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Figur 15. Bebyggelseutvecklingen i Svedala har spritt sig norrut från stationen. 

 3 ANALYS

3.1 Svedalas bebyggelseutveckling

Utveckling mot norr
Sedan 1880-talet har Svedala växt i nordlig rikt-
ning och ”vänt ryggen” mot järnvägen i söder. Idag 
har bebyggelsen nått fram till E:65.an och ett av de 
senaste bostadsområdena, Norra Erlandsdal, ”fyl-
ler den sista luckan” i en bebyggelsestruktur som 
vetter ut mot vägen. I öster ligger väg 108 som är 
en tät trafikerad väg mellan Lund och Trelleborg 
och i söder järnvägen - alla tre kraftiga barriärer 
som Svedala idag är inklämt emellan. 

Utvecklingen av orten mot norr har medfört att 
stora delar av bostadsbebyggelsen ligger 600 
meter eller mer från järnvägsstationen. Flera stora 
bostadsområden i norra Svedala, däribland Norra 
Erlandsdal ligger mer än 1200 meter från statio-
nen. Enligt Trafiken i samhället  bör medelgång-
avståndet mellan bostaden och hållplatsen vara 
högst 200 meter och den s.k 90 percentilen bör  
understiga 400 meter för att människor frekvent 
ska utnyttja kollektivtrafiken.42 En uppenbar negativ 
effekt i ett samhälle där stora delar av bostäderna 
ligger så långt från pendelstationen är att männis-
kor med stor sannolikhet väljer bilen framför tåget 
när de ska pendla.

Det långa avståndet mellan bostaden och Svedala 
centrum påverkar även var Svedalabon väljer att 
göra sina inköp. Det kan både vara närmare och 

42 Holmberg, Bengt & Hydén, Christer (1996).

kan kännas bekvämare att ta bilen till ett extern 
köpcentrum än att handla inne i Svedala. Centru-
met kan i detta fall upplevas trångt, något som kan 
få ödestigra konsekvenser för den lilla handel som 
finns inne i centrala Svedala. 

Orienterbarheten i Svedala 
Förutom dessa negativa effekter innebär även 
Svedalas bebyggelsestruktur att orten idag upp-
levs svårorienterbart och splittrad. Från centrum 
når man de nordliga delarna av orten enklast 

300 m

600 m

1200 m

1800 m

2100 m

300 m

600 m

E 65

Järnvägen

Vä
g 

10
8

Industriområde Syd

Järnvägsstationen

Ågatan



Figur 16. Avståndet mellan planerad bostadsbyggnad i 
Svedala och centrum med pågatågsstationen. 

med bil och det är endast de centrala delarna som 
upplevs bekväma och självklara för en gång- och 
cykeltrafikant att röra sig i. Denna del av Svedala 
motsvarar i själva verket knappt 10 % av ortens 
yta. 
  
Barriärbrytning  
Tegelbruksområdet är det första exemplet på en 
bebyggelseutveckling där bebyggelsestrukturen i 
Svedala tydligt bryter järnvägsbarriären. Enligt Föp-
97 ska Svedala fortsätta att bryta denna barriär och 
utvecklas i sydlig och syd-västlig riktning vilket är 
positivt. 

Problemet är dock att de utbyggnadsområdena 
som presenteras i Föp-97 ligger i alldeles för pe-
rifiera lägen från centrum och pågatågsstationen.  
Bygger kommunen på dessa områden riskerar det 
att utarma och försvaga Svedals centrum. Dessut-
om skulle västra infarten skapa en ny, fjärde barriär 
i Svedala vilket skulle kräva planskilda korsningar 
för bil, gång- och cykeltrafik.

Exempel på de föreslagna utbyggnadsområdena 
och avståndet till pågatågsstationen redovisas 
nedan.

• Hyltarp Norra - 2,5 km 
• Hyltarp Södra - 2,5 km
• Krågeholm - 2 km
• Kalkemaden - 1,5 km 
• Landsfiskalsbacken -1 km

Utgångspunkter för ny bebyggelse på industri-
område Syd 
Industriområde Syd började bebyggas under 
1970-talet. Det består av ett 20-tal verksamheter 
som har kontor och verkstäder fördelade på 5 
större lagerbyggnader och ett antal mindre förråd. 
Det ligger alldeles intill järnvägen och Svedalas 
pågatågsstationen och söder om området ligger 
Sege å och det böljande åkerlandskapet.

Det centrala läget gör att området, förutsatt att 
nuvarande verksamheter upphör eller flyttas, har 
goda förutsättningar att utvecklas till en blandad 
stadsdel bestående av bostäder, idrott, handel, 
skola och kontor med goda pendlingsmöjligheter. 
Efter genomförd analys av Svedalas förutsätt-
ningar bör bebyggelsen i det nya området anspela 
på den befintliga bebyggelsen i fråga om volym, 
material och utformning. Detta innebär att:

• Materialvalet bör så långt som möjligt vara tegel 
för att anspela på Svedalas tegelarv.

• Volymen på bebyggelsen bör i huvudsak vara 1-2 
våningar i små- eller radhus. Undantag bör motive-
ras.

• Merparten av bebyggelsen bör utformas med 
sadeltak.

Lösningen enligt Föp-97 är att anlägga en ny på-
gatågsstation i tätortens västra del, Station Väs-
ter43. En ny station i västra delen av Svedala tjänar 
de föreslagna utbyggnadsområdena och befintliga 
västra delar av orten men hamnar samtidigt 2,5 km 
från centrum. Se figur 16. 

43 Svedala kommun (1997).
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Stationshuset i Svedala. Det numera rivna järnvägshotellet. Foto från Svedala 
förr och nu, En resa med bilder i vår kommun. Förenin-
gen Svedala -Barabygden, 2003. 

 3.2 Stationsplatsen 

För tågresenärer till Svedala är stationsplatsen det 
första man möter. Platsen uppvisar en ”impone-
rande industriarkitektur”.44 I skriften I teglets spår  
redovisas en platsanalys som ger förslag på vilka 
byggnader som bör byggnadsminnesförklaras. Det 
är t ex kontorsbyggnaden ritad av ingenjör Gus-
tav Bern och verkstaden vid Gjuterigatan. En av 
byggnaderna som är med i inventeringen är idag 
borta. Det är järnvägshotellet på hörnfastigheten i 
kvarteret Fenix som byggdes som byggdes 1875. 
Huset revs 1995 och idag finns det en grusad par-
keringsyta på platsen.  

Platsen känns idag glömd och negligerad och 
välkomnar inte resenärerna. Inget på platsen anger 
riktningen mot Stortorget eller centrala Svedala. 
Som förstagångs-besökare är det svårt att oriente-
ra sig mot centrum och Industriområde Syd skym-
mer sikten söderut mot åkerlandskapet och Sege 
å. Cykelparkeringen saknar regn- och vindskydd 
och markbeläggningen borde med färg och/eller  
höjdskillnader tydligare markera platsens villkor 
för olika trafikanter. Idag flyter de olika trafikslagen 
samman vilket ger ett oorganiserat intryck. 

