att utöka sin delaktighet i Skåneleden 2,
Nord- till sydleden samt Hälsopromenaden.
utmed kusten skapa sammanhängande stråk
med rekreationsvärde inom staden från Skåre till
Gislövs läge men även mot Höllviken och Ystad.
genomför sitt bidrag för att ge förutsättningar för
att kunna cykla Skåne runt.
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F5. Bygg läromiljöer och skapa
förutsättningar för högre
utbildningar
Med regional koppling till södra Sverige, Danmark
och Tyskland kan Trelleborg bli en attraktiv
lokalisering för högre utbildning. Centralt i
Trelleborg bereds plats för t.ex. vårdutbildning i
relation till rättspsykiatriskt centrum och lasarettet,
designutbildning med anknytning till Trelleborgs
AB, maritim utbildning kopplat till kommunens
miljöarbete med Östersjön, utbildningar inom
logistik och transport med anknytning till
hamnverksamheten m.m.
Möjligheter till högre utbildningar är en av
nycklarna till att locka unga att flytta till Trelleborg.
Bostadsbristen för studenter i Malmö och Lund är stor
och Trelleborg ligger på pendlingsavstånd från dessa
universitetsorter.
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Möjliga nya placeringar av högre utbildningar i Trelleborg.

Malmö högskola ligger väldigt vackert vid vattnet.

Markanvändningskartan ger förutsättningar för
att bygga läromiljöer genom att skapa en attraktiv
blandstad med bra kollektivtrafik vilket kan attrahera
högskolor.

Att bygga läromiljöer och skapa förutsättningar för
högre utbildningar ställer krav på staden att:

Att bygga läromiljöer och skapa förutsättningar för
högre utbildningar medför att Trelleborg:

•
•
•

ska se bra skolor som ett sätt att locka unga
familjer att bosätta sig i Trelleborg.
ska se skolor som mötesplatser i stadens olika
stadsdelar.
ska dra nytta av pågatågstrafikeringen som
ger en ökad tillgänglighet till gymnasial
och eftergymnasial utbildning samt bättre
förutsättningar för regional samordning av
kommunernas och skolornas programutbud.

•

•
•

tidigt i planeringsprocesser ska plats för
skolor, förskolor, LSS-boenden, kultur- och
sportaktiviteter och grönska säkerställas inom ny
blandad bebyggelse.
i utbyggnadsområden planera skolor som
vardagslivsnoder – ett stadsdelsnav med ett
flexibelt användningsområde.
gatorna vid skolor/förskolor och fritidsområden
ska utformas med särskild hänsyn till säkerheten
för oskyddade trafikanter.

F6. Planera för kvalificerade
arbetsplatser, innovation och
forskning
Det är i de interdisciplinära mötena mellan människor
som idéer föds och förädlas. Moderna företag kräver
attraktiva miljöer, exponering, maximal tillgänglighet
och vill ligga i centrum. Strategin för att skapa de
fysiska förutsättningarna för forskning och innovation
handlar om att lokalisera kunskapsorienterade
verksamheter inom olika discipliner till en och samma
plats. Med tåget kommer Malmö-Lund regionen
närmre och öppnar möjligheter för nya etableringar
med regional förankring.
Trelleborg är idag drivande i att utveckla metoder
för att skapa biogas från alger. Med stadens placering
vid havet gynnas vidare utveckling av hållbar
energiteknik av olika former. Trelleborg har en stor
potential för en miljöprofil som kräver kommunalt
initiativ och en plats i staden!

Rättspsykriatiskt centrum som byggs i Trelleborg är ett
exempel på en kunskapsorienterad verksamhet som
etableras i Trelleborg.

Markanvändningskartan ger förutsättningar för
att utveckla ett attraktivt näringsliv genom att
skapa blandstad med kustkontakt och med bra
kollektivtrafik vilket kan attrahera kvalificerade
arbetsplatser.
Att planera för kvalificerade arbetsplatser, innovation
och forskning medför att Trelleborg:

•

ska hitta nischer med utvecklingspotential, inom
områden inom vilka Trelleborg redan har en
viss ställning, med långt gånga internationella
samarbeten.

Ett annat exempel är Biogas centre of excellence.

Att planera för kvalificerade arbetsplatser, innovation
och forskning ställer krav på staden att:

•

erbjuda förstklassiga företagslägen centralt
i staden med regionala kommunikationer,
närservice, kajadress och havsutsikt vilka lockar
företag att etablera sig i Trelleborg.
• föreslå arbetsplatser i lukrativa lägen insprängda
men exponerade i blandbebyggelsen i Sjöstaden.
• erbjuda lokaler i kulturhistoriska byggnader för
att uppmuntra kulturella och kreativa näringar i
unika miljöer.
• möjliggöra klustereffekter inom de sektorer som
finns i staden idag t.ex. inom hamnlogistik.
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DÄR!

MARKANVÄNDNING
I detta kapitel redovisas hur Trelleborgs mark och
vattentillgångar föreslås användas för att uppnå
målbilderna för staden.
SAMMANFATTNING AV UTVECKLINGEN uppslaget beskriver ett starkt fokus på förtätningar
på attraktiva lägen inom staden. Hamnens flytt är
nyckeln till att Trelleborg blir en attraktiv kuststad
med en återfunnen stark kontakt med havet.

STRATEGISAMBAND - De många strategierna
spelar olika roller i det stora sammanhanget
och här redovisas schematiskt dess inbördes
samband.
HÄNDELSESAMBAND - I detta schema
presenteras en rad nyckelhändelser som är
avgörande för att vi ska uppnå målet att bli en
attraktiv kuststad.

MARKANVÄNDNING - markanvändningskartan
visar vilken mark som föreslås lämpa sig bäst att
använda till olika ändamål.
Kartan över framtida utblickar redovisar ett antal
bortprioriterade alternativa utbyggnadsområden och
händelser som ligger längre fram i tiden.
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SAMMANFATTNING av utvecklingen
Vi har i ÖP 2010
planerat för stora
bostads- och
verksamhetsområden
på åkermark...

Planeringsförutsättningar 2010
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...men hur stora
ytor behöver vi?
Hur mycket hinner
vi bygga på 11 år?

Här är vi idag!
Hamnens nya utfyllnad
i öst är klar. Västra
Ringvägen likaså...

Nuläge 2014

Men hamnområdet
och trafiken dit delar
fortfarande av staden
från Östersjön.

Hit vill vi!
Hamnen flyttar och
staden når ner till
vattnet, med nya
kvarter, parker och
badplatser!

Då 2025
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STRATEGISAMBAND
VERKTYGSSTRATEGIER

NYCKELSTRATEGIER

MÅLSTRATEGIER

ÖVERGRIPANDE MÅLSTRATEGIER

K5. Tillgängliggör sammanhängande
strandpromenad från Hamn till Hamn
K6. Kvalitetshöj beﬁntliga och
anlägga nya badplatser

K2. Bygg bort barriärer i centrum

G3. Proﬁtera på havsutsikt i bostäder
K4. Skydda mot översvämningar
K1. Flytta hamnen

G3. Planera ﬂyttkedjor för att samla
riskverksamheter

G4. Gestalta bebyggelse i mänsklig
skala med hög arkitektonisk ambition

F5. Bygg läromiljöer och skapa
förutsättningar för högre utbildningar
G2. Förtäta bebyggelse på
redan hårdgjord mark

F3. Skapa tillgängligt
internhandelsområde

U5. Satsa på ekosystemtjänster och
värdera den biologiska mångfalden

R3. Sammankoppla biltraﬁknätet

U1. Planera attraktiva
målpunkter och landmärken
i tillgängliga stråk

R2. Samla färdmedel i nod och
tidsoptimera kollektivtraﬁken
R6. Utforma identitetsstärkande
entréer och tydliga stadsgränser
U3. Gestalta genomgående
grön boulevard
U2. Bind samman och synliggör
stadens grönytor i gröna korridorer
U4. Tillgängliggör och skydda
ådalarna samt omhänderta vatten
U6. Freda landskapskilar i staden
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K3. Skapa havskontakt i staden!

R4. Prioritera traﬁkslag
R1. Satsa på persontågtraﬁken

R5. Samla och samnyttja parkering

F4. Bind samman, tillgängliggör
besöksmål och proﬁtera på
havskontakt för besöksnäring
F1. Stärk det kulturhistoriska arvet

G5. Planera stadens ljudmiljöer

F2. Stärk centrumhandel

F6. Planera för kvaliﬁcerade
arbetsplatser, innovation och forskning

G1. Bygg tät blandstad nära
befintlig service, infrastruktur
och kollektivtrafik!

HÄNDELSESAMBAND

2020

2015
HAMNUTBYGGNAD

2025

HAMNFLYTT

SJÖSTAD

KUSTSTAD

Färjelägen
Ringväg
Nytt Truckcenter
Ny Hamninfart Öst
Strategiska insatser för Förtätningar
SJÖSTADEN Södra Innerstaden Etapp 1

Södra Innerstaden (norr om hamnområdet) Etapp 0
Ångkvarnen & Trelleborg C
SJÖSTADEN Västra Sjöstaden
Strategiska satsningar på Centrumhandeln
Strategisk satsning på Volymhandel i Internhandelsområde
Herkules & Oden ”Rådhustomten”
Bävern 1
”G. Centralskolan”
Innerstaden 3:77 ”Trelleborg övre”
Badhuset 5
”G. Brandstationen”
Strategiska insatser för Infrastruktur
Centralstationen

Prioriterade cykelvägar
Båt, tåg, region & stadsbusslinjer
P-hus 1 SYDVÄST

P-hus 2 NORDVÄST

P-hus 3 SYDÖST

Strategiska insatser för Grönstruktur & Landmärken
Mittelbron/Målpunkter
Dalköpingeån

Albäcken

Grön Boulevard
Stadsparken
Strandpromenad - Ståstorpsån
Hamnpromenad/Kallbadhus

75

MARKANVÄNDNING för Trelleborgs Stad 2025
Läsanvisning
MARKANVÄNDNINGSKARTA för Trelleborgs Stad

inom planperioden till år 2025

Markanvändningskartan visar vilken mark som
föreslås lämpa sig bäst att använda till olika
ändamål.

MARKANVÄNDNING TECKENFÖRKLARING -

Till markanvändningskartan hör en mer detaljerad
beskrivning av de olika typerna av markanvändning.
Dessa är relaterade till de olika strategierna.

NYA INVÅNARE OCH TÄTHETER - Här beskrivs
summariskt var bostäderna för stadens nya invånare
föreslås samt i vilken täthet. Antalet nya invånare följer
målet att bli 50 000 invånare i kommunen till år 2025.
Tätheten för den framtida bebyggelsen relaterar direkt till
den närliggande befintliga.

FRAMTIDA UTBLICKAR efter planperioden
Kartan över framtida utblickar redovisar händelser
som ligger längre fram i tiden och inte är en del av
planförslaget inom planperioden.
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Markanvändningskarta 2025

MARKANVÄNDNINGSKARTA Trelleborgs Stad 2025
Geografis
k avgr
änsn
ing F
örd
jup
nin
ga
vÖ

TECKENFÖRKLARING
Blandad bebyggelse
ve
rsi
kts
pla
ne
n

Nytt bebyggelseområde (tidigare jordbruksmark)
Förtätning/omvandling/ändring av markanvändning till blandad bebyggelse
Jordbruksmark
Landskapskilar med jordbruk/närodling/stadsodling
Verksamhetsområde
Nytt verksamhetsområde (tidigare jordbruksmark)
Förtätning av verksamhetsområde
Allemansrättslig mark, park & natur
Nytt park/naturområde (tidigare jordbruksmark)
Särskilda fritidsområden begravningsplatser och kolonilottsområden
Grönkorridorer/boulevarder i staden
Prioriterade fotgängarstråk
Handelsområden
Kustpromenaden från Hamn till Hamn
Prioriterade cykelvägar
Framtida prioriterade cykelvägar
Stadsgräns och entréer
Vägar och gator
Ringvägskorridor Etapp 1
Ringvägskorridor Etapp 2
Järnväg
Åar, vattendrag och kust

TRELLEBORGS KOMMUN
Kommunstyrelsen
Antagen:
Laga Kraft:
Beslutet intygas:

26e maj 2014
30e mars 2015
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FRAMTIDA UTBLICK efter planperioden
TECKENFÖRKLARING
Möjligt bebyggelseområde
Möjligt verksamhetsområde
Alternativa andra stationslägen
Ringvägskorridor Etapp 2
Prioriterade cykelvägar
Framtida stadsgata
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MARKANVÄNDNING teckenförklaring
		

Blandad bebyggelse

		

Blandad stadsbebyggelse omfattar flertalet av stadens
funktioner. Till dessa räknas samtliga bostadstyper
och upplåtelseformer, närparker, stadsodling, gator
och mindre torg, skolor/förskolor, fritidsanläggningar,
handel, kontor, forskning, sjukvård med mera. Även
de flesta verksamheterna kan bedrivas i blandad
stadsbebyggelse men en del måste lokaliseras i
särskilda verksamhetsområden.

G1

K3

G2

Landskapskilar med jordbruk/

		närodling/stadsodling
Landsbygd som omgärdar staden utgör en viktig
resurs med potentialer som på olika sätt kan nyttjas
bättre. De bevarandevärda landskapskilarna befinner
sig i ett spänningsfält mellan jordbruksproduktion
och småsklig närodling, bevarandevärde och
förtätningsstryck. I landskapskilarna finns byar och
enstaka bostäder, samt platser med höga naturvärden
och mark för fritid och rekreation.

F1

G6

De flesta verksamheterna kan bedrivas i blandad
stadsbebyggelse men en del måste lokaliseras i
särskilda verksamhetsområden. Verksamheter som
innebär omgivningsstörningar, oacceptabla risker för
omgivningen eller är alltför ytkrävande kan placeras
i dessa områden. I dessa områdena ska företag säkras
en långsiktigt stabil tillvaro. Bostäder och detaljhandel
ska inte lokaliseras till särskilda verksamhetsområden.

G3

U4

R5

F5

Verksamhetsområde

F1

G4

G5

		

F6

U5

G6

U6

		

Allemansrättslig mark, park & natur

Kartan redovisar befintliga och föreslagna stora parkoch naturområden. Parker och torg som är mindre
ingår i blandad stadsbebyggelse. För att kunna erbjuda
alla trelleborgarna goda livsvillkor måste kvalitet,
tillgång, tillgänglighet och närhet till parker och natur
säkerställas och förbättras.
U2

U4

Framtida Utblickar efter planperioden 2025+

K5

G6

U5
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MARKANVÄNDNING teckenförklaring
Särskilda fritidsområden, begravningsplatser och kolonilottsområden
Särskilda fritidsområden och begravningsplatser
omfattar platser för idrotts- och sportaktivitet,
ridanläggningar och golfbanor, koloniområden,
campingplatser, småbåtshamnar samt kyrkogårdar
och begravningsplatser. Gemensamt för dessa är att
de är särskilt iordningsställda för en specifik aktivitet
eller funktion och därmed inte allmänt tillgängliga
på samma villkor som parker och naturområden,
även om några områden har många gröna värden.
Utöver dessa särskilda fritidsområden ska blandad
stadsbebyggelse innehålla ett lokalt utbud av mindre
platser för fritidsaktiviteter.God tillgång till olika typer
av fritidsanläggningar är en viktig kvalitet för stadens
invånare.
U1

K6

U2

Parker, naturområden, gröningar, stränder, platser
och torg utgör den gröna stommen i stadsbebyggelsen
och binds samman med gröna rekreativa kopplingar
och stråk.Kartan redovisar huvudstråken. Ett
exempel är kopplingen mellan Stadsparken och
Generationsparken.
U2

U3

U4

Handeln ska koncentreras till ett fåtal platser i staden
och utvecklas genom att ”klustra” handel i centrum
och ned mot hamnen. Hela området förtätas med nya
butiker och bostäder i stadsmässiga kvarter. Miljön
ska inspirera till shopping vilket definieras som att
handla oplanerat med njutning och upplevelser, i en
miljö som ger möjlighet till impulsköp. Här ska finnas
plats för torg, lek, promenadstråk, planteringar och
uteserveringar.

F4
G1

K5

U1

F2

U5
R4

Prioriterade fotgängarzoner

G5

Fotgängarzonerna har flera tätt liggande målpunkter,
främst handel och restauranger. De frekventeras
i högsta grad av trelleborgarna och besökare till
fots och de innehåller många gågator, torg och
gångfartsområden. Här redovisas även ett antal
områden där fotgängarnas framkomlighet särskilt ska
beaktas.
U1

K6
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Handelsområde centrum

Grönkorridorer/boulevarder i staden

U2

R5

F4

Satsning på internhandelsområde

Kustpromenad från hamn till hamn

Ett nytt större internhandelområde med främst
skrymmande handel och dagligvaror är markerat i
kartan. Området utvecklas med befintlig handel som
attraktiv dragkraft för nyetablering av handel enligt
devisen ”handel föder handel”. Verksamheter flyttas
och möjliggör nya centrala torg, ny trafiklogistik
och bättre orienterbarhet. Befintligt handelområde
förtätas och kan tänkas utökas längs Hedvägen åt
väster. Detaljhandel ska inte etableras i särskilda
verksamhetsområden och inga nya renodlade externa
handelområden ska anläggas.

Kartan redovisar en sammanhängande kustpromenad
från Skåre hamn i väster till Gislövs läge i öster.
Kustpromenaden gör det möjlighet att promenera vid
vattenkanten längs stadens 13 km kust, vilket stärker
Trelleborgs status som en attraktiv kuststad.

