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Förord

Södra Segestrand - en ny stadsdel i Svedala är ett 
examensarbete i fysisk planering vid Blekinge Te-
kniska Högskola. Arbetet påbörjades under 2006 
för att färdigställas under 2008.

Det finns två anledningar till att jag valde att arbeta 
med Svedala. Dels arbetade jag på Bygg- och 
miljökontoret i Svedala kommun mellan november 
2005 - juni 2006. Under denna period fick jag god 
insyn i ortens historia, nuvarande förhållanden och 
framtidsplaner. Dels är Svedala en spännande ort 
att undersöka. Det ligger inbäddat i ett böljande 
Skånelandskap som tycks ligga oförändrat sedan 
urminnes tider. Samhället växte fram kring en 
järnväg och ett antal industrier under sent 1800-
tal. Samtidigt befinner sig Svedala idag mitt i en 
expansiv region där Köpenhamn, Malmö och Lund 
har kommit Svedala mycket nära.

Jag vill tacka mina handledare Per Björkeroth på 
Lunds Tekniska Högskola och Anita Larsson på 
Blekinge Tekniska Högskola som stod ut med mig 
trots att arbetet drog ut på tiden. Ett tack riktas 
till Anneli Andersson på Bygg- och miljökontoret i 
Svedala samt Christina Zoric Persson.  

Thomas Oscarsson 2008-10-17

   
 

 3



   
 

 4

2.7 Segestrand   37
2.8 Framtida exploatering  38

3. ANALYS
3.1 Svedalas bebyggelse-
       utveckling   42
3.2 Stationsplatsen   44
3.3 Industriområde Syd  46
3.4 Sege å    50
3.5 Landskapet söder om Sege å 51

4. PLANFÖRSLAG  54
4.1 Sekundärt planområde
4.2 Primärt planområde 
     - Södra Segestrand  56
4.3 Trafikstruktur   58
4.4 Grönstruktur   60
4.5 Parkering    62
4.6 Vattenstruktur   63
4.7 Etappindelning av 
      Södra Segestrand  66

5. KÄLLFÖRTECKNING 82

SAMMANFATTNING         s.6

PROBLEMFORMULERING  8
SYFTE     8
METOD     9
AVGRÄNSNING    9

1. FÖRUTSÄTTNINGAR  12

1.1 Småstaden på slätten   13
1.2 Svedala kommun   13
1.3 Historik     14
1.4 Svedalas industrihistoria  17
1.5 Landskap och grönstruktur  20
1.6 Funktioner och folkliv   22
1.7 Trafikstruktur    24
1.8 Störande verksamheter  26

2. PLANERINGSDOKUMENT OCH  
    PÅGÅENDE PLANERING  32

2.1 Översiktsplanen 2002   32
2.2 Fördjupning av Översiktsplanen         
      1997     32
2.3 Nya översiktsplaner    33
2.4 Pågående planer och 
      befintliga utbyggnadsområden  34
2.5 Konsekvenser av 
      pågående planer   34
2.6 Tegelbruksområdet   36



   
 

 5



   
 

 6

Figur 2. Pendling med tåg till och från Svedala till västra 
och norra Skåne samt Danmark är goda. 

Figur 3. Tack vare tre dominerande stråk blir det möjligt 
att nå viktiga målpunkter söder om Södra Segestrand.  

SAMMANFATTNING

Södra Segestrand är ett ny föreslagen stadsdel i 
centrala Svedala, alldeles intill stationen och Sege 
å.  Det är en stadsdel med blandade funktioner 
som kan erbjuda bostäder, arbetsplatser, fritid, 
handel och skola. Stadsdelen innehåller ca 520 
nya lägenheter vilket förväntas ge drygt 1300 nya 
invånare. Närhet till stationen ger goda förutsätt-
ningar för boende att miljövänligt pendla med tåg 
till Köpenhamn, Malmö, Lund osv.  

Området uppförs på ett idag befintligt industri- och 
verksamhetsområde; Industriområde Syd. Det är 
ett område som började bebyggas under 1970-talet 
och som består av ett 20-tal verksamheter fördela-
de på 5 större lagerbyggnader och ett antal mindre 
förråd. Söder om området ligger Sege å och ett 
böljande åkerlandskap. Den befintliga bebyggelsen 
på industriområde Syd föreslås att totalt rivas.  

Byggnation på området kan dock först bli verklighet 
om Svedala kommun väljer att omlokalisera en rad 
störande verksamheter på det närbelägna indu-
striområde Nord. Verksamheterna utgörs främst 
av industrin Sandvik SRP, ett företag som ännu 
idag bedriver sin verksamhet i byggnader från sent 
1800-tal. 

Förslaget tar sin utgångspunkt i det faktum att 
Svedala, sen slutet av 1800-talet, har växt i nordlig 
riktning och ”vänt ryggen” mot järnvägen i söder. 
Orten förefaller idag nästan vara “inklämt” mellan 
stora barriärerna - E 65:an, väg 108 och järnvägen. 

Sedan början av 2000-talet bygger kommunen bo-
städer på ett gammalt, numera nedlagt, tegelbruk 
i närheten av stationen. Det är det första exemplet 
i Svedala där bebyggelsen tydligt bryter järnvägs-
barriären. Enligt fördjupningen av översiktsplanen 
från 1997 ska Svedala fortsätta att växa i syd och 
syd-västlig riktning från järnvägen men många av 
dessa utbyggnadsområden ligger i perifiera lägen 
från centrum och pågatågsstationen. Bygger kom-
munen på dessa områden riskerar det att utarma 
och försvaga Svedals centrum.

Genom Södra Segestrand löper tre dominerande 
stråk som bebyggelsen anpassas efter. Längs med 

stråken, eller ”pulsådror”, rör sig i huvudsak de 
boende i området. Stråken fungerar dessutom som 
länkar och möjliggör att viktiga målpunkter som be-
byggelsen vid Länsmansgatan, Aggarp och Tegel-
bruksområdet kan knytas till Södra Segestrand. 
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Centralt placerat i området ligger Stationstorg Nord 
och Stationstorg Syd, de viktigaste målpunkterna 
för Södra Segestrand såväl som för hela Svedala. 
Vid stationstorg Syd anläggs en busscentral för 
regionbussar och torgen utformas med pendlarpar-
kering, både för bil och cykel. Vid torgen ska det 
även finnas livsmedelsbutik och cafeér. 

Gång- och cykeltrafikanter tar sig mellan torgen 
med hjälp av en ny, föreslagen gång- och cykeltun-
nel. För biltrafiken finns en befintlig planskild kors-
ning vid Timmergatan som öppnade under hösten 
2007. 

Den övriga trafiken matas till Södra Segestrand 
via befintliga Ågatan som behåller sin nuvarande 
sträckning. Inom området anläggs ett finmaskigt 
vägnät där gång- och cykeltrafiken ska vara priori-
terad. Hastigheten inom området bör vara begrän-
sad till 30 km/h. Med hjälp av vegetation och träd 
avgränsas funktionsuppdelningen inom området. 
Bl a planteras ca 250 träd i arter som lind, lönn, 
hagtorn och trädhassel. 

I området ska det finnas goda möjligheter till 
rekreation och fritid. I sydöstra delen av området 
anläggs därför en idrottspark med badhus, fot-
bolls- och basketplan samt en skateboardpark. 
Vid idrottsparken anläggs även en F-5 skola. För 
att förstärka vattenrummet ska Sege ån breddas 
med en infiltrationsdamm och i dammen anläggs 
även en mindre ö. Ett trädäck längs med den norra 
stranden av Sege å ger möjlighet för de boende 
och besökare att flanera längs med vattendraget.
    

 

 7

Det nya Stationstorg Nord i Södra Segestrand. Vy mot sydost.  
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PROBLEMFORMULERING

Sedan det moderna Svedala grundades i slutet av 
1800-talet har i princip hela samhället utvecklats i 
nordlig riktning, bort från Svedala pågatågsstation 
och centrum. Detta innebär att stora bostadsområ-
den idag ligger 300 meter eller mer från stationen 
och centrum vilket leder till ett ökat bilberoende 
och att orten förefaller oöverskådlig och svårorien-
terbar. 

En ökad koncentration av centrala bostäder skulle 
förstärka och förtydliga Svedala samt öka pend-
lingsfrekvensen med pågatåg och därmed minska 
bilberoendet.

Hur kan Svedala planeras så att det tillkommer 
centralt belägna bostäder på ett rimligt avstånd till 
pågatågsstationen?

SYFTE

• Syftet med examensarbetet är att visa hur det 
primära planområdet, Industriområde Syd, kan 
omvandlas till en ny stadsdel- Södra Segestrand.

• Syftet är att visa hur stationsplatsen vid påga-
tågsstationen kan förbättras och fungera som en 
länk mellan centrum och Södra Segestrand.

• Syftet är att visa hur landskapet och området runt 
Sege å kan omvandlas till ett rekreativt grönom-
råde. 

• Syftet är även att överskådligt visa hur det sekun-   
dära planområdet kan omvandlas. 