Det finns  inte någon byggnad eller resecentrum 
som tydligt markerar destinationen eller erbjuder 
skydd. Den gamla stationsbyggnaden hyser idag 
ett privat företag och är stängd för allmänheten. 

Slutligen är platsens rum illa definierat och avgrän-

44 Franzén, Åke & Fizir-Chrapkowski, Beatrice (red.) (1986).

sad. Med tanke på att dessa kvarter tillhör de allra 
äldsta i Svedalas moderna historia och ingick i de 
första strikta rutnätsplanerna borde detta avspeglas 
i verkligheten.45 Avsaknaden av en byggnad i kvar-
teret Fenix där det tidigare järnvägshotellet låg är 
stor. En byggnad på den hörntomten skulle kunna 
samspela med Gustav Berns kontorsbyggnad och 
bättre markera hörnet. 

På motstående hörntomt i korsningen Storgatan-
Gjuterigatan i kvarteret Bävern står idag en 2-plans 
kontorsbyggnad med en grönyta framför. En ny 
byggnad som bättre samspelar volymmässigt med 
övriga byggnader i kvarteret borde uppföras på 
grönytan för att markera och avgränsa rummet.  
Även hörntomten i kvarteret Bävern borde hysa en 

45 Franzén, Åke & Fizir-Chrapkowski, Beatrice (red.) (1986). 

byggnad. Nuvarande låga kontorsbyggnad är inte 
värdig sin placering och borde ersättas av en hus-
volym som bättre samspelar med övriga byggnader 
i kvarteret. 

En hög byggnad på platsen skulle tydligt markera 
hörnet och samtidigt samspela med Apotekarhuset 
(se bild kap 1.6) i kvarterets motsatta hörnfastighet. 
De nya bygganderna bör ha handel i bottenvå-
ningen för att generera folkliv som skapar liv och 
trygghet åt platsen. 
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Figur 17. Analys av stationsplatsen. 
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Bild A. Uppställningsplats för Svedala-Arbrå. 

Bild B. Outnyttjad f d magasinbyggnad. 

Bild C. Återvinningsstation.

Bild D. Bil, gång- och cykeltunnel. 

Nr 2-10. 

Nr 11. 

3.3 Industrområde Syd

Funktion
Området mellan järnvägen och Ågatan är en remsa 
på ca 60 meter. Den består av en upplagringsyta 
som Sandvik SRP använder, en återvinningstation 
samt bil- gång- och cykeltunneln under järnvägen 
som öppnade 2007 (Timmergatan). På sidorna av 
tunnelschacktet finns det två grusplaner som idag 
inte nyttjas och fram till 2002 stod det en silo på den 
östra grusytan. Vidare österut ligger den gamla kors-
ningen Aggarpsvägen /Järnvägen (E) som stängde 
under 2007. Kommunens intentioner med denna 
asfaltsremsa är oklara. På området ligger det också 
en f d magasinbyggnad som tidigare användes för 
godshantering. 

Området söder om Ågatan består av 13 industri, 
handel- och statliga verksamheter. Merparten av 
verksamheterna (nr 2-10) finns i en L-formad 2- 
plans tegelbyggnad. Den byggnaden är i sin tur 
kopplad till en 3-plans tegelbyggnad där bl a polisen 
har ett s. k servicekontor. De utgör tillsammans de 
dominerande byggnaderna i området. Den övriga 
bebyggelsen består av ca 4 stycken byggnader i 
varierande storlek med ett antal tillhörande mindre 
förråd och verkstadsbyggnader. Materialet är tegel 
eller plåt med våningsantal upp till 2 våningar. Han-
delsetableringarna (nr 12-13) är placerade på den 
östra delen av området. De publika byggnaderna 
har sina entreér utmot Ågatan och med parkering i 
förgårdsmarken. 



Nr 12. 

Nr 13. 

Till skillnad från bebyggelsen på industriområde 
Nord kan denna bebyggelsen inte anses ha några 
arkitektoniska kvaliteter. Det är låga tegelbygg-
nader, skrymmande trämagasin eller ladliknande 
byggvaruhus. 

Det enda undantaget är byggnad 11 (se föregå-
ende sida) som är ett gedigen, postmodernistisk-
influerat hus. Till skillnad från de övriga uttrycker 
den trots allt en arkitektonisk medvetenhet och är 
det bäst bevarade huset i området. 

A. Uppställningsplats för Sandvik SRP 
B. Outnyttjat f d magasinbyggnad
C. Återvinningsstation 
D. Bil, gång och cykeltunnel
E. Tidigare sträckning för Aggarpsvägen

1. Calmecks metallgjuteri    
2. Försäkringskassan  
3. Laserstans   

4. Proex
5. Hbi Fester och Restauranger
6. Kajo Maskinteknik/Kirp Teknik
7. Jerkers måleri  
8. Sylvania
9. Toms Ac-service
10. Svensk säkerhet
11. Polisen
12. Byggården 
13.  Meg´s djurfoder och tillbehör    

 

 47

0 150

A B C
D

E

1 2-10 11 12 13

0 150m

Figur 18. Inventering av industriområde Syd.
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Orienteringstavla över delar av Industriområdes 
Syds verksamheter. 

Det täta buskaget runt Sege å. 

Offentlig och privat mark 
Större delen av planområdet är privat, inhägnad 
mark. Det gör att besökare i området inte kan 
komma i kontakt med Sege å eller åkerlandskapet 
söder om. Förutom att det är svårt att nå Sege å 
rent fysiskt så är ån även visuellt avskärmat från 
Ågatan. Det inhägnade privata marken fungerar 
som en kraftig barriär och omöjligör en kontakt 
söderut. Det finns en liten passage mellan två 
fastigheter ner till Sege å men det är enbart en 
överliven grönremsa mellan två fastigheter och inte 
en anordnad stig.  

Området mellan järnvägen och Ågatan är i princip 
till lika stora delar privat som offentlig mark medan 
det söder om Ågatan i princip bara är privat mark. 

Uppställningplatsen som används av Sandvik SRP 
(se föregående uppslag) är inhägnad och liksom 
spårområdets tre järnvägsspår (två spår med ett 
idag ej utnyttjat stickspår) privata ytor som allmän-
heten inte har tillgång till. Marken söder om Sege å 
är privat åkermark. 

De halvoffentliga ytorna är parkeringsytor framför 
fastigheterna utmed Ågatan samt parkeringen vid 
stationsplatsen där det tidigare järnvägshotellet 
stod. Dessa ytor används av besökare till området 
som har ett ärende och är inga allmänna parke-
ringar. 

De offentliga ytorna inskränker sig till stations-
platsen, Ågatan med gång- och cykelbana, åter-
vinningsstationen samt en mindre upptrampad 

stig längs med Sege å. Buskagen vid stigen är 
dock så pass stora vilket gör det svårt att röra sig 
utmed vattendraget. Grusytorna på sidorna av 
tunnelschacktet är offentliga även om de inte är 
platser att normalt uppehålla sig på. 