U1

R2

G3

R4

G5

R5

R6

U1

Kartan redovisar stadsgränser och entréplatser som
markerar den inre tätare staden. Dessa platser och
zoner ska vara fysiskt omhändertagna och tydligt
signalera trelleborgarna och besökarna att de har
kommit till en attraktiv stad. Staden består även
av andra entréer och gränser vars utformning och
innehåll kommer att betyda mycket för upplevelsen av
Trelleborg som stad.

U2
R1

U4

K5
G1

Stadsgräns och entréer

K4

U5

K6

U2

U3

G5

F3

Kartan redovisar enbart det radiella systemet av
prioriterade cykelvägar. De prioriterade cykelvägarna
ska ha en särställning vad det gäller framkomlighet.
Men det ska även vara möjligt att cykla tryggt på andra
platser, i det befintliga huvudcykelnätet, i blandtrafik
i lokalgator och på separata cykelbanor i till exempel
gröna stråk.

Kartan redovisar en korridor för ringvägen. Studier
pågår för att utreda den lämpligaste utformningen och
lokaliseringen för denna väg i detalj med hänsyn till
framkomlighet för hamntrafiken. Ringvägen har också
till uppgift att mata staden radiellt, men den motiveras
av att den frigör marken i det gamla hamnområdet för
omvandling så att staden kan nå havet.
K1

K5

U3

U6

Ringvägskorridor

Prioriterade cykelvägar

R4

R6

F4

K2

K3

K5

R3

G6

U3

R6
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nya invånare och tätheter
FÖRESLAGEN GEOGRAFISK FÖRDELNING AV NYA INVÅNARE I TRELLEBORGS STAD
Område

Ha

%

Varav
jordbruksmark

Genomsnittlig
bef. Täthet

Nya Bostäder

%

Nya Invånare
(2,25 inv/bostad)

Centrumförtätning

12,5

27%

0

145 inv/Ha

800

35%

1800

Sjöstad

14

30%

0

185 inv/Ha

1100

47%

2400

Södra Innerstaden

4

9

0

340

14

740

Västra Sjöstaden

2

4

0

100

4

200

Sjöstaden Centrum

8

17

0

600

29

1460

20

43%

20

400

18%

900

Västervång

6

13

6

120

5

270

Östervång

6

13

6

120

5

270

Mellanköpinge

8

17

8

120

8

360

46,5

100%

20

2300

100%

5100

Kransområden

SUMMA

Cirka hälften av de nya bostäderna i Trelleborgs Stad
fram till 2025 är föreslagna i Sjöstaden. 35% utgör
förtätningar av centrumbebyggelsen och resterande
18% föreslås på ej hårdgjord mark, företrädesvis i
anslutning till befintlig service och infrastruktur.
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45 inv/Ha

100 inv/Ha

Tre olika typer av bebyggelsetäthet föreslås för att
den nya bebyggelsen ska relatera till den befintliga
vid respektive område och samtidigt ska stadens
markresurser i sin helhet nyttjas effektivt. Dessa tre
typer illustreras av kvarterschablonerna här intill.

TYP I - Markbostäder

Tabellerna på nästa sida jämför de tre
bebyggelsetäthetstyperna och redovisar den föreslagna
prioriteringen vid nyproduktion av olika typer av
bostadskvareter i Trelleborg.

TYP III - Lägenheter i stadsmässigt kvarter

TYP II - Lägenheter i öppen kvartersstruktur

BEBYGGELSETÄTHETER
Beskrivning

Invånare/Ha
(genomsnitt)

Våningar
(genomsnitt)

Bostäder/
Ha ca

Exploateringstal Exploateringstal Totalyta
Tomtyta

I

Villor, kedjehus och radhus

> 30 (40)

> 1,5 (2)

18

> 0,5

> 0,3

II

Lamellhus, punkthus eller småskaliga
gatukvarter i 2-5 våningar. Öppna
gårdsbildningar.

> 100 (125)

> 2 (4)

56

> 1,0

> 0,8

III

Tydlig kvartersstruktur,
centrumbebyggelse

> 150 (200)

> 4 (5)

90

> 2,0

> 1,2

FÖRESLAGEN FÖRDELNING AV NYA INVÅNARE I TRELLEBORG EFTER BOSTADSTYP
TRELLEBORGS KOMMUN

Typ

Invånare/ Nya
Nya
Ha
invånare bostäder
i snitt

%

Markanspråk
(Ha)

%

I

Makbostäder

40

II
III

TRELLEBORGS STAD (75% AV NYA INVÅNARE)
Nya
Nya
invånare bostäder

%

Markanspråk %
(Ha)

2050

900

30

51

63

900

400

18

20

43

Lägenheter i öppna 125
kvarter

2050

900

30

16,5

20

1500

700

29

12,5

27

Lägenheter i
stadsmässiga
centrumkvarter

2700

1200

40

13,5

17

2700

1200

53

14

30

6800

3000

100

81

100

5100

2300

100

46,5

100

TOTALT

200
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hamnstad möter kuststad

mångsidig stad möter gemensam stad

sydlig stad möter regional stad

vardagslivsstad möter upplevelsestad

historisk stad möter framtidsstad
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EXEMPEL!

CENTRUMFÖRTÄTNING
För att illustrera hur de många strategierna kan
tillämpas har vi zoomat in och analyserat Trelleborgs
mest centrala delar. I analyserna redovisas också
ett skissförslag för ny bebyggelse på övre samt
södra innerstaden.

ANALYS OCH FÖRSLAG - Här beskrivs
blandstadens olika funktioner och vilka rörelser och
stråk som binder samman olika målpunkter. De
tre kartorna visar hur olika färdmedel bör prioriteras
i olika gatusnitt och hur befintliga strukturer och
historiska platser skapar underlag för det nya vid
förtätningar.

SÖDRA INNERSTADEN - Med hjälp av en sektion
genom gammalt och nytt beskrivs vilka nya rum i
staden som fördjupningen av översiktsplanen syftar
till att skapa förutsättningar för. Här möter staden
havet.

Den andra delen av kapitlet visar två visionsbilder av
framtida förtätningsområden i centrum:

ska läsas som exempel på hur strategierna kan
appliceras vid planeringen av ny bebyggelse i
Trelleborgs stad.

ÖVRE INNERSTADEN - En sektionsskiss som beskriver
tankarna om vad som kan händer på Övre när
bussterminalen flyttas till Centralstationen. Skisserna
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CENTRUMFÖRTÄTNING analys och förslag
Platsförankring av ny bebyggelse
Genom att bygga vidare på och förstärka
historiska stråk och miljöer förankras en djupare
platsspecifik identitet.

Orienterbarheten i staden är stor tack vare de
historiska byggnaderna Centralstationen, Tullhuset,
Ångkvarnen, Magasinet, och Gasverket.

- Det här är just Trelleborg och ingen annanstans.

Kvartersstrukturen tar utgångspunkt i den gamla
Fyrmästaregatan för att hitta kvartersskala i
Sjöstaden. På Övre utgör den gamla banvallen ett nav
i Spårvägen och en ny gata Nya Gasverksgatan skapas
för att binda samman kvartersstrukturen.

Siktlinjer från staden mot Östersjön befästs i
Hansagatan, C.B-Friisgatan och Kontinentgatan.
Historiska byggnader träder fram, tar plats och
berikar gaturummet med tidsdimensioner, skala,
detaljeringsgrad och färgskala.
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Den nya bebyggelsen får inspiration att harmoniera
med eller medvetet bryta mot färgsättning och skala.
De gavelställda magasinen inspirerar till markerade
gavlar i Trelleborgs framtida stadssiluett från havet. På
Övre utformas strukturen till att ge Katolska kyrkan
och Gasverket utrymme att orientera kring.

TECKENFÖRKLARING
10

Historiskt landmärke (se strategi F1)
Framtida landmärke

1

Historisk bebyggelse (se strategi F1)
Historisk siktlinje
Framtida siktlinje
Medeltida & tidig 1800-tals bebyggelse
1800-tals bebyggelse
Tidig industristad sent 1800-tal tidigt
1900-tal
Historiskt karakteristiska kvartersstrukturer
Historisk platsbildning & mötesplats
Framtida mötesplats
Kulturhistoriskt mycket värdefull byggnad
Framtida byggnad Övre- och Södra
innerstaden
Historiskta järnvägsstrukturer

Stadens kulturhistoriska strukturer skapar förutsättningarna för förankringen av ny bebyggelse
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CENTRUMFÖRTÄTNING analys och förslag
Rörelser och stråk
Stråken från centrum ner mot vattnet utvecklas
och förstärks mot målpunkterna Centralstationen
och Mittelbron. C.B-Friisgatans handelsståk förstärks
genom att bli gågata, liksom Algatan. Kontinentgatan
(30 km/h) blir en traditionell blandtrafiksgata som
kännetecknas av gröna stadsbussar.
Busslänken Valldammsgatan-NygatanKontinentgatan gör centrum tillgängligt med
byteshållplatser för stadsbuss vid Centralstationen,
Stortorget och Lasarettet. Med kvartstrafik i både in
till och ut från centrum fylls staden med gröna bussar.
Ett prioriterat cykelstråk innebär att korsande gator
får väjningsplikt. Utmed Spårvägen, den gamla
banvallen, uppgraderas befintligt cykelstråk till ett
prioriterat cykelstråk. C.B-Friisgatan, Hesekillegatan,
Kraaksgatan, Nygatan och Östergatan får
väjningsplikt i korsningarna. Spårvägens prioriterade
cykelstråk som leder direkt ner till Centralstationens
östra entré har genom sin sträckning ett
upptagningsområde på mer än 80% av de boende i
staden och är en viktig pulsåder för stadens pendlare.

TECKENFÖRKLARING
Prioriterat fotgängarstråk
Prioriterad fotgängarzon
Viktig målpunkt i centrum
Prioriterad cykelväg

TECKENFÖRKLARING

Bilparkering tydliggörs genom att skylta till
nyetablerade parkeringshus strategiskt lokaliserade
där trafiken angör centrum från norr, öst och väst.
Sammanhängande rekreativa stråk speciellt utmed
kusten är viktiga för att dra nytta av havskontakten,
dess olika målpunkter och ansluta till ett regionalt
kuststråk.
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Busslänken
Bytespunkter

Prioriterat fotgängarstråk

Prioriterad bilgata (40 km/h)

Prioriterad fotgängarzon

Bilgata med många korsningspunkter

Viktig målpunkt i centrum

Persontågförbindelse

Prioriterad cykelväg

Gröna korridorer och länkar

Busslänken

Nya grönområden och parker

Bytespunkter

Kustpromenaden från hamn till hamn

byggnad
och
Södra
Eftersom Prioriterad
att gaturummet
är begränsat,
olika färdsätt
för enÖvreeffektiv
logistik
bilgata
(40 km/h)måste olika stråk prioriteras förFramtida
Bilgata med många korsningspunkter
Persontågförbindelse

innerstaden

Blandstadens funktioner
År 2025 bor nästan 10 000 trelleborgare inom
gångavstånd till Centralstationen.
Genom att bygga tätt med en blandning av bostäder,
lokaler för arbetsplatser, handel och nöjen kan
stadsborna lättast ta sig runt i staden till fots eller med
cykel för att uträtta ärenden, ta sig till arbete, skola
och fritidsaktiviteter.
Utformningen av gaturummen anpassas och
offentliga platser ges större utrymme för att möta
ökningen av fotgängare och cyklister. Stora krav
ställs på detaljeringsgrad för att skapa attraktiva
fasader som hinner upplevas i gångfart. Blandning av
funktioner gör att stråken levandegörs och befolkas
av boende som ska hem, arbetstagare som ska till
jobbet, skolelever, äldre som ska till kultur- och
fritidsaktiviteter, m.fl. Människor ser och känner igen
varandra. Handeln samlas enligt principen ”handel
föder handel”.
Genom att bygga vidare på Trelleborgs finmaskiga
kvartersstruktur skapas trygga miljöer att vistas
i när fler funktioner får möjlighet att synas och
nås och gaturummen blir upplysta stora delar av
dygnet. Den finmaskiga kvartersstrukturen ger
förutsättningar för att exploatera kvarter för kvarter
och utbyggnadstakten kan anpassas efter konjunktur
och efterfrågan.
Med hjälp av avskärmande funktioner kan en god
ljudmiljö skapas för boende och uppehållsytor i närhet
av verksamheter och trafik.

TECKENFÖRKLARING
Förutsättningar för handel och service
Förutsättningar för restaurang &
besöksnäring
Viktiga målpunkter och mötesplatser
Behov av bullerskyddande verksamhet

TECKENFÖRKLARING

Viktig samhällsfunktion

Förutsättningar för handel och service

Skolor

Förutsättningar för restaurang &
besöksnäring

Samfund

Viktiga målpunkter och mötesplatser
Behov av bullerskyddande verksamhet
Viktig samhällsfunktion

Nya gröna kopplingar mellan funktioner
P

Målpunkter med bil
Framtida byggnad Övre- och Södra
innerstaden

Skolor och förutsättningar för framtida blandning av funktioner i markplan med bostäder ovanpå
Stadens befintliga
Samfund
Nya gröna kopplingar mellan funktioner
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SÖDRA innerstaden - förslagsskiss

Ute på Mittelbron satsar staden på en plats för kultur
- ett vardagsrum för invånarna och ett besöksmål för
turisten. De framtida byggnaderna skapar samtidigt
ljudskugga från hamnens bullrande verksamhet för
bakomliggande kvarter.

Norra Kajgatans promenad (gångfartsområde)
blir ett stadsmässigt rekreationsstråk med flera
restauranger i bottenvåningarna. Stadens många unga
barnfamiljer trivs här på helgerna, ungdomar och
äldre - alla kan njuta av havskontakten. De boende har
milsvid havsutsikt.

Lummig lugn upphöjd gemensam innergård till
bostadskvarteret. Bostädernas utomhusytor varierar
från privata terrasser i anslutning till bostäder i
plan 2, balkonger i gröna fasader mot gården och
trädgårdar på taken. Den gemensamma innergården
ligger upphöjd på parkeringsdäcket och skiljs genom
höjdskillnad från det offentliga gaturummet.

Norra Kajgatan kajpromenad

Innergård Kv Fregatten

bostäder

Mittelbrons mötesplats - kulturverkstad?

kontor
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lok

restaurang

Soldäck
Inre Hamnbassängen

bostä

kajkant

gång

3,5 m

2m

gångfartsgata
ca 6 m

Översvämmningsskydd
+ 3m öh

gång/
uteservering
ca 6 m

boendeparkering
Ny byggnad

Sockel
+ 3m öh

Ny bygg

Fyrmästaregatan (30 km/h) fördelar lokaltrafik
inom utbyggnadsområdet med infarter till
boendeparkering i kvarterens mitt. Bottenvåningarna
utformas för att kunna innehålla lokaler med hög
takhöjd och lägre föntersättning. Bostäder förläggs
på de övre våningarna och kan nyttja de upphöjda
innergårdarna.

Fyrmästaregatan

Hamngatan (40 km/h) utvecklas till en
paradgata med alléträd på båda sidor och lokaler
i bottenvåningarna med boende och kontor ovan.
Ett parkeringshus för stadens besökare föreslås
i Ångkvarnens kvarter vid C. B-Friisgatans
förlängning, Trelleborgs huvudgångstråk.

Hamngatan boulevard

P

Ångkvarnen på hamngatan 9

Innergård kv Barken

Parkeringshus vid
Ångkvarnen vid
ankomst från väst

bostäder
Magasinet nattklubb

kontor

äder

kontor

kal

gnad

Flera innergårdar är öppna mot Fyrmästaregatan
och skapar ett större grönt rum tillsammans med
kvarteret på motsatta sidan. Trappsteg upp till
bostadskvarterens innergårdar blir en mjuk övergång
från den offentliga gatan till de boendes gröna oaser.

gång

körbana

1,5 m

ca 4,5 m

prioriterat
cykelstråk
3m

1,5 m

boendeparkering

butik
gång/ trädzon

Ny byggnad

6m

körbana
minst 7 m

busskörfält
3,5 m

gång/ trädzon
6m

Kvarteret Herkules
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ÖVRE innerstaden - förslagsskiss

Stadsbiblioteket utmed C.B-Friisstråket med
Söderslättsgymnasiet i bakgrunden. Dessa är viktiga
målpunkter för många av stadens invånare. Befintliga
arbetsplatser kan dra nytta av ett nytt parkeringshus.

Grönståk mellan stadsparken och
Generationsparken förstärks för att upplevas som
sammanhängande. Stadsparken utökas med 4 ha
för att möta behovet av kvalitativa grönområden för
boende i stadens förtätningsområden.

Förskola placeras strategiskt vid parken med skolgård
i söder mot den gröna korridoren. Kopplingen till
gång- och cykelstråk är optimal, likaså förutsättningar
för angöring med bil. Våningarna ovanför förskola
föreslås bli studentbostäder. Genom att nyttja p-köp
i parkeringshuset uppnås en bättre ekonomi och yta i
staden frigörs till grönområde.

Grön korridor

Parkeringshus ”Övre”

Söderslättsgymnasiet

Stadsbiblioteket

Astrid Lindgrens Allé
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Grön korridor förenar Stadsparken
och Generationsparken

Skolgård

Spårvägen 40 km/h öppnas upp för lokaltrafik ner
till Nygatan. Centrums nordvästra parkeringshus vid
Söderslättsgymnasiet nås innan korsningen med C.BFriisstråket. Ny bebyggelse skapar ett intimt gaturum
där kraftiga träd markerar gatan mot Stadsparkens
utbredning.