METOD

Min metod har varit att analysera Svedala genom 
den norska metoden “Stedsanalys”. Metoden 
innebär att orten undersöks utifrån fyra följande 
teman: 

• Historisk utveckling
• Lanskap- och naturförutsättningar
• Bebyggelsestruktur
• Enskilda byggnader, 
  anläggningar och andra element

Jag har även inventerat och analyserat Industri-
område Nord och Syd i dess aktuella tillstånd samt 
områdenas förhållande till övriga Svedala.   

AVGRÄNSNING

Jag har valt att dela upp planområdet i två områ-
detn; ett primärt och ett sekundärt planområde. 

Det primära planområdet avgränsas i norr av sta-
tionsplatsen, i söder av Sege å, i öster av Aggarps-
vägen och i väster av Länsmansvägen.

Det sekundära planområdet avgränsas i norr av 
Kyrkogatan, i söder av landsbygd, i öster av Ag-
garpsvägen och i väster av industriområde Syd. 

   
 

 9

Svedala
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Sekundärt planområde

Figur 1. Planområdenas läge i Svedala.
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Svedalas många ansikten. Äldre tegelarkitektur (ovan). 
och yngre tegelarkitektur (ovan till höger) samt snabb-
matsrestaurang vid E 65.an (nedan). 

1 FÖRUTSÄTTNINGAR

1.1 Småstaden Svedala

Svedala är en småstad beläget mellan kullarna i 
det sydskånska backlandskapet. På orten finns det 
en gågata med ett apotek, en bank, ett systembo-
lag och några matbutiker. Kring torgen ligger ett par 
matställen och folk flanerar i det lilla centrum för att 
uträtta sina ärenden.    

Intill torgen och gatorna i centrum ligger småhus, 
radhus och flerfamiljshus blandat om vartannat. 
Några av dem känns väl höga och stadsmässiga 
för småstaden Svedala. De byggdes när järnvägen 
anlades och det det fanns stora planer för sam-
hället. Många hus är byggda i tegel med vackra 
detaljer, något som visar på Svedalas historia när 
det tidigare fanns ett tegelbruk intill järnvägen. 

Utanför gågatan och de få gator som utgör samhäl-
lets centrum går det lätt att avläsa ortens utveckling 
som utbreder sig åt norr. Vid Hyltarpsvägen, som 
byggdes under 1960-talet för att avlasta Malmövä-
gen, ligger vidsträckta och oöverskådliga bostads-
områden. Dessa lågexploaterade och svårorien-
terbara områden har lite eller ingen kontakt med 
centrum. Här är det viktigt att ha en bil för pendling 
och inköp.

Vid vägkorsningen E 65:an, (som byggdes för att i 
sin tur avlasta Hyltarpsvägen) och väg 108 trängs 
bensinstationer, storhandelsbutiker och snabb-

matsrestauranger. Här ute är det lätt att glömma 
Svedala och köra vidare, den externa kommersen 
skymmer sikten med de skrymmande handelsla-
dorna och de blinkande ljusen. 

Söder om järnvägen avtecknar sig ett nytt bo-
stadsområde: Tegelbruksområdet. Det är byggt på 
samma område där tegelbruket tidigare låg. Husen 
är moderna och utmot järnvägen höga och ståtliga. 
Det är ett koncentrerat område med relativt hög 
exploatering och för detta område spelar centrum 
och järnvägen återigen en viktig roll.  Även det 
sydskånska backlandskapet är möjligt att se från 
fönstret. Se figur 1 för orientering av vägarna. 



1.2 Svedala kommun

Svedala kommun är belägen i sydvästra Skåne. 
Till ytan är kommunen ca 460 hektar. Kommunen 
gränsar till Malmö, Trelleborg, Ystad, Lund, Vel-
linge och Skurups kommuner. Kommunen har ca 
19 000 invånare. Den största tätorten Svedala har 
ca 10 000 invånare och övriga samhällen är Bara 
med ca 3000 invånare och Klågerup med ca 2000 
invånare.  

Svedala1 befinner sig idag i den expanderande 
Öresundsregionen. Med pågatågen och bussför-
bindelserna är det möjligt att bo i Svedala kommun 
och arbeta i Malmö eller Lund. Med Öresundsbron 
är det nu även möjligt att arbeta i Köpenhamn och 
när citytunneln står färdig år 2011 kommer restiden 
att understiga 45 minuter. 

I kommunen ligger även Malmö Airport (tidigare 
Sturups flygplats). Se figur 4. 

Pendling och sysselsättning
Från Svedala kommun pendlar varje dag ca 6300 
människor till arbete på annan ort. Av dessa pend-
lar drygt 2/3 (ca 4300 människor) till Malmö. Övriga 
större pendlingsorter är Lund, Ystad och Trelleborg. 
Till Svedala kommmun pendlar ca 3200 männis-
kor vilket ger en underskott av nettopendlingen på 
ca 1500 människor.2  Av de som bor och arbetar i 
kommunen arbetar 3200 människor inom handel 
och kommunikation, de flesta på Malmö Airport 

1 Med Svedala avses hädanefter tätorten, ej Svedala kommun.
2 Svedala kommun (2003).

 som är kommunens största arbetsgivare. Övriga 
större sysselsättningar är vård/omsorg samt till-
verkningsindustrin med vardera 1400 människor.

Drygt 2/3 av de som arbetar inom vård/omsorg har 
sina arbetsplatser på de större sjukhusen i i Malmö, 
Lund eller Ystad. Med Svedalas gynnsamma läge i 

västra Skåne skulle pendlingen kunna vara än mer 
omfattande. 
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Tåget anländer till Svedala 1904.

Handel på Marknadstorget. Bilder på denna sida hämta-
de ur: Foto från Svedala förr och nu, En resa med bilder 
i vår kommun. Föreningen Svedala -Barabygden, 2003.

1.3 Historik

Det är möjligt att urskilja 3 historiska epoker i Sve-
dalas bebyggelseutveckling.

• Bysamhället
• Stationssamhället
• Villasamhället

Bysamhället
Under vikingatiden (800-1050 e Kr) utvecklades de 
första gårdarna och de större byarna etablerades 
i trakten. Bebyggelsen var samlad kring byarna 
Stora Svedala, Hyltarp och Aggarp. Under 1100-ta-
let uppfördes en romansk stenkyrka i Stora Sveda-
la som bebyggelsen utvecklades runt. Innebörden 
av namnet “Svedala” tros vara de”svängande eller 
buktande dalarna”.3

Landsvägen mellan Malmö och Ystad gick genom 
byn och ner till Lindholmens borg vid Börringesjön. 
Borgen var en anläggning som drottning Margareta 
lät uppföra under 1300-talet. Den hade funktionen 
som ett riksfäste och aministrativt centrum i södra 
Skåne. Det finns inga byggnader från medeltiden 
kvar i Svedala idag, men den gamla landsvägen 
mellan Malmö och Ystad har idag samma sträck-
ning som Långgatan i centrum. 

Under  1800-talet genomfördes enskiftet i Stora 
Svedala och många gårdar flyttades ut på lands-
3 Fören. Svedala Barabygden i samverkan med Svedala kom-
mun (1993). 

bygden från byn. Den medeltida kyrkan revs under 
mitten av 1800-talet och ersattes av dagens kyrka.

Stationssamhället
Järnvägen skapade det moderna Svedala under 
1870-talet. Först byggdes järnvägen mellan Mal-
mö-Ystad, den s.k “Grevebanan” (järnvägen fick 
sitt namn eftersom den finansierades till stor del av 
traktens grevar) som stod färdig 1874.

Ett år senare öppnade järnvägen mellan Lund-Trel-
leborg och det upprättades en station i Svedala. 
Eftersom de två järnvägslinjerna korsades i Sveda-
la blev det en viktig knutpunkt för godshanteringen 
och en god anledning för industrier att etablera sig 
på orten. Det blev möjligt att transportera gods till 
hamnarna i Malmö och Ystad. Se vidare under; 
kap.1.4.

I samhället fanns vid den tidpunkten endast två 
hus, stationshuset och postkontoret. Men den 
ökade takten på järnvägslinjerna drev på bebyggel-
seutvecklingen och ambitionerna på att bygga en 
stor stad. Järnvägsförvaltningen hade behov av en 
väg som kunde förbinda stationen i söder med den 
gamla landsvägen mellan Malmö och Ystad och 
lät anlägga Storgatan. Storgatan blev snabbt den 
naturliga axeln på orten som bebyggelsen utveck-
lades kring.4

Kort därefter anlades de två centrala torgen; Stor-
torget och Marknadstorget. Storgatan och torgen 
är med på den första stadsplanen som upprättades 

4 Ramböll (2005).



Stadsplan från 1875.

Stadsplan från 1910.