En förutsättning för att kontakten mellan Ågatan 
och Sege å ska förbättras är att den privata marken 
kraftigt reduceras och att det bildas offentliga stråk 
dem emellan. Stråken bör utformas som kraftiga 
siktlinjer som fysiskt och visuellt möjliggör denna 
kontakt rakt söderut. Eftersom människor inom 
området idag uteslutande rör sig utmed Ågatan i 
en öst-västlig riktning skulle sådana siktlinjer skapa 
helt nya vyer för området. Byggnadshöjder spelar 
i detta fall mindre roll då siktlinjerna kan etableras 
mellan huskroppar. 

Privat mark

Halvoffentlig mark

Offentlig mark

Figur 19. 

0         50 m



Kommunikation
Under hösten 2007 öppnade en ny bil- gång och 
cykeltunnel under järnvägen. Det innebar att Tim-
mergatan förlängdes och kopplades samman med 
Ågatan. Tidigare under året öppnade även en 
ny infart i öster från väg 108 till Svedala via Ag-
garpsvägen och Ågatan. Ågatan var sedan tidigare 
kopplad till den västra infarten. 

Med de nya förutsättningarna har Ågatan integre-
rats i Svedalas centrala infrastruktur och fått en ny 
betydelse. Tunneln under järnvägen och den nya 
infarten var nödvändiga infrastrukturella föränd-
ringar för planerade bostadsområden som Tegel-
bruksområdet och Östra Aggarp men påverkar och 
förändrar även möjligheterna för industriområde 
Syd. Ågatan har med utbyggnaden fått direktkon-
takt med tre väderstreck, norr, väster och öster. Se 
figur 20. 

På stationsplatsen finns det idag en vändplats som 
används för buss- och biltrafik. Söder om järnvä-
gen försörjer Ågatan området och fungerar som 
matargatan till verksamheterna i söder. All bil, gång 
och cykeltrafik rör sig idag längs med Ågatan. 

Area
Planområdet är ca 13, 5 ha (135 000 m2 ) stort. 
Inom planområdet ryms centrala Svedala från 
stationen via Storgatan till Långgatan. Se figur 22. 
Jämförelsevis är Tegelbruksområdet ca 23,5 ha 
och Segestrand ca 2,5 ha stort.  
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3.4 Sege å

Genom hela området slingrar sig Sege å som 
kommer från Börringesjön i öster och mynnar ut i 
Öresund vid södra Lommabukten i Arlöv. Sege å är 
ca 40 km lång och bildar en 10 km lång gräns mel-
lan Svedala och Malmö kommun. Det totala flod-
området är ca 200 km2.46 Ån omfattas inte av något 
strandskydd eftersom industriområde Syd intill är 
detaljplanelagt.

Sege å redovisas i Naturvårdsprogrammet för Sve-
dala kommun där den klassificeras som ett område 
med mycket högt naturvärde (det högsta i en klas-
sificering av tre)47. Ån har med sina strandområden 
ett stort värde för flora och fauna i det brukade 
åkerlandskapet som den rinner igenom och den  
fungerar som en spridningskorridor och förbindel-
selänk mellan olika miljöer. 

Den ökade frekvensen av intensiva och rikliga regn 
(tidigare s k 100-års regn) som genereras av ökade 
koloxidutsläpp enligt de senaste klimatrapporterna, 
påverkar speciellt låglänta områden och lägen intill 
vattendrag. Svedala har en bebyggelsepolicy som 
säger att inte förlägga nybebyggelse under 47 m ö 
h.48 Delar av planområdet ligger under denna gräns 
vilket medför att området behöver höjas där det är 
nödvändigt. Se figur 23. 

Kommunens program för Segestrand anger vik-
ten av att gynna biodiversiteten vid ån genom att 

46 Sege ås vattendragsförbund (2008).
47 Ramböll (2005). 
48 Svedala kommun (2007b). 

anlägga olika slags biotoper utmed ån. Norr om ån 
och järnvägen ska även en dagvattendamm anläg-
gas som ska rena dagvattnet innan den når Sege å 
som är recipient. 

Sege å skulle dock kunna utnyttjas än mer. Vat-
tenytan skulle kunna göras än mer lättillgänglig och 
attraktiv. Med en breddning av ån skulle delar av 
vattnet kunna ledas in i en anlagd damm eller våt-
mark och där biologiskt renas innan det fortsätter ut 
i Öresund. Det skulle dessutom öka de biologiska 
mångfalden intill vattnet. 

Människor har ett fundamentalt behov av att vistas 
vid vattenytor. Svedala har idag inget vatten för de 
som bor i samhället men genom att tydligare visua-
lisera Sege å skulle det vara möjligt att använda ån 
på nya sätt i rekreations- och fritidssyfte.

I Catharina Sternudds avhandling ”Bilder av små-
staden - om estetisk värderingar av en stadstyp” 
visade enkätsvar från Karlshamn att det svarande 
framhävde kontakten till vatten och strandpromena-
der som mycket viktiga faktorer för att en boende-
miljö skulle uppfattas som attraktiv.49 

49 Sternudd, Catharina (2007).
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Sege å. 

3.5 Landskapet söder om Sege å

Landskapets karaktärsdrag
Landskapet söder om Sege å ner till Aggarp kän-
netecknas av ett mjukt, kuperat åkerlandskap med 
enstaka flacka partier. Det kuperade, böljande 
åkerlandskapet är en del av det sydskånska back-
landskapet och bildades efter den senaste istiden. 
Centralt placerat på området ligger det en gård 
som nås från Aggarpsvägen på en grusväg. Går-
den omgärdas med rader av mindre träd, sly och 
buskar. 

Öster om gården finns det en dagvattendamm som 
är förbunden med Tegelbruksområdet.  

Geologiska förhållanden
Området direkt söder om Sege å består av löst 
sättningsgivande postglacial lera och lämpar sig 
inte för bebyggelse. Enligt Föp-97 är området av 

den anledningen bättre lämpat för fotbollsplaner 
och parker. Ner mot Aggarp består jorden av fast 
lermorän som är bättre lämpad för bostadsbebyg-
gelse. En utbyggnad av bostäder här måste utföras 
i mindre skala och tydligt redogöra för förutsätt-

ningarna i Aggarp. Geotekniska förhållandena för 
planområdet anses vara goda.50 Marksanering kan 
vara nödvändigt att genomföra när området be-
byggs med bostäder. 

50 Svedala kommun (1997).
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Figur 24. Landskapets karaktär. Figur 25. Geologiska förhållanden. 
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4 PLANFÖRSLAG

4.1 Sekundärt planområde

En utbyggnad av det primära och det sekundära 
planområdet omöjliggörs idag p g a av de skydds-
avstånd som har lagts ut runt industriområde Nord.
Om Svedala kommun i framtiden väljer att flytta på 
verksamheterna på industriområde Nord friläggs 
värdefulla ytor i anslutning till stationsområdet som 
möjliggör en utbyggnad av området. Placeringen 
av verksamheterna spelar idag inte en lika viktig 
roll idag som när industrin grundades då valet av 
platsen var helt avgörande. Förutom marken som 
frigörs så försvinner även de risker och olägenheter 
som verksamhetsområdet innebär. Exempel på det 
är störningar i form lukt och buller men även en po-
teniell risk för haverier på Kyrkogatan pga känsliga 
transporter. 