Lummig innergård i markplan öppnar upp
med utblick mot Katolska kyrkan i väst och
avgränsas mot gaturummet med plantering. Inom
utbyggnadsområde Övre föreslås parkeringen tas
om hand genom att nyttja p-köp i närliggande
parkeringshus där en eller flera våningar avsätts
till boendeparkering. I varje bostadskvarter finns
cykelparkering under tak eftersom man når allt i
staden med cykel härifrån.

Spårvägen

P

Nya Gasverksgatan (30 km/h) norr om Gasverket
är en del i den finmaskiga gatustrukturen som servar
de boende. Här råder blandtrafik och gaturummet
möbleras för att hålla hastigheterna nere.

Nya Gasverksgatan

Parkeringshus vid
ankomst från
nordväst

bostäder
Katolska Kyrkan

studentboende

bostäder

studentboende

bostäder

bostäder

bostäder

bokal

bostäder

bostäder

förskola
prioriterat
cykelstråk

Ny byggnad

3m

gång

3m

körbana
2,4 m

4,5 m

kantparkering
varvat med träd

gång
4m

gång

Ny byggnad

Innergård

Ny byggnad

2m

2,2 m

körbana

gång

4,5 m

2m

kantparkering

Ny byggnad

Innergård
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hamnstad möter kuststad

mångsidig stad möter gemensam stad

sydlig stad möter regional stad

vardagslivsstad möter upplevelsestad

historisk stad möter framtidsstad
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Den fördjupade översiktsplanen för Trelleborgs stad
är uppbyggd kring fem identitetsbärare som ger
en målbild för stadens framtida utveckling (dessa
beskrivs utförligt i tidigare kapitel Identiteter). För att
bedöma om planförslaget och de olika aspekterna
av identitetsbärarna innebär en långsiktigt hållbar
utveckling görs denna konsekvensbeskrivning.
Redan i den kommuntäckande ÖP 2010 har man
beslutat att miljö och folkhälsa ska genomsyra
arbetet med den fördjupade översiktsplanen för
Trelleborgs stad.

Detta görs bland annat genom att extra vikt
nu läggs vid konsekvensbeskrivningen som
påbörjas i ett tidigt skede av planarbetet. På
så sätt kan konsekvensbeskrivningen vara en
hjälp i arbetet med att identifiera nyckelfrågor
och göra viktiga vägval när det gäller såväl
miljö som folkhälsa och samhällsekonomiska
frågeställningar. Konsekvensbeskrivningens
roll i samrådsskedet är att lyfta fram vilka
frågor som är viktiga att beakta i det fortsatta
planarbetet. Genom att tidigt i planprocessen
och parallellt med framtagandet av planförslaget
diskutera möjliga konsekvenser av förslagen
kan förhoppningsvis ett bättre och mer hållbart
förslag tas fram.

social
hållbarhet
ekonomisk
hållbarhet

KONSEKVENSBESKRIVNING

ekologisk
hållbarhet

DÅ SÅ!
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inledning
Planförslaget består i granskningsskedet av:
Markanvändningskarta 2025
Konsekvensbeskrivningen fokuserar på
markanvändningskartan, då denna behandlar den
förväntade utvecklingen inom planperioden.
Tre aspekter av hållbarhet
En hållbar utveckling bygger på samspelet mellan
ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter.
Ekologisk hållbarhet handlar bl a om biologisk
mångfald, klimatpåverkan, kulturhistoriska värden,
goda bebyggda miljöer och hushållning med
naturresurser. De nationella miljökvalitetsmålen
och det regionala åtgärdsprogrammet för att nå
miljömålen i Skåne utgör en viktig utgångspunkt för
bedömningen av ekologiska aspekter. För de aspekter
som handlar om ekologisk hållbarhet identifieras
även vilka frågor som kan komma att få betydande
miljöpåverkan som en följd av planens genomförande.
Social hållbarhet handlar om att främja en god
livsmiljö. En god livsmiljö handlar dels om en god
fysisk miljö med exempelvis goda boendemiljöer
med tillgång till grönområden, kultur, service och
kollektivtrafik dels om andra sociala faktorer som
trygghet, gemenskap och delaktighet. De nationella
folkhälsomålen är en viktig utgångspunkt för
bedömningen av sociala aspekter.
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Förståelse för olika befolkningsgruppers situation och
behov är en viktig utgångspunkt vid bedömningen av
de sociala konsekvenserna.

Även en god samhällsekonomi är en av
förutsättningarna för en hållbar utveckling.
Ekonomisk hållbarhet handlar bl a om
sysselsättningsgrad, rättvis fördelning av
levnadsstandard, regional balans och ekonomisk
tillväxt. Man kan även se en koppling mellan
hälsoaspekter och ekonomisk tillväxt. Strukturbild
Skånes rapport Den flerkärniga miljonstaden
används som utgångspunkt för bedömning av de
samhällsekonomiska aspekterna.
Konsekvensbeskrivning med integrerad
miljöbedömning
Beskrivningen av konsekvenser är uppbyggd utifrån
de fem identitetsbärarna som ligger till grund för
planförslaget. För att ge en bred och tydlig helhetsbild
av konsekvenserna ur ett hållbarhetsperspektiv
redovisas de ekologiska aspekterna tillsammans med
de sociala och ekonomiska konsekvenserna. Enligt
plan- och bygglagen (PBL) ska översiktsplanens
konsekvenser tydligt kunna utläsas och enligt
miljöbalken (MB) ska översiktsplanen även
miljöbedömas.
Denna konsekvensbeskrivning utgör en samlad
bedömning av konsekvenserna enligt kraven i både
PBL och MB. Miljöbedömningen utgör alltså en
integrerad del av konsekvensbeskrivningen.

Konsekvensbeskrivningen lyfter tydligt fram
vilka faktorer som kan komma att ge särskilt stor
miljöpåverkan, betydande miljöpåverkan, och vilka
konsekvenser detta kan medföra. Förslag ges till
åtgärder för att förebygga, hindra eller motverka
betydande negativ miljöpåverkan samt förslag
till lämpliga frågor att följa upp i senare skeden.
Konsekvensbeskrivningen innefattar även en
bedömning av hur planen påverkar de nationella
miljökvalitetsmålen och miljökvalitetsnormerna
samt en jämförelse med ett noll-alternativ, dvs
den utveckling som annars förväntas ske inom
planområdet. Konsekvensbeskrivningen uppfyller på
så sätt ställda krav på miljöbedömning.
Samråd med länsstyrelsen om avgränsningen
av miljöbedömning (frågor med betydande
miljöpåverkan) och konsekvensbeskrivning har hållits
11 oktober 2012.
Avvägning Riksintressen
I de fem delarna av konsekvensbeskrivningen
som behandlar respektive identitetsbärare görs
avvägningen mot riksintressen, se sidorna 104, 109,
113, 115 samt 117. Kartor över riksintressen finns på
samma sätt under förutsättningar, sidorna 20, 26 samt
under strategi K1. Flytta Hamnen på sida 33.

alternativa utbyggnadsstrategier
Alternativa utbyggnadsstrategier
De övergripande dragen för den fördjupade översiktsplanen jämförs här med ett noll-alternativ och ytterligare ett utvecklingsalternativ. På så sätt kan planens
konsekvenser på en översiktlig nivå jämföras med vad som skulle hända om man valde en annan strategi för stadens framtida utveckling.

Nollalternativ - ÖP 2010
I nollalternativet, dvs om den fördjupade
översiktsplanen inte antas, sker Trelleborgs stads
utveckling enligt den gällande kommuntäckande
översiktsplanen, ÖP 2010. Detta alternativ skulle
riskera att innebära en omfattande utbyggnad där
staden växer åt olika håll. Bebyggelsen riskerar
därför att bli spridd och inte självklart med tydlig
koppling till exempelvis stationslägen. Staden byggs
ut hela vägen fram till föreslagen Ringväg. Med
så stora områden för ny bebyggelse riskerar nya
bebyggelseområden bli glesa. Ny bebyggelse föreslås
även i centrum i form av förtätningar och nuvarande
hamnområde pekas ut som ett stort centralt
utbyggnadsområde.

Nya verksamhetsområden byggs i anslutning till
befintliga i öster och väster och stora nya områden för
verksamheter byggs även i anslutning till Ringvägen.
Ringvägen föreslås för att minska genomfartstrafiken
genom staden och ev ge nya infartsmöjligheter för
hamnen. När det gäller kollektivtrafik planeras för
pågatågsstopp i Trelleborg, vid Centralstationen,
och ev vid ett andra stationsläge i öster eller norr.
Nollalternativet innebär sannolikt en mer omfattande
utbyggnad på jordbruksmark.

Planförslag - Kuststaden
I planförslaget ligger fokus på förtätning av de centrala
delarna och bebyggelse i Sjöstaden. Hamnen flyttas
österut vilket möjliggör bostäder, arbetsplatser, service
och handel i centralt, kustnära läge. Detta blir stadens
huvudsakliga utbyggnadsriktning med möjlighet
att bygga ut staden med blandade funktioner i
blandstadsmiljö som knyter i hop centrum med havet.
En mycket liten andel utbyggnad av nya områden sker
på jordbruksmark. Infart till hamnen sker från öster
och med incheckning och truckstop i öster. Med en
minskning av hamntrafik/farligt godstrafik genom
staden kan barriäreffekten mellan centrum och kusten
minska avsevärt. Pågatågstrafiken till Trelleborg
gör Centralstationen till en viktig nod för både
transporter och stadsliv och utgör en del i kopplingen
mellan staden och havet.
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alternativa utbyggnadsstrategier

Utvecklingen av hållbara transporter sker även
i form av medvetna satsningar på prioriterade
cykelvägar och busslinjer som kopplar ihop
stadens delar med centrum och Centralstationen.
Kustområdet utvecklas med stråk för rekreation
och kopplingen mellan kusten och staden förstärks.
Strategin för handel är att stärka centrumhandeln
och även placera sällanköpshandel i ett centrumnära
internhandelsområde. Verksamhetsområden
utvecklas framförallt genom förtätning men även viss
utvidgning sker.
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Alternativ - Spridd bebyggelse
I detta alternativ ligger fokus på hur utvecklingen
skulle ske om ingen förändring av hamn- och
genomfartstrafik sker. Trafikbarriären mellan staden
och kusten kvarstår. En utbyggnad av Sjöstaden
bedöms då inte bli tillräckligt attraktiv för att vara
ekonomiskt genomförbar. Ny bebyggelse sker då
som förtätning i centrum, i anslutning till ett andra
stationsläge och spritt till de yttre delarna av staden.
Stavstensudde blir svårare att koppla ihop med staden
på ett naturligt sätt med bibehållen infartsväg. Stora
delar av utbyggnadsområdena kommer att ligga i
stadens yttre delar på jordbruksmark.

Slutsatser av alternativbeskrivningen
Noll-alternativet innebär en stor och sannolikt
i delar gles utbyggnad av staden. Staden riskerar
växa i flera riktningar och utan självklart fokus på
stationsnära lägen och förtätning.
I alternativ - Kuststaden sker utvecklingen
av staden framför allt med fokus på förtätning av
centrum och utveckling av Sjöstaden. Viss utbyggnad
sker även i de yttre delarna och då på jordbruksmark.
I alternativ - Spridd bebyggelse bebyggs inte
hamnen med bostäder utan utvecklingen sker som
förtätning och i stor utsträckning i de yttre delarna av
staden. Mycket jordbruksmark tas i anspråk.
Kommunen har valt att gå vidare med
Kuststaden (planförslaget) som innebär en
samlad utbyggnad i centrala lägen och med
fokus på kusten men med möjlighet till viss
utvidgning även i utkanten av staden.
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SAMMANFATTNING av konsekvenser
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ekonomiska konsekvenser

+
+\-

-

övervägande positiva konsekvenser
både positiva och negativa konsekvenser
övervägande negativa konsekvenser

1

RINGVÄG (konsekvenser är beroende av
utformning, förebygande och kompensationsåtgärder)

-

+\-

+

2

Förbättrad miljö i staden
Ianspråktagande av jordbruksmark
Påverkan på riksintresse kulturmiljö samt kustzon
Påverkan på strandskydd för Dalköpingeån
Påverkan på vattenskyddsområde
Påverkan på landskapsbilden
Risk för ökad biltrafik och minskad konkurrenskraft
för kollektivtrafik
Förbättrad boendemiljö i centrum och inget farligt
gods genom stadens täta delar, men nya bullerutsatta
områden längs Ringvägen
Minskade barriärer i centrum, men vägen blir en ny
barriär i landskapet
Möjliggör flytten av Trelleborgs hamn
Tidsmässiga vinster för vägtransporter
Förbättrade förhållanden för trafik till hamnen
Förbättrad regional koppling
Minskad sårbarhet med fler alternativa vägar till
staden

TÅGTRAFIK - TRELLEBORG C

+

Minskat bilanvändande

+

Stationen blir en viktig central mötesplats
Förbättrad kollektivtrafik ger tillgång till större
arbetsmarknad

+

Ökad attraktivitet för boende, näringsliv, besökare
Tillgång till större arbetsmarknad
Förbättrad regional koppling

3

HAMNFLYTT OCH SJÖSTAD

6

PRIORITERADE CYKELVÄGAR

+

Minskade störningar i centrum
Minskade utsläpp pga effektiviserad verksamhet

+

+

Nytt attraktivt område kan byggas som blir en tillgång
för staden
Minskad barriär och ökad kustkontakt i centrum

Kraftigt förbättrade förutsättningar för cykeltrafik ger
goda förutsättningar för minskat bilanvändande inom
staden

+

Ökad tillgänglighet då fler lätt kan nå viktiga platser i
staden med cykel i ställer för bil
Ökad fysisk aktivitet
Olika delar av staden knyts ihop

+

Förbättrad folkhälsa

+\-

4

Ökad attraktivitet för boende, näringsliv och besökare
Flytt av hamn och exploateringen av bostäder innebär
stora kostnader
Hamnens verksamhet kan utökas och effektiviseras

FÖRTÄTNING AV STADEN

+

Minskat bilberoende då fler bor nära service och
kollektivtrafik
Hållbart utnyttjande av marken

+

Tätare stad ger mer rörelse, fler möten och ökad
trygghet
Bostadstyper som saknas kan tillföras

+

Befintlig service och infrastruktur kan utnyttjas mer
effektivt
Svårare att påverka utvecklingen då kommunen inte
äger marken

5
+
+
+

SAMLAD HANDEL
Inga nya områden tas i anspråk för extern handel
Med centralt läge blir handeln tillgänglig med
kollektivtrafik och cykel och transporterna blir kortare
Handel samlade till centrala lägen gör den lätt att nå
utan bil och tillgänglig för fler
Flytt av verksamheter och klustring av handel möjliggör
stadsomvandling
Effektivt utnyttjande av mark samt effektiva transporter
genom förtätning av befintligt område i centralt läge
Stadens attraktivitet ökar i ett strategiskt läge

7

JORDBRUKSLANDSKAP
Ianspråktagande av jordbruksmark för bostäder,

+\- verksamhetsområden och infrastruktur

Förtätning och utvidgning av befintliga
verksamhetsområden, inga nya lägen
Landskapskilar bevaras obebyggda och kopplar ihop
stad och landsbygd
ytor ger möjlighet att bygga markbostäder och
+\- Större
uppnå större variation i det totala bostadsutbudet i
staden
Med utbyggnad i perifera lägen är det längre till service
Bebyggelse i utkanten av staden skapar förbättrade
entréer och kopplar ihop stad och landsbygd
Kräver nya investeringar i infrastruktur

+\- Attraktiva bostäder och ett varierat bostadsutbud kan
locka till sig nya invånare

8

FÖRSTÄRKNING AV GRÖNA STRÅK OCH KUSTSTRÅK

+

Positiv påverkan på biologisk mångfald
Mer grönska i staden ger en bättre närmiljö
Natur- och kulturvärden lyfts fram

+

Förbättrad koppling till kusten och till omgivande
landsbygd knyter ihop olika delar av staden och
kommunen
Förbättrade förutsättningar för närrekreation
Ökad fysisk aktivitet

+

Förbättrad folkhälsa
Förbättrade förutsättningar för ökad besöksnäring
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KONSEKVENSER hamnstad möter kuststad
Arbetet med utbyggnad av hamnområdet för att
kunna flytta färjetrafiken längre österut har påbörjats
och hamnen anläggs etappvis genom utfyllnad. När
själva flytten av hamnen från befintligt läge i väster
till nytt i öster kan genomföras är beroende av olika
faktorer, bl.a möjligheten att exploatera hamnen,
ekonomiska faktorer, incheckningens flytt och inte
minst en hur tillfart till hamnen löses, vilket utreds i
en åtgärdsvalsstudie som sker parallellt med arbetet
med FÖP:en. FÖP:en tar dock ställning för en östlig
infart till hamnen. I planen räknar man med att
hamnflytten kan ske under planperioden.
Med hamnflytten ges förutsättningar för nya centralt
belägna bostäder i kustnära läge och förbättrade
förutsättningar för staden att nå havet genom etappvis
utvidgning av centrum söderut.
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Utbyggnaden av Sjöstaden sker från två håll, från
väster och öster. Västra delen av Sjöstaden kan
påbörjas tidigt medan östra delen är beroende av
hamnflytten. Den östra delen får större inverkan på
stadens möte med havet, vilket kommer att dröja
lite längre. Dock planeras en offentlig funktion på
Mittelbron kunna genomföras tidigt samt bebyggelse
angränsande till Hamngatan i norra delen. Dessa
första åtgärder är av stor vikt för att tidigt skapa
kustkoppling och för att hamnområdet ska tas i
anspråk av invånarna.
För att skapa en starkare koppling mellan centrum
och bebyggelsen i hamnen är Hamngatans
omgestaltning till stadsgata viktig. Omgestaltningen
är viktig för att trafiken på Hamngatan ska välja en
annan väg och för att skapa en mer stadsmässig miljö
som kopplar ihop centrum och havet.