1875. Se ovan. Marknadstorget utvecklades snabbt 
till ett handelstorg för traktens lokala bönder och 
kom av den anledningen att kallas för “grisatorget”. 
1900 fick Svedala, som fram tills nu enbart kallats 
för “stationen”, rättigheter till s.k stadsstadgor och 
blev ett municipalsamhälle. Det innebar, enlig en 
kommunallag från 1862, att stadsstadgor skulle 
tillämpas utifall en eller flera landskommuner hade 
“en större sammanträngd befolkning”.5 

5 Ramböll (2005).

Under 1910 upprättades en ny stadsplan med en 
koncentration av bebyggelsen i kvarterna runt om 
stationen, runt torgen och runt Storgatan. Planen 
gav också förslag på utbyggnad åt väster och öster. 
Under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal karaktärise-
ras Svedala av en mycket vital period. I kölvattnet 
av industrin följde en rad samhälleliga företeelser. 
1875 fick Svedala veterinär och järnvägshotell med 
hästskjuts. 
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Järnvägen Lund-Trelleborg 
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Figur 5. Den historiska utvecklingen i Svedala
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Kommunhuset i Svedala. 

Villakvarter i Svedala. Radhuskvarter i Svedala. 

1880 fick samhället gatubelysning och två år sena-
re en telefonstation. 1886 inrättades en småskola 
och 11 år senare en folkskola i samma byggnad. 
1913 öppnade en brandstation. 1919 blev Svedala 
Köping och en stadsplan som hade upprättats 
1910 kunde träda i kraft. Planen skilde sig från 
föregångaren på en rad punkter. Dels hade tidigare 
förslag på en rutnätsstad i väst och öst ersatts 
med områden av villatomter. Dels gav den förslag 
på hur en bebyggelse söder om järnvägen kunde 
planeras. Planen blev succesivt inaktuell varpå en 
ny stadsplan, fastställdes 1935. 

Villasamhället
Under 40- och 50 talet sjönk församlingens invå-
narantal, handeln minskade och hus förföll. Genom 
riksdagsbeslut kunde Svedala kommun bildas 1950 
genom att landskommunerna och köpingen slogs 
samman. I början av 60-talet vände trenden och 
folkmängden ökade. Efterfrågan på bostäder ökade 
och en omfattande byggande skedde under 60- 
och 70-talet. Uppmuntrade av de positiva vindarna 
uppfördes ett nytt kommunhus vid Stortorget under 
mitten av 60-talet som ritades av Svedalabon 
Adrian Langendahl. 

Under 60-talet fattades två viktiga beslut för Sve-
dala: Sturup flygplats (nuvarande Malmö airport) 
skulle byggas för att ersätta Bulltofta flygplats och 
riksväg E 14 (nuvarande E 65) skulle dras norr om 
Svedala. Svedala med en befolkning på ca 7000 
människor, planerades att bli en förort till Malmö 
och ingå i Malmö kommun. Anledningen var att 
riksdagen 1964 fastställt att en kommun skulle 

ha ett befolkning på minst 8000 personer. En ny 
centrumplan, som baserades på ett befolkningsun-
derlag på 20-25 000 människor, stod färdig 1971. I 
förslaget ingick bl a en fyrfilig genomfartsled i cen-
trala Svedala och ett helt nytt centrum med 6-vå-
ningsbebyggelse utanför den gamla bebyggelsen. 
Länsstyrelsen avrådde från detta.  Att inkorperera 
Svedala i Malmö kommun blev för stort. Lösningen 
blev istället att Svedala och Bara kommun slogs 
samman 1977 med Svedala som centralort.6

6 Fören. Svedala-Barabygden (2005).



Kontorshuset.  

Verkstäderna på Gjuterigatan. Mindre verkstadsbyggnad på Gjuterigatan.

Utställningshallen. 

1.4 Svedalas industrihistoria

Industrin som uppfördes under sent 1800-tal är en 
viktig del av Svedalas historia. Det är främst tre 
industrier som har präglat orten:

• Åbjörn Anderssons Mekaniska verkstad
• Sockerbruket
• Tegelbruket 

Åbjörn Anderssons Mekaniska verkstad
Åbjörn Andersson öppnade sin Mekaniska verk-
stad  för tillverkning av jordbruksmaskiner i Svedala 
1882. Verksamheten etablerades i direkt anslutning 
till järnvägen. Åbörjn Andersson hade först startat i 
sin hemby Håstad men fördelarna att etablera verk-
samheten i Svedala var många. Dels erbjöd orten 
med järnvägen möjligheten att exportera och dels 
ansågs den bördiga jorden som omgav Svedala 
medföra ett stort behov av jordbruksmaskiner.7 

1893 anställdes Nils Fredriksson vid företaget. Han 
var en driftig ingenjör som kom att betyda mycket 
för Svedalas utveckling. Han tog bl a initiativet till 
att företaget lät bygga ett par hyreshus åt företaget 
under 1920-talet. Efterhand blev Nils Fredriksson 
initiativtagare och delaktig i flera av projekten i Sve-
dala och tillsammans med Åbjörn Andersson en av 
ortens förgrundsfigurer. 

Företaget tillverkade till en början jordbruksma-
skiner men efterfrågan på dessa minskade och 
produktionen övergick till att tillverka stenkrossar 

7 Fören. Svedala-Barabygden i samverkan med Svedala kom-
mun (2003).    
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Disponentvillan. 

tillkom då ett stickspår från järnvägen drogs in på 
industriområdet så att verksamheten kunde expan-
dera. Idag heter företaget Sandvik SRP. 

Sockerbruket 
Under slutet av 1800-talet var efterfrågan på 
råsocker stor. AB Sockerraffinaderiet Öresund i 
Lund kunde inte möta efterfrågan och inledde en 
undersökning för att lokalisera en lämplig ort för att 
starta ett nytt råsockerbruk. Härashövdingen Nils 
Åkeson från Aggarpsmölla och förvaltare Montelin 
propagerade för Svedala vilket gjorde att bruket 
stod färdigt i Svedala 1894. Förutom fördelen att 
ligga intill en järnväg erbjöd Svedala dessutom vat-
tentillgång från Sege å och ett etablerat samhälle 
med goda vägförbindelser. Från järnvägsstationen 
lades ett nytt spår i nordvästlig riktning upp till 
Sockerbruket och in på bruksområdet (nuvarande 
Järnvägsgatan).10

Samma år som sockerbruket, byggdes även 
kontorsbyggnaderna samt Disponent- och Kam-
rersvillorna utmed nuvarande Börringevägen. Man 
anlade även en park i anslutning till husen.  En s.k. 
”Sockerlada” uppfördes 1918 tillsammans med en 
viadukt för transport av sockret från huvudbygg-
naden till det utlagda järnvägsspåret. Under 1920- 
och 30-talet förbättrades och moderniserades 
bruket. Produktionen ökade i takt med att gamla 
ångmaskiner ersattes med eldrivna högtryckspan-
nor och ångturbingeneratorer. 

Trots att sockerbruket gick bra under andra världs-

10 Andersson, K. G. (1994).

kriget hotades det av strukturrationalisering och 
lades till slut ner 1947. Under denna period lade 
flera sockerbruk i Skåne ner sin produktion, 
t e x  Kävlinge och Helsingborg. Under 50-talet 
lades verksamheten om till att reparera och till-
verka sockerbruksmaskiner. Flera av byggnaderna 
såldes. Oljekrisen under 70-talet innebar att verk-
samhetens inriktning än en gång delvis fick läg-
gas om till att hantera energi- och processfrågor 
inom sockertillverkning.11 Huvudbyggnaderna som 
tillhörde sockerbruket såldes och började under 
70-talet att bebyggas med 1½ plans villor och 2-vå-
nings radhus.  

Under 90-talet bedrevs den sista verksamheten 
med sockeranknytning i kontorsbyggnaderna ut-
med Börringevägen. 

11 Andersson, K. G. (1994). 

samt sorteringsverk för jordbruk. Företaget inledde 
också ett samarbete med sockerbruket i Svedala 
och tillverkade bl a ståldetaljer och svinstallar.

Verksamheten expanderade och företaget började 
exportera allt mer utomlands. Den största fram-
gången hade företaget med att tillverka utrustning-
ar till tegelbruk, det så kallade ”Svedala-systemet”. 
Verkstäder som tillverkade maskiner efter denna 
modell uppfördes i bl a Tyskland, Polen, Ryss-
land och Mongoliet. 1922 övertog sonen Herman 
Åbjörnsson företaget efter sin faders död. Under 
60-talet gick företaget samman med Arbrå AB och 
blev Svedala-Arbrå AB. Tillverkningen av tegelma-
skiner lades ner och produktionen började även 
innefatta grävmaskiner, torvmaskiner och asfaltbe-
tongmaskiner.8

1900 uppfördes Åbjörn Anderssons kontorsbygg-
nad som tillsammans med stationsbyggnaden 
inramade järnvägstorget. Kontorsbyggnaden var 
en representaionsbyggnad med “makalösa mått”  
för Svedala på den tiden och vittnar om en stark 
framtidstro och optimism. Huset ritades av ingen-
jör Gustav Bern. Längs Gjuterigatan (även kallad 
”Sibirien”)9 uppfördes 1896 en verkstad med en 
medeltidsinspirerad skorstensfasad. Skorstenarna 
tillhörde verkstadens ässjor som också rymde 
smedjan. Vattentornet, vid slutet av byggnaden, för-
såg hela företaget med rinnande vatten och bygg-
des 1925. Utställningshallen som byggdes 1912 

8 Fören. Svedala-Barabygden (2003).
9 Fören. Svedala Barabygden i samverkan med Svedala kom-
mun (1993).
 



Flygfoto över Svedala och sockerbruket från 1930-talet. 
Foto från Svedala förr och nu, En resa med bilder i vår 
kommun. Föreningen Svedala -Barabygden 2003. 

