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Vad är ett planprogram?

Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett 
planprogram behöva tas fram för att översiktligt utreda 
förutsättningar och visioner. Planprogram görs ofta över ett 
större område, till exempel en stadsdel, som underlag för flera 
framtida detaljplaner inom området. Programmet innebär då 
en möjlighet för kommunen att i ett tidigt stadium lyfta frågor 
om olika alternativa lösningar och ger förslag på en struktur för 
bebyggelse, vägnät och grönytor.

Det kan vara en fördel att upprätta ett program för 
komplicerade planer som berör många intressenter och 
som innehåller starka motstående intressen. Ett annat skäl 
för att upprätta ett program är om detaljplanen saknar stöd i 
översiktsplanen. Kommunens bedömning kring behovet av ett 
program är ett ställningstagande som inte kan överprövas.

Syftet med ett planprogram är att utreda förutsättningarna samt 
i ett tidigt skede informera sakägare, närboende och övriga 
invånare om det som planeras och bjuda in till programsamråd. 
Synpunkterna på planprogrammet sammanställs därefter i en 
redogörelse. Planprogrammet finns kvar som visionsdokument. 
Det godkänns men fastställs inte. Därmed är planprogrammet 
ingen juridisk bindande handling och kan inte överklagas. 
Ingen byggrätt kommer i detta skede att uppstå.
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1. SAMMANFATTNING

Sellebergaområdet

Planprogrammets syfte är att ta fram och slå fast övergripande 
kvaliteter och strukturer för området. Dessa ska fungera som ett 
stöd och ha en guidande funktion vid kommande planering, 
samordning i utformning av miljön och bebyggelsen i 
den nya stadsdelen. I planprogrammet redogörs för de 
tidigare ställningstaganden som finns i kommunen samt 
de ställningstaganden som görs i programmet genom en 
markanvändningskarta. Nuläget av Selleberga presenteras, 
konsekvenser och genomförandefrågor av planprogrammet 
beskrivs.

Selleberga har sedan flera år varit utpekat i kommunens 
översiktsplan som ett utredningsområde för tätortsutveckling. 
När möjligheten dök upp år 2018, förvärvade Bjuvs kommun 
116 hektar mark efter att Findus lagt ner sin verksamhet. 
Merparten av området består idag av ytor för Findus 
provodlingar, ett antal byggnader och naturmark.

Genom förvärvet möjliggör Bjuvs kommuns utveckling av 
centrumnära mark med stor potential för bostadsbebyggelse för 
många år framåt.  Med utgångspunkt i kommunens tillväxttakt, 
bästa möjliga förutsättningar för en god stadsmiljö samt att 
möta kommunens vision och ambitioner har området närmast 
den befintliga bebyggelsen bedömts vara en lämplig första 
utbyggnadsområde. Utbyggnaden koncentreras till mark som 
delvis redan har varit bebyggd samt att utbyggnaden knyter an 
och drar nytta av de befintliga gatudragningarna. Kollektivtrafik 
och god tillgång till service är också förutsättningar som ger 
området ett bra läge i Bjuv.

I den första utbyggnadsetappen av Selleberga planeras det att 
byggas i genomsnitt 40 bostäder per år under de kommande 
30 åren. Etappen omfattar cirka 1200 bostäder, verksamheter 
och parkmark. Återstående mark är en kommunal och 
regional markreserv för bostadsförsörjning. Det finns inom 
Sellebergaområdet uppskattningsvis plats för ytterligare 1000-
3000 bostäder. Potentialen för fortsatt utbyggnad får studeras 
och utvecklas i senare skede.

600 m

1200 m

Programområde

Rekreationsområde

Markreserv

Sellebergaområdet i Bjuv

Syfte och Huvuddrag
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Kort om Selleberga

Selleberga har en rik social historia som är tätt sammanvävd 
med Bjuvs historia. Platsen har historiskt varit en samlingsplats 
för både Bjuvsbor och besökare till midsommarfirande eller 
ärtsafari. Här finns höga naturvärden längs Vegeå, närhet 
till både varierade boendemiljöer och till centrala Bjuvs 
serviceutbud samt till lokal och regional kollektivtrafik. Utöver 
detta finns det inom själva Sellebergaområdet flera potentiella 
resurser i form av byggnader och ytterligare naturvärden att 
tillvarata och utveckla för framtiden.

Selleberga är också en symboliskt viktig plats för Bjuvs långa 
historia av innovativt företagande och näringar kopplade 
till jorden och brukandet av den. Något att bygga vidare på 
och ge plats till samtidigt som nödvändig och efterfrågad 
plats för bostäder skapas. Att det i Sellebergas närområde 
etableras nya verksamheter inom livsmedelsproduktion, med 
hållbarhet i fokus, kan till exempel bidra med många positiva 
synergieffekter för Sellebergas utveckling, inte minst eftersom 
både goda förutsättningar för cirkulärt kretsloppssamhälle och 
ett rikt lokalt näringsliv är nyckelfrågor för att skapa ett robust 
och resilient samhälle.

Regionalt läge

Nordvästra Skåne består av unika landskap och naturområden 
och hör till de mest attraktiva boendemiljöerna i Sverige. 
Bjuv ligger mitt i detta regionala sammanhang. Läget är även 
väl uppkopplat till resten av Öresundsregionen och norra 
Europa. Förutsättningarna för exempelvis arbetspendling
och handel är mycket goda.

I regionen finns en mängd olika naturupplevelser och 
regionens landskap har samtidigt en stark tradition av effektivt 
brukande av jordbruksmark och skog. Livsmedelsproduktion 
och förädling är en stark näring både i Bjuv och i regionen. 
Det goda regionala läget och starka infrastrukturkopplingar 
till övriga regioner gör regionen till en viktig part inom 
utvecklingen av logistik, transport och handel.

Öresund

Malmö

Lund

Landskrona

Hässleholm

Helsingborg
Helsingör

Bjuv

Bjuv 
kommun

Söderåsen

Hä ss leholm

Bjuv 

Illustration framtagen av White arkitekter



3

Selleberga planprogram

2. VISIONER OCH MÅL

Vision 2030

Bjuvs kommuns vision om att bygga ett helt samhälle – både 
socialt och strukturellt –ska tydligt manifesteras i planeringen 
och gestaltningen av den fysiska miljön på Selleberga. Detta ska 
baseras på visionens fyra delar som utvecklas till att bli grunden 
och strukturen för Selleberga.

Kraft i nyskapande – en planering och utbyggnad som
bejakar utveckling och utforskande som ett sätt att bygga
vidare på Bjuvs historia av ständig förändring.

Puls i tryggheten – en planering och utbyggnad som
kopplar ihop lokalt och som kopplar ihop regionalt. 
Bostadsmiljöer med variation och miljöer som lockar till 
kreativitet och folkliv. Centrala områden byggs tätare och högre 
med mellanrum där människor vill vara.

Jämlikhet i olikhet – en planering och utbyggnad som
bygger relationer mellan aktörer och mellan platser som 
engagerar över generationer och över kulturella gränser.

Nästa generation i fokus – en planering och utbyggnad
som är långsiktigt hållbar genom att ta ansvar från första 
steget och som ger möjlighet till en hållbar livsstil med goda 
kommunikationer.

VISION  

2030
VAR MED OCH FORMA

ETT HELT SAMHÄLLE

Jämlikhet i olikhet
Vi välkomnar olikhet. Tillsammans formar vi ett spännande och 
mångfacetterat samhälle genom att ta tillvara på människors
olikheter och styrkor. 

Vi skapar sammanhang för alla människor. Vi bygger broar mellan 
generationer och verksamheter, över geografiska och kulturella 
gränser. Vi arbetar för ett brett deltagande på lika villkor genom 
aktiviteter och mötesplatser 
som engagerar många olika 
människor. 

Här har alla oavsett vem  
du är jämlika förutsättningar  
för framtiden. 

Puls i tryggheten

Kraft i nyskapande

Nästa generation i fokus

Tillsammans bygger vi för människor i rörelse och skapar ett samhälle i 
förändring. Den livliga kulturen ger en känsla av kreativitet och folkliv.  
I Bjuvs kommun finns det många möjligheter till spontana aktiviteter 
och mötesplatser som är öppna dygnet runt.  

Bjuvs kommun är en självklar del i ett större sammanhang. Invånarna ser 
hela regionens utbud som sitt eget på samma sätt som andra ser Bjuvs 
som sitt. Det är enkelt för alla att på miljövänliga sätt ta sig till natur och 
andra upplevelser både inom och utom kommunen. 

Det lokala näringslivet bidrar till en attraktiv boendekommun.  
Varierande boendemiljöer som passar 
olika skeenden i livet gör det lätt  
att flytta till, inom och tillbaka  
till kommunen. Centrala  
områden byggs tätare och  
högre med mellanrum  
där människor vill  
vara. I Bjuv  
finns puls i  
tryggheten. 

Vi vågar vara nyskapande och endast det bästa är gott nog för människorna 
i Bjuvs kommun.

Medarbetare i alla verksamheter uppmuntras till att reflektera, utveckla och 
utforska. Vi formar verksamheterna genom höga förväntningar, nyfikenhet 
och mod. Genom att våga pröva och ompröva bidrar vi till ny kunskap och 
nya arbetssätt. 

Vi prioriterar, väljer och väljer bort. Vi formar framtiden  
med avstamp i Bjuvs historia av ständig förändring. 

”Så har vi aldrig gjort förr!” används som beröm.