En avgörande förutsättning för att kunna realisera
en utbyggnad av bostäder i detta läge är, förutom
hamnens flytt, att befintliga verksamheter med
skyddsavstånd flyttas från området. Innan bostäder
kan uppföras måste de riskverksamheter som inte går
att kombinera med bostäder ha flyttat.
I hamnområdet finns även markföroreningar från
gamla och befintliga verksamheter som behöver
saneras innan området kan bebyggas. En första
utredning med provtagningar visar att föroreningar
överskridande aktuella riktvärden har påträffats inom
samtliga undersökta delområden. Inför exploatering
behöver en fördjupad riskbedömning genomföras.
Saneringar innebär merkostnader vid exploatering,
men bedöms i ett första skede som relativt enkla att
hantera. En utbyggnad av hamnen bedöms vara av
stor vikt för stadens framtida utveckling.

Sjöstaden ligger i ett läge där risk även fortsättningsvis
finns för buller från trafik och hamnen i sitt
nya östliga läge. En övergripande beräkning av
ljudnivåer har gjorts som indikerar att det finns goda
förutsättningar att bygga bostäder här. Exempel ges
på att byggnader med annan användning än bostäder
kan användas för att skärma av mot buller. Fördjupade
bullerstudier behöver tas fram som underlag för
exploatering av Sjöstaden. Vid fortsatt planläggning
är det viktigt att bostäder inte byggs innan de
avskärmande verksamheterna etablerats.

Dock är det trafiken på kustvägen (E6/Strandgatan/
Hamngatan/Järnvägsgatan) som utgör den största
bullerkällan under större delen av dygnet, vilket i sig
inte påverkas av hamnens flytt utan hänger samman
med hur infart till hamnen sker och hur övrig trafik
hanteras. Vägtransporterna till hamnen beräknas i
framtiden öka.

I samband med planläggning av Sjöstaden återinträder
strandskyddet. Dispens bör dock kunna ges då
bebyggelsen är en naturlig och viktig utvidgning av
centrum och förutsättningarna för ökad biologisk
mångfald samt tillgängligheten till kusten förbättras
avsevärt jämfört med nuläget då området är hamn.

För hamnverksamheten innebär en flytt av
färjetrafiken att av- och pålastning kan effektiviseras
och att transporterna inom hamnen kan minskas.
Dessa rationaliseringsvinster är positivt både
miljömässigt och ekonomiskt. En hamnflytt innebär
även att hamnen kan ta emot nästa generations
färjor som är miljövänligare än dagens, i första hand
pga sin storlek. Möjlighet ges även till landansluten
elförsörjning, vilket är positivt ur utsläppssynpunkt.

Då de befintliga färjelägena tas ur drift innebär det
att den dominerande utsläppskällan, dvs fartygen,
flyttas längre från de centrala delarna av staden.
Då det gäller buller utgörs det av buller från den
direkta hamnverksamheten, från färjetrafiken
samt från vägtrafiken. Buller från färjetrafik och
hamnverksamhet reduceras för de boende i centrala
staden.

Eftersom trafiken till och från hamnen utgör en
mindre del av trafiken får det dock inte någon större
påverkan på de totala trafikmängderna.

Flytten av färjelägena innebär en negativ påverkan för
bebyggelsen norr om de nya utfyllnadsområdena då
strandlinjen flyttas längre bort. Dock finns redan idag
en barriär i form av järnvägsspåren som är belägna
mellan bebyggelsen och strandlinjen.

När det gäller bullerpåverkan för närliggande
bostäder har beräkningar gjorts som indikerar
att riktlinjer för lågfrekvent buller från färjorna
innehålls. Riktvärden för buller från kombiterminalen
innehålls inte med rådande maskinpark, men
på sikt med bullerdämpande åtgärder är det
fullt möjligt. Stadens luftkvalitet påverkas i stor
utsträckning av hamnverksamheten (se vidare under
Miljökvalitetsnormer för luft).
Miljökonsekvenserna för hamnverksamheten
och dess flytt beskrivs mer ingående i separat
miljökonsekvensbeskrivning tillhörande
tillståndsprövning av hamnverksamheten,
”Miljökonsekvensbeskrivning Vision 2010/2015,
Tillståndsprövning hamnverksamheten Trelleborgs
Hamn AB”.
I dag utgör hamnverksamheten och färjorna en
dominerande del i centrala staden. När man ser ner
mot hamnen från tvärgatorna ser man färjorna och
det blir tydligt att hamnen har en stor betydelse för
staden. Samtidigt som hamnen är en viktig del i
stadens historia utgör den en barriär mot havet. När
hamnverksamheten flyttas innebär det en väsentlig
förändring av stadsbilden.
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KONSEKVENSER för hamnstad möter kuststad

Den fysiska och visuella kontakten med havet
kommer att stärkas då hamnområdet bebyggs med
stadsmässig bebyggelse och blir en del av staden.
Samtidigt försvinner den påtagliga upplevelse av
hamnverksamheten som färjorna utgör i dag.
Vid omvandlingen av hamnområdet till
stadsbebyggelse är det viktigt att ta hänsyn till
och bygga vidare på det kollektiva kulturarv
som hamnverksamheten inneburit för staden.
Den i samband med planarbetet genomförda
kulturmiljöutredningen kan vara ett underlag för
detta.
Med hamnens flytt, förtätning av bebyggelsen
i centrum, ny bebyggelse i Sjöstaden samt ett
genomgående kuststråk kan en sammanhängande
kuststad från Skåre Hamn till Gislövs läge skapas.
Då järnvägen öppnas för pågatågstrafik får även
Centralstationen en viktig roll som en stark målpunkt
i kustnära läge. De i planen föreslagna åtgärderna
för att öka kustprägeln och lyfta fram Trelleborgs
särdrag kan innebära en positiv påverkan både socialt
och samhällsekonomiskt. Genom att stärka stadens
identitet och tydliggöra dess profil kan stadens
attraktivitet för boende, besökare och näringsliv öka.
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Som en följd av klimatförändringar kan kustområdet
komma att påverkas av stigande havsnivåer och
erosion (se vidare under Betydande miljöpåverkan).
Trelleborgs hamn är utpekat som riksintresse då
den utgör en stor färjehamn för rullande gods
till Tyskland. En precisering av riksintresset har
gjorts av Trafikverket under hösten 2013. Där
framgår att riksintressets fysiska utbredning inte
är statisk utan omprövas när förutsättningarna för
hamnverksamheten ändras. Riksintresset syftar till att
skydda viktiga hamnfunktioner.
Om ett nytt hamnområde etableras och en viss
hamnverksamhet kan omlokaliseras på ett godtagbart
sätt, kan riksintresset för den hamnfunktionen
komma att omprövas.
Trafiken till hamnen leds ut utanför staden med
infart österifrån, vilket utreds vidare detaljplan. Då
tung trafik, farligt godstrafik och genomfartstrafik
flyttas utanför staden kan Kustvägen, framförallt
sträckan Hamngatan, ges en ny karaktär av stadsgata
och barriäreffekten mellan staden och kusten kan på
så sätt överbryggas, vilket är ett viktigt led i arbetet
med att öka kopplingen till kusten. (se vidare om
konsekvenser av Ringvägen under Sydlig stad möter
regional stad)

Skånelinjen, Per-Albin-linjen, är utpekat som regionalt
värdefullt kulturmiljöstråk av länsstyrelsen. Miljön
påverkas inte negativt av föreslagna åtgärder utan görs
snarare mer tillgänglig genom det stärkta kuststråket.
Ny infart till hamnen sker österifrån med
incheckning och truckstop i anslutning till befintligt
verksamhetsområde vid Dalköpingeån. Utformningen
av infarten till hamnen är beroende av fortsatta
studier.
FÖP:en föreslår dock en östlig infart under järnvägen.
Även ett alternativ längs järnvägen via en vägbro
utreds. Båda alternativen riskerar upplevas som
storskaliga. I det fortsatta arbetet är det viktigt att
påverkan på omgivande bebyggelse, bullersituation
och stadsbild studeras noggrant.
AVVÄGNING RIKSINTRESSEN
Hamnens flytt och utbyggnaden av Sjöstaden påverkar
riksintresse hamn. Genom utbyggnaden och flytten
av hamnen förbättras förutsättningarna ytterligare
för att bedriva hamnverksamhet och för riksintresset
som funktion. Eftersom att Sjöstaden byggs först
efter att hamnen flyttats och tillfarten till hamnen
är löst samt med hänsyn till hamnens verksamhet,
bör en utbyggnad av Sjöstaden inte stå i konflikt med
riksintresset för hamnen.

Ringväg för trafik till hamnen och genomfartstrafik
Ett sammanhängande kuststråk från Skåre till Gislöv
Hamnen flyttar
Sjöstaden - stort kustnära utbyggnadsområde ökar
stadens koppling till kusten
Centralstationen - viktig målpunkt i kustnära läge
Illustration av hamnstad möter kuststad

föreslagna utvecklingen
av staden bedöms inte
Farleden in till hamnenRingväg
utgörs avförriksintresse
sjöfart. ochDen
trafik till hamnen
genomfartstrafi
k
Detta bedöms inte påverkas av planförslaget.
innebära påtaglig skada på riksintresset då områdena
har direkt koppling till staden. Planen föreslår
Utbyggnad av bebyggelse
vägar sker inom kuststråk från
Ettoch
sammanhängande
till Gislöv
ävenSkåre
åtgärder
som innebär en positiv påverkan på
riksintresse kustzon. Hela den skånska kusten
riksintresset för kustzonen i form av förbättrad
utgörs av riksintresse för kustzonen för sina samlade
tillgänglighet till kusten genom ett sammanhängande
Hamnen
flyttar
natur- och kulturvärden.
Syftet med
riksintresset
kuststråk, minskad barriär mellan stad och hav
är att säkerställa att dessa värden finns kvar,
genom ändrade trafikstrukturer samt målpunkter
samtidigt som en långsiktig
uthållig
utveckling
i utbyggnadsområde
Sjöstaden
- stort
kustnära
ökar
tillgängliga för
alla i kustnära lägen. Hamnens flytt
kustzonen ska möjliggöras.
Riksintresset
utgör
inte
stadens
koppling till
kusten
påverkar dock kopplingen mellan bebyggelsen i östra
hinder för utveckling av befintliga tätorter. Större
Trelleborg och kusten då kustlinjen flyttas längre
delen av planområdet omfattas av riksintresse för
vilket kommer
Centralstationen - viktig målpunktut,
i kustnära
läge att innebära en negativ påverkan
kustzonen. Planförslaget innebär en utbyggnad
för boende i denna del av staden. Påverkan är främst
av nya bebyggelseområden och vägar inom
visuell då spårområdet redan idag utgör en barriär
riksintresseområdet.
mellan bebyggelsen och kusten.

En flytt av hamnen ökar däremot tillgängligheten till
kusten i de centrala delarna av staden, både fysiskt och
visuellt.
Områden utanför kusten samt Trelleborgs fiskehamn
utgörs av riksintresse yrkesfiske. Fiskebåtarna ligger
inom södra delen av hamnområdet och påverkas inte
av utbyggnaden av Sjöstaden under planperioden.
Delar av kustområdet utgörs av riksintresse naturvård
(Dalköpinge ängar samt kuststräckan KämpingeStavstensudde). Detta bedöms inte påverkas av
planförslaget, men det är viktigt att bevaka att
åtgärder längs det planerade kuststråket inte innebär
negativ påverkan.
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KONSEKVENSER mångsidig stad möter gemensam stad
Planen fokuserar på ny bostadsbebyggelse i form
av förtätning och ändrad användning av befintlig
bebyggelse samt omvandling i de centrala delarna av
staden. Planen möjliggör även ytterligare förtätning
i övriga delar av staden inom område markerat som
blandstad, men inga specifika områden pekas ut. Den
bebyggelse som inte kan ske inom befintliga områden
sker i stadens utkant på värdefull jordbruksmark
(se vidare om konsekvenser av ianspråktagande av
jordbruksmark under Betydande miljöpåverkan).
En koncentration av bebyggelseutvecklingen innebär
övervägande positiva konsekvenser genom närhet till
väl utbyggd service, kollektivtrafik mm för många.
Detta kan tillsammans med satsningar på cykeltrafik
inom staden bidra till att minska bilberoendet. Med
en tätare stad finns en risk för ökad trafik varför
just kollektivtrafik-, gång- och cykelsatsningarna är
viktiga.
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Vid förtätning är det även viktigt att hänsyn tas till
riskverksamheter, bullerproblematik och luftkvalitet.
I planen lyfts fram att skydd till olika verksamheter
definieras och konsekvensbeskrivs i samband med
fortsatt planering.

I samband med planarbetet har en
kulturmiljöutredning tagits fram. För centrum har
slutsatser från denna arbetats in i planen. Det är
viktigt att arbeta vidare med detta i anslutning till de
olika förtätningsprojekten.

Centrum kan förtätas med ca 800 bostäder
på i nuläget obebyggda . Trelleborgs stad är av
länsstyrelsen utpekad som en särskilt värdefull
kulturmiljö ur ett regionalt perspektiv. Planen bedöms
främst innebära en positiv påverkan på dessa värden
då viktiga kulturhistoriska stråk och strukturer stärks
samt att det kulturhistoriska arvet förstärks genom att
äldre bebyggelse bevaras och ges nytt innehåll. Detta
är även ett led i arbetet med förtätning av staden.
Hänsyn till kulturmiljön och stadens historiska
framväxt är av stor vikt när staden ska växa eftersom
en oförsiktig förtätning skulle kunna innebära
negativa konsekvenser på kulturmiljövärden.

Då hamnverksamheten flyttat kan Sjöstaden bebyggas
med ca 1100 bostäder inom planperioden och
planeras utvecklas vidare även på längre sikt. Även
nämna andra funktioner - blandstad, framförallt på
längre sikt när underlaget blir större. Utbyggnaden
av området är av stor vikt för stadens koppling till
kusten. Området ligger centralt med goda möjligheter
att skapa havsnära, attraktiva bostäder med närhet
till service, rekreation och kollektivtrafik. Genom
att ta hänsyn till och bygga vidare på det kollektiva
kulturarv som hamnverksamheten utgör för staden
finns stora möjligheter att skapa intressanta och lokalt
förankrade miljöer.

Utbyggnaden av Sjöstaden påbörjas i öster och i väster.
Den östra delen ligger i direkt anslutning till centrum
och centralstationen, vilket ger god tillgänglighet
till service och kollektivtrafik. Västra delen ligger
längre bort och får inte samma goda tillgänglighet
till centrumfunktioner och kollektivtrafik. Här finns
dock idag en stor matvaruaffär som kan komma att
ligga kvar. Utbyggnadnen av västra delen kan också
få en positiv effekt för mötet med staden västerifrån.
På längre sikt förväntas Sjöstaden utökas och de två
delarna växa ihop. Framförallt på lite längre sikt
finns goda möjligheter för blandade funktioner i
Sjöstaden som gör det till en levande del av staden.
Förutsättningarna för blandade funktioner är större
närmare centrum. Det är viktigt att arbeta med
miljön i den västra delen och kopplinge till centrum
för att det redan från början ska vara en trygg och
integrerad del av staden.
En viktig förutsättning för att utbyggnadsområdet i
hamnen ska komma hela staden till del är att området
är tillgängligt för alla och att de barriärer som finns
byggs bort. Genom att låta centrum växa mot gamla
hamnen, att med gång- och cykelstråk förbinda
området med andra delar av staden, med kustvägens
nya karaktär som stadsgata, med funktioner och
platser i området riktade mot fler än de boende

och med sitt läge intill centralstationen finns goda
möjligheter för Sjöstaden att bli en integrerad del
av staden och en tillgång för hela staden. Planen
prioriterar därför delvis en utbyggnad av de delar av
Sjöstaden som ligger närmast centrum.
När kustvägens användning och karaktär ändras från
infart till stadsgata ges även möjlighet att aktivera
den gamla kustvägen, Stavstensvägen, som blir en
viktig länk mot centrum västerifrån och knyter ihop
centrum med Stavstensudde.
I stadens utkanter planeras utbyggnadsområden för
bostäder på jordbruksmark (Västervång, Östervång
och Mellanköpinge). Detta sker som utvidgningar
av befintliga områden med ca 120 nya bostäder för
respektive område. Tillgängligheten med stadsbuss
och cykel är god på längre sikt då stadsbusslinjer
och prioriterade cykelvägar förlängs. Bebyggelsen
består främst av markbostäder och har en relativt
låg genomsnittlig exploateringsgrad, vilket gör att
större ytor av jordbruksmark behöver tas i anspråk
än med en tätare bebyggelse. En variation i utbudet
av bebyggelsetyper eftersträvas totalt sätt och med en
högre exploatering i centrum planeras områden med
lägre exploatering längre ut från centrum.