Företaget var då uppköpt av det danska företaget 
Danisco. Danisco flyttade under 90-talet och sedan 
2002 finns gymnasieskolan Nils Fredrikson utbild-
ning i lokalerna. Övriga byggnader är rivna och 
på den tidigare parkeringsplatsen finns det sedan 
2002 en Netto-butik. Söder om Nils Fredriksson 
utbildning planerar kommunen Segestrand - ett 
stort utbyggnadsområde för bostäder. Se kap 2.7. 
I Disponentparken står Kamrers- och Disponentvil-
lorna kvar och fungerar ännu idag som bostäder. I 
parken byggdes under 2008 två nya stadsvillor, sö-
der om Disponent- och kamrersvillorna. Se under 
kap 2.4.

Tegelbruket 
För att kunna utveckla det tegelbruk som efterhand 
byggdes efter Åbjörn Anderssons “Svedala-system”  
krävdes en ny utbildning av tegelmästare. I detta 

syfte uppfördes 1904 ett s.k “försökstegelbruk” i 
Svedala.12 Undervisningen omfattade både praktisk 
utbildning och teoretisk kunskap kring leror, form-
ning, glasering och bränning. Leran som använde 
till undervisning och produktionen bröts alldeles 
i närheten och var lämplig för både rött och gult 
tegel. Sveriges tegelmästarförening utsåg Nils 
Fredrikson att leda verksamheten. Åbjörn Anders-
son bidrog med kapital och fick så möjlighet att 
experimentera med tegelmaskiner och tillverk-
ningsmetoder på bruket. Utbildningen var den 
enda i sitt slag i Norden och lockade många utifrån. 
1913-1914 uppfördes en speciell skolbyggnad med 
12 Fören. Svedala-Barabygden (2003).
 

kemiskt och tegeltekniskt laboratorium och skolun-
dervisningen flyttade dit från själva bruksbyggna-
den.13 Huset står ännu kvar idag. Bruket var i drift 
fram till 1965 då det brann ner. Fram till 1990-talet 
var tomten orörd men under slutet av decenniet 
påbörjades diskussioner om att omvandla området 
till ett bostadsområde. Under 2002-2003 började 
kommunen att bebygga området med bostäder. Se 
kap 2.6.

13  Fören. Svedala-Barabygden (2005).
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Figur 6. Orientering över Svedalas industrihistoria. 
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Det sydskånska backlandskapet. 

Bökebergsskogen är en del av det sydskånska skogs-
beklädda backlandskapet. 

jordarten klass 8 av 10. Åkermarken är fullåkers-
bygd, vilket innebär att marken är helt uppodlad. 
De mjuka böljande formerna är estetiskt intres-
santa som ger variation av rumsliga och visuella 
upplevelser. Landskapstypen är ovanlig i Skåne 
och dominanses av åkerbruk inom området gör det 
även nationellt intressant.   

Den östra delen av området vid Ystad är ur kultur-
historisk synvinkel intressant. Området präglas av 
en medeltid grundstruktur med många gods, borgar 
och kyrkor.16

Sege å
Genom hela Svedala kommun slingrar sig Sege 
å som kommer från Börringesjön och mynnar ut 
i södra Lommabukten i Arlöv. Ån bildar en 10 km 
lång gräns mellan Svedala och Malmö kommun. 
Läs mer om Sege å i kap. 3.3.17

Svedalas parker
Inne i Svedala finns det ett antal parker. Stadspar-
ken, som är den största, anlades under 1930-talet. 
Parken har en “finparks-karaktär” med välordnade 
gångar, planteringar och vattendamm. Under 2006 
påbörjade kommunen ett arbete med att förbättra 
stadsparken och göra den ännu mer attraktiv. 
Övriga parker är Frejaparken, Floraparken samt 
parken mellan Dammvägen-Gammelgårdsgatan. 
De parkområden som anlades i 60- och 70-talets 
villaområden har planteringar med en naturlik ka-
raktär, stora gräsytor och med en lekplats för varje 
område. Park- och grönområdena binds samman 

16 Länsstyrelsen, Skåne län (2007).
17 Sege ås vattendragsförbund (2008).

1.5 Landskap och grönstruktur

Landskapstyper
Svedala omges av två olika landskapstyper:

• Sydskånska skogsbeklädda backlandskapet 
• Sydskånska backlandskapet 

I norr dominerar det sydskånska skogsbeklädda 
backlandskapet. Karaktäristiskt för landskapet är 
de skogsklädda moränkullarna, småsjöarna (ofta 
dödisgropar) och de större vattensamlingarna, däri-
bland Yddingesjön, Fjällfotasjön och Börringesjön. 
Här finns stora natur- och rekreationsområden som 
bl a bokskogen vid Torups rekreationsområde och 
vid Bökebergsskogen.14

Områdets mosaikartade skogsbeklädnad skapar 
estetiskt tilltalande variationer i landskapet som 
anses vara ovanliga i Sverige. Området har dock 
under senare år starkt påverkats av storskaliga 
infrastrukturer, däribland Malmö Airport.15 Det hotas 
även av ytterligare utbyggnader som t ex Sturups-
pendeln som är en planerad spårförbindelse mellan 
Kastrup och Malmö airport. 

Det sydskånska backlandskapet som dominerar  
söder om Svedala karaktäriseras av ett småkulligt 
slättbetonat randområde som i huvudsak brukas 
som åker. Jordarten utgörs av sydostmoränen som 
ibland överlagrats av leror. I en värdering av den 
svenska åkerjordens avkastningsförmåga uppnår 

14 Ramböll (2005). 
15 Länsstyrelsen, Skåne län (2007).



Stadsparken. 

området över järnvägen. Läs mer om landskapet 
och grönstrukturen runt planområdet i kap. 3.4.

av gång- och cykelvägarna till sammanhängande 
gröna stråk. 18

Till grönstrukturen hör också de privata trädgårdar-
na som, trots att de inte är allmänt tillgängliga, visu-
ellt och biologiskt bidrar till strukturen. Kyrkogården 
i västra Svedala är med sin formella utformning, 
välordnade planteringar och stora karaktärsska-
pande träd också en viktig del av grönstrukturen. I 
närheten ligger idrottsplatsen som omges av större 
grönytor. 

I centrala Svedala finns också två större koloni-
områden som bidrar till grönstrukturen. Den ena, 
kallad Pomona, ligger precis norr om Tegelbruks-

18 Ramböll (2005). 
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Storgatan. Marknadstorget. 

Det s.k “Apotekarhuset”.  

1.6 Funktioner och folkliv

Funktioner och folkliv
Svedala har ett tydligt centrum med Storgatan som 
den stora handelsgatan. Förutom Storgatan med 
sidogator så räknas även Långatan som centrum. 
Längs med Storgatan finns det mesta av Svedalas 
handel- och serviceutbud.  Här ligger t ex samhäl-
lets två största livsmedelsaffärer, Kommunhuset, 
Biblioteket, Systembolaget och Apoteket. Sedan 
1997 är Storgatan gågata. Viss handel och service 
finns även utmed Västra Infarten och vid korsning-
en väg 108 - E 65. Här ligger bl a bensinstationer, 
vägkrogar och möbelvaruhus.

Det finns två torg i Svedala, Stortorget och Mark-
nadstorget. Torgen hade tidigare en mycket viktig 
funktion i Svedala när traktens bönder kom in på 
helgerna för att sälja sina produkter. Torghandeln 
är idag begränsad och det folkliv som förr fanns på 
torgen är borta. Stortorget är för Svedala ett relativt 
stort torg och minner om en tid när det fanns en 
ambition om att Svedala skulle bli en stor stad. Det 
var ursprungligen tänkt att bebyggelsen runt torget 
skulle vara hög, 4 till 5 våningar, men det bygg-
des endast ett sådant hus, det s.k Apotekarhuset. 
Huset står ännu kvar idag i det sydvästra hörnet av 
Stortorget och är det högsta huset i Svedala norr 
om järnvägen. 

Till viss del förekommer det handel på Stortorget 
idag men den upplevs som begränsad och tillfäl-
lig. Marknadstorget är till stor del en parkeringsyta 
idag men sedan 2006 arbetar kommunen med att 

höja de båda torgens attraktivitet. Svedalas offent-
liga service består av förskolor, skolor, bibliotek, 
vårdcentral och äldreboende. I samhället finns 
sex grundskolor och sju förskolor. Centralskolan i 
Svedala har högstadium. Nils Fredriksson skola på 
Börringevägen är en gymnasieutbildning.