Vi tar ansvar för framtida generationer genom att se till våra besluts 
långsiktiga konsekvenser.

I Bjuvs kommun drivs alla verksamheter klimatneutralt. Vi har 
gjort det enkelt för våra invånare att leva miljövänligt. God digital 
infrastruktur och väl utbyggda 
kommunikationer skapar  
möjligheter att arbeta och  
verka såväl hemma som borta.

Vi ger förutsättningar för barn 
och unga att växa upp i trygghet 
och för människor att skapa sin 
egen framtid. Genom att sätta nästa 
generation först är Bjuvs kommun ett 
föredöme i hållbar utveckling.
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En viktig målsättning är att ta fram en långsiktigt fungerande 
vägledning som klarar av att längs hela vägen möta förändring 
och dra nytta av ny kunskap utan att förlora grundläggande 
kvaliteter och ambitioner över tid. Detta är särskilt viktigt när 
många aktörer ska bidra till att bygga en ny stadsdel. 

Målens syfte är att vägleda samhällsutvecklingen av den
byggda miljön – bebyggelse, gaturum, torg och parker –
inom Sellebergaområdet. Men beskriver med nödvändighet 
även hur Sellebergas byggda miljö kan bidra till områdets 
relationer till sitt lokala och regionala sammanhang. Målens 
teman utgår från karaktären på bostadsutbudet, strukturella 
förutsättningar för en hållbar livsstil, möjliga kopplingar till det 
omgivande landskapet och möjligheter att bygga nya relationer 
inom Selleberga och till resten av Bjuv.

Baserat på visionens fyra delar har fyra utvecklingsmål 
formulerats i Kvalitetsprogrammet för Selleberga, ett av 
kommunens tidigare ställningstagande. Dessa syftar till att 
vägleda både framtagning och uppdatering av strukturplanen 
med tillhörande plan- och gestaltningsprinciper. 

Utvecklingsmål
1. Skapa nya bostadslägen för Bjuv i en förtätad trädgårdsstad.
2. Möjliggör en hållbar livsstil med tillgång till ett rikt utbud.
3. Knyt Bjuv närmare Vegeå och odlingslandskapet.
4. Anlägg nya samlingsplatser och kopplande stråk för hela 
Bjuv.

Mål
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3. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplan 2006 
Kommunens översiktsplan antogs i kommunfullmäktige 
2009-05-28. Översiktsplanen pekar ut Selleberga som ett 
utredningsområde där markens framtida användning 
kan utvecklas för bostadsbebyggelse och rekreation.  
Planprogrammet konkretiserar intentionerna och utreder den 
möjliga användningen vidare.

Statliga utredningen Samordningen för bostadsbyggande 
Fi N 2017:08
Regeringskansliet fick under 2017 i uppdrag att ge 
kommuner med särskilt komplexa planeringsförutsättningar 
stöd i samhällsbyggnadsprocessen för att få till stånd ett 
ökat och hållbart bostadsbyggande. Bjuvs kommun och 
Sellebergaområdet är ett av dessa projekt som får stöd från 
samordningen.

Strukturplan för Nordvästra Skåne
Skåne Nordväst har tagit fram en strukturplan som pekar ut 
inriktningen för regional samverkan med fokus på bland annat 
infrastruktursatsningar och kvaliteter i landskap och näringsliv. 
Båda dessa fokusområden är högaktuella för Sellebergas 
utveckling.

Styrdokument
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Dagvattenpolicy 
Kommunens dagvattenpolicy, antagen av kommunfullmäktige 
2014-01-30, beskriver vilka grundprinciper som gäller 
för hantering av dagvatten. Målet är att skapa långsiktigt 
fungerande dagvattenhantering där nya krav uppfylls, flöden 
regleras och föroreningsmängder begränsas.

Bostadsförsörjningsprogrammet
Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att
konkretisera hur Bjuvs kommun ska arbeta för att
uppnå visionen. Kommunens mål är att öka befolkningen 
med minst 1 % per år. Bostadsbyggandet i kommunen 
ska minst motsvara det behov som genereras av 
befolkningsutvecklingsmålet. Med Sellebergas framtida 
bostadsutveckling kommer en del av kommunens mål att 
uppfyllas.

Bevarandeplan för Bjuvs kommun
Kommunens bevarandeplan berör kulturhistoriska miljöer 
likväl som arkitektoniska kvaliteter. Utpekade miljöer finns i 
Selleberga trädgårdsstad sydöst om planprogramsområdet. 
Bevarandeplanen antog 1998-10-29. 1

DAGVATTENPOLICY
BJUV

Rent vatten.
 Ett jobb för livet.

N O R D VÄ S T R A  S K Å N E S  VAT T E N  O C H  AV L O P P

ANTAGEN AV  

KOMMUN- 

FULLMÄKTIGE 

2014-01-30

Beslutat av Kommunfullmäktige 2018-09-27, § 80
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Kvalitetsprogram för Selleberga
Programmet är framtaget av White Arkitekter åt Bjuvs kommun 
i samarbete med Statliga utredningen Samordningen för 
bostadsbyggande Fi N 2017:08. Kvalitetsprogrammet lyfter 
fram vilka kvaliteter utifrån kommunens vision och mål som 
Selleberga ska utvecklas efter. Genom sina utvecklingsmål 
struktureras arbetet med hur utbyggnaden ska ske.

Generalplan Bjuvs kommun
Bjuvs kommuns generalplan från 1950 beskriver och visar 
genom storartade planer på hur Bjuvs ska utvecklas både 
för 13500 och 18000 invånare i Bjuv. I båda scenarierna 
finns Selleberga utpekat som ett markreservat för framtida 
bostadsutveckling. Mellersta vägen och Östergatan är utpekade 
som vägar som ska kunna ta större trafikmängder för att 
försörja Bjuv och den framtida utbyggnaden. Vägarna är idag 
utformade efter den strategin.

Detaljplan
Gällande detaljplan 1260-P00/66, Detaljplan för Selleberga 
17:1 m.fl. antagen 1999-12-16 anger mark för försöksodling 
med tillhörande byggnader inklusive samlings- och 
rekreationslokaler. Befintliga bostäder får finnas.
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Naturvårdsprogram
Bjuvs kommuns Naturvårdprogram från 2016-01-28 innehåller 
strategier och en kunskapssammanställning för kommunens 
värdefulla naturområden. Vege å med omgivningar pekas 
ut i programmet som ett område med höga naturvärden för 
både vattendrag och omgivande slåttermarker, ädellövskogar, 
betesmarker och anlagda våtmarker.

Riksintresse

Ett område för naturvård finns utpekat i kartunderlag och 
berör markreserven - Söderåsen med vattendrag och Jällabjär. 
Dock menar Bjuvs kommun att gränsen för riksintresset 
egentligen ska dras längs med Söderåsbanans östra sida 
enligt översiktsplanen. Länsstyrelsens motsätter sig inte detta 
ställningstagande i deras granskningsyttrande från 2009-01-15. 
Detta då järnvägen skapar en naturlig barriär och därmed gör 
ett ingrepp i upplevelsen av landskapet. 

����!#$!%&'!��!��(��!(�	�#&(
�����(((������(��(����������������(���� �� �"
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4. PROGRAMFÖRSLAG

Programförslaget tar sin utgångspunkt i Bjuvs kommuns 
vision och i utvecklingsmålen som är framtagna i 
Kvalitetsprogrammet för Selleberga. All struktur i 
programförslaget knyter an till de fyra olika utvecklingsmålen. 

Strukturen i planprogrammet har tagit avstamp i topografin 
och vattnets naturliga avrinning. Detta för att i möjligaste mån 
minimera påverkan på topografiförhållandena. På så vis sätter 
dagvattenhanteringen grunden till strukturen för området 
med två långsmala parker som utgår ifrån sydöst och sedan 
sträcker sig i nordvästlig respektive nordväst-nordlig riktning. 
Parkerna planeras i samma sträckning som dagvattenstråken 
då det ger möjlighet till en öppen dagvattenhantering och ett 
samnyttjande av ytan. 

Selleberga trädgårdsstad, den befintliga villabebyggelsen 
som ligger syd öst om programområdet, har inspirerat till 
strukturen. Vägdragningen, bebyggelse och naturen in på 
knuten har genom kvalitetsprogrammets vision med förtätad 
trädgårdsstad gett området dess utformning. Gatunätet bygger 
på en huvudgata som försörjer området och som kopplar 
ihop befintliga Östergatan med Sellebergavägen. Dessa 
befintliga gator har kapacitet och bredd för att kunna fungera 
som kopplingar från Bjuvs befintliga gatunät. Kvartersgator 
och gångfartsgator planeras följa utefter strukturbildande 
element som de befintliga trädraderna och de nyplanerade 
parkområdena. För att leda trafiken via de större vägarna med 

mer kapacitet görs inga släpp mot befintliga bebyggelse i 
sydväst. Däremot möjliggörs gång- och cykeltrafik till befintlig 
bebyggelse. Detta då idén är att gång- och cykelvägnätet ska 
vara gent, enkelt och ge flera möjliga vägalternativ att röra sig 
efter.