Ny bebyggelse föreslås i vissa fall i lägen som kan
vara utsatta för buller från ringväg och/eller järnväg.
Bullersituationen, eventuella skyddsåtgärder och
lämplig placering av bebyggelsen i förhållande
till buller behöver utredas vidare i samband
med planläggning av områden. En ökning av
tågtrafiken (både ökning av godstrafik till hamnen
och ny persontrafik) medför ökade bullernivåer.
Järnvägen innebär en fysisk och visuell barriär, men
barriäreffekten finns redan idag och bedöms inte
förstärkas nämnvärt. Behovet av att kunna korsa
järnvägen på ett säkert sätt ökar dock när fler bor i
dess närhet. Där järnväg och Ringväg ligger parallellt
med varandra är sträckan att korsa längre, men
barriären samlad till ett ställe.
Planens ambition är att planera för varierade
typer av bebyggelse och boendeformer, vilket
i sin tur ger förutsättningar för en blandad
befolkningssammansättning och för att bo kvar under
olika skeden av livet. Befintliga områden kompletteras
med de boendetyper som eventuellt saknas, för att
skapa en mångsidig stad. Med en ökad befolkning
ökar underlaget för offentlig service. Koncentrationen
av en stor del av ny bebyggelse till centrala lägen ger
förutsättningar för en funktionsblandad och tät stad.
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KONSEKVENSER för mångsidig stad möter gemensam stad

Centrum och staden förtätas
Stadens utbyggnadsriktning är söderut mot hamnen

Illustration av mångsidig stad möter gemensam stad

Genom att strategiskt samordna och samnyttja
Den blandade, täta staden med strategiskt placerade
Centrum
och
staden
förtätas
och väl utformade offentliga rum och tydliga stråk
parkering och genom att bygga i kollektivtrafiknära
lägen får fler tillgång till tåg och buss som
för fotgängare och cyklister kan hjälpa till att befolka
transportmedel.
Stadsbussnätet utvecklas med
staden och samla människor.
Detta
kan
bidra
till
fler
Stadens utbyggnadsriktning är söderut
mot hamnen
nya hållplatslägen i anslutning till föreslagna
möten mellan människor och en ökad trygghet.
utbyggnadsområden och nya gena sträckningar.
Koncentrationen av en del av bebyggelsen
Kring stationen kommer många människor att röra
till befintliga områden är även positivt ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv då det innebär att
sig vilket ger förutsättningar för nya mötesplatser.
befintlig service och infrastruktur kan utnyttjas
Då ny mark exploateras ökar andelen hårdgjorda
effektivt. Även en hög exploateringsgrad i Sjöstaden
ytor och risken för dagvattenöversvämningar. Därför
och en ambition att blanda in andra funktioner
föreslås där det är möjligt med hänsyn till markens
än boende kan innebära positiva konsekvenser
genomsläpplighet lokalt omhändertagande av
för sociala faktorer som möten och trygghet. En
dagvatten i nya områden.
hög exploatering kan å ena sidan innebära en rad
positiva konsekvenser, å andra sidan ett ökat tryck på
grönområden och ökad trafik.
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Det kan även innebära en positiv påverkan på
samhällsekonomin då minskade översvämningar
bidrar till mindre saneringskostnader och
anläggningskostnaderna ofta är lägre än för
traditionella dagvattenlösningar.
Närhet mellan boende och andra funktioner som
skola, barnomsorg, närservice, närrekreation,
etc förenklar vardagslivet för många, även för
de som ej har bil. Detta är en viktig rättvise- och
jämställdhetsfråga. Närhet mellan bostaden och
skola ger tillsammans med satsningar på gång- och
cykelnätet goda förutsättningar för trygga skolvägar
för barnen.

Miljöer och strukturer som ger goda förutsättningar
för fysisk aktivitet och trygghet är positivt både ur ett
socialt och samhällsekonomiskt perspektiv.
Riskverksamheter flyttas från de centrala delarna av
staden till verksamhetsområdena i öster och väster.
Drivmedelsstationer flyttas till stadens yttre entréer.
Flytten av riskverksamheter innebär en kostnad men
är positivt för stadens utveckling och attraktivitet då
det möjliggör en utveckling av blandstad i centrala
lägen. Inför en flytt är det viktigt att även utreda
vilken påverkan verksamheten får på närmiljön i sitt
nya läge.

Vid norra entrén vid väg 108 planeras ett
utbyggnadsområdet för ny brandstation
(Trygghetens hus) samt drivmedelsstationer.
Området ligger delvis inom vattenskyddsområde
norr om staden. Verksamheternas ev påverkan
på vattenskyddsområdet utreds i detaljplanen för
Trygghetens hus.

AVVÄGNING RIKSINTRESSEN
Utbyggnad av bebyggelse och vägar sker inom
riksintresse kustzon. Den föreslagna utvecklingen
av staden bedöms inte innebära påtaglig skada på
riksintresset då områdena har direkt koppling till
staden. Detta beskrivs även under konsekvenser för
Hamnstad möter Kuststad.
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Sassnitz
Rostock
Travemunde
Swinoujscie

KONSEKVENSER sydlig stad möter regional stad
En ökad befolkning och en tätare stad ger upphov till
mer trafik. För att minimera ökningen av biltrafik
är strategin att placera en stor del av ny bebyggelse
i stationsnära läge, och då det ej är möjligt försörja
området med stadsbusstrafik. Även satsningar på
cykeltrafik kan bidra till att minimera användandet
av bilen som färdmedel.
När järnvägen öppnas för pågatågstrafik till
Trelleborg kommer i första skedet ett stopp att
finnas vid Trelleborg C i anslutning till den gamla
stationsbyggnaden. Regionbussarna flyttas också till
Centralstationen som blir en knutpunkt för resande
med tåg, buss och färja, vilket förenklar byten mellan
olika trafikslag. Ett andra stationsläge är även möjligt
i östra eller nordöstra delen av staden, dock på längre
sikt efter 2025.
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Huvuddelen av alla tågresenärer förmodas ta sig
till stationen till fots eller med cykel. Hur många
människor som kommer att bo eller arbeta i
stationens närhet är alltså avgörande för den totala
nyttan. En utbyggnad av prioriterade cykelvägar
(snabba och attraktiva cykelstråk på gamla banvallar)
ger tillsammans med busstrafiken förutsättningar att
enkelt nå stationen från olika delar av staden. Med
en satsning koncentrerad till ett stationsläge ges goda
möjligheter att få en väl fungerande och effektiv
persontågstrafik.
Dock är det viktigt att utbyggnaden av de delar av
staden som ligger stationsnära prioriteras då en
utbyggnad av övriga områden ger sämre tillgång
till kollektivtrafik och riskerar bli bilberoende i
större utsträckning. Eftersom kollektivtrafikens
konkurrenskraft är som störst nära stationen har
kollektivtrafiken då svårare att konkurrera med bilen.

Med strategiskt placerade parkeringar i anslutning
till hållplatslägen för både buss och tåg samt bra
cykelparkeringar ges goda möjligheter att åka
kollektivt även för de som inte bor allra närmast
centralstationen.
Åtgärder föreslås som stärker busstrafikens roll
genom att tidtabeller kopplas till tågen, nya stråk
skapas genom centrum samt bytespunkter mellan
stads- och regionbuss etableras. Gena linjer och hög
turtäthet prioriteras framför närhet till busshållplats.
Fler får ett acceptabelt avstånd till busshållplats men
färre får riktigt nära, vilket kan innebära sämre
tillgänglighet för de som kan ha svårt att röra sig
själva längre sträckor.
Med satsningen på kollektivtrafik ges en viktig
förutsättning för ett minskat bilberoende och
bättre pendlingsmöjligheter med miljövänliga
kommunikationsmedel.

Med en förbättrad kollektivtrafik ges också fler
möjlighet att resa även om man inte har tillgång till
bil, vilket är en viktig jämställdhets- och rättvisefråga.
Med pågatågsstoppet i Trelleborg blir det lättare att
både ta sig till och från Trelleborg. Detta bedöms ge
positiva konsekvenser i form av ökad attraktivitet för
näringsliv, turism och boende.
Med föreslagna prioriterade cykelvägar på gamla
banvallar förbättras även förutsättningarna att
använda cykeln som transportmedel. De prioriterade
cykelvägarna angör stationen och förbättrar
möjligheterna att resa kollektivt även för de som
inte bor i stationernas omedelbara närhet. Med
den tydliga prioriteringen av cykelstråken finns
goda förutsättningar att skapa både trafiksäkra
och trygga cykelvägar där många rör sig. De
prioriterade cykelvägarna kan också fungera som
viktiga sammanlänkande stråk mellan olika delar
av staden. De prioriterade cykelvägarna hjälper till
att förstärka historiska strukturer genom att de
gamla banvallarna lyfts fram och tillgängliggörs. De
förbättrade möjligheterna för cyklister kan även bidra
till att öka den fysiska aktiviteten, vilket är positivt för
folkhälsan.
FÖP:en tar ställning för att trafik till hamnen, farligt
godstrafik och genomfartstrafik flyttas ut från
centrum till en ringväg.

Detta utreds i en åtgärdsvalsstudie. Ringvägen utanför
staden avlastar de centrala delarna av Trelleborg från
trafik till hamnen och genomfartstrafik. Detta ger en
förbättrad miljö i staden med minskade utsläpp och
bullernivåer, minskade barriärer och möjlighet till en
förbättrad trafiksäkerhet. Men framförallt innebär det
att riskerna för olyckor med farligt gods på väg blir
mindre när lastbilstrafiken flyttas ut från stadskärnan.
En utbyggnad av ringvägen bedöms som
samhällsekonomiskt lönsamt då utbyggnaden
innebär restidsvinster pga ökade körhastigheter för
den rena förbifartstrafiken. Truckstop/incheckning
placeras lättillgängligt utanför de centrala delarna
av staden i anslutning till Ringväg och järnväg. Den
ökade körhastigheten på Ringvägen ger minskad
drivmedelsförbrukning. Med den nya vägen kan
köbildningar undvikas, vilket är positivt för miljön.
Trots ett ökat trafikarbete bedöms en utbyggnad av
Ringvägen leda till trafiksäkerhetsvinster då trafiken
färdas på säkrare vägar.
En utbyggnad av Ringvägen innebär att högklassig
jordbruksmark tas i anspråk (se vidare under
Betydande miljöpåverkan). Markytan som tas i
anspråk begränsas väsentligt av dess lokalisering intill
järnvägsspåren. Ringvägen ligger inom områden av
riksintresse för kulturmiljövård samt kustzon.

Ringvägen kan även komma att påverka
fornlämningar och objekt som omfattas av
biotopskydd. Ringvägen kan även komma att påverka
Dalköpingeån och strandskyddsområdet kring ån.
Risk finns att miljön kring ån och förutsättningarna
för friluftslivet påverkas negativt av buller från väg
och incheckning/truckstop. Dock kan vägen bidra
till en ökad tillgänglighet till rekreationsområdet
längs ån. Vägen kan även komma att påverka
Ståstorpsbäcken, som rinner in i Tågarps dalgång.
Utbyggnaden av vägen kommer att ske inom ett
område som omfattas av riksintresse för kustzonen.
Med en minskning av trafik genom staden ökar
tillgängligheten till kusten. Infarten till hamnen
österifrån innebär dock en barriäreffekt mot kusten
(infarten till hamnen behandlas under Hamnstad
möter kuststad). Utbyggnaden av Ringvägen kan
även komma att påverka vattenskyddsområdet norr
om staden. Transporter av farligt gods kan innebära
en risk varför skyddsåtgärder i vägsystemet kan
bli aktuellt. Marken är förmodligen inte särskilt
infiltrationskänslig.
En utbyggnad av Ringvägen innebär att områden
som idag inte är bullerutsatta av vägtrafik får en ny
situation. Dock finns goda möjligheter att vid behov
vidta bullerdämpande åtgärder när den nya vägen
anläggs.
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KONSEKVENSER för sydlig stad möter regional stad
Vägar för radiell matning av trafik till staden
Järnväg
Centralstationen, bytesnod för tåg, buss, färja
Hamnen flyttar österut
Prioriterade cykelvägar
Illustration av sydlig stad möter regional stad

Det är då viktigt att bullerskydden
utformas
så attav trafikNär
trafik utan målpunkt i staden ska ledas utanför
Vägar för radiell
matning
till staden
de inte bildar en visuell barriär mot staden eller
staden är det viktigt med dämpande åtgärder på
omkringliggande landskap. Det är också viktigt att
gatorna i staden för att bilarna verkligen ska välja en
Järnväg
kunna korsa på ett säkert
sätt.
annan väg. Huvuddelen av trafiken genom centrum är
trafik med målpunkt i staden varför utvecklingen av
Med en utbyggnad av Ringvägen
och de nya
Centralstationen,
bytesnod för tåg,
buss, färja
kollektivoch cykeltrafik är avgörande för att minska
trafiksituationer det innebär ges möjlighet att skapa
denna del av trafiken inom staden.
nya eller förbättrade entréer till staden. Med flera
Hamnen
flyttar österut
alternativa sätt att nå staden
blir trafiksystemet
Parkeringen i staden effektiviseras och samlas.
även mindre sårbart och trafikstockningar kan
Samlade parkeringshus eller -platser placeras i yttre
undvikas. Dock finns redan
idag alternativa vägar för delen av centrum där biltrafiken når fotgängarzonen.
Prioriterade cykelvägar
genomfartstrafik i form av Hedvägens förlängning.
Det innebär att lucktomter för ny bebyggelse frigörs.
Det innebär även att bilar inte behöver köra runt
Utbyggnad av vägar ger förbättrad tillgänglighet
i staden och leta efter parkeringsplats, vilket är
och ökad attraktivitet för biltrafik vilket kan leda
positivt ur utsläppssynpunkt. Dock kan bättre
till en ökning av den totala biltrafiken och minska
parkeringsmöjligheter också leda till ökad attraktivitet
konkurrenskraften för kollektivtrafik.
för biltrafiken.
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De i planen föreslagna åtgärderna bedöms kunna
påverka Trelleborgs framtida roll i regionen på ett
positivt sätt. Genom förbättrade kommunikationer
och ökad kustprägel med bostäder i kustnära lägen
och fokus på det som är unikt för Trelleborg ges
förutsättningar för Trelleborg att bli en attraktiv ort
för både boende och näringsliv. Genom förbättrad
kollektivtrafik ges även tillgång till en större
arbetsmarknad. Planen möjliggör en stor utbyggnad
av bostäder i stationsnära läge vilket ger fler tillgång
till förbättrade pendlingsmöjligheter och den utökade
arbetsmarknaden.
Med en förbättrad kollektivtrafik och stationsläge
i anslutning till hamnen förbättras även
förutsättningarna för persontrafik med färja.

Planen beskriver hur en omformad incheckning
för resenärer till fots kan göra resandet med
färja till Tyskland populärare samt en utökad
passagerartågtrafik via färja mot EU.
AVVÄGNING RIKSINTRESSEN
Järnvägssträckningen mellan Malmö och Trelleborg
utgörs av riksintresse järnväg. Detta innebär att
åtgärder som försvårar möjligheten att bedriva
transporter på sträckan inte får företas. I dag
trafikeras sträckan av godståg till hamnen. Sträckan
ingår som TEN-bana i det strategiska godsnätet
och utgör en viktig länk i det internationella
godstransportnätet. Kapacitetshöjande åtgärder vidtas
inför pågatågstrafiken. Planen bedöms förstärka
riksintresset.

Väg E6/E22 och utgörs av riksintresse väg. Beroende
på framtida lösning för hamntrafik kan de delar av
vägarna som ligger inom staden komma att få en
annan funktion och avgränsningen av riksintresset
behöver då ses över. Framkomligheten till hamnen
kan påverkas positivt med en ringväg utanför staden.
Riksintresse kulturmiljö och kustzon kan komma
att påverkas negativt av en ringväg. Ringvägens
utformning är dock beroende av detaljstudier.
Ringvägen kan komma att sammanfalla med
områden för riksintresse kulturmiljövård. I söder kan
även området Gylle Dalköpinge påverkas. Det är i så
fall det yttre sydvästra hörnet av riksintresseområdet
som berörs. Området är redan ianspråktaget av
industri.

Vägen bedöms inte påtagligt skada riksintressets
kärnvärden, men kommer att utgöra ytterligare en
barriär i området vilket kan påverka riksintresset
negativt. När det gäller riksintresse kustzon innebär
en minskning av genomfartstrafiken genom staden
ökad tillgängligheten till kusten. Infarten till hamnen
österifrån innebär dock en barriäreffekt mot kusten
(infarten till hamnen behandlas under Hamnstad
möter kuststad).
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KONSEKVENSER vardagslivsstad möter upplevelsestad
Planen fokuserar framförallt på att tydliggöra,
förstärka och förbättra tillgängligheten till
befintliga gröna områden. Strategier föreslås för
att öka tillgängligheten till åarna och binda ihop
grönområdena längs med dessa till sammanhängande
rekreationsstråk. En utvidgning av strandskyddet
ses över. Befintliga parker och naturområden länkas
ihop genom att förstärka den gröna karaktären på
stråken mellan, vilket ökar dess rekreationsvärde och
tillgänglighet. De viktiga gatorna i staden (med fokus
på Hamngatan) kompletteras med mer grönska. Ett
sammanhängande rekreativt stråk planeras längs med
kusten från Skåre hamn till Gislövs läge.
Med planerade prioriterade cykelvägar och gröna
stråk kopplas staden till det omgivande landskapet.
Planen presenterar en strategi för att ta in Söderslätt
i staden genom tydliga utbyggnadsriktningar och
landskapskilar där emellan som ej bebyggs.
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Den planerade Ringvägen och järnvägen utgör dock
en barriär för stadens koppling till den omgivande
landsbygden som är viktig att överbrygga med säkra
under- eller övergångar. Effekten av eventuella
bullerskydd på siktlinjer och kontakten med
omgivande landskap behöver utredas.
Förbättrad tillgänglighet till områden för rekreation
och nya gång- och cykelkopplingar kan bidra
till att öka den fysiska aktiviteten, vilket är
positivt för folkhälsan och i sin tur även kan ge
samhällsekonomiskt positiva effekter.
Föreslagna åtgärder för att förbättra tillgängligheten
till kusten och andra områden för rekreation innebär
en positiv påverkan på riksintressen, regionala
intressen och områden utpekade i kommunens
naturvårdsinventering då de stärker de värden som
pekas ut.