Omlokalisering av funktioner
Om verksamheterna omlokliseras bör de byggna-
der som Åbjörn Andersson lät uppföra (se kap 1.4) 
bevaras och restaureras för att i framtiden kunna 
hysa nya funktioner. De bör även byggnadsmin-
nesförklaras för sin unika verkstadsarkitektur. 
Området bör i framtiden få en blandad använd-
ningsform med koncentration av bostäder och 
kontor. Byggnaderna mot Kyrkogatan bör enbart 
koncentreras till bostäder för att skapa en enhetlig 
struktur med bostadskvarteren mittemot. Kontoren 
bör i regel placeras i bottenvåningen med bostaden 
ovanför eller i  s k bokaler (bostad och kontor i 
samma våning) vilket tillåter en flexibel använd-

ning. Mindre handel (närbutiker m m) bör också 
möjliggöras. Området för reningsverket föreslås 
omvandlas till ett småskaligt verksamhetsområde 
med ett mindre skyddsavstånd och ett grönområde 
bör anläggas som buffertzon mot den närmaste 
delen av Södra Segestrand. Se Funktionskarta.
 
Den södra delen av det sekundära planområdet 
bör åt öster omvandlas till ett rekreationsområde. 
Eftersom marken här inte lämpar sig för bostads-
bebyggelse enligt geologiska undersökningar (se 
figur 25) bör istället en fotbollsplan anläggas här. 
Den västra delen utgörs idag av ett småkuperat 

åkerlandskap och bör så förbli. En möjlig omlokali-
sering av Sandvik SRP och reningsverket är till den 
planerade utvidgningen av industriområde öst. Hur 
omlokaliseringen ska ske presenteras dock inte i 
detta examensarbetet. 

Verksamheternas betydelse ska inte underskattas 
för de människor som varje dag pendlar till indu-
striområdena Nord och Syd. Examensarbetet tar 
därför inte ställning till vilket som ur en samhälls-
ekonomisk synvinkel är den bästa utvecklingen av 
området. 

Ågatan

Kyrkogatan
Västra infarten

0 150 m

Figur 26. Det primära och det sekundära planområdet. 

Primärt planområde
Södra Segestrand

Sekundärt planområde
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4.2 Primärt planområde - 
      Södra Segestrand

Vid en situation där verksamheterna på industri-
område Nord omlokaliseras föreslås det att den 
nuvarande bebyggelsen på industriområde Syd i 
sin helhet rivs för att kunna uppföra en ny stadsdel 
- Södra Segestrand. Verksamheterna på industri-
område Syd bör i möjligaste mån omlokaliseras 
inom Södra Segestrand, något som i första hand 
bör gälla polisens verksamhet.
 
Södra Segestrand kommer att spela en viktig och 
helt ny roll i det framtida Svedala. Det nära läget 
intill järnvägsstationen, Sege å och åkerlandskapet 
är avgörande faktorer för områdets attraktivitet och 
fördelar. Med tydliga förbindelser till centrala Sve-
dala, Tegelbruksområdet och Aggarp utgör området 
dessutom en felande länk som kopplar samman 
målpunkter söder om Svedala. 

Bebyggelsen inom området har utformats efter 
ett planerat röreslemönster där gång- och cykel-
trafikanter rör sig genom tre dominerande stråk. 
Gemensamt för stråken är att de leder över Sege 
å, stationstorg Syd och i dess förlängning till -  det 
befintliga stationstorget, i detta arbete döpt till 
stationstorg Nord. Stråken är områdets “pulsådror” 
som boende och besökare rör sig utmed, träffas 
och samtalar vid. Små platsbildningar med sittplat-
ser ger möjlighet till spontanmöte och med hjälp 
av trädplanteringar och vattenrännor förstärks och 
förtydligas stråkens riktning. 

• Centrala stråket utgörs av en allégata där biltra-
fiken är enkelriktad på vardera sida med ett cen-
trerat gång- och cykelstråk. Vid en central cirku-
lationsplats separeras trafikslagen och biltrafiken 
viker av åt öster och väster. Stråket är därefter 
utformat i en avsmalnande kilform för att förstärka 

upplevelsen av naturrummet som öppnar sig när 
bebyggelsen slutar. Via en bro fortsätter sedan 
stråket över åkern mot fotbollsplanen och Aggarp.

• Östra stråket förbinder Södra Segestrand med 
tegelbruksområdet och leder genom den planerade 
idrottsparken. Se kap 4.7. 

• Västra stråket är en förlängning av Storgatan och 
fungerar som en siktlinje från Stortorget ända till 
Länsmansgatan. Träden på stationstorg Syd ska 
anpassas så att siktlinjen blir möjlig. Bebyggelsen 
på Länsmansgatan består av ca 30 hus.

Figur 27. Södra Segestrand bildar en ny länk förbinder-
målpunkter i södra Svedala. 

Figur 28. De tre dominerande stråken som skär genom 
Södra Segestrand. 
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ILLUSTRATIONSKARTA 
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Förslag till grusmaterial för gångbanorna (vänster).
Förslag till cykelbanor (höger). Genom avvikande färg 
och materialval ökar trafiksäkerheten. 

Exempel på hur en korsning kan utföras trafiksäkert. 

Avsmalnande vägbana

Avvikande material
Upphöjd vägbana

4.3 Trafikstruktur

Biltrafik
Genom Södra Segestrand löper Ågatan vars 
sträckning är identisk med den nuvarande. Det är 
områdets huvudgata och matar ut trafiken i det 
övriga lokalnätet. Hastighetsgränsen är satt till 50 
km/h. Ågatan är förbunden med väg 108 i öster 
och med den västra infarten i väster vilket med-
för att trafikströmningen på den väg kan antas bli 
relativt hög.

Längs med Ågatan är träd planterade för ett este-
tiskt vackert gaturum samt för att markera Ågatan 
som huvudgata inom Södra Segestrand. Parkering 
sker på ca 20 st längsgående parkeringsplatser 
längs med gatan. Från gatan finns det även ned-
farter till de underjordiska garagen. Inom bostads-
områdena söder om Ågatan råder blandtrafik, 
vilket innebär att cyklister och bilister delar väg-
bana och att hastighetsbegränsningen är 30 km/h  
för bilisterna. Gångtrafikanterna är inom området 
hänvisade till trottoarer. 

Kollektivtrafik
Pågatågsstationen är enkel att nå via den centrala 
gång- och cykeltunneln som förbinder stationsplats 
Nord med stationsplats Syd. 

Inom Svedala finns inget busstrafiknät men från 
den södra stationsplatsen blir det möjligt att ta 
regionalbussen mot Malmö, Lund och Ystad. 
Fördelarna med att etablera en busstation söder 
om järnvägen är främst för att i så stor utsträck-

ning som möjligt kunna ”fånga upp” passagerare 
från Södra Segestrand och Tegelbruksområdet. 
Bussrutten bör förslagsvis gå från västra infarten 
till busstationen och mot Svedala Centrum via den 
planskilda korsningen Järnvägen/Timmergatan. 