Bebyggelsen utformas med en tätare struktur än i 
Bjuv idag men i en relativt låg skala enligt tankar från 
kvalitetsprogrammets mål om förtätad trädgårdsstad. De 
flesta byggnaderna får 2-4 våningar med tyngdpunkt på 2 
våningsbebyggelse. Varje egen bostad ska i så stor utsträckning 
som möjligt ha tillgång till trädgård för att kunna odla eller 
vistas utomhus. Inom varje litet stadsdelskvarter finns även 
gröna gårdsmiljöer för att kunna vistas och mötas. Det viktiga 
är att se över natur- och parkmarksytor så att de hänger 
samman genom gångfartsgator, gång- och cykelvägar eller så 
kallade smitvägar för att det ska gå att röra sig genom området 
i gröna stråk. Att även samlokalisera parkmark genom att göra 
en översyn i varje delområde minskar tomma outnyttjade 
gräsytor.

Områdets kulturhistoriska värden föreslås att tas tillvara och 
synliggöras i förslaget. Framförallt handlar det om befintliga 
träd, trädrader samt någon befintlig byggnad. Att kunna 
spara dessa element i strukturen minskar känslan av total 
nybyggnation utan hänsyn till det som en gång präglat platsen.
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Offentlig service

Radhus

Flerfamiljshus

Småbostadshus

Programområdesgräns

Markanvändningskarta

Park / Natur

Torg

Byggnader att behålla
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Allmänplatsmark och kvartersmark
I förslaget kommer allmän platsmark att till största delen 
skötas av kommunen. Parkmark, dagvattenhantering och 
det övergripande gatunätet kommer ligga under kommunalt 
ansvar. 

Kvartersmarken består framförallt av bostadsbebyggelse. 
Inom kvartersmarken kommer det även ges möjlighet för 
servicelokaler som äldreboende och förskolelokaler. I vissa 
bottenvåningar i nordvästra delen av programområdet 
planeras det för butiker. Det kommer även att finnas en del 
mindre gångfartsgator och interngator som bara är till för de 
boende inom kvarteret. Dessa planeras vara kvartersmark där 
fastighetsägarens har ansvaret för gatan. 

Enligt kartan bredvid går det att se att de allmänna ytorna är 
relativt sammanhängande och att de ytor som inte består av 
vägar är koncentrerade till vissa områden. Kartan visar också att 
det uppstår mindre kvarter som skapar öppenhet i strukturen 
och ger möjlighet för människor att röra sig genom de olika 
delområdena. Parkområdena är utformade för att förstärka 
människors rörelse genom de nya kvarteren mot torgen och ut 
mot Vege å.

Sammanställning Ytor

Allmän platsmark 186888 kvm
 (Gata, Torg, Park)   

Kvartersytor  152 113 kvm

Projektområde  339001 kvm 

Illustration kvartersmark och allmän platsmark, AFRY
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Illustrationskarta, föreslagen struktur, AFRY och Bjuvs kommun

Illustrationskarta

Byggnad att behålla

Kvartersmark grönyta

Skol-/förskoleyta

Parkmark

Tomtmark

Förskolor/ Skola

Handel och service
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Illustration AFRY
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Inom programområdet planeras det för bebyggelse i en tät men 
varierad bebyggelse då målsättningen är att det ska finnas en 
blandning av bostäder med olika upplåtelseformer för en bred 
grupp av människor. För att det ska vara försvarbart att bygga 
på åkermark behöver marken nyttjas på bästa sätt och med en 
tätare struktur än vanligt i Bjuv. Idéerna för bostadsbebyggelse 
kommer ifrån Kvalitetsprogrammet som bygger vidare på 
tankarna som fanns kring Selleberga trädgårdsstad sydöst om 
programområdet. I programmet kommer det inte att beskrivas 
närmre kring vilken bebyggelse som ska ske var, utan mer hur 
inriktningen för täthet, höjd och omfattning kommer att bli. 
I kommande detaljplanerna ska det sedan säkerställas att 
marken nyttjas på ett bra sätt. 

Flerbostadshus
Flerbostadshusen koncentreras till huvudgatan och 
kringliggande kvarter för att få en stadsmässighet och 
ett större underlag för den planerade servicen som även 
den planeras längs huvudstråket. Med en variation på 2- 5 
våningar skapas skiftningar i skalan i strukturen, vilket även 
indrag av bebyggelse från gatan samt att vissa hus kan vridas 
något i förhållande till gatan gör. På så vis lockas ögat till nya 
perspektiv och nya detaljer i omgivningen vilket ger en större 
upplevelse och en mer genomarbetad känsla av husen längs 
med huvudgatan. Första kvarteret innanför huvudgatan har 
även det flerbostadsbebyggelse. 

Radhus 
Den föreslagna radhusbebyggelsen är utplacerad i olika 
grupper över hela Sellebergaområdet. Tanken är att ge ett 
varierat utbud av boendemiljöer. Utformningen kan vara som 
stadsradhus eller kedjehus. Höjderna kan variera mellan 1-2 
våningar och storleken på bostadsytan och tomtytan kan också 
variera. Att ha tillgång till olika stora ytor utomhus för eget 
bruk kan göra att bebyggelsetypen kan attrahera många olika 
åldersgrupper och familjekonstellationer.

Småbostadshus
Småhusområdena föreslås placeras i södra och sydöstra 
delen av Sellebergas programområde i anslutning till befintlig 
småskalig bebyggelse. Småhusområdena kan bestå av så väl 
villor som parhus i varierande storlek och utseende. 

Byggnader föreslaget att behålla
För att behålla kopplingar till områdets historia föreslås vissa 
byggnader, som ses ha kvaliteter och som går att nyttja för 
andra ändamål, behålls och nyttjas. Fruktladan och verkstaden 
är byggnader som skulle kunna få andra funktioner men ändå 
behålla skalet.

Bebyggelsestruktur

Illustrationer, AFRY
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Service
Området med flerfamiljsbebyggelse längs huvudgatan 
kommer att planeras för att även ha möjlighet till 
servicelokaler i bottenvåningen. Dessa bör i första hand 
vara centrumverksamheter såsom handel, service och 
samlingslokaler. Verksamheter som ska vara lätta att nå och 
som behöver ligga i centrala lägen.

Området ska även för att möjliggöra för serviceverksamhet 
i form av ett äldreboende. Detta föreslås placeras i närheten 
av förskolan för att uppmuntra och underlätta samverkan 
och för att ge utsikt både över parken och förskolan där det 
finns liv och rörelse. Likaså kan varutransporter och delar av 
gemensamma lokaler samnyttjas för att dela på kostnader.

Torgen
Längs med huvudgatan i kopplingen mellan parkstråkets slut, 
förskolans bebyggelse och den mötande bebyggelse på andra 
sidan huvudgatan skapas ett torg. Torget ska fungera som 
ett shared space, ett gemensamt område där oskyddade och 
skyddade trafikanter vistas med samma förutsättningar.

Det finns även ett planerat torg utmed parken i den sydvästra 
delen. Torget sammankopplas med byggnaden som föreslås 
sparas för att skapa lite rumskänsla och ge möjligheter 
för att nyttja både inne och utemiljön till evenemang, 
sammankomster och aktiviteter.Illustrationer framtagna av AFRY Illustrationer, AFRY
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Förskolor och skolor
I området är det planerat för 2 stycken förskolor om 6-8 
avdelningar per förskola och en grundskola med mellan 
450-600 barn. Förskolornas placering bygger på att kunna 
vara nåbara från många väderstreck och ha gena vägar för 
både gång- och cykeltrafik liksom för varutransporter och 
biltrafikanter. Förskolorna är även placerade för att kunna 
byggas i de tidiga etapperna, då det redan nu finns en stor 
efterfrågan på nya förskoleplatser. Förskolorna ska vara 
tillgängliga när människor börjar flytta in i Sellebergaområdet. 
Förskolornas friyta ska vara minst 3000 kvm, och enligt 
rekommendationer från Boverket ska friytan vara 40 kvm per 
barn. 

Grundskolan ligger i en senare etapp då det enligt beräkningar 
behövs en ny grundskola när Selleberga är fullt utbyggt för att 
kunna täcka behovet av skolplatser.

Inzoomning

Ett antal olika platser presenteras nedan för att göra 
djupdykningar och beskriva hur platserna skulle kunna 
användas, nyttjas och upplevas. Inzoomningarna är valda efter 
aspekter som kan beskriva olika identiteter, omgivningar eller 
med särskilda värden.

Illustrationer, AFRYIllustrationer, AFRY
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Illustration, AFRY

Mötet med landskapet och Vege å
Den föreslagna bebyggelsestrukturen i norr och nordväst 
är medvetet formad så att den möter landskapet i en låg 
skala. I strukturen finns inbyggda släpp för skapa ett möte 
mellan trädgårdar, odling och omgivande landskapet där 
det gröna kan få gå in mellan husen och bli en del i kvalitén 
i det nya bostadsområdet. I bildens förgrund syns den 
dagvattendamm som är slutlig fördröjning för all den öppna 
dagvattenhanteringen i området.

Stadsdelscentrum
I mötet med Östergatans förlängning är bebyggelsestrukturen 
formad så att den leder vidare rörelsen från befintliga Bjuv 
in genom Selleberga. Bebyggelsen är högre längs med 
huvudgatan och trappas sedan av in i kvarteren. Runt torget 
ges det möjlighet för verksamheter som skapar liv och rörelse 
och som knyter ihop parkområdet med torgmiljön som ett fint 
avslut på parkstråket.

Illustration, AFRY
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Grön kvartersgata i blandad bebyggelse
Vyn visar den inre gatan med en bevarad trädrad som genom 
att den är befintlig och uppvuxen kommer att ge identifikation 
för området och bli som en grön ryggrad i det nya området. 
Den gröna inre gatan kantas på båda sidor av kvarter med såväl 
flerbostadshus som radhus. En blandning i bebyggelsetyp och 
karaktär kommer att medverka till att levandegöra gatan och 
stadsrummet runt denna.