Ökad tillgänglighet kan dock i vissa fall riskera att
leda till ökat slitage, vilket kan vara negativt för
känsliga områden.
Sammanhängande grönstråk är även positivt som
spridningskorridorer för växter och djur. Planen
betonar vikten av att lyfta fram och tydliggöra
vilka natur- och kulturvärden som finns, hur de
kan tas hänsyn till i planeringen och hur man kan
värna om den biologiska mångfalden. Bildande av
marint naturreservat utanför Skåre pågår, vilket
ger förutsättningar för att synliggöra de marina
naturvärdena. Detta kan bli en av målpunkterna
längs kuststråket. Det kan även medföra positiva
ekonomiska effekter att stärka tillgängligheten till
rekreationsområden då förbättrade förutsättningar
ges för att stöjda besöksnäring i anslutning till
områdena.

Sammanhängande rekreativt stråk längs kusten
Sammanhängande friluftsstråk längs åarna
Gröna områden binds samman i gröna korridorer
Landskapskilar med jordbruk/närodling/stadsodling

Illustration av vardagslivsstad möter upplevelsestad

Med en ökad befolkning ökar trycket på befintliga
Centralstationen får en viktig roll för staden som
Sammanhängande
rekreativt
stråk
längs kusten
grön- och rekreationsområden, vilket är viktigt att
trafiknod
men också som mötesplats och en plats där
kompensera för. I anslutning till utbyggnad av nya
olika funktioner som är lätta att nå för många kan
områden föreslås en komplettering
av
grönstrukturen
koncentreras.
Vardagsaktiviteter samlas vid viktiga
Sammanhängande friluftsstråk längs
åarna
med områden för bostadsnära rekreation. En
lokala målpunkter, som tex vid busshållplatsen eller
utökning föreslås dessutom av Albäcksskogen.
skolan. Lokaler för handel, service, idrott, kultur
Gröna
områden
binds
samman
i
gröna
korridorer
Bostadsnära grönska är särskilt positivt för grupper
placeras
i kollektivtrafiknära lägen som kan nås från
som rör sig mycket i området kring hemmet, t ex barn många olika delar av staden. Föreningsliv synliggörs
och äldre.
i det offentliga rummet. Detta tillsammans ger en
Landskapskilar med jordbruk/närodling/stadsodling
koncentration av människor och rörelse till vissa
Miljön kring Dalköpingeån riskerar att påverkas
platser.
negativt framförallt genom föreslagen Ringväg som
kan komma att korsa ån.
När Sjöstaden bebyggs med stadsbebyggelse ges
förutsättningar att skapa trygga och livfulla stråk
Planen föreslår nya målpunkter och mötesplatser
mellan centrum och havet och ett promenadstråk
i strategiska lägen där många människor rör
längs kusten delvis i bebyggd miljö.
sig. Målpunkter för hela kommunen placeras på
lättillgängliga platser.

Planen föreslår för Sjöstaden en blandning av
funktioner som boende, handel, service. I området
placeras även målpunkter i form av offentliga
funktioner som tex kulturhus eller kallbadhus
intressanta för hela staden och kommunen.
Sammanfattningsvis bedöms föreslagna åtgärder
i form av förstärkt grönstruktur, stråk och
målpunkter i strategiska lägen innebära positiva
effekter på livskvalitet, folkhälsa och stadens
attraktionskraft, vilket i förlängningen även kan ge
samhällsekonomiskt positiva effekter.
AVVÄGNING RIKSINTRESSEN
Föreslagna åtgärder för att förstärka grönstruktur
och stråk bedöms förstärka riksintresse naturvård,
kulturmiljövård och kustzon.
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KONSEKVENSER historisk stad möter framtidsstad
Planen ger möjligheter för småskalig handel och
service att utvecklas i framförallt centrala lägen.
En uttalad ambition är att stärka och koncentrera
stadskraften och jobba med ”klustring” av handeln.
De täta och stadsmässiga centrummiljöer som
planen beskriver kan även ha positiva ekonomiska
effekter för handeln då centrums attraktivitet ökar.
När handeln samlas i stället för att spridas kan det
leda till fler möten mellan människor i de centrala
delarna av staden. Handel och service blir med sina
centrala lägen så tillgänglig som möjligt för olika
trafikslag. Med en ökad befolkning ökar också
underlaget för en väl utbyggd service i staden. Inga
externa handelsområden föreslås. I stället satsar man
på handel som i första hand vänder sig till stadens
invånare och fokuserar på att behålla invånarna i
staden i stället för att locka kunder utifrån.
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I ett relativt centralt läge nordväst om centrum
planeras därför ett sk internhandelsområde för de
typer av handel som inte ryms i centrum. Närheten
till centrum och goda bussförbindelser gör att
området är lätt att nå utan bil vilket uppmuntrar till
miljövänliga transporter och gör det tillgängligt för
alla. Den västra delen av internhandelsområdet ligger
längre från centrum och inte i direkt anslutning till
östra delen av internhandelsområdet. Det är viktigt
med bra och tydliga kopplingar mellan delarna. För
internhandelsområdet behöver eventuella störningar
för omkringliggande bostäder beaktas.
Verksamheter i staden samlas genom att befintliga
verksamhetsområden i öster och väster i första hand
förtätas. Möjlighet finns till utökning av det östra
området. Utvecklingen av verksamhetsområden kan
ge upphov till fler arbetstillfällen. Även en utveckling
av hamnen kan medföra fler arbetstillfällen.

FÖP:en föreslår åtgärder som underlättar för
utvecklingen av näringslivet, vilket kan ge fler
arbetstillfällen i kommunen och leda till att fler både
bor och arbetar i Trelleborg. Detta kan ge en ökad
lönsamhet både för företagen och ökade skatteintäkter
för kommunen.
Centralstationen blir en viktig bytesnod för olika
trafikslag och en plats för möten. När staden utveckas
mot Centralstationen och kusten ökar möjligheterna
att locka besökare att söka sig vidare in mot
centrum. Den ökade kustprägeln är även centralt i
att öka stadens attraktionskraft för besökare. När
hamnområdet bebyggs får centrum havskontakt
och kan växa ner mot havet. Detta medför en ökad
attraktivitet för handel och service i centrum och
skapa attraktiva miljöer för företag att etablera sig i.

1.

1.
2.
3.

Områden för handel placeras centralt och kopplas ihop
1. Internhandelsområde
2. Centrumhandel
3. Sjöstaden

Staden utvecklas kring stationen
Befintliga verksamhetsområden förtätas och utvidgas
Illustration historisk stad möter framtidsstad

1. 1. pendlingsmöjligheter kan Trelleborg
I samband med arbetet med den fördjupade
Med förbättrade
2.
Områden
för
handel
placeras
centralt
och kopplashar
ihop
översiktsplanen
en kulturmiljöutredning tagits
bli ett attraktivt alternativ som bostadsort för
3.
fram med fokus på att identifiera vilka resurser
studenter. Trelleborgarnas
tillgång till utbildning
1. Internhandelsområde
2. Centrumhandel
kulturmiljön kan erbjuda för att skapa en attraktiv
ökar även då det upplevda
avståndet och restiden till
3.
Sjöstaden
stad med karaktär och identitet. Det kulturhistoriska
omkringliggande utbildningsorter minskar. Planen
trycker även på vikten av att skapa förutsättningar för och arkitektoniska arvet bevaras, används och
Staden
kring
stationen utvecklas. För centrum lyfter FÖP:en särskilt fram
högre utbildning, forskning
ochutvecklas
innovation
i centrala
historiskt viktiga strikturer, stråk och byggnader
lägen, vilket också kan bidra till stadslivet. Med en
som är viktiga att ta hänsyn till i fortsatt planering.
attraktiv stadsmiljö, god kollektivtrafik och ökad
Befintliga verksamhetsområden förtätas och utvidgas
Detta ger goda förutsättningar för att ta vara på
regional koppling kan Trelleborg vara attraktivt för
och stärka Trelleborgs identitet vid förändringar av
etablering av högre utbildning.
staden. En kulturpromenad som knyter i hop stadens
Genom ökad attraktivitet med goda livsmiljöer,
centrala attraktioner kan hjälpa till att lyfta fram det
bra utbildning, goda förutsättningar för
kulturhistoriska arvet samtidigt som det är positivt ur
näringslivsutveckling och besöksnäring finns goda
turismsynpunkt.
förutsättningar att locka till sig nya kommuninvånare
som i sin tur lockar nya företag till staden.

Med en starkare identitet som kuststad, förbättrade
kommunikationer och fler intressanta målpunkter
innebär planen positiva konsekvenser för turismen
vilket också kan leda till fler arbetstillfällen.
Föreslagna strategier för handel, verksamheter,
turism och utbildning kan ge förutsättningar
för fler arbetstillfällen och en ökad mångfald på
arbetsmarknaden.
AVVÄGNING RIKSINTRESSEN
Riksintresse kulturmiljövård samt kustzon påverkas
av utbyggnadsområdet för Rättspsyk öster om
järnvägen. Detta har dock prövats i detaljplan.
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Betydande miljöpåverkan
Bedömningen av den betydande miljöpåverkan
som kan antas uppkomma görs med avseende på
biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa,
djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer,
materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, fornoch kulturlämningar och annat kulturarv samt det
inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter.
I miljöbedömningen ingår även en beskrivning av de
åtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller
motverka betydande negativ miljöpåverkan samt
frågor att följa upp. Översiktsplanen kan inte i sig
garantera några åtgärder för att hindra eller minska
negativ miljöpåverkan, men den är vägledande för
vad som kan beslutas i senare planläggning och
tillståndsprövning. Exempelvis kan översiktsplanen
ange att efterföljande bindande planering ska ske för
att hindra eller begränsa miljöpåverkan.
Kommunen gör bedömningen att risk finns för
betydande miljöpåverkan när det gäller följande
frågor:
Hushållning med mark - ianspråktagande av
jordbruksmark
Begränsad klimatpåverkan - trafikalstring,
översvämning och erosion
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Hushållning med mark - ianspråktagande av
jordbruksmark
En stor del av kommunens yta (ca 86 %) utgörs av
jordbruksmark, varav större delen utgörs av klass 8-10
och alltså har mycket god produktionsförmåga. En
stor del av Skånes jordbruksmark är av högsta klass
och den mest högproduktiva jordbruksmarken finns i
västra och södra Skåne. Samtidigt är det i dessa delar
av länet som störst exploatering av jordbruksmark
sker för att möta den ökade efterfrågan på bostäder,
industrimark, handelsetableringar och infrastruktur.
Jordbruksmarken är en ändlig resurs och viktig
att bevara för energi- och livsmedelsproduktion.
Jordbruksmarken som gränsar till Trelleborgs tätort
utgörs av klass 8-10.
Miljömålet Ett rikt odlingslandskap poängterar att
jordbruksmarkens värde för biologisk produktion
och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som
den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena
bevaras och stärks.
Konsekvenser
För att hushålla med den goda jordbruksmarken
föreslås så stor del som möjligt av bostadsutbyggnaden
ske som förtätning av staden och genom omvandling
av befintliga byggnader och områden i centrala lägen.
Med en hamnflytt kan hamnen bebyggas med ett stort
antal bostäder. I övrigt sker en del av utbyggnaden i
öster väster, på jordbruksmark.

Flytten av hamnen och den efterföljande
omvandlingen av hamnområdet till bostäder mm är
beroende av att trafiken till hamnen flyttas ut från
staden. Om så sker är en utbyggnad av bostäder i
hamnområdet högprioriterat. Annars finns en risk att
utbyggnaden av bostäder i större utsträckning sker
på jordbruksmark för att kommunen ska uppnå sitt
befolkningsmål.
Tätheten för utbyggnadsområdena i stadens utkant
(Västervång, Östervång och Mellanköpinge) är i
genomsnitt 45 invånare/ha. På längre sikt, efter
planperioden, kan Östervång eller Mellanköpinge
komma att ligga nära ett andra stationsläge. För
Västervång blir avståndet till stationsläge längre.
Totalt tas ca 46,5 ha mark i anspråk för ny blandad
bebyggelse, varav ca 20 ha utgörs av jordbruksmark.
Att det är så stor andel beror på den lägre
exploateringsgraden jämfört med i de mer centrala
lägena.
Även ett område för brandstation och
drivmedelsstationer i norr samt ett område
för Rättspsyk i öster byggs på jordbruksmark.
Sammanlagt omfattar dessa två områden va 10,5 ha
jordbruksmark.
Utvecklingen av verksamhetsområden sker delvis
genom förtätning och effektivare utnyttjande av
befintliga områden, Dalköpinge verksamhetsområde
och Västerjär verksamhetsområde. För utvidgning
av verksamhetsområden tas sammanlagt ca 24 ha
jordbruksmark i anspråk.

Inga externa handelsområden utanför staden på ny
mark föreslås. I stället utvecklas handeln genom
förtätning av befinligt handelsområde vid Hedvägen
och västerut samt genom fokus på centrumhandeln.
Även utbyggnad av Ringvägen innebär att
jordbruksmark tas i anspråk. Utbyggnaden av
infrastruktur kan även till viss del komma att påverka
hur angränsande jordbruksmark kan brukas och
innebär en fragmentering av marken. Föreslagna
infrastruktursatsningar är dock av stor vikt för att
förbättra miljön i de centrala delarna av staden och
samtidigt skapa effektiva transportvägar för trafik till
hamnen. Det är även en förutsättning för att det gamla
hamnområdet ska kunna bebyggas med blandad
bebyggelse.
Genom att planen föreslår utbyggnad på
jordbruksmark innebär det en negativ påverkan
på möjligheten att nå miljömålet Ett rikt
odlingslandskap. Dock sker stadens utveckling
med fokus på förtätning och i stationsnära läge.
Alternativet, för att nå befolkningsmålet, skulle vara
en ännu större utbyggnad i hamnområdet under
planperioden. Bedömningen har dock gjorts att
föreslagen utbyggnad ger möjlighet till större variation
i bostandsbeståndet då alla typer av bebyggelse
inte skulle rymmas i hamnområdet. Ett alternativ
skulle också kunna vara en tätare bebyggelse även
i områdena i stadens utkant. För att totalt sett få ett
varierat utbud av bostäder prioriterar kommunen
dock övervägande markbostäder i dessa lägen.

Förslag till åtgärder
Vid planläggning av bostads- och
verksamhetsområden samt infrastruktur eftersträvas
ett effektivt markutnyttjande för att minimera
ianspråktagandet av jordbruksmark.
Hänsyn till jordbruksmarken tas vid detaljutformning
av ny infrastruktur för att minska negativ påverkan på
markens brukande.
Förslag till uppföljning
Vid planläggning av jordbruksmark för annat
ändamål följs exploateringsgrad och areal som
exploateras upp.
Begränsad klimatpåverkan - trafikalstring,
översvämning och erosion
Miljömålet Begränsad klimatpåverkan handlar
om att halten av växthusgaser i atmosfären ska
stabiliseras på en nivå som innebär att människans
påverkan på klimatsystemet inte blir farligt. För
att minska klimatpåverkan behöver framförallt
utsläppen av koldioxid från användningen av fossila
bränslen för energiproduktion och transporter
minska. På översiktsplanenivå handlar det främst
om att planera för hållbara transportsystem och
bebyggelsestrukturer.
Idag är Trelleborg väl försörjt med kollektivtrafik i
form av stads- och regionbuss. Ändå sker en stor del
av transportarbetet med bil. En stor del av trafiken
går idag genom staden på Hamngatan och dess
förlängning åt båda håll, samt Hedvägen och väg 108.