Föreningslivet i Svedala är rikt. Det finns organise-
rad verksamhet som bl a erbjuder fotboll, tennis, 
volleyboll, bowling och innebandy. Kulturutbudet 
består av amatörteater, en hembygdsförening, 
Svedala Musikers unga Rockförening (kallad 
S.M.U.R.F) och ett antal sångkörer. Varje år ar-
rangeras Svedalas Sommarrock på grönytan vid 
idrottsplatsen. Friluftslivet i Svedala är främst 
Svedala scoutkår, Friluftsfrämjandet och Svedala 
Naturvårdsförening.19

19 Ramböll (2005).  



Figur 8. Funktioner och folkliv

Industri- och verksamhetsområden
Industri- och verksamhetsområdena i Svedala är 
kopplad till fyra områden:

• Industriområdet intill Hyltarpsvägen
• Industriområde Öst
• Industriområde Nord
• Industriområde Syd

Väster och sydväst om Svedala finns det två min-
dre områden som inte tas med i omdömet inom 
detta examensarbete. 

Det största industriområde Nord som ligger i an-
slutning till järnvägen. Här finns Svedalas största 
företag; Sandvik SRP som delvis huserar i Åbjörn 
Anderssons gamla lokaler. Sandvik SRP tillverkar 
kross- och sorteringssystem för vägbyggen. De 
tre övriga industriområdena är industriområde öst 
som ligger öster om väg 108, industriområdet vid 
Hyltarpsvägen samt industriområde Syd. Kän-
netecknande för dessa områden som skiljer dem 
från industriområde nord är att de inte finns någon 
tyngre, storskalig industri. Verksamheterna utgörs 
istället av mindre verkstäder, bensinstationer och 
företag. 

Industriområde Nord är sedan länge fullt utbyggt 
med små expansionsmöjligheter. Samma sak 
gäller för industriområdet vid Hyltarpsvägen. För 
industriområde öst planerar kommunen dock vidare 
expansion åt öster.20 Området är inte avsatt för 
bostadsbebyggelse i framtiden och har dessutom 
ett fördelaktigt annonsläge intill väg E 65. Området 

20 Svedala kommun (2007a).

omfattar sammanlagt f n 23 ha och det är osäkert 
hur stort det planeras att utvidgas.  
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1.7 Trafikstruktur

Den medeltida vägstrukturen kan fortfarande 
avläsas i centrala Svedala. Långgatan var under 
medeltiden landsvägen mellan kyrkan och Lindhol-
mens borg. Under 1800-talet var samma sträcka 
landsväg mellan Malmö och Ystad och ett avsnitt 
av vägen heter ännu idag Malmövägen. När Malm-
övägen inte längre räckte till för bilismens framfart 
under 60-talet, ersattes den av Hyltarpsvägen som 
i sin tur ersattes av E 14, nuvarande motorväg       
E 65. På samma sätt ersatte väg 108 landsvägen 
mellan Lund och Trelleborg under tidigt 60-tal. 

Pågatågen trafikerar sträckan Malmö-Ystad och 
stannar i Svedala en gång i timmen från morgon 
till kväll. Under rusningstrafiken på morgonen och 
eftermiddagen stannar tågen två gånger i timmen i 
båda riktningarna.  Busstrafiken flyttades för några 
år sedan från Marknadstorget till järnvägsstationen 
för att bättre kunna samordna kollektivtrafiken. I 
dagsläget är det dock bara buss 165 (Trelleborg 
– Lund) som stannar vi denna hållplats. Busslinje 
165 mot Malmö stannar vid Stortorget.21

Gång- och cykeltrafiken i Svedala är väl utbyggd i 
de bostadsområden som byggdes under 60- och 
70-talen. De separerade gång- och cykelvägarna 
är placerade i grönstråk och lugna miljöer. 

Hyltarpsvägen är möjlig att korsa för gång- och 
cykeltrafikanterna i planskilda korsningar på tre 
punkter. I centrum är trafikslagen blandande och 

21 Ramböll (2005).  

gång- och cykelvägarna är inte separerade från 
biltrafiken. Under 2006 tog kommunen fram en 
cykelkarta som visar hur man når sevärdheterna 
utanför tätorten från cykelsadeln.  
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Figur 9. Trafikstruktur. 



Hyltarpsvägen. 

Vid korsningen Långgatan/Skolgatan planeras en fram-
tida cirkulationsplats i enlighet med kommunens plan-
program för Segestrand. 
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Industriområde Öst. 

1.8 STÖRANDE VERKSAMHETER

Sandvik SRP 
Sandvik SRP (tidigare Svedala Arbrå) tillverkar 
och säljer stenkrossar och kvarnar som används i 
hanteringen av mineraler. Det är ett företag som är 
representerat över hela världen. I Sverige finns sju 
kontor, inklusive huvudkontoret i Sandviken. 

Företaget utgör ensamt hela Industriområde Nord. 
Tomten, som sträcker sig från västra infarten i 
väster till stationsplats Nord i öster, är enbart till 
dryga hälften bebyggd. Den östra delen av tomten 
är utarrenderad tomtmark. 

I Svedala finns tillverkande enheter i form av stål-
gjuteri och verkstäder för bearbetning, målning och 
montering av maskinutrustning.22 Trots att företaget 
har antagit en omfattande miljöpolicy som syftar 
till att reducera företagets riskfaktorer så innebär 
tillverkningen buller och luftföroreningar som kan 
orsaka störningar för de boende i närheten. Vid 
haverier i reningsanläggningar kan t ex halterna 
av olika luftföroreningar bli betydligt högre än vid 
normala förhållanden.23

Företaget är dessutom sedan flera år tillbaka 
beroende av godstransporter med lastbil som kör 
via västra infarten. Transporterna innebär buller för 
boende men kan även innebära risk för haverier 
och allvarliga olyckor. 

22 Svedala kommun (2004).
23 VBB Samhällsbyggnad (1996).

Enligt Bättre plats för arbete krävs det ett skydds-
avstånd på 500 meter för verkstadsindustrier av 
Sandvik SRP:s karaktär. Bättre plats för arbete an-
för också att ett kortare skyddsavtånd kan tillämpas 
om det föreligger särskilda förutsättningar.24 

Svedala kommun lät 1996 ta fram en rapport som 
visade att ett skyddsavstånd på 300 meter från 
anläggningen var tillräckligt. Se figur 10. Trots detta 
förminskade avstånd innebär ändå 300 meter att 
ett relativt stort område i företagets omnejd ”släcks 
ut” för expansion. En stor del av bostadsbebyggel-
sen i centrala Svedala ligger inom skyddsavstån-
det och det försvårar även för nybyggnation inom 
området. 

Även om det centrala läget är viktigt för Sandvik 
SRP, inte minst med tanke på de som pendlar dit 
för arbetetets skull, förefaller det orimligt att endast 
en industri ska få förhindra bebyggelseutvecklingen 
av Svedala mot söder. Företaget är t ex inte längre 
beroende av järnvägen för godstransporter och vid 
en omplacering till det östra industriområdet skulle 
lastbilstransporterna dessutom inte behöva köra in 
i centrala Svedala. 

Exempel på andra verksamheter som har fått upp-
höra p g a av Svedalas bebyggelseutveckling är 
den s k Carpenterfabriken som revs för att möjlig-
göra Tegelbruksområdet. Tomten för Carpenterfa-
briken är nu föremål för det nya bostadsområdet 
Segestrand. Se kap. 2.7 och figurerna 6 och 13. 

24 Boverket, Troedson, Ulf (red.) (1995).

Svedala Reningsverk 
Ett reningsverk avger främst olägenheter i form av 
buller och lukt. Vid Svedala reningsverk behandlas 
avloppsvatten från Svedala och mindre orter som 
t ex Nötesjö, Börringe och Holmeja. Även vattnet 
från Malmö Airport behandlas här. Verket är f n 
dimensionerat för 10 000 personer men föreslås att 
utvidgas så att det vid år 2010 kan försörja ca 12 
500 personer. 25

Vattnet renas med en s.k biologisk-kemisk rening 
genom aktivslammetoden respektive efterfällning 
med järnklorid. Verket ska enligt beslut reducera 
minst  90 % av den fosfor och andra syreförbrukan-
de substanser som finns i vattnet innan det släpps 
ut i Sege å. 

25 VBB VIAK (1994).



Enligt Bättre plats för arbete bör ett reningsverk ha 
ett skyddsavstånd på 300-1000 meter, beroende 
på reningsverkets storlek. Översiktsplanen förordar  
med stöd av en miljökonsekvensbeskrivning iställer  
ett skyddsavstånd på 300 meter.26 Se figur 11. 

Enligt en utredning om Svedala avloppsverk av 
VBB/VIAK är är bullret och lukten från verket myck-
et begränsade. Bl a innebär aktivslammetoden att 
begränsade luktstörningar och tidigare problem har 
åtgärdats med nyinstallerade ventilationsåtgärder.27

Även om reningsverket innebär en rad olägenhe-
ter så är verksamheten inte lika omfattande som 
Sandvik SRP. Genom enkla åtgärder kan buller 
och lukt åtgärdas vilket redan har gjorts och verk-
samheten genererar inte heller trafik i någon större 
omfattning. En utbyggnad av bostäder i närområdet 
bör enkelt, i fråga om skyddsavstånd, kunna möjlig-
göras om reningsverket förflyttas med erfoderligt 
avstånd åt väster.   