Verkstadsplan
Den gamla verkstaden föreslås bevaras för att omgestaltas 
och ges en ny publik användning i området. I den föreslagna 
bebyggelsestrukturen, för området som helhet, ligger 
verkstaden strategiskt placerad i avslutet och i fonden på av ett 
av de två inre grön-blå stråken. Norr om verkstaden och i mötet 
med grönområdet föreslås en platsbildning som ska kunna 
fungera som ett publikt vistelserum i samklang med lokaler 
inne i den omvandlade verkstaden. Verkstadens fasad får gärna 
ges en öppen gestaltning mot platsbildningen så att inne- och 
uterum flyter samman och kan användas för olika typer av 
allmänna aktiviteter i framtiden. 

Illustration, AFRY Illustration, AFRY
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Trafik
Huvudnätet består av vägen mellan Östergatan och den 
befintliga Sellebergavägen. Huvudvägen kommer att ha delvis 
dubbelsidig och delvis enkel cykelväg och trädlist. Gångbana 
kommer att finnas på båda sidorna. Huvudgatan är mellan 21,3 
och 16,8 meter i bredd. Vägen som går mitt genom området 
i nordväst- sydöstlig riktning kommer vara den försörjande 
gatan inom området. Gångfartsgator och kvartersgator 
kommer att finnas i området utefter den struktur som visas i 
kartan på nästa sida.

Kollektivtrafik
Området planeras inte få en egen busslinje genom området. 
Uppbyggnad sker istället utefter gena gång-och cykelvägar. 
Detta för att lätt kunna ta sig till busshållplatserna längs Södra 
Storgatan och in till järnvägsstationen för att kunna resa med 
tågtrafiken.

Gång- och cykelvägar
Tanken för området är att ha prioriterade, gena och alternativa 
gång- och cykelvägar i området. Det ska vara lätt att kunna röra 
sig till fots och med cykel. Företräde skall ges till dessa trafikslag 
där det är möjligt. Längs med huvudgatan i Östergatans 
förlängning kommer det vara gång- och cykelbanor på båda 
sidorna om vägen. Där huvudgatan svänger av mot befintliga 
Sellebergavägen kommer huvudgatan endast ha cykelbana 
på ena sidan men gångbana på båda sidorna om vägen. 

Infrastruktur

Längs med alla väger kommer det att finnas trottoarer samt 
i gångstråk i parkerna. Gång- och cykelvägar kommer att 
kopplas mot befintlig bebyggelse och gator.

Parkering
Parkering planeras i anslutning till bostäderna på kvartersmark. 
För flerbostadshus är parkeringsnormen 1 p-plats per lägenhet. 
En del av parkeringsplatserna kan komma att behöva byggas 
som garage under mark. För radhus och småhus är normen 
runt 2,0 p-plats per bostad men även där förutsätts det att det 
löses på kvartersmark, antingen genom gemensam parkering 
eller på egen uppfart.

Teknisk försörjning
Området kommer att behöva flera transformatorstationer för 
att kunna erbjuda elförsörjning åt alla. Likaså kommer olika 
uppvärmningsalternativ att försöka möjliggöras för i området 
för att erbjuda byggherrarna valmöjligheter. 
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Vägsektioner framtagna av AFRY
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Huvudgata med dubbelsidig trädlist
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Huvudgata med 
enkelsidig trädlist

Vägsektioner
Gatustrukturen tar sin utgångspunkt i tre olika utformningar, 
huvudgata, kvartersgata och gångfartsgata. Dessa skiljer sig 
sedan lite åt i bredder och utformning beroende på vilka 
element som satt strukturen.

Huvudgatan kommer att ha både delvis dubbel och delvis 
enkel trädrad och cykelväg. Den dubbla trädraden och 
cykelvägen är för att stärka känslan av att man befinner sig i 
stadsdelscentrumet. Yta finns för gångtrafikanter att kunna 
flanera eller kunna slå sig ner på ett cafébord utmed gatan. 
Parkering längs gatan föreslås i trädraden mellan träden. 
Bilvägens mått ger möjlighet för två bilar/lastbilar att mötas. 
När gatan smalnar av efter torget minskas gatan med en 
trädrad och en cykelbana. Den inre gatan med befintlig trädrad 
kommer likt den smalare huvudgatan ha samma utformning.

Längs gångfartsgatorna samsas all trafik inom samma yta vilket 
kräver stor uppsikt och låga hastigheter. Gångfartsgatorna 
är mindre innergator till bostäderna för att minska på 
återvändsgator.

Kvartersgatorna innehar i princip samma bredd som den 
smalade huvudgatan men där cykel och biltrafikanter ska 
samsas om samma yta. Längs vägens sidor finns trottoarer som 
ibland breddas för att även ge plats för befintliga trädalléer med 
dagvattenhantering.
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Kvartersgata
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bredd varierar
ca 10 meter

Gata med bef.trädrad
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beläggning nyttjas där det är genomförbart. Dagvattnet ledas 
sedan ut till tre olika parkstråk med öppen dagvattenhantering 
innan det slutligen leds till en dagvattendamm i den 
nordvästra delen av programområdet. Totalt behöver 
4735kvm tas om hand om inom området. För systemet agerar 
dammanläggningen både som fördröjning och slutgiltig rening 
innan det släpps ut i Vege å.

Skyfall
Skyfallshanteringen inom programområdet kommer att följa 
strukturen för dagvattenhanteringen. Vid kraftigare regn än de 
dimensionerande 20-årsregnen kommer vattnet inte kunna 
avledas tillräckligt snabbt via det planerade dagvattensystemet. 
Området kommer därför behöva vara höjdsatt så att vattnet 
rinner från byggnaderna mot områden som kan översvämmas 
utan att skador på byggnader uppstår. Avrinningen sker 
lämpligast i riktning mot närliggande gator och grönområden. 
Skyfallet kommer att bromsas upp i de grönområden som finns 
i programområdet och kommer på ett kontrollerat sätt brädda 
från dammen i norr mot Vege å.

Vatten och avlopp
Vatten- och spilledningar kommer i största möjligaste 
mån att anläggas i gatunätet för att hantera ledningar på 
allmän platsmark. Ledningarna föreslås så långt det går 
att samförläggas i schakter. Spillvattenledningarna ska 
anslutas till det befintliga system som finns väster och söder 
om programområdet. Detta går i motsatt riktning mot hur 
dagvattnet hanteras som leds öster och norrut mot Vege å. 
Gatorna är planerade  och höjdsatta efter att skapa självfall på 
spillvattenledningarna. En pumpstation kommer att behövas 
i den norra delen av programområdet. För dricksvattnet 
föreslås 4 anslutningar till det befintliga systemet, samt att ett 
cirkulationsnät anläggs i området. Detta för att alltid kunna ha 
systemet i bruk om en sträcka behöver stängas av tillfälligt. Två 
anslutningar föreslås till västra ringvägen, en i öster samt en till 
Tegelslagargatan. Detta medför att man i utbyggnaden av etapp 
1 får redundans samt att försörjningen får långsiktigt en bra 
säkerhet med anslutning till flera punkter i det befintliga nätet. 

Dagvatten
För hantering utav dagvatten från gatunätet, bör i första hand 
dagvattnet ledas ut i ett svackdike eller trädrad där möjlighet 
finns innan det leds ner i ett ledningssystem. För fastigheter 
förespråkas att man i största möjliga mån nyttjar ytlig 
dagvattenhantering så som växtbäddar och gröna tak innan det 
kopplas till ledningsnätet för att göra systemet mer robust. För 
att minska mängden hårdgjorda ytor bör även genomsläpplig 

Dagvattnets flödesschema och åtgärder, AFRY
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Figur 17. Lösningsförslag för nordvästra stråket. 

För att säkerställa att systemet endast hanterar de vatten som uppkommer inom det 
tänkta avrinningsområdet har en höjdrygg vid de svarta sträcken inom etapp 1 arbetats 
in i höjdsättningen. Detta medför att betydligt mindre vatten rinner mot det instängda 
området än idag. De vattenmängderna ska istället hanteras i det västra grönstråket och 
dammen i norr dit vattnet leds istället för mot det instängda området. 

Inom avrinningsområdet för det nordvästra stråket uppkommer ett behov av fördröjning 
av omkring 425 m3 dagvatten. Volymen kan komma att delvis rymmas i området men 
utformningen ger små möjlighet till ett större reglerdjup i anläggningen. Därför behövs 
dammen i norr utformas för att fördröja denna volym.  

6.2.2 Västra stråket (Etapp 1, 5, 6, 2) 

Det västra stråket tar hand om vatten ifrån Etapperna 1, 5, 6 och 2. Dagvattnet leds längs 
de vägar som pilarna beskriver i figur 18 mot dammen i norr. 

I de södra nedströms delarna leds vattnet via ledningssystem till den öppna dagvatten-
hanteringen centralt i stråket.  Den öppna hanteringen föreslås utformas med fördröjning 
primärt i början (inom etapp 6) och i slutet (inom etapp 1). I etapp 5 föreslås utformningen 
av stråket vara ett meandrande dike där vattnet fördröjas genom uppdämningar då 
höjdskillnaderna är större i detta området.  