Gång- och cykelbanor
Gång- och cykelbanenätet är väl utbyggt i området 
och gör viktiga målpunkter som stationen, köpcen-
trumet och Svedala Centrum lättillgängliga för de 
boende. Genom de tre stråken tar sig trafikanten 
genom Södra Segestrand mot bebyggelsen på 
Länsmansvägen, Aggarp eller Tegelbruksområdet 
genom att enbart korsa två bilvägar. Järnvägen 
korsas antingen under järnvägen vid Timmergatan 
eller den planerade gång- och cykeltunneln mellan 
Stationstorg Nord och Syd. 

Korsningarna vid Ågatan är utformade med av-
vikande material och upphöjda för att förstärka 
trafiksäkerheten. De bör också utformas avsmal-
nande i korsningen och med räcke om det anses 
nödvändigt. Genom området skär även ett med 
Ågatan parallellt gång- och cykelstråk. 

För att öka tryggheten för de trafikanter som rör sig 
längs med stråken sätts erfoderlig belysning upp. 
Buskage och annan växtlighet bör också skötas 
på sådant sätt så att det inte blir otryggt eller så 
att sikten försvåras. Genom området löper även 
ett flertal gångvägar som förbinder delområdena. 
Förutom strandpromenaden vid Sege å:s norra 
strand så är samtliga gångbanor grusade. Strand-
promenaden består av ett trädäck och löper längs 
den norra strandkanten. Längs med trädäcket är 
två mindre utkikstorn placerade. 
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TRAFIKSTRUKTURS-KARTA
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Vänster: Exempel på vattengräs vid Sege å. Foto: Carolina Hjalmarsson. Höger: Lönnlöv i solljus. Bild från [www.
agefotostock.com]. Tillgänglig 2008-09-17.

4.4 Grönstruktur

Offentliga grönytor
Sammanlagd yta: 30 000 m2

Södra Segestrand ska vara ett grönt område som 
ger goda möjligheter till rekreation och avkoppling 
inom ett fåtal meter från bostaden. Inom området 
anläggs mindre grönytor med platsbildningar och 
lekplatser. Ytorna binds samman av grusgångar, 
som kan inbjuda till en tillräckligt spännande lek-
miljö utan att vara en alltför strukturerad yta. 
Grusgångarna kantas delvis med en enkelrad av 
träd, förutom på allégatan där de ska alléplanteras. 

Vid Sege å anläggs en större ”gröning” vid den 
norra strandpromenaden. Här bör vattenväxter 
och högt dekorativt gräs planteras, både på gräs-
mattorna och i vattnet för att öka och bidra till den 
biologiska mångfalden. Den nya ön i Sege å blir 
också tillgänglig för allmänheten med grönytor och 
trädplanteringar. 

I den planerade idrottsparken anläggs en skate-
boardpark, en fotbollsplan och en basketplan. Se 
vidare under delområde 3. Idrottsparken ska även 
kunna samutnyttjas av den planerade skolan.

En viktig del av de offentliga ytorna är den plane-
rade fotbollsplanen söder om Sege å som ingår i 
det sekundära planområdet. 

Privata grönytor
Sammanlagd yta: 17 000 m2

De privata grönytorna är viktiga för att Södra Se-
gestrand ska uppfattas som ett grönt och lummigt 
område. Tomterna bör avgränsas med häckar eller 
buskage som tillsammans med gräsmattor och 
frukträd bör vara basutrustning för trädgårdarna. 
I övrigt bör de boende själv få råda över sina träd-
gårdars utformning. 

Träd
Inom Södra Segstrand föreslås ca 250 träd att 
planteras. Träden ger området ett vackert och 
mjukt gaturum när de låter ljuset från solen strila 
ner genom lövverket. De har även en viktig funk-

tion genom att skilja och leda olika funktioner i 
uppdelade gaturum. Slutligen reglerar träden kli-
matet och hjälper att rena luften utmed vägar och 
parkeringsplatser.  

För att ge karaktär till de olika gatorna inom Södra 
Segestrand bör olika trädarter planteras. Längs 
med Ågatan och allégatan bör träd av antingen 
lind eller lönn planteras då dessa är lite större träd 
som lämpar sig väl vid större gaturum.51 För att 
uppnå en trädgårdsprägel inom det finsmaskiga 
lokalgatunätet bör fruktträd som trädhassel eller 
hagtorn väljas. 

51 Caldenby, Claes & Sjöström, John (red.) (1991). 



1000 m

   
 

 61

GRÖNSTRUKTURS-KARTA

Offentlig grönyta

Privat trädgård

Lind/Lönn

Trädhassel/Hagtorn



   
 

 62

Hiss/Trappa Hiss/Trappa

Vänster: Figur 30. Princip för den underjordiska parkeringen. Höger: Exempel på cykelparkering och bilparker-
ing. Foto: Caroline Hjalmarsson. 

4.5 Parkering

Markparkering för bil
I Södra Segestrand finns det 150 parkerings-
platser i marknivå för gäster till området. De 
ska utformas med armerade gräsytor vilket gör 
att ytan bättre filtrerar dagvattnet. Parkering till 
punkt,- rad- och småhusen sker på den privata 
tomtmarken med parkeringsnormen 1.0. 

Underjordisk parkering
I Södra Segestrand finns två parkeringsgarage. 
Ett garage som delas av flerbostadshusen och 
köpcentrumet och ett garage som används för det 
planerade höghuset Nuovo Svedala (se vidare i 
kap 4.7) och för pendlarparkering. 

Parkeringsnormen är 1.0 platser per lägenhet. 
Garagen ska utformas enligt figur 29. Upp- och 
nedfarter sker mot Ågatan eller mot stationstorg 
Nord. Uppgångarna är utformade med trappa 
och hiss och är tydligt placerade på torgen eller 
trottoarerna.  

Cykelparkering
I Södra Segestrand är cykelparkeringarna place-
rade på strategiska punkter som idrottsparken, 
stationstorgen och skolan m m. De ska utformas 
med regn och vindskydd för att uppmuntra tra-
fikanterna att använda cyklen. 
 

Figur 29. Parkering.
1000 m

Gästparkering för bil

Cykelparkering

Underjordisk bilparkering

Upp/nedgång

Upp/nedfart



4.6 Vattenstruktur

Breddning och ny damm Sege å
Den södra gränsen av Södra Segestrand utgörs 
av Sege å. Den fungerar som en naturlig barriär 
för hela tätorten och gränssnittet mellan bebyg-
gelsen och åkermarken. För att förstärka vatten-
rummet och göra det mer attraktivt och tillgängligt 
för de boende i Svedala föreslås det att ån bred-
das. Breddningen innebär att en dagvattendamm 
anläggs och i den en ny ö. Dammen blir ca 1,4 
ha stor och ön ca 0,4 ha stor. Se Vattenstrukturs-
kartan.  

Förutom att dammen förstärker landskapsrummet 
i ett estetiskt hänseende, bidrar den även till att 
minska näringstransporten i vattensystemet genom 
att reducera mängden fosfor och kväve i ån när 
vattnet på sin väg till Öresund samlas och renas i 
dammen.52 Kväve och fosfor är ämnen som släpps 
ut från jordbruksmarken som ån flyter igenom. 
Speciellt delen mellan Svedala och Malmö är in-
tensivt odlade vilket gör vattnet i ån grumligt meed 
höha halter av dessa ämnen. 