När det gäller stigande havsnivåer och
översvämningar beräknas havets medelnivå
komma att höjas upp till en meter och risken för
översvämningsområden beräknas finnas upp
till ca +3 m. Om inga åtgärder vidtas riskerar
kusten samt en stor del av västra Trelleborg samt
hamnen att påverkas. Bebyggelse, vägar, järnväg,
hamn, tekniska försörjningssystem och naturoch rekreationsområden riskerar att drabbas av
översvämningar och kusterosion.
Nedan bedöms hur planerad bebyggelseutveckling
och utbyggnad av infrastrukturen påverkar resandet
och därmed miljön samt vilka åtgärder som planeras
för att skydda staden från stigande havsnivåer och
översvämning.
Konsekvenser
Med en ökning av befolkningen ökar trafikarbetet.
För att minska klimatpåverkan föreslår planen en
förbättrad kollektivtrafik och en bebyggelsestruktur
med fokus på förtätning i centrala delarna nära
centralstationen. Stadsbusstrafiken utvecklas även
vilket förbättrar tillgängligheten till kollektivtrafik
även i de delar som inte ligger i anslutning till
tågstationen. En väsentlig förbättring av cykelnätet
sker genom planerade prioriterade cykelvägar som
kopplar ihop viktiga målpunkter, bostadsområden och
stationen, vilket ökar cykelns konkurrenskraft som
färdmedel.
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Planen ger även förutsättningar för utbyggnad av
nya större vägstrukturer i form av Ringvägen, vilket
förbättrar framkomligheten för bilar och riskerar
leda till ökad biltrafik. Med en utbyggd Ringväg
kan restiderna mot Malmö/Lund minska något
jämfört med idag, vilket kan innebära en sämre
konkurrenskraft för kollektivtrafiken. För att begränsa
ökningen av biltrafik satsas även på en attraktiv och
lättillgänglig kollektivtrafik samt ett effektivt cykelnät.
För utbyggnad av handel fokuseras på utveckling
av handel i de centrala delarna samt en förtätning
och effektivisering av befintligt handelsområde
vid Hedvägen strax väster om centrum. Inga
externa handelsområden föreslås. Detta kan
bidra till ett minskat bilberoende. Den västra
delen av internhandelsområdet ligger dock
relativt långt från centrum och är lätt att nå med
bil vilket kan uppmuntra till fler biltransporter.
För verksamhetsområden sker förtätning och
viss utvidgning av befintliga områden. Inga
verksamhetsområden i nya lägen tillkommer, vilket
bidrar till att effektivisera transporter till och från
verksamhetsområden.
Med en tät bebyggelsestruktur och genom utvidgning
av befintliga bebyggelseområden kan befintlig
infrastruktur för tex fjärrvärme utnyttjas effektivt.
När det gäller stigande havsnivåer och
översvämningar har en klimatanpassningsplan
tagits fram av kommunen som ett första steg i
arbetet att vidta åtgärder för klimatanpassning.
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Strategin för hantering av klimatförändringar har
arbetats in i FÖP:en. I FÖP:en redovisas lägen för
översvämningsskydd, ex i form av bevuxna jordvallar
längs västra infarten, förhöjda kajpromenader
mot havet i Sjöstaden, slussar i hamninloppet,
översvämningståliga grunder och markplan för
kustnära bebyggelse, tillfälligt översvämningsbara
ytor. En strategisk plan föreslå även tas fram för vidare
studier av hur översvämningsskydden ska placeras
och utformas med utgångspunkt från FÖP:ens förslag.
Flera av de föreslagna fysiska skydden planeras i
områden som omfattas av riksintresse naturvård,
kulturmiljövård och kustzon, naturreservat samt
strandskydd. Inför framtida genomföranden av
de fysiska skydden studeras mer i detalj vilka
konsekvenser de kan ge på befintliga natur- och
kulturvärden. Dessa konsekvenser relateras också till
de konsekvenser för bebyggelse, natur och kultur som
klimatförändringarna leder till utan skydd.
De i planen föreslagna åtgärderna kan totalt sett
innebära en positiv påverkan på miljömålet Begränsad
klimatpåverkan. Planen fokuserar på utvecklingen
av kollektivtrafik samt en bebyggelsestruktur
som underlättar utnyttjandet av kollektivtrafik
och begränsar bilberoendet. Snabba och trygga
cykelkopplingar hjälper också till att minska resorna
med bil. Det är av stor vikt att i så stor utsträckning
som möjligt öka kollektivtrafikens och cykelns
konkurrenskraft för att inte Ringvägen ska få negativa
effekter.
Planen föreslår ny bebyggelse i områden som

riskerar att i framtiden drabbas av översvämningar
och stigande havsnivåer. Dock ges förslag till
översvämningsskydd.
Förslag till åtgärder
Eftersträva en så tät bebyggelse som möjligt i
stationsnära läge.
Prioritera förbättrade förutsättningar för
kollektivtrafik, cykeltrafik och fotgängare.
Arbeta för beteendepåverkan när det gäller
utnyttjande av kollektivtrafik och för att få fler att
cykla.
Strategisk plan för stadens översvämningsskydd tas
fram.
Förslag till uppföljning
Uppföljning av utvecklingen av andel resande med
kollektivtrafik och cykel.

miljökvalitetsmål
Miljökvalitetsmål
Det övergripande målet för miljöarbetet i Sverige
är att till nästa generation lämna över ett samhälle
där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges
gränser. Riksdagen har därför antagit 16 nationella
miljökvalitetsmål för att nå en hållbar utveckling av
samhället.
Regionalt miljömålsarbete
I ”Skånska åtgärder för miljömålen, Regionalt
åtgärdsprogrammet för miljökvalitetsmålen 20122016” redovisas de största utmaningarna för
miljöarbetet i Skåne och åtgärder kopplade till dessa.
I planen har särskild hänsyn tagits till flera av dessa
strategiskt viktiga åtgärder, se nedan.
Hållbara transporter i Skåne
Den fördjupade översiktsplanen stärker
kollektivtrafiken och ger förutsättningar för en ökad
andel kollektivtrafikresande. Infrastrukturen för
gång- och cykeltrafik utvecklas. Framkomligheten för
gång, cykel, tåg och buss prioriteras framför biltrafik
och gaturummen byggs med människan i centrum.
Utbyggnaden av Ringvägen bidrar dock till förbättrad
tillgänglighet för biltrafik. Föreslagna förändringar
av vägnätet bidrar till minskade störningar från
trafikbuller för bebyggelsen i centrala delarna av
staden. Ny bebyggelse placeras och utformas med
hänsyn till ev störningar från nya vägar. Möjligheten
till ökad produktion av biogas från alger lyfts fram.

Hänsyn till Skånes hav, sjöar och vattendrag
En strategi för hanteringen av klimatförändringar har
arbetats in i den fördjupade översiktsplanen. Möjlighet
att anlägga svämområden för vattenhushållning
finns i anslutning till ådalarna. Arbetet med bildande
av marint naturreservat utanför Skåre pågår. Ny
bebyggelse sker framförallt som förtätning av befintlig
bebyggelse och viss utvidgning av staden inåt land.
Kusten fredas från bebyggelse i icke stadsnära läge.
Strandskyddet kring Dalköpingeån kan komma att
påverkas av utbyggnaden av Ringvägen.
Hushållning med Skånes mark- och
vattenresurser
För att hushålla med den goda åkermarken fokuserar
FÖP:en på förtätning av staden och omvandling
av befintliga byggnader och områden i centrala
lägen. Kommunens VA-plan utgör underlag för den
fördjupade översiktsplanen. Förutsättningarna för
produktion av biogas från alger lyfts fram.
Skydd av Skånes natur- och kulturvärden
I samband med planarbetet har en
kulturmiljöutredning tagits fram som underlag.
Ambitionen är att det kulturella, historiska och
arkitektoniska arvet bevaras, används och utvecklas
genom åtgärder som tar tillvara och lyfter fram
historiska strukturer och byggnader. Särskilt viktiga
historiska stråk, strukturer och byggnader i stadens
centrala delar har arbetats in i FÖP:en.

De 16 nationella miljökvalitetsmålen

FÖP:en betonar vikten av att inventera naturmiljöer
för att kunna ta tillvara och utveckla naturvärden
och biologisk mångfald. Grönstrukturer binds ihop
och tillgängligheten till gröna miljöer förbättras. Nya
våtmarker kan skapas. Ringvägen kan komma att
innebära påverkan på riksintresse för kulturmiljön.
Hållbar konsumtion i Skåne
Strategierna för denna del av åtgärdsprogrammet
riktar sig inte främst mot sådant som går att påverka
inom ramen för ett översiktsplanearbete. Dock kan
nämnas att kommunen i samband med planarbetet
tagit fram en handelsstrategi som underlag.
Föreslagen handelsstruktur uppmuntrar till hållbara
handelsvanor då handeln integreras i stadsmiljön och
inte är bilberoende.
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Planens påverkan på miljökvalitetsmålen
Nedan redovisas hur planen påverkar de
miljökvalitetsmål som är relevanta i detta
sammanhang, dvs de mål som kan påverkas av
åtgärder på översiktsplanenivå. I kommunen
pågår även arbete med framtagande av lokala
miljömål. Beskrivningen av miljömålen nedan
följer den indelning som görs i det pågående, lokala
miljömålsarbetet.
Hav och inlandsvatten i balans
(Berör miljömålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag,
Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker).

Lokalt omhändertagande av dagvatten föreslås där
så är möjligt med hänsyn till markens beskaffenhet.
En kommunal VA-plan utgör underlag för FÖP:en.
FÖP:en redovisar skyddsområden för vattentäkter.
Planen föreslår förbättrade rekreationsmöjligheter
längs med åarna. Dock kan Dalköpingeån komma att
påverkas av en utbyggnad av Ringvägen. I samband
med planarbetet har en utredning kring de gröna och
blå miljöerna i staden tagits fram för att ta tillvara
befintliga natur- och vattenområden och utveckla nya.
Bildandet av marint naturreservat utanför Skåre lyfts
fram.Ny bebyggelse sker som förtätning av befintlig
bebyggelse och utvidgning av staden inåt land. Kusten
fredas från bebyggelse i icke stadsnära läge. Med dessa
åtgärder bedöms planen delvis kunna bidra till att
miljömålen nås.

122

Natur och landsbygd i levande mångfald
(Berör miljömålen Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt
växt- och djurliv). Ett rikt odlingslandskap redovisas i anslutning till
betydande miljöpåverkan.

Befintliga naturmiljöer tas tillvara och utvecklas.
Stråk som länkar samman grönstrukturer kan
fungera som spridningskorridorer för djur och växter.
Med de föreslagna sammanlänkande stråken bedöms
planen kunna bidra till att miljömålen nås genom
förbättrade förutsättningar för biologisk mångfald.
Giftfri och hälsosam livsmiljö
(Berör miljömålen Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö,
Grundvatten av god kvalitet).

Planen innebär en förbättrad tillgång till
kollektivtrafik samt ett attraktivt cykelnät, vilket
kan bidra till minskat bilberoende och påverka
luftföroreningar och utsläpp av försurande ämnen
i en positiv riktning. De i planen föreslagna
omläggningarna av trafikstrukturer ger förutsättingar
för en förbättrad luftkvalitet i de centrala delarna av
staden då hamn- och genomfartstrafik flyttas utanför
staden. Även ombyggnaden av hamnen innebär,
åtminstone på sikt, att utsläpp från sjöfarten minskar
i den centrala delen av staden. I och med en framtida
utbyggnad av bostäder i hamnområdet kommer
eventuella markföroreningar att identifieras och
saneras. Hänsyn tas till grundvattenförekomster och
vattenskyddsområden. Med dessa åtgärder bedöms
planen kunna bidra till att miljömålen nås.

Globalt ansvar
(Berör miljömålet Begränsad klimatpåverkan).

Begränsad klimatpåverkan redovisas i anslutning till
Betydande miljöpåverkan.
God bebyggd miljö
(Berör miljömålet God bebyggd miljö).

En utbyggnad av kollektivtrafik och cykelnät
ger förbättrad tillgänglighet till miljövänliga
transporter. Omläggning av trafikstrukturen ger
förbättrad miljö i staden med bättre luftkvalitet,
mindre bullerstörningar och färre barriärer där
många människor bor och rör sig. Förtätning av
staden och blandade funktioner i nya områden ger
förutsättningar för levande stadsmiljöer och ett
effektivt markutnyttjande. Utveckling av handel
och verksamheter sker i stor utsträckning i form av
förtätning av befintliga strukturer. Grönstrukturen
förstärks och tillgängligheten förbättras. Vid
stadens utbyggnad tas hänsyn till natur- och
kulturmiljövärden. En del av utbyggnaden av nya
områden sker dock på värdefull jordbruksmark. Med
dessa åtgärder bedöms planen kunna bidra till att
miljömålet nås.

miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett styrmedel som syftar
till att förebygga eller åtgärda ett miljöproblem. De
miljökvalitetsnormer som är relevanta för Trelleborg
är luft och vatten.
Miljökvalitetsnormer för luft
I Trelleborg görs regelbundna mätningar av
luftkvaliteten för svaveldioxid, kvävedioxid
och partiklar (PM10). I dag överskrids inga
miljökvalitetsnormer för luft i Trelleborg. Dock
är halterna av svaveldioxid jämförelsevis höga,
vilket förmodligen beror på färjetrafiken. Enligt ny
förordning kommer fartygen from 2015 att använda
bränsle med en betydligt lägre svavelhalt (0,1%
jämfört med dagens 1,4%). Detta innebär en bättre
miljö samt kan påskynda utvecklingen av alternativa
bränslen. Fram till år 2020 kommer enligt uppgift
flera av fartygen till Trelleborg troligen drivas med
LNG eller metanol samt ha utrustning som renar
avgaserna. För kvävedioxid är marginalen till att klara
gränsvärdena liten för vissa av de mest trafikerade
gatorna. För PM10 är de uppmätta halterna såpass
höga att kommunen är ålagd att utföra mätningar.
För andra föroreningar visar mätningar att
miljökvalitetsnormer hålls med god marginal.

När det gäller främst kvävedioxid och svaveldioxid
är stadens luftkvalitet i stor utsträckning beroende av
hur fartygstrafiken utvecklas. Spridningsberäkningar
visar att halterna av svaveldioxid och PM10 kommer
att ligga under miljökvalitetsnormerna både med
dagens läge och med en framtida flytt av hamnen. För
kvävedioxid kommer man att ligga under normen
vid bostäder. Dock kommer man att ligga nära varför
fortsatta mätningar är viktigt. Inom hamnområdet
kan miljökvalitetsnormen komma att överskridas
något. Detta beskrivs närmare i ”Utsläpp till luft, Till
MKB för vision 2010/2015, Tillståndsprövning av
hamnverksamhet, Trelleborgs Hamn AB”.
En flytt av hamnen påverkar luftkvaliteten i staden
positivt. En framtida ökning av godsmängderna till
hamnen vägs upp av de rationaliseringsvinster som
kan göras om hamnen flyttar. Halterna av framförallt
kvävedioxid och PM10 påverkas också av vägtrafiken.
Dock visar spridningsberäkningar att en utbyggnad
av Ringvägen påverkar halterna endast i mindre
utsträckning.
Ringvägen avlastar staden från hamn- och
genomfartstrafik. Dock utgörs en stor del av trafiken
genom de centrala delarna av staden av trafik med
målpunkt i staden. En minskning av denna trafik är
alltså viktig för att uppnå en förbättrad luftkvalitet.
Planen föreslår åtgärder för en förstärkt kollektivtrafik
och förbättrade förutsättningar för cykeltrafik.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Syftet med miljökvalitetsnormerna för vatten är att
alla vatten ska uppnå god status senast år 2015.
I Trelleborgs stad finns 5 vattenförekomster som
omfattas av miljökvalitetsnormer. En utgörs
av grundvatten (SV Skånes kalkstenar), två av
vattendrag (Albäcken och Dalköpingeån) samt två av
kustvatten (V Sydkustens kustvatten och Trelleborgs
hamnområde).
Grundvattenförekomsten bedöms idag ha en god
kemisk och kvantitativ status. Risk finns dock
att den kemiska statusen försämras till år 2015
till följd av höga halter av klorid och förekomst
av bekämpningsmedel. På vissa platser finns
kvantitetsproblem varför det finns risk att god
kvantitativ status inte nås år 2015.
Albäcken och Dalköpingeån bedöms idag ha dålig
respektive måttlig ekologisk status på grund av
övergödning och ska vara åtgärdat år 2027. Den
kemiska statusen är för båda vattendragen idag god,
men risk finns att den försämras till år 2015 pga
miljögifter och läckage av bekämpningsmedel.
För kustvatten bedöms den ekologiska statusen som
måttlig pga övergödning och ska vara åtgärdad år
2021. Den kemiska statusen är idag god, men risk
finns att den försämras till år 2015 pga miljögifter.
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miljökvalitetsnormer
Planen föreslår en eventuell sträckning av ringväg
samt bebyggelse inom vattenskyddsområdet norr
om staden. Bebyggelseområdet, som föreslås för
brandstation och drivmedelsstationer, ligger delvis
i utkanten av vattenskyddsområdet. I det fortsatta
arbetet är det viktigt att bavaka att verksamheterna
inte placeras så de innebär risk för negativ påverkan
på vattenskyddsområdet.
När det gäller den planerade Ringvägen kan den
innebära en risk varför avvattning och olycksrisk
måste studeras särskilt. Marken bedöms inte som
särskilt infiltrationskänslig. I Trelleborgs stad täcks
kalkberggrunden med lermorän som utgör ett gott
skydd mot föroreningar från markytan. På vissa
ställen kan dock fyllnadsmassor finnas som har en
viss genomsläpplighet. Detta får studeras vidare i
kommande utredningar.
Planen föreslår där det är möjligt lokalt
omhändertagande av dagvatten i nya områden. På så
sätt kan vattnet renas innan det når havet. Planen ger
även förutsättningar för anläggande av nya våtmarker.
Kommunens VA-plan utgör underlag för FÖP:en.
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folkhälsomål
Folkhälsomål
Det övergripande målet för folkhälsoarbetets är att
skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa
på lika villkor för hela befolkningen. Av de nationella
folkhälsomålen är det några som är möjliga att
påverka genom åtgärder på översiktsplanenivå och
som därför beskrivs i konsekvensbeskrivningen.
De regionala folkhälsomålen beskrivs i ”Region
Skånes folkhälsostrategi 2010-2014”. I kommunen
pågår arbetet med framtagande av lokala
folkhälsomål. Social och ekonomisk trygghet samt
sunda levnadsvanor är fokusområden för det lokala
folkhälsomålsarbetet.
Nuläget i Trelleborg för folkhälsofrågor beskrivs i
tidigare kapitel Förutsättningar.
Delaktighet och inflytande i samhället
Kollektivtrafiken byggs ut och staden utvecklas i
kollektivtrafiknära läge, vilket ger fler möjlighet
att resa utan bil. Blandstaden med närhet mellan
bostad, skola, service och kollektivtrafik underlättar
i vardagslivet och förbättrar förutsättningarna att
dela på ansvar för barnen. Under planarbetet arbetar
kommunen aktivt med medborgarnas delaktighet i
planprocessen.