Efter det öppna stråket leds vattnet via en kulvert under huvudgatan till dammen i norr. 
Inom stråket behöver 1 775 m3 fördröjas och förutsätter att fördröjningsbehovet från 
etapp 2 hanteras i den norra dammen. Ska det hanteras inom området uppskattas ett 
ökad behov av omkring 100 m3 dagvatten. 
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leds vattnet via ledningssystem till den öppna dagvattenhanteringen centralt i stråket. 
Fördröjningsbehovet som behövs inom området är 1 815 m3.  

 

 
Figur 19. Lösningsförslag för östra stråket. 

De öppna delarna i etapp 4 ska primärt endast fördröja vatten vid större regn och bidrar 
till att avlasta dammen i norr. Volymen som kan hanteras i området (605 m3) är ca en 
fjärde del av behovet vilket gör området beroende av dammen i norr. Fördröjnings-
behovet i den norra dammen från detta stråk är så ledes 1 210 m3. 

För att de utspridda fördröjningsvolymerna ska kunna nyttjas tillsammans behöver dess 
regleringar anpassas efter hur stor reducerad area som är inom respektive tillrinnings-
område.   Fördröjningsvolymen kan minskas då LOD anläggningar nyttjas inom avrinnings-
området. 

6.2.4 Norra dammen (etapp3) 

Dammen i norr har flera syften, säkerställa att dagvattnet renas, att det fördröjs innan det 
släpps till Vegeån samt ge ett säkert utlopp till Vege å. Dammens uppskattade utbredning 
visas i Figur 20 med dess tre inlopp samt en uppskattat rinnväg mot Vege å. Totalt behöver 
dammen kunna fördröja 2 355 m3 dagvatten utan hänsyn till LOD anläggningar inom 
kvartersmark och gaturummet. 

Lösningsförslag för dagvattenstråken nordvästra överst och östra nederst, AFRY
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Figur 18 Lösningsförslag för västra stråket. 

Stråket går i ledningsnät i de södra delarna som tar emot vatten ifrån de västra delarna av 
Etapp 6 och 2. Dagvattnet släpps sedan i en ytlig damm i Etapp 6 som kan hantera 350 m3 
dagvatten med ett medel reglerdjup av 0,5 m. Detta motsvarar inte det uppkomna 
fördröjningsbehovet ifrån etapperna utan ökar fördröjningsbehovet nedströms. 

Vattnet leds sedan vidare i ett öppet stråk genom Etapp 5 vidare till Etapp 1. För att nyttja 
hela stråket till fördröjning behöver dämmen placeras ut inom Etapp 5 eftersom lutningen 
i denna delen av stråket gör att man behöver trappa bottenytan för att inte få för stora 
slänter mot bebyggelsen.  

Innan vattnet leds ner i kulverten under huvudgatan, ges det inom etapp 1 plats för 
ytterligare fördröjning av vatten från etapp 1 och etapp 5. Här föreslås beredas plats för 
1 100 m3 för att hantera de uppkomna volymerna från samtliga etapper.  Det ger 
anläggningen ett medelreglerdjup omkring 0,5 m. De resterande 325 m3 föreslås hanteras 
inom etapp 5, där det förväntade medelreglerdjupet då blir omkring 0,3 m. Med en nivå 
skillnad på 2 m inom etapp 5 innebär det att minst 3 dämmen på strax över 0,6 m kommer 
att behöva genomföras på sträckan om de fördelas jämnt över området utan att skapa 
fördjupa dammar.  

För att de utspridda fördröjningsvolymerna ska kunna nyttjas tillsammans behöver dess 
regleringar anpassas efter hur stor reducerad area som är inom respektive tillrinnings-
område.   Fördröjningsvolymen kan minskas då LOD anläggningar nyttjas inom avrinnings-
området. 

6.2.3 Östra stråket (Etapp 4, 6, 2) 

Det östra stråket tar hand om vatten ifrån Etapperna 4, 6 och 2. Dagvattnet leds längs de 
vägar som pilarna beskriver i figur 19 mot dammen i norr. I de södra nedströms delarna 
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Figur 20. Lösningsförslag för dammen i norr.  

Dammen tar emot vatten från de tre stråken samt Etapp 3. Höjderna i området som 
dammen är planerad för gör att dammen bör trappas för att säkerställa att slänterna ner 
till dammen inte tar upp för mycket plats, förslagsvis sker detta i 2-3 steg där det östra 
stråket ansluts till den högsta nivån, etapp 3 ansluts aningen till mellan nivån eller den 
lägsta nivån medans det nordvästra och västra stråket ansluts till den lägsta nivån. Detta 
eftersom höjderna på respektive inlopp påverkar vilken bottennivå som dammen kan ha. 
på detta sätt kan vi minska dammens påverkan på grönområdet och göra större delen av 
grönytan tillgänglig för användning.  

Kraven innebär att den lägst benägna dammen behöver kunna hantera minst omkring 
550 m3 som kan ha en högvattennivå till omkring +20. Etapp 3 ger ett behov av ytterligare 
620 m3 som kan ha en högvattennivå till omkring +20,7, den resterande volymen av 1185 
m3 kan regleras mot en högvattennivå under omkring +21,4. 

För att fördröjningsvolymerna ska kunna användas i ett kombinerat system behöver dess 
regleringar anpassas efter hur stor reducerad area som är inom respektive 
tillrinningsområde.   Fördröjningsvolymen minskas då LOD anläggningar nyttjas inom 
avrinningsområdet. 

Utloppet från dammen föreslås placeras så att vattnet släpps längs med slänten längs med 
utredningsområdet gräns norrut från dammen. Som förslag anläggs utloppet så att 
dagvatten kan så tidigt som möjligt ledas ytligt efter regleringsbrunnen för att låta det 
naturligt rinna ytledes mot Vege å.  

6.3 Exempel dagvattenlösningar 

6.3.1 Dagvattendamm 

En av de vanligaste reningsanläggningarna för dagvatten är dammar. Syftet med en 
dagvattendamm är att utjämna dagvattenflödet, reducera dagvattnets innehåll från 

Lösningsförslag västra dagvattenstråket överst och dammen i norr nederst, AFRY
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I området finns flera olika siktstråk. De mest påtagliga 
siktstråken binder både samman befintlig bebyggelse i Bjuv 
med den nya bebyggelsen på Selleberga. Stråken utvecklas 
efter gatuutformningen och de gröna stråkenvilket inbjuder till 
rörelse. De gatustråk som utvecklas utgår från korsningar, gator 
och torg. Stråken bidrar även till landskapsbildens förstärkning, 
då det skapas olika typer av landmärken kring dessa noder. 
Siktstråken som skapas längs med de gröna stråken är mer 
föränderliga över tid. De gröna stråken formar landskapet och 
bistår med strukturella element såsom träd, alléer, vegetation 
och grönska. Dessa gröna inslag bidrar till att strukturen 
förstärks även utanför de olika torgen och mötesplatserna.

Det gröna stråket i nordväst-sydöstlig riktning genom 
den västra parken är planerad för att skapa siktstråk och 
förstärka känslan av att något händer längst fram i fonden. 
Detta, helt oberoende av riktningen. I den norra delen syns 
stadsdelscentrumet och i södra delen verkstadsplan. Två platser 
med olika karaktär men som båda lockar ögat till att vilja vet 
mer.

Det gröna stråket i nordväst -sydöstlig riktning genom 
den östra parken är planerad utefter ett annat typ av 
siktstråksmönster. Stråket har flera böjar och knäck längs 
parken som ska tilltala människor att ständigt röra sig framåt 
för att upptäcka vad som visar sig runt hörnet. Att eftersträva 
vad som dyker upp härnäst och en slags nyfiken känsla kan 

Siktstråk, vyer och rörelser

Gata med bef. trädrad

Gröna stråk

Siktstråk

Rekreation

Bef. trädrader

Bakgrundskarta, AFRY
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uppstå. Här tar de strukturella elementen vid och ger en 
följande verkan från en vy till nästa. 

Rörelser
De rörelser som kommer förstärkas kommer med sannolikhet 
att följa de olika siktstråken. Rörelser från Bjuvs befintliga 
bebyggelse och ut mot Vege å kommer att utvecklas till starka 
rörelsestråk. Rörelser längs med rekreationsslingan i nordväst 
och längs med huvudgatan genom Selleberga kommer att 
uppstå. Huvudrörelsestråken öppnar upp sig i sina respektive 
ytterkanter ut mot landskapet och bjuder på långa siktlinjer 
ut mot Söderåsen, Vege ås dalgång och jordbrukslandskapet 
bortom dalgången. 

Vyer/Siktlinjer
Stora delar av programområdet kommer att inrymma tilltalande 
vyer och siktlinjer. Detta dels ut med Vege å och Söderåsen 
och dels mot befintlig bebyggelse i Bjuv. Vyer och siktlinjer 
kommer skapas i led med de siktstråk som uppstår. Längs med 
huvudgatans förlängning och markreserven i öster finns flera 
utblickar från anslutande gator ut mot Söderåsen och Vege 
ås dalgång. Likaså skapas fina vyer och utsiktsplatser längs 
rekreationsslingan i nordväst. Det kommer även att skapas 
kortare siktlinjer och vyer där utblickarna träffas närmare och 
med en rask föränderlighet, såsom i det gröna stråket genom 
östra parken. 