Sege åns vattendragsförbund bedriver Sege å pro-
jektet som verkar för att öka vattenmagasinerings-
förmågan i landskapet. Inom ramen för Sege å 
projektet har därav en rad dammar och våtmarker 
anlagt under de senaste åren. Se figur 31. 

Ön skapar ytterligare möjligheter att använda ån 
i ett rekreations- och fritidsintresse. Det blir t ex 
möjligt att fiska från ön, bada osv. 
52 Sege ås vattendragsförbund (2008). 

Figur 31. Nyanlagda dammar och våtmarker före och under Sege å-projektet. Illustration hämtad från www.
segea.se. 
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Exempel på vattenrännor som samlar upp dagvattnet innan det når en recipent. Foto: Sara Schlyter, Peter 
Krigström och Thomas Oscarsson 

Nyanlagd damm i Månstorp i ett projekt lett av Sege ås 
vattendragsförbund. Foto från Segea.se.

Enligt Sege å projektets hemsida har det hittills an-
lagts 44 ha våtmarker fördelade på 27 olika objekt 
inom projektets etapp 1 och 2. Våtmarkerna har 
anlagts i olika kommuner med de flesta inom Sve-
dala kommun. Inför etapp 3 önskar vattendragsför-
bundet anlägga ytterligare 20 ha våtmarker längs 
med ån.

Ytan som omvandlas från jordbruksmark till damm 
och/eller våtmark bör vara stor, minst 1 ha för att 
det ska anses vara befogat att genomdriva projek-
tet. De dammar som har anlagts har varit mellan 
0,2 och 11,5 ha, med en medelareal på 1,6 ha.53 

Avgörande för vilken placering och utformning som 
väljs beror bl a på områdets höjdförhållanden och 
dräneringssystem, En viktig förutsättning är dock 
att det är möjligt att tillföra anläggningen vatten 
från marker som domineras av jordbruk. I detta 
hänseende bör planområdet vara idealiskt. Marken 
söder om Sege å är totalt uppodlad och består av 
ett dikessystem som har sitt avrinningsområde i 
Sege å. 

Vattenrännor
Genom Södra Segestrand flyter vatten i fyra vat-
tenrännor som genom självfall står i förbindelse 
med Sege å. Vattnet pumpas upp till små vatten-
ansamlingar innan det rinner söderut mot ån. 
De stensatta rännorna är ca 1 meter breda och 20 
cm djupa och ska utformas på ett barnsäkert sätt. 
Runt rännorna bör det även finnas vattenväxter i 
mindre omfattning.

53 Sege ås vattendragsförbund (2008). 

Vattenrännorna löper utmed de diagonala gång- 
och cykelstråken och syftar till att förstärka de tre 
stråkens axialiteter samt “leda” trafikanterna ge-
nom Södra Segestrand ut mot Sege å och vidare. 
Rännorna ska även inbjuda till spontanlek och 
möjlighet till att svalka fötterna på förbipasserande 
vid varma sommardagar.

Rännorna tar upp en liten del av dagvattnet men är 
inte en ensam recipient, merparten av dagvattnet 
rinner ut i Sege å via ett underjordiskt ledningssys-
tem.
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4.7 Etappindelning av 
      Södra Segestrand

En utbyggnad av Svedala Segestrand delas med 
fördel in i en etapputbyggnad. Området föreslås 
delas in i 7 olika etapper med följande prioritering:

1a och 1b. Stationstorg Nord och Syd
                  Antal lägenheter: 90 st

2. Radhus och punkthus  
    Antal lägenheter: 90 st

3. Idrottspark med skola

4. Flerbostadshus 
    Antal lägenheter: 280 st

5. Småhus
    Antal lägenheter: 17 st

6. Stadsvillor
    Antal lägenheter: 32 st

7. Omvandling av Sege å

TOTALT ANTAL LÄGENHETER: 520 st

1a-b

4 35
6

2

7
Utbyggnadstakt
Enligt exploateringsprogrammet som omfattar 
2007-2011 så har Svedala kommun f n inga kon-
kreta bostadsplaner för 2011.Tidigast under detta 
år är det skulle det vara aktuellt med att påbörja 

bygga ut Södra Segestrand enligt examensarbe-
tet. Därefter skulle en utbyggnadstakt kunna se ut 
enligt figur 32.  

1a-b + 2
2011 2012

3   Delområde
   År

4
2013

5
2014 2015

6 + 7

Figur 31. 

Figur 32. 

1000 m



Figur 33. Axonometri över Södra Segestrand. 
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1a och 1b Stationstorg Nord 
       och Syd

En av de viktigaste förutsättningarna för att Södra 
Segestrand ska fungera är att det blir attraktivt att 
pendla till och från Svedala i allmänhet och till det 
nya området i synnerhet. Stationstorgen spelar 
därför en mycket viktig roll och bör utformas på ett 
attraktivt sätt.  De två olika stationstorgen delas 
upp i två; Stationstorg Nord och Stationstorg Syd. 
De förbinds med en bred gång- och cykeltunnel 
som ska vara bred och upplyst. 

1a. Stationstorg Nord

Yta: 5000 m2

Bostäder: 10 st

Det befintliga stationstorget ska rustas upp med 
nya cykelparkeringar samt ny bilparkering. Asfalty-
tan för bilarna reduceras till förmån för cykelparke-
ring.  

Ett underjordiskt garage som försörjer båda torgen 
med ca 200 platser anläggs för långtidsparkering 
samt för parkering till köpcentrumet. I kvarteret 
Felix och kvarteret Bävern uppförs två nya bygg-
nader för kontor och bostäder enligt förslag i I 
teglets spår, se kap. 4.2. Byggnaderna syftar till att 
markera och avgränsa torgrummet tydligare. Det 
befintliga stationen bör öppna upp för allmänheten 
med reseinformation och café i botttenvåningen. 

1a
Befintligt stationshus

Parkering

Kontor

Bostäder

Nedgång under spåren

Cykelparkering 
med regnskydd

Underjordisk parkering

Figur 34. 

Stenmaterial för torg samt trädplanteringsmodell.

Stationsplatsen idag. 



Livsmedelsbutik
Parkering

Busstation med café

Nuovo Svedala

Bostäder

Torgyta med 
cykelparkering,  
sittplatser m m

A

A

Underjordisk parkering1b

På torget planeras ca 60 träd av arten Lönn för 
att avgränsa rum inom torget samt skapa en grön 
kontrast mot den stensatta ytan. Träden syftar även 
till att vara en vegetationsridå mot tågtrafiken. 

Huvudsakligt material för livsmedelsbutik. 

1b Stationstorg Syd
Kring det nya Stationstorg Syd ryms en mängd 
olika aktiviteter och funktioner. Torgytan ska vara 
en multifunktionell yta och det ska finnas plats 
för uteserveringar, uppvisningar, möten osv.  Här 
ska människor stämma träff, vänta på bussen, ta 
en kopp kaffe osv. En livsmedelsbutik vid torgets 
västra del anläggs för att skapa liv och rörelse på 
torget. Butiken kommer att förse såväl Södra Sege-
strand som Tegelbruksområdet med livsmedel. 