Ekonomiska och sociala förutsättningar
Förbättrad kollektivtrafik ger fler tilllgång till en
större arbetsmarknad. Planen ger även förutsättningar
för ett stärkt näringsliv med stärkt handel och turism,
förutsättningar för utbildning samt attraktiva miljöer
för företag att etablera sig i. Varierade bebyggelsetyper
och boendeformer i många områden ger
förutsättningar för en blandad befolkningsstruktur
och bostäder för olika behov. Dock planeras områdena
i stadens utkant främst för markbostäder och utan
service av någon större omfattning. Minskade
barriärer, en tät och blandad stad samt förstärkningar
av viktiga stråk och mötesplatser ger förutsättningar
för möten och en ökad social trygghet.

Fysisk aktivitet
Tillgängligheten till grönområden förbättras genom
stärkta kopplingar mellan parker och naturområden,
vilket ökar möjligheterna till rekreation och fysisk
aktivitet. Förbättrade cykelstråk underlättar att välja
cykeln som transportmedel och ger förutsättningar
till en ökad fysisk aktivitet. Miljöer med blandade
funktioner underlättar vardagslivet och ger mer tid till
fysisk aktivitet.

Barns och ungas uppväxtvillkor
Genom trygga mötesplatser, utbyggnad av gångoch cykeltrafik och en förbättrad tillgänglighet till
grönområden kan en bra närmiljö för barn och unga
skapas. Skolorna är viktiga mötesplatser och placeras
centralt i stadsdelarna. Förutsättningarna för högre
utbildning förbättras med en stärkt regional koppling.
Miljöer (och produkter)
Med en minskad trafik genom staden kan både
luftkvalitet och bullersituationen förbättras. Farligt
godstrafik flyttas ut från staden, vilket ger en säkrare
miljö. Ökad tillgång till kollektivtrafik och förbättrade
förutsättningar för cykeltrafik kan leda till minskat
bilberoende. Riskverksamheter samlas och placeras
skilt från bostäder. Nya bullersituationer uppstår vid
järnväg och Ringväg.
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ekonomiska mål
Ekonomiska mål
Region Skånes ”Den flerkärniga miljonstaden,
Strukturbild Skåne”, är ett förslag till strategier för hur
den fysiska planeringen kan användas för att skapa
utveckling i Skåne. Frågorna som behandlas i denna är
i viss mån kopplade till en hållbar samhällsekonomisk
utveckling, varför planen även stäms av mot
strukturbildens fem strategiområden nedan.
Satsa på Skånes tillväxtmotorer och
regionala kärnor samt utveckla den
flerkärniga ortstrukturen
Strategiområdet handlar om att det finns ett ömsesidigt beroende
mellan Skånes orter och att orterna fyller olika funktioner och
kompletterar varandra.

En av planens utgångspunkter är att stärka Trelleborgs
roll i regionen och öka kopplingarna till övriga
delar av Skåne. Genom planen ges förutsättningar
att stärka Trelleborgs identitet som kuststad och
att bygga attraktiva bostäder, vilket är av betydelse
för den ekonomiska tillväxten och rörligheten på
arbetsmarknaden.
Stärka tillgängligheten och binda samman
Skåne
Strategiområdet handlar om att stärka tillgängligheten till
kollektivtrafik samt med gång och cykel, stärka den regionala
tillgängligheten, ”tidsförtäta” och skapa en gemensam arbetsmarknad.
En god tillgänglighet är en stark attraktionskraft och bidrar till tillväxt
och regional utveckling.

Planen fokuserar mycket på att förtäta och bygga i
stationsnära läge. Med fler bostäder i stationsnära läge
får fler tillgång till hållbara transporter och en större
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arbetsmarknad. Alla färdmedel samlas i en nod vid
Centralstationen. Ett system av attraktiva cykelvägar
skapas med stationen som viktig målpunkt. Även
stadsbusstrafiken förbättras. Bebyggelsestrukturer
prioriterar i stor utsträckning hållbara transporter
och kan bidra till ett minskat bilberoende. Ringvägen
ger kortare restider och därmed en ökad regional
tillgänglighet. Dock finns risk att konkurrenskraften
för kollektivtrafik då kan minska.
Växa effektivt med en balanserad och
hållbar markanvändning
Strategiområdet handlar om att tillväxt ska ske men på ett
effektivt och hållbart sätt genom förtätning, att bygga stadsmiljö i
kollektivtrafiknära lägen, att hänsyn tas till åkermarkens värden,
att se grönstrukturens potential att skapa attraktivitet och dess
samhällsekonomiska betydelse samt att bevara befintliga gröna länkar
och skapa nya.

Planen fokuserar på utbyggnad som förtätning och
omvandling av centrala områden. Viss utbyggnad på
åkermark sker även. Man strävar efter en variation
av bostadstyper och i lägena längre från centrum
prioriteras markbostäder. När staden växer är
tillgången till de gröna strukturerna av stor vikt.
Planen föreslår att befintlig grönstruktur förstärks och
länkas samman.
Skapa socialt hållbara, attraktiva orter och
miljöer som erbjuder hög livskvalitet
Strategiområdet handlar om att utveckla mötesplatser och målpunkter
som samlar människor, att arbeta för socialt blandade stadsdelar,
integration och mångfald, funktionsintegrering och blandade
upplåtelseformer, sätta människan i centrum, ta tillvara på och
utveckla det unika i orten och använda de offentliga resurserna på ett
strategiskt sätt.

Genom förtätning och omvandling av befintliga
områden och en blandning av funktioner utmed
strategiska rörelsestråk ger planen förutsättningar att
skapa levande och trygga miljöer och mötesplatser.
Genom att bygga där det redan finns bebyggelse
kan befintlig service, kollektivtrafik och tekniska
system utnyttjas mer effektivt. Stråk kopplar ihop
viktiga mötesplatser och minskade barriärer ökar
tillgängligheten till kusten. Genom att arbeta med
en ökad kustprägel, bygga vidare på det historiska
kulturarvet och återanvända gamla byggnader och
strukturer på nya sätt stärks det som är unikt för
Trelleborg vilket i sin tur stärker attraktionskraften.
Stärka Skånes relation inom
Öresundsregionen, södra Sverige och södra
Östersjön
Strategiområdet handlar om att samarbeta för att tillvarata
Öresundsregionens potential, utveckla södra Sveriges potential,
öka den regionala tillgängligheten vilket ger tillgång till större
arbetsmarknad och större valfrihet i val av bostadsort, utveckla
infrastruktur, arbetsmarknad och mötesplatser över lands- och
länsgränser, skapa förutsättningar för internationella samarbeten.

Trelleborgs hamn är Sveriges andra största godshamn
och är en CORE-hamn utpekad av EU som strategiskt
viktig. Genom hamnen är Trelleborg en viktig entré
till Sverige från länderna kring Östersjön. Den i
planen föreslagna utbyggnaden av kollektivtrafik samt
Ringväg skapar förbättrade regionala kopplingar.
Centralstationen blir en viktig trafiknod i Trelleborg
där tåg, färja, stadsbuss och regionbuss samlas
på en plats. Med sin nya roll som bytesnod blir
Centralstationen en viktig entré till staden och till
Sverige från Europa.

LÄS MER!

BAKGRUND
Det har sedan nu två år tillbaka tagits två
politiska beslut om att ta fram en Fördjupning av
Översiktsplanen för olika delar av Trelleborgs stad.
Behovet av en fördjupning av översiktsplanen har
även diskuterats med Länsstyrelsen vad gäller den
fortsatta planeringen av Maglarps strand.

En fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs
stad bör även förstärka kommunens vision och
utifrån stadens förutsättningar utveckla en attraktiv
identitet som har en tydlig koppling till den framtida
markanvändningen.

KÄLLFÖRTECKNING - sist i dokumentet finns
en lista på källor som använts under arbetet med
Fördjupningen av Översiktsplanen som en inbjudan
till vidare läsning!

Detta avsnitt berättar vad en fördjupning av
översiktsplanen är samt vilka källor som ligger till
grund för dokumentet.
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BAKGRUND
Beslut om FÖP-uppdrag i KF 2010-06-21

utvecklingsfrågorna. Minst lika viktigt är att det
ger reella möjligheter att få en stor medborgerlig
delaktighet. Till det ska läggas den signal som ges
till omgivningen att i Trelleborg är ”mycket på
gång” och Trelleborgs kommun är beredd att ta ett
helhetsgrepp.

I samband med att översiktsplanen för Trelleborgs
kommun antogs av kommunfullmäktige 2010-06-21
infördes ett tillägg i översiktsplanen (KF§110/2010).
”Trelleborgs kommun ska påbörja en fördjupad
översiktsplan för kommunen viktiga områden både
geografiskt och tematiskt.

•

Som påvisats i ÖP 2010 återstår många frågor att
utreda. Några exempel på det är
•

Ny struktur för regional och lokal kollektivtrafik
med etablering av järnvägsstation för persontrafik
och omlokalisering av busstation,

•

Önskan om ”medborgarnas havskontakt” genom
att öppna upp stadens centrum mot havet och att
etablera kustnära stadsbebyggelse,

•

etablering av ringväg runt staden och

•

tillfartsalternativ till hamnen.

•

Ovanstående ger Trelleborg både fantastiska
möjligheter och stora utmaningar.

•
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I plan- och bygglagen ges möjlighet till fördjupad
översiktsplan och i det läge Trelleborg befinner
sig skulle det vara ytterst lämpligt att använda sig
av möjligheten. Genom att påbörja arbetet med
en fördjupad översiktsplan uppnår kommunen
flera syften. Det viktigaste är att det ger
möjlighet att på ett samordnat och strukturerat
sätt fördjupa arbetet kring de stora och svåra

Utöver uppgiften att geografiskt planera staden
ska kommunen ta möjligheten att i det fördjupade
översiktsplanearbetet tematiskt genomgående
arbeta med miljö och folkhälsa. Vidare ska
delaktighet och inflytande genomsyra hela
arbetet. När vi ska bygga om och till vår stad ska
vi göra det på ett långsiktigt och hållbart sätt både
för människor och miljö och med stor delaktighet.

•

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen ska
ske i samråd med Trafikverket och Länsstyrelsen.

•

Trelleborgs kommun ska påbörja en fördjupad
översiktsplan för kommunen viktiga områden
både geografiskt och tematiskt. Arbetet ska
geografiskt i först hand omfatta centrum/
innerstaden och kuststräckan ”väst till öst”
(västra infarten till korsningen väg 9/dalaslingan,
se bifogad karta). Tematiskt ska det fördjupade
planarbetet omfatta miljö och folkhälsa.

• För arbetet med den fördjupade översiktsplanen
ska tillsättas en politisk styrgrupp. Styrgruppen
ska utöver riktlinjer för planarbetet ta fram förslag
till metoder för stort medborgerligt inflytande
under processen.”

Beslut om FÖP-uppdrag i KSAU 2011-01-31
”Med anledning av de förfrågningar som finns
kring handels- och annan verksamhetsetablering
på Västra industriområdet i Trelleborg samt den
förestående vägkopplingen mellan Hedvägen och
Maglarpsrondellen finns behov av en fördjupad
översiktsplan.
Samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en
fördjupad översiktsplan för Västra industriområdet i
Trelleborg.”
Maglarps strand
För att föra en framgångsrik dialog med Länsstyrelsen
angående planeringen av bostadsområdet
Maglarps strand är en fördjupad översiktsplan det
planinstrument som Länsstyrelsen är villiga att föra
en dialog med kommunen via.
Trelleborgs kommuns vision
Den av kommunfullmäktige 2012-01-30 antagna
visionen för kommunen är:
Trelleborgs kommun ska vara en framgångskommun med
hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt.

Utifrån denna vision har följande tre strategiska
inriktningar beslutats:
•

Livskvalitet med hälsa, trygghet, boende och
upplevelser

•

Arbete med näringsliv, utbildning och
självförsörjning

•

Långsiktigt hållbar tillväxt med miljö, ekonomi
och infrastruktur

Strategiska inriktningsmål har arbetas fram och
beslutades även av Kommunfullmäktige vilka ska
gälla från och med 2013 med mål år 2015.
De beslutade strategiska inriktningsmålen är
Livskvalitet:
• Trelleborgs kommun ska upplevas som en trygg
och attraktiv plats att leva och bo i med hög
livskvalitet.
• Upplevelsen av Trelleborgs kommun ska hos
invånrae och besökare förstärkas utifrån
kommunens genuina värden.
Arbete:
• Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn
och ungdomar stimuleras och erbjuds rätt
förutsättningar för att lyckas i vuxenlivet.
• Trelleborgs kommun ska arbeta för att andelen
kommuninvånare som är självförsörjande ökar
genom eget arbete. Senast år 2015 ska Trelleborgs
kommun tillhöra de åtta kommunerna med högst
självförsörjningsgrad i Skåne.
Långsiktig hållbar tillväxt:
• Trelleborgs kommun ska utifrån en god
miljömässig samhällsplanering och senast år
2015 ska Trelleborgs kommun tillhöra de åtta
kommunerna i Skåne med lägst påverkan på
miljön.
• Kommunfullmäktiga beslutade även att
befolkningsmålet för Trelleborgs kommun ska
vara 50 000 invånare år 2025.

Mål för den fördjupade översiktsplanen
Fördjupningen av översiktsplanen för Trelleborgs
stad ska utgöra ett planeringsunderlag som visar hur
olika planeringsfrågeställningar är beroende av och
förstärker varandra.
Fördjupningen av översiktsplanen ska visa en målbild
för Trelleborgs stad år 2025 men ska även innehålla
delområden som föreslår konkreta åtgärder och
etapputbyggnader.
Fördjupningen av översiktsplanen för Trelleborgs stad
ska uppfylla de uppdrag som har getts tidigare.
Fördjupningen av översiktsplanen ska vara
inbjudande, tydlig och lättförstålig. Den ska innehålla
inspirerande visionsbilder och lättlästa kartor.
Syftet med den fördjupade översiktsplanen
Fördjupningen av översiktsplanen för Trelleborgs stad
ska förstärka och konkretisera kommunens vision och
underbygga en attraktiv identitet för Trelleborgs stad.
Fördjupningen av översiktsplanen för Trelleborgs stad
ska även tydliggöra Trelleborgs stads framtida roll i
regionen.
Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs
stad samt översiktsplanen.
Alla kommuner ska enligt plan – och bygglagen ha en
aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens
yta. Trelleborgs kommun fullmäktige antog 2010-0621 Översiktsplan 2010 Trelleborgs kommun.

långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.
Planen ska ge vägledning för beslut om hur markoch vattenområden ska användas och hur den
byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
Översiktsplanen är inte bindande. Det är först i
efterföljande detaljplaner som byggrätter skapas.
I översiktsplanen ska kommunen redovisa
grunddragen i den avsedda mark- och
vattenanvändningen, hur den byggda miljön ska
användas, utvecklas och bevaras, vilken hänsyn som
ska tas till allmänna intressen och hur man tänker
tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer.
Av planen ska också framgå hur kommunen tänker
ta hänsyn till nationella och regionala mål planer
och program av betydelse för hållbar utveckling.
I planen ska också redovisas sådana områden i
strandnära lägen som kommunen anser är lämpliga
för landsbygdsutveckling och där dispens från
strandskyddet därför bör kunna ges.
I områden med mer komplicerade förhållanden där
avsikterna med området behöver redovisas mer i
detalj än för kommunen i övrigt kan planen fördjupas.
En sådan fördjupning innebär att översiktsplanen
då ändras för det området. En ändring av planen
för en viss del av kommunen får redovisas med en
annan detaljgeringsgrad än för översiktsplanen
i övrigt. Om planen innebär en ändring av den
gällande översiktsplanen ska sambanden med och
konsekvenserna för översiktsplanen som helhet
redovisas.

Översiktsplanen ska ange inriktningen för den
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Exempel på områden som kan behandlas med
fördjupning är tätorter där det är särskilt stor
konkurrens mellan olika intressen och anspråk.
Planområdets storlek och karaktär påverkar hur
fördjupningen utformas. Hur detaljerad den ska vara
beror på fördjupningens syfte och på de aktuella
planeringsfrågorna. De tjänar som mellanled mellan
den kommunomfattande översiktsplanen och
detaljplanen
Planprocessen
Översiktsplanearbetet utförs enligt 3 kap. planoch bygglagen och processen kan delas in i tre
skeden: samråd, utställning och antagande. Syftet
med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget
och ge medborgarna möjlighet till insyn och
påverkan. Synpunkter som framförts under
samrådet sammanställs och kommenteras i en
samrådsredogörelse.
Efter samrådet bearbetas planförslaget utifrån de
synpunkter som kommit in och därefter ställer
kommunen ut planförslaget. Under utställningstiden
ges ytterligare möjligheter för medborgarna att lämna
synpunkter. Efter utställningstiden sammanställs de
synpunkter som kommit in i ett särskilt utlåtande.
I utlåtandet ges även förslag till justeringar av
planförslaget. Ändras förslaget väsentligt ska en ny
utställning ske. Efter utställningen antas planförslaget
av kommunfullmäktige.
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