26 Svedala kommun (2002a).
27 VBB VIAK (1994).
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Figur 11. Skyddsavstånd för Svedala reningsverk och Sandvik SRP med markeringar för primärt respektive 
sekundärt planområde.  
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Bullermur vid Tegelbruksområdet.   
 

Buller från järnvägen
Buller definieras som oönskat ljud. Det buller som 
alstras från spårbunden trafik uppstår i vibrationer-
na mellan hjulen och rälsen. Eftersom spårtrafiken 
ger ett mer frekvent ljud än biltrafiken så är den 
enklare att skärma av än biltrafiken. 

Buller påverkar människor olika beroende på frek-
vensen på bullret, vilken typ av buller det är osv. 
Om miljön i övrigt upplevs som positiv med inslag 
av vatten, grönsk osv så kan det dämpa den nega-
tiva upplevelsen av en närbelägen bullerkälla. 28

Ljudnivån mäts i decibel, dBA och tillvilken grad 
en omgivning påverkas av buller mäts i följande 
begrepp:

• ekvivalent ljudnivå (Leq)- anger medelljudnivån 
under en tid, ofta ett dygn. 

• maximal ljudnivå (Lmax)- anger den högst före-
kommande ljudnivån under en viss tid, ofta nattetid 
(22-06). 

Olika material påverkar ljudets spridning på olika 
sätt. Generellt sätt så dämpar mjuka material buller 
(vegetation som gräs och träd) medan hårda mate-
rila ökar bullernivån genom reflektion. Exempel på 
hårda material är betong, asfalt men även vatten. 
 
Det finns ingen utredning som visar hur järnvägs-
bullret påverkar Södra Segestrand men i januari 
2006 utredde konsulten Ingemansson Technology 

28 Boverket (2004).

en bullerutredning den planerade utbyggnaden av 
Segestrand. Med hjälp av utredningen redovisas 
en rekonstruktion av en vägledningsmodell för hur 
bullret påverkar Södra Segestrand. Se figur 12. 
Modellen ska dock inte ses som helt korrekt utan är 
enbart en schematisk bild. 29

Riktvärden
Riksdagen har fastställt riktvärden för trafikbuller 
som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation 
av bostäder (prop.1996/97:53):

Bostäder
  Leq  Lmax
Inne   30  45
Ute*  55  70

*avser privat eller gemensam uteplats i bostadens 
närhet, ej endast inglasad balkong.

Banverket och Naturvårdsverket har satt upp föl-
jande riktlinjer för arbetslokaler och undervisning:30

Arbetsplatser för tyst verksamhet: 

Inomhus 60dBA (Lmax)
Undervisning under lektionstid: 
Inomhus 45 dBA (Lmax)

Enligt Boverket bör nya bostäder inte accepteras 
då den ekvivalenta ljudnivån överstiger 65 dbA 
och endast i undantagsfall när ljudnivån är över 60 
dBA, men då krävs kompensationsåtgärder. För 

27 Ingemansson Technology (2006). 
28 Naturvårdsverket (1997).

nya bostäder bör den ekvivalenta ljudnvån ligga 
mellan 55-65 dBA, under förutsättning att en ”tyst 
sida” (45-50 dBA) klaras. En ”tyst sida” definie-
ras enligt följande av Boverket: ”Tyst sida i urban 
bostadsbebyggelse är en sida med en dygnsekvi-
valent ljudnivå som är lägre än 45 dBA”. En tyst 
sida bör även, enligt definitionen vara ”visuell och 
attraktiv att vistas på”. 

I PBL (Plan- och bygglagen) görs avsteg från utom-
husvärdena om:

• Påtagliga fördelar för samhällsutvecklingen kan 
påvisas eller om 
• behov av bostäder som ej kan tillgodoses på an-
nan mindre bullerutsatt plats tillgodoses.



Konsekvenser av buller
Buller orsakar först och främst störningar av män-
niskors sömn och vila. Andra oönskade effekter av 
buller är högt blodtryck, stress, koncentrationssvå-
righeter osv. 31

Åtgärder mot buller
För att sänka bullernivåerna så inomhusvärdena 
i byggnaderna blir acceptabla så finns det en rad 
åtgärder att tillgå. Åtgärder som både grundar sig 
i bra stadsplanering och bra byggteknik och ma-
terialval. Ett vanligt sätt att avskärma buller från 
järnväg är att sätta upp bullermur eller jordvallar 
med dämpande vegetation på.32 I samband med ut-
byggnaden av Tegelbruksområdet anlade Svedala 
kommun tegelmurar mellan järnvägen och bebyg-
gelsen för att avskärma ljudet.

Skärmande bebyggelse intill stationsmiljöer är 
också vanligt förekommande. Här har det visat sig 
att enheter med slutna gårdsbildningar ofta ger de 
bästa ljudnivåerna trots bullriga miljöer runt om.  
Huset fungerar i dessa fall själv som en avskär-
mande bullermur. Vid byggnation av sådana hus 
är det även lämpligt att placera sovrummen mot 
husets tysta sida. Med bra isolering, treglasfönster 
och mjuka material i bostäderna dämpas bullret 
ytterligare. 33 Om inga skyddsåtgärder överhuvud-
taget tillämpas mot buller så bör ett skyddsavstånd 
på 150 meter vidtas mellan bebyggelse och ljudkäl-
lan, enligt Banverket och Naturvårdsverket.  

31 Naturvårdsverket (1997).
32 Hult, Marie & Johansson, Linda (2007).
30 ÅF-Ingemansson AB (2006).    
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2. PLANERINGSDOKUMENT 
OCH PÅGÅENDE PLANERING

2.1 Översiktsplanen 2002

Översiktsplanen för Svedala kommun antogs av 
kommunfullmäktige under 2002. För Svedala tätort 
innebär det inga förändringar jämfört med det som 
redovisas i fördjupningen av översiktsplanen från 
1997. 

2.2 Fördjupning av Översiktsplanen 
1997

Enligt fördjupningen av översiktsplanen (hädanef-
ter: Föp-97) ska Svedala erbjuda ”bra boende, god 
social livsmiljö och bra miljöförhållande i övrigt”.34 

Bostadsutbyggnaden ska, enligt FÖP 97, dels 
byggas i väster och i söder om tätorten. Väster om 
Svedala är det Krågeholm, Kalkemaden, Hyltarp 
Sydost och Hyltarp Nordost som ska byggas ut. I 
söder är det Landsfiskalsbacken, Tegelbruksområ-
det, Södra Sege och Segestrand som ska byggas 
ut. 

Södra Sege är det område som närmast påverkar 
planområdet för detta examensarbete då det i stort 
sammanfaller med södra delen av det sekundära 
planområdet. 

34 Svedala kommun (1997).  

Utbyggnad bostäder Väster
Krågeholm, Kalkemaden, Hyltarp Sydost i Väster 
är placerade söder om järnvägen. Hyltarp Nordost 
är placerad norr om järnvägen. Enligt Föp-97 skulle 
dessa fyra områden kunna ge ett bostadstillskott på 

ca 1000 lägenheter fördelade på en yta av ca 250 
hektar. Det skulle innebära bostäder för ca 3500 
personer. Enligt Föp-97 bör också en ny pågatågs-
station anläggas i anslutning till dessa nya bostads-
områden. Områdena, som bedöms vara lättillgäng-

Utdrag ur fördjupningen av Översiktsplanen från 1997. 



Svedala tågstation. Enligt Föp-97 ska ytterligare en på-
gatågsstation anläggas sydväst om Svedala tätort. 

liga med bil, skulle då dessutom kunna dra nytta 
av det gynnsamma läget vid järnvägen. Den nya 
pågatågsstationen gör, enligt Föp-97, Svedala ”än 
mer lättillgängligt och underlättar pendlandet till 
Ystad och Malmö.”35

Utbyggnad bostäder Söder 
Enligt Föp-97 kan Tegelbruksområdet ge ca 400 
lägenheter. Södra Sege och Landsfiskalbacken 
söder om Sege å kan ge 55 till 70 lägenheter res-
pektive ca 20 lägenheter. Aggarps by ska bibehål-
las i nuvarande form med sina karaktärsskapande, 
traditionella, smala skånska hus. Landskapet norr 
om byn fram till området Södra Sege bör lämnas 
oexploaterat.

Det redovisas även utbyggnadsplaner på ett nytt 
centrumområde. Området berör nuvarande sta-
tionsplatsen och vidare söder om Järnvägen fram 
till Ågatan vilket innebär att det till delar berör det 
primära planområdet. Marken är avsatt för utbygg-
nad av handel, butiker och kontor och bör enligt 
Föp-97 kopplas till Storgatan via en planskild 
korsning under järnvägen. Utbyggnadsplanerna 
redovisas inte vidare i detalj och det är oklart vilka 
specifika intentioner kommunen har med området. 