I torgets östra del uppförs det högsta huset i Södra 
Segestrand, döpt till Nuovo Svedala, med 12 
våningar. Byggnaden blir även det högsta i Sve-
dala. Funktionen inom huset ska vara kontor (vån 
6-12) samt bostäder (vån 1-5). Huvudtanken med 
byggnaden är att den ska fungera som ett land-
märke och en accent för att tydligt markera den nya 
bebyggelsen och stationstorgen. Huset ska vara en 
symbol för det nya Svedala och visa på en utveck-
ling av tätorten där kommunen väljer att utveckla 
orten åt söder.  

Nedanför Nuovo Svedala, uppförs en busscentral 
för regionsbussar mot Malmö, Lund och Ystad. Till 
busscentralen hör även ett café med uteservering.  
Parkering till Nuovo Svedala sker i en underjordisk 
parkering som kopplas till Stationstorg Syd. Parke-
ring till livsmedelsbutikensker dels på en korttids-
parkering vid gatan samt i ett underjordiskt garage 
som delas med närmast belägna flerbostadshus i 
delområde 4. 

Figur 35. 
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Exempel på en bred och upplyst gångtunnel i Ja-
kobsberg, Stockholm. Foto: Emma Persson.

 
 SEKTION A-A

0 10m

Gång- och cykeltunnel
Mellan stationstorg nord och stationstorg syd 
förflyttar sig gång- och cykeltrafikanten i en tun-
nel. Alternativet att utforma korsningen med en bro 
förkastas. En länk utformad till en tunnel upprepar 
ett ”tunnelmönster” av befintliga tunnlar i Svedala, 
däribland tunneln vid Timmergatan. Det blir även 
enklare att på sådant sätt nå de underjordiska 
parkeringarna. 

Tunneln ska utformas ljus, med höjd på ca 3.30-
4.40 meter och med en bredd på ca 10-15 meter. 
Ljuset i tunneln bör skapas både med belysning i 
form av ljusrör, ljusspel osv men även med hjälp av 
öppningar och schakt som låter dagsljus strila ned.  
Från gång- och cykeltunneln tar sig resenären upp 
till spåren via trappa eller hiss.

Huvudsakliga material för Nuovo Svedala. Materialen 
bör vara ljusa för att kraftigt bryta av mot övriga Södra 
Segestrand som i huvudsak har en röd-brun nyans i 
tegel som en referens till Svedalas tegelarv. Genom 
ljusa material och färger kommer byggnaden än mer att 
utmärka sig som accent inom området.  

Figur 36. 



Vy mot norr och det södra stationstorget med Nuovo Svedala i blickfånget.

Kontorsdel
vån 6-12

   Bostadsdel
                vån 1-5

Referensbild till Nuovo Svedala. New Museum of con-
temporary art, NY, USA. Photo Dean Kaufman.

Nuovo Svedala
Kontorsyta: 2500 m2

Antal lägenheter: ca 80 st
Bostadsyta : ca 8000 m2

PERSPEKTIV 1
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Flerbostadshus med kontor och handel 

Antal våningar: 5
Total markyta: 9000 m2

Bostadsyta: 10 000 m2

 -varav: 5000 m2 studentbostäder
   5000 m2 seniorboende
Kontorsyta: 6500 m2

Handelsyta: 1000 m2

Exploatering: 1,1
Totalt antal bostäder: 280 lägenheter
  -varav 200 studentbostäder
  - 80 seniorlägenheter
Invånarantal : ca 360 st

Delområde 4 är det mest tättbefolkade i Södra 
Segestrand. Flerbostadshusen i norra delen av 
området bildar “rygg” mot järnvägen och fungerar 
som ett bullerskydd mot eventuella bullerstörningar 
från tågen. Husen utformas som slutna rektanglar 
med innergårdar till respektive husvolym.  

Husen ska volym- och materialmässigt relatera 
till 5-våningshusen på Tegelbruksområdet. Funk-
tionen i husen bör bli kontor i de två nedersta 
våningarna samt bostäder i de tre översta. För att 
skapa mångfald gentemot område 5 bör merpar-
ten av lägenheterna i de två östra husen utformas 
som studentbostäder med mindre lägenheter eller 
korridorsrum där studenter delar kök. De två västra 
husen utformas med mindre lägenheter (2-3 r.o.k) 
för s.k seniorboende.  

Studentbostäder

Underjordisk parkering
Seniorlägenheter

Handel i bottenvåning

Exempel på 5 våningshus på Tegel-
bruksområdet i Svedala. 

Materialval för delområde 2.  

Handel i mindre omfattning (tobaksbutiker, närköp 
men även en del av de butiker som idag existerar 
på Industriområde Syd kan omlokaliseras hit) bör 
vara möjlig i bottenvåningen. 

Till området hör en underjordisk parkering med 
plats för 400 antal bilar. Övrig parkering sker på 
Ågatan. 

Figur 37.

2



3 Skola 

Badhus

Idrottspark med skola 

Total yta: ca 20 000 m2

Delområde 3 består av en skola, en skatebo-
ardpark, en basketplan, en fotbollsplan samt ett 
badhus. Området är strategiskt placerat i östra 
delen av området för att även vara lätttillgängligt 
för boende i Tegelbruksområdet. Diagonalt genom 
området skär ett gång- och cykelstråk som gör 
området lätttillgängligt för besökare som kommer 
med tåg.  

Badhus
Yta: 3500m2

Badhuset ska förutom omklädning och erfoderliga 
personalutrymmen även rymma en 25 metersbas-
säng samt en s.k “äventyrsland” i badmiljö. Till 
badhuset hör en bil- och cykelparkering.

Fotboll- och basketplan med skateboardpark
Yta: 5000 m2

Parken består av en “skatepool” och en yta med 
skateboardramper samt en fotbollsplan och en 
basketplan. 

Skola
Yta: 1200 m2

Skolan är en F-5 skola med möjlighet att ta ca 100 
elever. Till skolan hör parkeringsplatser för perso-
nal samt cykelparkering. Huset ska utformas i ett 
plan med en skolgård. Även delar av sportparken 
ska kunna utnyttjas av skolan. 

Exempel på skateboardpark med “skatepool”. Bild från 
Stapelbäddsparken i Malmö. Foto: Henrik Näsström. 

Skateboardpark
Basketplan
Fotbollsplan

Idrottspark

Materialval för skolan (ovan) och badhuset (underst). 

Figur 38.
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Radhus I

Radhus II
Radhus III

Punkthus Radhus IV

Radhus V

A

A

Radhusområde med punkthus

Yta : 21 000 m2

Exploatering : 0,5
Totalt antal bostäder: 90 st.
Invånarantal: ca 270
Tomtstorlek för radhus: 250-350 m2

Radhus I - 15 st
Vån: 3
Bostadsyta: 220 m2

Radhus III - 18 st
Vån: 11/2

Bostadsyta: 150 m2

Radhus V - 5 st
Vån: 11/2

Bostadsyta: 125 m2

Materialval för radhustyperna och för punkthusen. Rött tegel, rödbrun granit, träpanel samt vit puts. 