Illustration över vyn med torget samt siktstråk längs med huvudgatan, White Arkitekter

Tre stråk
Det unika med Selleberga är möjligheterna. Programområdet 
planeras för alla. I området ska de tre olika siktstråken tilltala 
flera olika målgrupper. Här finns plats för både den som bor 
på Selleberga och den som besöker de större siktstråken, men 
även för den som lockas till grönska och gröna kvalitéer. Sist 
men inte minst är Selleberga även till för den som efterlängtar 
rekreation, lek och aktiviteter.  
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Grön- och blåstruktur

Parkstråken är planerade för att vara sammankopplande med 
dagvattenhanteringen, vilket stärker grön- och blå strukturen. 
De gröna och de blå inslagen i ett bostadsområde är viktiga för 
människors välbefinnande men är också viktiga för områdets 
ekologi. Inom varje stadsdel ska det även ges möjligheter 
för gårdsmiljöer som bidrar med grönska till närområdet. 
Selleberga ska erbjuda varierande boendemiljöer. Detta 
återspeglas i strukturen för utemiljön, som innehåller både 
flerbostadshus med gemensamma gårdar och friliggande 
bostäder med egna trädgårdar. Att ha tillgång till en grönyta 
med naturvärden ges möjligheter till avkoppling och 
välbefinnande. 

Befintliga gröna kvalitéer, så som alléer med ädellövträd och 
karakteristiska poppelrader, tas fasta på och utvecklas vidare. 
Främst bör de element som har något högre naturvärden 
arbetas in i kommande detaljplaner så att de bevaras. I de fall 
biotopskyddade element inte kan finnas kvar kommer dispens 
att behöva sökas. 

Storparker
I programmet planeras det för två större parkstråk som följer i 
sydöst nordvästlig riktning med lite olika vinkel. Dessa grundar 
sig på topografin, dagvattenlösningen och den befintliga 
strukturen av trädrader och buskage. Den västra parken är 
tilltänkt som ett svagt sluttande svackdike. Parken planeras 
ha en längd på cirka 250 meter och är mellan 20-50 meter 

bred. Längs med ena parken kommer en gata att möta upp. 
På andra sidan möter bebyggelsens baksidor och ett gång- 
och cykelstråk. I parkens södra ände återfinns ”verkstaden”, 
en byggnad som sedan 1960 varit maskinverkstad. Genom att 
nyttja ”verkstaden” och den kringliggande parken finns stora 
möjligheter att utveckla området som samlingsplats för kultur 
och evenemang i enlighet med kvalitetsprogrammet och 
utvecklingsmålen. 

Gröna stråk 
De gröna stråken ska försöka planeras för att sammanlänkas 
med nästkommande park- och naturområde för att möjliggöra 
grönstråk genom hela Selleberga som både människor, djur 
och växter kan använda sig av. 

Rekreationsområdet
Naturmarken som ligger runt Vege ås dalgång planeras bli 
ett rekreationsområde som är mer lättillgängligt och mer 
attraktivt för både Bjuvsbor men även tillresande. Området 
ligger inte inom programområdet men i direkt anslutning. 
Programområdet ska vara den länk i kedjan för att lättare ta 
sig ut till rekreationsområdet runt Vege å. Banvallen kommer 
att länka samman befintlig bebyggelse och Sellebergas nya 
bebyggelse. Det tre parkstråken längs dagvattenstråken 
kommer att leda människor vidare ut mot rekreationsområdet 
vid Vege å. 
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Dagvatten
Allt dagvatten leds i största möjligaste mån först till 
svackdiken och trädrader för en första fördröjning. Vattnet 
leds sedan genom kulvertar ut i parkstråken som är 
planerade för dagvattenhantering. Vidare leds vattnet till en 
dammanläggning i nordväst mellan programområdesgränsen 
och bebyggelsen innan det släpps ut i Vege å.

För att lösa dagvattenhanteringen som en helhetslösning 
inom området planeras det för tre dagvattenstråk. Två 
av dagvattenstråken blir som ådran i parkerna. Det ena 
stråket planeras som ett låg sluttande svackdike med 
översvämningsmöjlighet. Det andra parkstråket kommer 
delvis kunna ha synligt vatten. Mellan bebyggelsen i nordväst 
och verksamhetsmarken utanför programområdet kommer 
vattnet dras i ett öppet dike längs med ett rekreationsstråk för 
att sedan sluta an till den samlande dagvattenanläggningen 
norr om rekreationstråket. Med det föreslagna lösningsförslaget 
kommer det gå att begränsa flödet till Vege å efter de krav 
som finns utan att få en negativ påverkan på recipienten. 
Dagvattenanläggningarna har dimensionerats för att kunna 
hantera ett 5-årsregn med 6 timmars varaktighet.

Karta grönstruktur framtagen av AFRY

Grönytor

Grönytor med dagvattenhantering

Friyta skola/förskola

Torgyta

Kopplingar grönstråk

Bef gröna strukturer/ trädrader

Grönstruktur
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1. Ängsparken
I Sellebergas sydvästra del ligger ett parkstråk som föreslås få 
formen efter släntlutning för att ta emot större regnmängder. 
Parken ska byggas upp som ett sammanhållet landskapsrum 
med naturlik karaktär, med äng/hagmarkskaraktär med större 
dungar av trädsamlingar och blommande träd. Parken ska även 
få nivåskillnader som fylls upp med stenbumlingar och anläggs 
som kullar. Parken kan inbjuda till oprogramerad lek med 
kojbygge, vattenlek och solbadande vid bryggor.

Foton tagna av AFRY
Karta över grönytekaraktärerna, AFRY

Foton tagna av AFRY
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2. Aktivitetsparken
Den norra parken utformas med ett antal kvartersparker 
som binds samman i ett stråk. Olika karaktär och funktioner 
planeras i de olika parkrummen, olika beläggningar så som 
sten, grus, gräs och växlighet och med en fördröjning av 
varierande form. I de olika ytorna kan det ges möjligheter för 
grillplats, aktivitetsområde, plats för lek och möten mellan 
människor. Ytan gränsar även till skolgården öster om parken.

Dammområdet planeras att fördröja och rena vatten från 
hela Sellebergaområdet innan det släpps ut i Vegeå. Området 
föreslås ha en öppen vattenspegel och en fuktzon. Dammen 
ska ha en naturlik karaktär som skapar förutsättningarna till 
större biologisk mångfald. Ytterligare inslag som kan förhöja 
naturupplevelserna i området kan vara utsiktstorn eller spänger 
för att ge möjlighet att röra sig ut i vattnet.

3. Dammområdet

Foton tagna av AFRY Foton tagna av AFRY
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Längs med nordvästra kanten av området planeras ett 
dagvattenstråk. En grusstig följer det småskaliga diket. Här 
finns befintlig brynvegetation och planeras för ett område 
med lite mer vild karaktär, friväxande träd och dungar, 
ängsvegetation och gräs. Längs stråket kan det även ges 
möjligheter för odling och jogging med direktutgång från 
trädgårdar och bostadsgårdar. Stråket leder mellan banvallen 
och rekreationsområdet för Vege å.

4. Rekreationsslingan
Parken i den sydöstra delen av Selleberga planeras som en 
park som ramas in av radhus, villor och de befintliga uppväxta 
ekarna i den västra delen. Öppna gräsytor för lek, bollspel, 
picknick med mera ger utrymme för att mötas tillsammans 
bland nyplanterade träd och fruktträd.

5. Kvartersparken

Foto tagna av AFRY

Foto tagna av AFRY
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Kulturmiljö

De befintliga trädraderna av skogsek, ask och poppel ses som 
värdefulla inslag i miljön, då de kan knytas till strukturer som 
präglat området sedan tidigare. Även stenmuren som löper 
utmed den nyplanerade gröna inre huvudgatan planeras 
för att sparas. Den lilla dungen söder om förskolan längs 
Sellebergavägen ses även ha värde för området och planeras 
därför att nyttjas delvis i förskolemiljön. Se karta på befintliga 
trädrader på sidan 28.

Bebyggelsen inom det gamla verksamhetsområdet för Findus 
i Selleberga är uppfört vid olika tidsepoker och anpassades 
utifrån verksamhetens olika behov. 

Flera av byggnaderna har tydliga karaktärsdrag av 
industribebyggelse med enkla stora konstruktioner för 
att rymma de verksamheter som bedrevs i lokalerna. 
Kontorsbyggnaden med gult tegel tillsammans med den högre 
byggnadskroppen i plåt har en tydlig avläsbarhet som kontors- 
och industribyggnad med sin tydliga koppling till Findus i form 
av det gula fasadteglet. Byggnaden kan helt eller delvis bevaras 
och kan användas för framtida bruk samt inrymma flera olika 
verksamheter. Se karta över placering av byggnaden sidan 12.

Byggnaden som av Findus användes som fruktlager har högre 
kulturhistoriska värden som självständigt bidrar till information 
om platsens lokalhistoria. Den symmetriskt uppbyggda fasaden 
med blinderingar i form av valv och mindre valvformade 
fönster bidrar till byggnadens arkitektoniska värden. 
Byggnaden ger stora mervärden till området om den kan 
bevaras och vara integrerad i den framtida bebyggelsen. Dess 
höga ålder bidrar även till motiv för bevarande. Fruktlagret, 
som ursprungligen uppförts som ekonomibyggnad till en av 
gårdarna i västra Selleberga by, återfinns på ägomätningskarta 
från 1891 och kan därmed konstateras vara uppförd någon 
gång under 1800-talet. Se karta över placering av byggnaden på 
sidan 12.
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Etapper

Planprogramområdet på cirka 33 hektar kommer att delas upp i 
flera olika detaljplaner i lämplig storlek och avgränsning. Detta 
gör att området utvecklas i en takt som är rimlig och gynnsam 
för Bjuvs kommun. Området planeras att byggas ut under cirka 
30 år.