En planskild korsning under järnvägen är idag en 
verklighet sedan utbyggnaden av Timmergatan 
under järnvägen. Se kap 3.2. Korsningen i plan vid 
Aggarpsvägen bör dock vara kvar, enligt Föp 97, 
något som inte blev fallet. 

35 Svedala kommun (1997).  

En buss- och järnvägsstation inom centrumom-
rådet samlokaliseras men en eventuell placering 
redovisas inte. Däremot uttrycks en önskan om att 
centrum ges en mer ”stadsmässig karaktär” och att 
de på sikt ska finnas fler boende inne i centrum. 

I övrigt bör industrområde Syd behålla sin nuva-
rande karaktär som ett verksamhetsområde. 

Utbyggnad Industriområde
Det redovisas främst en utbyggnad av industriom-
råde Öst, vidare österut. Området planeras nästan 
att fördubblas i storlek. Även industriområde Syd 
planerades att utvidgas åt väster intill järnvägsspå-
ret med avlånga industritomter. 

2.3 Nya översiktsplaner 

Sedan 2006 planerar kommunen att ta fram en ny 
översiktsplan för kommunen samt en fördjupning 
av översiktsplanen för Svedala. De beräknas bli 
färdiga tidigast under 2009.

I förarbetet har kommunen tagit fram två olika 
scenarier för hur Svedala ska utvecklas till 2020; 
Fåkärnigt och Mångkärnigt. Fåkärnigt innebär att 
Svedala kommun i huvudsak exploaterar tätorterna 
Svedala, Bara och Klågerup. Mångkärnigt innebär 
att kommunen exploaterar de tre nämnda huvudor-
terna samt utvecklar de övriga byarna i kommunen 
och bebyggelsen på landsbygden. 

Scenariorna diskuterades dessutom tillsammans 
med två olika befolkningsutvecklingar: 25 000 res-
pektive 30 000 människor. Sammanlagt gav detta 
gav 4 olika framtidscenarier för kommunen: 

• Fåkärnigt 25 00 invånare - F 25
• Fåkärnigt 30 000 invånare - F 30 
• Mångkärnigt 25 000 invånare - M 25
• Mångkärnigt 30 000 invånare - M 30

I februari 2006 beslutade kommunfullmäktige att 
arbeta efter modell Fåkärnigt 25 000 (F 25) invå-
nare. Det innebär att Svedala kommun vill satsa på 
Svedala, Bara och Klågerup och en total befolkning 
på ca 25 000 invånare i kommunen år 2020.36

36 Kommunstyrelsens sammanträde februari 2006.    
 

 33



   
 

 34

2.4 Pågående planer och 
befintliga utbyggnadsområden 

Kommunen arbetar f n med en rad olika utbygg-
nadsområden i tätorten och i närheten av planom-
rådet. De viktigaste av dem är:

1. Utbyggnad av Tegelbruksområdet med ca 430 
bostäder. Utbyggnaden beräknas vara färdigt un-
der 2008.

2. Utbyggnad av Segestrand (uppdelat på delområ-
den A-C. Se figur 12) med ca 206 bostäder. Områ-
det är uppdelat i tre delområden och kommunens 
intentioner med området presenterades i ett plan-
program under 2007. 

3. Östra Aggarp. Ett planerat bostadsområde som  
f n är föremål för parallella uppdrag. I nuläget 
planeras 310 lägenhetet till området. Planarbetet 
planeras att påbörjas under 2008. 

4. Förtätning av stationsområdet enligt intentioner 
i Föp 97 med bl a ca 20 bostäder. Ett planprogram 
planeras att presenteras under 2008.

5. Utbyggnad av Disponentparken med två stads-
villor/flerbostadshus. Ca 30 bostäder. Färdigställs 
under 2008. 

6. Upprustning och förbättring av gatorna i centrum 
enligt kommunens Centrumplan som antogs 2007.

7. Förlängning av Järnvägsgatan och ny cirkula-

tionsplats i korsningen Börringevägen/Järnvägsga-
tan. Projektet ingår som en förutsättning för utbygg-
naden av Segestrand. 

8. Planskilda korsningar vid korsningarna väg 108/
Börringevägen samt väg 108/Järnvägen.    

9. Ny bro över Sege å vid Aggarpsvägen/Ågatan. 
Planeras att utföras under 2010. 

10. Förutom dessa förändringar öppnades en ny 
infart från väg 108 till Ågatan under 2006, Tim-
mergatan förlängdes under järnvägen till Ågatan 
och en ny gång- och cykeltunnel under järnvägen 
öppnade. De två sistnämnda under 2007. 

*Utbyggnaden av Norra Erlandsdal med 38 lgh och 
Furen 2 med 70 lgh (för äldreboende) redovisas 
med nummer 11 respektive 12. Se figur 12. 

TOTALT ANTAL LGH: ca 580 st.

2.5 Konsekvenser av 
      pågående planer

Tegelbruksområdet och Segestrand är två bostads-
projekt som väl kommer att kunna integreras i Sve-
dala. Områdena är väl placerade med gång- och 
cykelavstånd till centrum, skola och stationen. 

Östra Aggarp är placerat mellan Aggarpsvägen 
och Ågatan. Området måste anses vara illa valt 
för bostäder. Det förefaller inklämt mellan vägarna 

vilka i hög grad kommer att fungera som barriärer 
för de boende. Det riskerar t ex att hämma ett rörlig 
beteendemönster, inte minst hos barnen. Boende 
i detta området blir dessutom i hög grad bilbero-
ende. 

Avståndet från Östra Aggarp till centrum och 
stationen blir ca 700 meter vilket inte är onormalt 
för Svedala men samtidigt inte acceptabelt för ett 
nybyggt bostadsområde. 

Norra Erlandsdal är ett bostadsområde under upp-
byggnad i norra Svedala. Det fullbordar en krans 
av bostadsområden i en tät bebyggelsestruktur 
utmot E 65. Övriga områden är t ex Roslätt, Er-
landsdal och Påskaledet. Området kan dra nytta 
av ett välutbyggd och fungerande vägsystem samt 
närbelägen service. Trots det är området illa valt för 
bostäder. Buller från E65 är ett stort problem, 
liksom avståndet till centrum och stationen (ca 1,5 
km). Hyltarpsvägen är dessutom en kraftig barriär 
för rörelser söderut från området. Liksom boende 
på Östra Aggarp blir boende på Norra Erlandsdal 
bilberoende i stor utsträckning. 

Bostadsområdet Disponentparken består av 2 
stadsvillor/flerbostadshus i disponentparken. 
Området är väl valt för bostäder då det ligger nära 
centrum och befintlig service som matbutiker och 
skola. Stadsvillorna samspelar väl med de befint-
liga disponent- och kamrersvillorna i parken utan 
att ta uppmärksamheten från dem.

Konsekvenserna av utbyggnadsplanerna enligt 
Föp-97 redovisas i kap. 3.1.
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Figur 13. Planerade och påbörjade byggnadsprojekt i Svedala. 
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Flerbostadshus på Tegelbruksområdet. Radhusbebyggelse på Tegelbruksområdet. 

2.6 Tegelbruksområdet

Området började bebyggas under 2003 och plane-
ras att vara färdigt under 2008. Det är det största 
utbyggnadsområdet någonsin för bostäder i Sve-
dala och det första som bryter den södra järnvägs-
barriären och utvecklar en bebyggelsestruktur av 
Svedala tätort i sydlig riktning. 

Tegelbruksområdet beräknas att innehålla ca 430 
bostäder för ca 1200 personer vid full utbyggnad.37 
Många upplåtelseformer är representerade inom 
området; bostadsrätter, hyresrätter, äganderätter 
m m. Området är tänkt att kunna attrahera männis-
kor i alla olika faser av flyttkedjan.

Ett genomgående tema under uppbyggnaden har 
varit att skapa en trädgårdstad med en tät, små-
skalig bebyggelsestruktur och mycket grönska på 
gemensamma platsbildningar mellan husen. Bl a 
planeras ett träd per bostad att planteras. Eftersom 
området fortfarande är under uppförande är den 
planerade grönskan ännu inte helt uppvuxen. 

Bebyggelsen inom området är varierande. I den 
norra delen ligger flerbostadshus i 4-5 våningar 
som tillsammans bildar en ”rygg” mot järnvägen 
och reducerar bullernivåerna. För att klara riktvär-
dena för buller från järnvägen inomhus byggdes 
husen bl a med loftgångar i norr och sovrum i 
söder mot de skyddade innergårdarna. Husen 
fjärmar även av området visuellt från järnvägen.  
Andra åtgärde mot bullret är den massiva tegel-

37 Svedala kommun (2002b).

muren mot järnvägen. Se kap. 1.8. I de centrala 
delarna av området är den dominerande vånings-
höjden 1-2 våningar. Husen är radhus, parhus 
samt friliggande småhus och villor.

Färgsättningen på fasaderna varierar men de 
binds samman av samma röda tegeltak som ger 
området ett enhetligt intryck och anspelar på Sve-
dalas tegeltradition och platsens tidigare använd-
ning. 