Radhus II - 6 st
Vån: 2
Bostadsyta: 170 m2

Radhus IV - 6 st
Vån: 11/2

Bostadsyta: 100 m2

Punkthus - 4st
Vån: 3
Antal lägenheter: 40 st
(10 st per hus)

Delområde 4 är ett tättbefolkat och högkoncentre-
rat område i hjärtat av Södra Segestrand. Centralt 
genom området skär en allégata med ett mittpla-
cerat gång- och cykelstråk. Biltrafiken avleds vid 
cirkulationsplatsen och silas vidare in i området åt 
väster. Gång- och cykelstråket fortsätter avsmal-
nande åt söder och ut mot Sege å. Punkthusen 
placeras på vardera sida av detta stråk för att 
markera och avgränsa gaturummet. Området be-
står enbart av bostäder.Området består enbart av 
bostäder. Genomgående för samtliga radhus är att 

Figur 39.

4



Gång 4 meter 2 m 2 mFörgårdsmark 5,3 meter
Gata 3,5 meter Gata 3,5 meter

Förgårdsmark 5,3 meter

SEKTIONA A-A

de ska utformas med sadeltak. Materialen ska vara 
rött tegel med inslag av rödbrun granit och detaljer i 
trä. Till varje radhus hör garage samt ytterligare en 
parkeringsplats på tomten. 

Punkthusen ska utformas med platttak med bal-
konger. Materialvalet bör i huvudsak vara i vit puts 
med inslag av rött tegel och trä. Husen utformas 
som fyrspännare i de två nedersta våningarna 
och som två spännare i den översta våningen. För 
punkthusen finns specifika parkeringsplatser på 
gatan. Övrig gästparkering sker på gatan. Gatorna 
ska kantas av träd och de privata trädgårdarna är 
viktiga inslag för att området ska kännas grönt och 
lummigt.  

 SEKTION A-A

Referensbilder från Lund respektive Köpenhamn för delområde 2. Foto: Sara Schlyter 
och Susanna Oliver. 

Allégatan skär i en kilform genom delområde 4 ner till Sege å. 

Figur 41.

Figur 40.
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Gång 4 meter 2 m 2 mFörgårdsmark 5,3 meter
Gata 3,5 meter Gata 3,5 meter

Förgårdsmark 5,3 meter

SEKTIONA A-A

Gång 
2 meter 

Gång 
2 meter Gata 5,5 meter Förgårds-

mark 2,20 m
Förgårdsmark 4,20 m

 
 SEKTION A-A

A
A

5Småhusområde

Yta: 11 000 m2

Exploatering: 0,25
Invånare: ca 50 st. 

Antal bostäder: 17 st.
Våningsantal: 2
Bostadsyta: 150 m2

Tomtstorlek: ca 250 m2

Område 5 består av 17 småhus i planområdets 
västra del. Byggnaderna ska i huvudsak utformas 
i gul, röd och vit puts samt med pulpettak. Takma-
terialet ska vara rött taktegel. Husen är placerade 
i norra delen av respektive tomt för att skapa en 
trädgård med syd- och sydvästlig sol. 

Till varje hus finns ett garage. Övrig gästparkering 
sker i gatan. Till område hör en fotbollsplan och en 
lekpark. 

Genom området skär ett diagonalt gång- och 
cykelstråk som från stationstorg syd fortsätter över 
Sege å mot bebyggelsen på Länsmansgatan. 
Längs med stråket rinner en av vattenrännorna.

Fotbollsplan Småhus
Gång- och cykelstråk

Figur 42.

Figur 43.



Vy inom delområde 5 mot det södra stationstorget.

Referensbild till delområde 5 från Tegelbruksområdet. 

PERSPEKTIV 2
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A

A

Gata 5,5 meter Gång 
2 meter 

Parkering
2,60 meter 

Parkering
5 meter 

 
 SEKTION A-A

6 StadsvillorStadsvillor i park

Yta: 16 700 m2

Exploatering: 0,6
Invånare: ca 80 st

Antal bostäder: 32 st lägenheter
Våningsantal: 2
Bostadsyta: 10 000 m2

Område 6 består av 5 stadsvillor i planområdets 
västra del. Villorna placeras strategiskt inom områ-
det för att få utblickar mot Sege å och åkerlandska-
pet.   

Lägenheterna utformas i olika storlekar för att attra-
hera olika målgrupper, från studentlägenheter, fa-
miljelägenheter till lägenheter för seniorboende. Till 
varje villa hör cykelparkering och parkeringsytor.

Bostäderna ska i huvudsak utformas med puts i vitt 
och detaljer i rött tegel och mörkt trä. 

Genom det diagonala gång- och cykelstråket som 
skär genom området når boende Stationstorg Syd 
på 5 minuters till fots. 

Parkering
Parkering

Figur 44.

Figur 45.



Huvudmaterial för byggnaderna i delområde 6.

PERSPEKTIV 3

Referensbild från Köpenhamn till bebyggelsen på 
delområde 6. Foto: Sara Schlyter.
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 SEKTION A-A

7
Ny ö Breddning av Sege å

Gång- och cykelbro

Gång- och cykelbroGång- och cykelbro

Trädäck för strandpromenad Utkikstorn

Gång- och cykelväg till Aggarp

Omvandling av Sege å 

Total yta: ca 19 500 m2

Öns yta: ca 3 500 m2

Sege å är ett vattendrag som borde spela en större 
roll i Svedala. Den del av ån som rinner igenom 
Svedala känns idag osynlig och undanträngd av 
buskage, odlingslotter och högt gräs. Genom att 
bredda ån genom att anlägga en infiltrationsdamm 
och röja området på buskage och träd kan ett 
vackert vattenrum träda fram som skulle vara till 
gagn för alla Svedala-bor.

En sådan åtgärd skapar även en tydligare gräns 
mellan bebyggelsen och det böljande åkerlandska-
pet söder om ån. Det blir möjligt att erbjuda fritid 
och rekreation i högre utsträckning såsom fiske, 
båtuthyrning och kanske t o m bad för den som vå-
gar. Med en breddning av ån kan även den biolo-
giska mångfalden runt ån öka i omfattning. 

På den norra strandkanten ska ett promenaddäck 
i trä anläggas så att det blir möjligt att flanera vid 
ån. Ytan mellan bebyggelsen och trädäcket bör 
vara gräs med inslag av högt, dekorativt gräs som 
planteras i s.k  ”gräs-öar”. På två punkter ut med 
trädäcket anläggs två mindre utkikstorn. Enligt un-
dersökningar är möjligheter till promenader vid vat-
tendrag något som klassas som högt som tillgång 
vid ett bostadsområde. Se kap. 3.4.

A

A

100

100

Figur 46.

Figur 47.

 
 Sege å

 
 Ny ö 



Vy över Sege å idag (ovan) och förslag till omvandling i enlighet med planförslaget (överst). 

Figur 47. Från något av de två utkikstornen har be-
sökare fin utblick över det böljande åkerlandskapet 
söder om Södra Segerstrand.

Genom området skär de tre stråken, över Sege å 
och vidare mot sina respektive målpunkter, bebyg-
gelsen vid Länsmansgatan, Aggarp och Tegel-
bruksområdet.  

I mitten av ån anläggs även en mindre ö som görs 
tillgänglig med ett antal trappsteg från den centrala 
bron. PERSPEKTIV 4
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