Programmet föreslår 6 etapper enligt kartan till vänster. 
Etapperna är mellan 5-10 hektar stora beroende på 
avgränsningen görs för gator och parkstråk. Detaljplanerna 
kommer att påbörjas efterhand trots att inte området kommer 
bebyggas i direkt anslutning till antagen detaljplan. Området 
planeras utifrån och in mot mitten. Denna utbyggnadsstrategi 
ger underlag för att bygga en sammanhängande huvudgata 
som försörjer området innan hela området blir färdigutbyggt.

För att det ska kunna skapas en attraktiv och tillgänglig 
boendemiljö är det viktigt att de allmänna ytorna med 
funktioner som lek- och aktivitetsytor anläggs i takt med 
bebyggelsen. För att få en sammanhängande bebyggelse som 
inte upplevs som enklaver behöver en av parkerna mellan 
det södra och det norra bebyggelseområdet etableras tidigt. 
På så sätt möjliggörs det även för ett rörelsestråk genom 
hela området. Det är även viktigt att förskolorna byggs ut i 
tidiga etapper med färdigställandet av bostäder för att inte 
skapa underskott i antal förskoleplatser i kommunen. Att ha 
tillgängliga förskoleplatser i närområdet innebär även att 
området blir attraktivt för barnfamiljer.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Etappbeskrivning
1. Etapp ett syftar till att länka samman den nya stadsdelen med 
befintliga Bjuv genom att ge Östergatan en naturlig förlängning 
in i området. Genom den direkta närheten till centrala Bjuv så 
kommer denna del ha förutsättningar för att kunna innehålla 
och bära en del service vid det nya torget. Bebyggelse i denna 
del kan därför naturligt ges en mer stadsmässig karaktär med 
något högre byggnader. Den första etappen innehåller även 
en av de två förskolor som är en viktig del i att göra området 
attraktivt för barnfamiljer. 

2. Etapp två är den etapp som länkar samman befintlig 
småskalig bebyggelse längs med Norra Vramsvägen med 
ny bebyggelse i samma skala. Denna del är viktig eftersom 
det är den andra tillfarten med bil till Selleberga. Etappen 
innehåller också områdets andra föreslagna förskola i ett 
fint sammanhang med uppvuxen befintlig vegetation. 
Gränsdragningen för etapp två kan förändras för att lösa 
spillvattenledningarna på de sätt som kommer visa sig lämpligt.

3. Etapp tre hanterar mötet med landskapet och Söderåsen. 
Denna deletapp kan realiseras genom att ytterligare bygga 
vidare på den första etappen och på Östergatans utsida 
– i mötet med landskapet tillskapas en stadsdel med 
bostadsbebyggelse i ett sammanhang med landskapet och 
fantastiska panoramavyer över Söderåsen. Karaktär på 
bebyggelse i denna del kan med fördel vara präglad av mötet 

med landskapet, såväl i material, men även i gestaltning av 
bebyggelse, där man tar tillvara på det fina utsiktsläget och 
direktkontakten med naturen och landskapet. 

4. Denna deletapp syftar till att knyta samman etapp 1 och 3. 
Bebyggelse knyter an till serviceboende och förskola invid 
torget i etapp ett. I etapp fyra möts bebyggelse av lite större 
kvarter som innehåller en blandning av flerbostadshus och 
radhus. Dessa kvarter kommer genom sin centrala placering 
i området och genom sin blandning av bebyggelse på ett fint 
sätt kunna hantera mötet mellan de olika bebyggelsetyper 
som förekommer inom området i stort. Deletapp innehåller ett 
föreslaget läge för en skola placerad så att dess skolgård/uteyta 
ligger i ett av de inre övergripande grön-blå parkstråken. 

5. I etapp fem länkas etapp ett och fyra samman och Selleberga 
knyts genom denna etapp än starkare till befintliga Bjuv och till 
banvallen som rörelsestråk.

6. Etapp sex, den avslutade etappen innehåller resterande delar 
av området. Denna del innehåller både en del flerbostadshus 
ut mot områdets huvudgata, men syftar också till att länka 
samman med befintliga äldre bebyggelse. Etapp sex innehåller 
den gamla verkstaden som föreslås bevaras i ett sammanhang 
med en liten platsbildning som kan laddas med aktiviteter. 
Gränserna för etappen kan komma att justeras efter behoven i 
etapp två.
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365. NULÄGE

Selleberga ligger i den östra delen av Bjuvs tätort och består 
idag till största del av odlingsmark, några lagerbyggnader och 
ett fåtal privata bostäder. Marken ägs idag av Bjuvs kommun 
och förvärvades från Findus 2018. Av de 116 hektar som kallas 
Selleberga planeras det idag för cirka 33 hektar av området.

Området som kommer att ingå i planprogrammet är 
långsträckt i nordväst - sydostlig riktning. Programområdet 
angränsar till den gamla banvallen som leder mellan Bjuvs 
station och Findus anläggning sydöst om Bjuvs tätort. I söder/
sydöst ansluter befintlig bebyggelse i nuvarande Selleberga, 
området som ibland kallas för Selleberga trädgårdsstad. 
Här finns ett 40-tal bostäder som uppfördes av Findus som 
tjänste- och arbetarbostäder, röda tegelvillor och gula trähus. 
I söder/sydväst om planområdet bakom banvallen ligger 
kedjehus i gult tegel från 50-talet, och Lindalléns gruvhus 
i gul puts från 1900-talets början. Varagårdsskolan åk F-9, 
två förskolor och flerfamiljshusen i gult och rött tegel från 
1950-talet gränsar även till området. Ett mindre område 
för industri, lagerverksamhet samt Höganäs Borgestads 
mark som är Bjuvs gamla gruvbrytningsområde gränsar 
i norr till programområdet. Sellebergavägen avgränsar 
programområdet mot öster och nordöst. Andra sidan om 
Sellebergavägen ligger två villor, Findus försöksodling med 
ett antal befintliga byggnader och växthus samt Findus gamla 
samlingsbyggnader.

Inom programområdet är den största delen idag odlingsmark.
På grund av den stora arealen av åkermark med stora fält 
är den största delen av området svåråtkomligt. Då marken 
tidigare varit i privat ägo har hela området varit avskärmat 
för allmänheten, vilket gjort att det inte funnits så många 
möjligheter att röra sig genom eller förbi området. Idag finns 
det större möjligheter att använda området för allmänheten 
då kommunen äger marken.  Då området idag även har en del 
aktiviteter och event blir rörelserna inom och till området fler 
och fler.
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I Bjuvs tätort bor det idag cirka 7500 personer. De flesta av 
dessa lever i enfamiljshus som villor och radhus. Endast några 
få områden finns för flerbostadsbebyggelse och dessa är 
koncentrerade längs Storgatan. Likaså är samhällsfunktionerna 
också till största delen samlade längs Norra Storgatan/
Södra Storgatan och Mejerigatan mot järnvägsstationen. 
Idrottsfunktioner och skolor är något mer spridda över Bjuvs 
samhälle. I utkanterna av tätorten samlas verksamheter och 
industrilokaler. I området närmast Selleberga finns både 
skola, förskola och äldrevård samt bebyggelse med både 
flerfamiljshus och enfamiljshus.

Villa / Radhus

Flerbostadshus

Samhällsfunktioner

Industri / Verksamhet

Typologier

Överst Lindallén,
Varagårdsskolan, Ringtorget i 

rött och gult tegel nederst.
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Annan serviceverksamhet
Byggverksamhet
Fastighetsverksamhet
Finans- och försäkringsver...
Handel; reperation av moto...
Hotell- och restaurangverk...
Informations- och kommunik...
Jordbruk, skogsbruk och fi...
Kultur, nöje och fritid
Tillverkning
Transport och magasinering
Utbildning
Uthyrning, fastighetsservice
Vård och omsorg; sociala t...
Vattenförsörjning; avlopps...
Verksamhet inom juridik, e...
Vägar
Byggnader
Tätort

Verksamheter Mötesplatser
Inom tätorten är verksamheterna koncentrerade till området 
runt järnvägsstationen och längs med Norra Storgatan/Södra 
Storgatan. Men det finns även flera olika sorters verksamheter 
utspridda i hela Bjuvs tätort, så även i villakvarteren. 
Verksamhetstyperna skiljer sig väldigt mycket åt och det går 
inte att se att vissa typer av verksamheter är mer framträdande 
i strukturen. Närheten in till Bjuvs centrum och dess utbud 
av service finns inom ett avstånd på cirka 300 meter från 
programområdet längs med Östergatan mot Södra storgatan.