Områdets gator saknar separerade trottoarer för 
gång- och cykeltrafikanter vilket gör att hastigheten 
för biltrafiken är satt till gångfart, d v s 7 km/h. En 
ny gång- och cykeltunnel öppnade under 2007 och 
förbinder nu Tegelbruksområdet med det framtida 
bostadsområdet Segestrand.

Tegelbruksområdet kan sägas vara en satellitort 
för 2000-talet då allt fler accepterar långa pendel-
avstånd mellan arbete och bostad. Servicen är 
dock undermålig, här finns endast ett dagis och det 
finns inte utrymme för någon handel i detaljplanen.

Det är m a o inte ett urbant stadsdelområde utan 
snarare en enklav till det övriga Svedala då enbart 
de boende i området rör sig här. Enklavkänslan 
dämpas dock något tack vare närheten till centrum 
och de nya planskilda korsningarna.  



Segestrand 2007. Utdrag från det vinnande förslaget för Segestrand av 
Marie Ericsson Arkitektbyrå. Illustration från: Var med 
och bygg det nya Svedala! Broschyr över Segestrand. 

2.7 Segestrand

Segestrand är ett idag en äng mellan järnvä-
gen och Börringevägen strax öster om Svedala 
centrum. Under 2005 revs en fabrik på området 
(den s.k Carpenter-fabriken, se figur 6.) i syfte att 
friställa mer yta för en framtida bostadsutbyggnad. 
Under hösten 2007 presenterade kommunen in-
tentionerna med området i ett planprogram. 

Under 2006 var Segestrand föremål för parallella 
uppdrag. Uppdraget var att skissa på ett nytt bo-
stadsområde som effektivt utnyttjade marken och 
hade en god anpassning till Svedalas traditionella 
tegelarkitektur. Resultatet var ett vinnande förslag 
som presenterade tre delområden som möjlig-
gjorde en utbyggnad av totalt 206 lägenheter med 
blandade upplåtelseformer. 

Väster om området går idag Järnvägsgatan som 
vid korsningen Torpgatan/Repslagargatan övergår 
till en gång- och cykelstråk upp till Börringevägen. 
Söder om området ligger koloniområdet Pomona 
samt Sege å. Norr om området ligger en Nettobu-
tik  samt Nils Fredrikssons skola. I östra delen av 
området ligger Disponentparken och två fotbolls-
planer, en grusplan och en gräsplan.  

Det dominerande området är delområde A direkt 
öster om Järnvägsgatan. Här planeras bl a två 
punkthus à 7 våningar och flera hus med tre- till 
fyra våningar. På området B står idag de s.k 
”Barnrikehusen” som kommunen planerar att riva 
för att kunna uppföra nya bostäder. På delområde 

C planeras nya bostäder på sikt som kommer att 
byggas på den befintliga fotbollsplanen. Se figur 
13. Det redovisas ingen alternativ placering av 
fotbollsplanen. 

Av Segestrands 206 nya bostäder blir 53 hyresrät-
ter  och av dem byggs 29 i det planerade höghuset 
på sju våningar närmaste platsen där Nettobutiken 
finns. Det andra sjuvåningshuset med bostadsrät-
ter byggs för seniorboende utmed Järnvägsgatan 
mitt emot Folkets hus.38

Järnvägsgatan ska enligt planprogrammet utfor-
mas som en allé för bil-, gång- och cykeltrafik upp 
till Börringevägen där det föreslås en ny cirku-

38 Svedala kommun (2007b).

lationsplats. Området byggs med genomfart på 
lokalgatorna, vilket gör att trafiken mot centrum 
sprids på fler stråk och därmed minskar trycket 
på den hårt trafikerade Börringevägen där bland 
annat Nils Fredrikssons skola och Netto-butiken 
finns.

Slutligen föreslår planprogrammet ett sammanlän-
kande allmänt naturstråk utmed Sege å och järn-
vägen. Inom naturstråket är det även en ambition 
att bevara sträckningen av den gamla Lindholms-
vägen som går parallelt genom området.
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Figur 14. Färdigställda bostäder i Svedala kommun mel-
lan 1996-2006. Utdrag från Exploateringsprogrammet 
för Svedala kommun 2007-2011. 

2.8 Framtida exploatering 

Bostäder
Det senaste expolateringsprogrammet för Svedala 
kommun antogs våren 2007 och sträcker sig från 
2007 t o m 2011. För planperiodens sista år (2011) 
har det inte gjorts en bedömning eftersom det an-
ses vara för svårt att bedöma utbyggnadsbehovet 
på så lång sikt. För 2011 har det istället gjorts en 
bedömning av vilka bostadsprojekt som kan kom-
ma igång på längre sikt. 

Enligt beslut F 25 bör det byggas ca 175 bostäder 
per år fram till 2020 i kommunen. Kommunens be-
folkning ökade dock mer än kalkylerat under 2006. 
Folkmängden ökade med 272 personer till sam-
manlagt 18 988 invånare. Det innebär att kommu-
nens befolkning har ökat med 1050 personer under 
den senaste femårsperioden vilket får anses vara 
en kraftig befolkningsökning för kommunen.39

Med en sådan befolkningsökning finns det skäl att 
anta att det kan behövas mer än 175 bostäder per 
år fram till 2020. Enligt exploateringsprogrammet 
bör det därför byggas ca 860 bostäder i kommunen 
fram till 2011. Det motsvarar ca 215 bostäder per år 
vilket är 40 bostäder mer än kalkylen för F 25. 

Samtidigt har kommunen med beslut F 25 antagit 
bostadspolitiska mål för perioden. Ett av målen är 
att ca 2/3 av tillkommande bebyggelsen ska loka-
liseras till Svedala och 1/3 till Bara och Klågerup. 
Den nuvarande planerade bostadsbyggandet för-

39 Svedala kommun (2007a). 

delar m a o ca 68% till Svedala under perioden. Av 
de 860 lägenheterna för hela kommunen motsvarar 
det 730 st till Svedala, 145 st per år,  mellan 2007-
2011.40 

Målsättningen bör dock vara högre, nämligen 200 
lägenheter per år fram till 2010, enligt de bostads-
politiska målen.

Enligt exploateringsprogrammet finns det störst 
efterfråga på nybyggda småhus men även på 
bostads- och hyresrättslägenheter. För befintliga 
småhus har prisutvecklingen de senaste åren ökat 
betydligt vilket visar att kommunen är en attraktiv 
bostadsort. 

Den största befolkningsökningen förväntas bland 
invånare i åldrarna 65+. Denna befolkningsgrupp  
beräknas öka med ca 33% i Svedala fram till 2016. 
Det innebär ett ökat tryck för kommunen att få fram 
lägenheter med inriktning på s.k seniorboende. 
Seniorboende ställer även höga krav på tillgänglig-
hetskrav och kommunikationsytor.41

Slutsats 
Enligt exploateringsprogrammet ger en samman-
ställning av planerade byggnationer i Svedala totalt 
583 lägenheter. Eftersom behovet av bostäder 
mellan 2007 - 2011 är ca 730 st ger det ett totalt 
underskott på ca 150 lägenheter under perioden. 
Det är under det sista året (2011) som det f n inte 
finns några planerade bostäder.    
40 Svedala kommun (2007a).
41 Svedala kommun (2007b).

 

Tidigast vid 2011 kan alltså en nybyggnation vid 
Södra Segerstrand bli aktuell. I första hand bör 
inriktningen på nybyggnationen bli seniorbostäder 
i flerbostadshus där det enligt exploateringspro-
grammet finns en brist. Byggnationen kan därefter 
övergå rad- och småhus som attraherar en annan 
målgrupp. Utbyggnadstakten bör bli ca 200 lägen-
heter per år i enlighet med målsättningen. 
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Verksamheter
Efterfrågan på verksamhetsmark har under de 
senaste åren varit svag men ökade något under 
2006. Under 2006 såldes fyra kommunala verk-
samhetstomter. Det var bl a de sista av de kom-
munägda tomterna på östra industriområdet 1 samt 
de första på det östra industriområdet 2. Kommu-
nen kan f n erbjuda 2 industritomter på industriom-
råde Syd. 

Slutsats 
Vid en omvandling av industriområde Syd bör 
Svedalas framtida verksamhetsområde koncentre-
ras till det östra industriområdet 1 och 2. Ytterligare 
verksamhetsområde bör övervägas i framtiden. 

Skola och barnomsorg
Det bedöms att plats för ca 80 nya förskoleplatser 
behövs fram till och med 2011. För barn i lägre 
skolåldern behövs det plats för ca 120 barn under 
perioden. Prognosen bedöms vara lågt räknad. 
Enligt kommunens planprogram för Segestrand 
kan det bli aktuellt med utbyggnad av en förskola 
inom det området. 

Slutsats
Vid byggnationen av Södra Segestrand bör en F-5 
skola byggas. Skolans upptagningsområde skulle 
främst vara Södra Segestrand men även för Te-
gelbruksområdet där det inte har uppförts någon 
skola. Med bra förbindelser söderut skulle en skola 
på Södra Segestrand även kunna ha ytterligare 
upptagningsområden, bl a Aggarp och för bebyg-
gelsen vid Länsmansgatan. 
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