Kyrka

Livsmedelsbutik
Systembolag
Apotek
Restaurang

Förskola
Vuxenutbildning

Gatukök

Pizzeria

Gym
Pizzeria

Livsmedelsbutik

Vårdcentral

Kyrka

Pizzeria

Skola

Skola

Folkets hus / Bibliotek

Gatukök

Restaurang

Förskola
Förskola

Förskola

Konditori
Apotek

Livsmedelsbutik

Restaurang

Bensinmack

Fotbollanläggning

Station
Förskola

Förskola
Förskola

Förskola

Skatepark

Friluftsbad

Tennishall

Förskola

Gruvmuseet

Tennisplaner

Brottarklubb

O�entliga och/el. föreningar

Kommersiella

Förskola

Äldreboende

Kommunhus
Sporthall

Loppis

Hundsport

Familjecentral

Bowlinghall

Pizzeria

Det finns flera typer av mötesplatser i Bjuv, både 
kommersiella och offentliga. De kommersiella är till exempel 
livsmedelsbutiker, restauranger och serviceverksamheter 
som frisör, konditori och apotek. Av de offentliga 
serviceverksamheterna finns äldreboende, familjecentraler, 
kommunhus, bibliotek och förskolor. I Bjuv finns även 
en central park med lekplats, skatebordpark, utegym och 
utomhusbad som lockar till sig flera olika grupper av 
människor. 
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Inom programområdet finns idag bara en väg, Sellebergavägen. 
Den asfalterande vägen knyter an till Norra Vramsvägen i 
sydöst och leder in i området förbi villabebyggelsen i sydväst. 
Vägen övergår till grusväg efter lagerbyggnaderna på den 
sydvästra sidan och fortsätter norrut för att kunna nå till 
åkermarken i den nordvästra delen av området.

Banvallen används idag som ett gångstråk med sten- och 
grusbelagd yta. Det finns flera kopplingar från programområdet 
mot den befintliga bebyggelsen, där banvallen idag ligger 
som en avskärmare. Banvallen leder från Findus gamla 
fabriksområde hela vägen in mot Bjuvs centrum och är en gen 
koppling som underlättar för gående och cyklister. På flera 
platser går det idag att ta sig upp på banvallen från befintligt 
vägnät och från enskilda fastigheter. På ett ställe finns det idag 
även en koppling mellan banvallen och befintlig väg inne på 
Sellebergaområdet.

Det finns två släpp i befintlig bebyggelse i Selleberga 
trädgårdsstad som ger möjlighet att kunna ta sig in i området. 
Idag leder dessa släpp bara rakt ut på åkermarken, vilket gör att 
kopplingarna varken används eller underhålls. Södra Storgatan 
följer parallellt med Selleberga programområde cirka 250 meter 
åt nordost. På så vis finns det starka kopplingar mot Bjuvs 
centrum och Bjuvs station. 

Bjuvs station, som ligger cirka 1 km från Sellebergaområdet 

Stråk och kopplingar

nås snabbast via cykelväg genom banvallen. Tågen trafikerar 
sträckan mellan Helsingborg och Hässleholm/Kristianstad med 
halvtimmestrafik i vardera riktning. Att ta sig in till Helsingborg 
med tåg tar cirka 15 minuter och till Hässleholm cirka 45 
minuter. 

Längs med Södra Storgatan går buss 250 och buss 251. Buss 250 
körs mellan Helsingborg och Ekeby via Bjuv och Billesholm. 
Buss 251 trafikerar sträckan mellan Helsingborg och Billesholm 
via Bjuv. Längs Södra Storgatan finns tre busshållplatser, cirka 
250 meter från området.

Östergatan som knyter an till programområdet övergår i 
korsningen mot Södra Storgatan till Mellersta vägen, som är 
en av tre större vägar in i Bjuv från väg 110. Väg 110 leder via 
Ekeby, Billesholm och Bjuv till Hyllinge, som ansluter till E4. 
Det tar cirka 20 minuter att ta sig med bil från Selleberga till 
Helsingborg central. Väg 107, som ligger ungefär 3 kilometer 
nordväst om området, leder mot Ängelholm som ligger cirka 30 
minuter bort med bil.
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Programområdet består till största del idagav åkermark, men 
även av en del trädrader och buskage. Banvallen som avgränsar 
området mot sydväst används idag som ett rekreationsstråk 
omgärdat av buskar och mindre träd.

I flera lägen finns planterade trädrader som vindskydd för 
odlingarna. Det är framförallt täta rader av poppel, skogsek 
och ask som gav vindskydd åt känsliga grödor som bär 
och grönsaker. Trädraderna av ask och skogsek anses mest 
värdefulla då de är inhemska trädslag, de utgör bra miljöer 
för tillexempel lavar när de kommit upp i ålder och kan ha 
stor betydelse för insekter, fladdermöss och fåglar som lever i 
ihåliga stammar. Trädraderna utgör alléer i ett öppet landskap 
och omfattas av generellt biotopskydd och har påtagligt 
naturvärde. Poppelallérna bedöms ha ett visst naturvärde då de 
inte har samma möjligheter till stamhålighet eller lavpåväxt och 
betraktas som ett exotiskt trädslag. Den södra trädraden i mitten 
av området innehåller en hel del sten som troligtvis samlats där 
när marken brukats. Stenmuren omfattas av biotopskydd. Dessa 
befintliga element är strukturskapande för området och talar 
om vad som funnit på platsen sedan tidigare.

Vege å med dess omkringliggande naturområde ligger 
nordöst om programområdet. Ån rinner i sydöst- nordvästlig 
riktning och har sin början uppe på Söderåsen och sitt utlopp i 
Skälderviken. Ån rinner som i en ravin med stora höjdskillnader 
på båda sidor sluttande ner mot ån. I rekreationsområdet på 

Natur och rekreation

cirka 30 hektar som numera ägs av Bjuvs kommun återfinns 
gamla slåtterängar, lövskogsbårder och ädellövskog. Här finns 
en motionsslinga och strövstigar i varierande terräng. 
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Rekreationsstråk

Vegeå

Poppelallé

Stenmur

Slånridå

Ädellövträd

Trädrad av skogsek

Lövsskogsdunge
Poppelallé

Banvallen

Slånridå

Trädrad av skogsek, ask

Lövsly

Siktstråken ut mot landskapet runtomkring är varierande 
både i topografi och i karaktär. I utblickarna mot Vege å syns 
träd och trädtoppar samt åkermarken på andra sidan ån, med 
stora kraftledningar som går tvärs över vyn. Riktas blicken 
mer söderut, så syns åkermarken i förgrunden och Söderåsen 
bakom kraftledningarna. Längre söderut ses Findus fryslager 
och vattentornet bakom Selleberga trädgårdsstads villor.

Naturen är starkt påverkad av jordbruket och Findus 
verksamhet. All jordbruksmark är näringspåverkad och saknar
naturlig vegetation, bortsett från mellanliggande buskridåer. 
Även sträckan utmed Vege å är påverkad av näring från 
jordbruksmarken, vilket innebär att växtligheten utmed ån 
domineras av ett fåtal allmänna arter.

Värdefull natur enligt naturvärdesinventeringen

Grönstruktur
Öppen mark

Skog

Trädalleér

Motionsslinga

Stigar/vägar
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Landskapet runt Bjuv är till stor del präglat av stora fält 
av jordbruksmark. Det som odlats i närheten av Findus 
anläggning i Bjuv har främst varit ärtor, spenat, persilja, dill och 
morötter. Idag är vall, vete, raps och sockerbetor mer vanliga 
odlingsgrödor. Arealerna runt Bjuv är stora och till stor del 
sammanhängande. 

Inom Sellebergaområdet är ytorna mindre och mer 
svåråtkomliga, vilket beror på att de ligger inkilade mellan 
barriärskapande strukturer som befintlig bebyggelse och 
som de vindskyddande trädraderna. Idag odlas marken 
inom området främst för höstvete och raps. Gräsmarkerna 
domineras av bredbladiga gräs som hundäxing, timotej och 
ängskavle. Gräsmarken utgörs av vallodlingar och enstaka 
inhägnade betesytor. De flesta diken i åkermarkerna är numera 
kulverterade. Rester av gamla stenmurar längs skiftesgränser 
förekommer vid jordsbruksmarken.

Inom programområdet är markens bördighet klassificerad 
till mellan 6 och 7 på en skala mellan 1 och 10 och där 10 
innehar den högsta bördigheten. Den bördigaste marken 
bedöms finnas runt Kastanjegården, den högst belägna 
marken där Findus idag har sina försöksodlingar med både 
växthusodling och frilandsodling. På de 13 hektaren öster om 
programområdet förädlas nya sorters ärtor och andra grönsaker 
för att anpassas till efterfrågan.

Odling och åkermark
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Kulturvärden och arkeologi

Kulturvärden
Inom området finns idag befintliga byggnader som 
tidigare varit en del av Findus verksamhet. Idag inryms 
olika typer av tillfälliga verksamheter i lokalerna så som 
hundsportklubb, loppis, verkstad och lager. Bebyggelsen 
har industrihistoriska värden som berättar om platsens 
koppling till Findus verksamheter i Bjuv. Olika tidsepoker och 
verksamhetsområden återspeglas i arkitekturen och skapar en 
bred pedagogisk bild av hur platsen en gång har använts. Även 
spår av äldre tiders bruk av marken finns kvar i alléformationer, 
stenmurar och i fruktlagret som troligen funnits på platsen före 
Findus etablering i området. 

Genomgående följer bebyggelsen samma stil. Gröna kulörer 
dominerar färgsättningen i detaljer såsom portar, fönster 
och andra byggnadsdetaljer utöver betong. Även den ljust 
gula kulören återfinns både i tegel men också i den högre 
byggnadskroppen i plåt.

Byggnaden som Findus använde som fruktlager har ett 
ladugårdsliknande utseende och är troligen uppförd före 
Findus etablering i området. Byggnaden har en rektangulär 
form uppbyggd i tegel med sadeltak täckt av korrugerad 
eternit och grönmålade vindskivor. Tegelfasaden är uppbyggd 
med valvformade symmetriskt placerade blinderingar där 
vartannat valv är försett med mindre valvformade fönster. 
Tegelfasaden är vitmålad. Gavelrösten är klädda med rödmålad 

locklistpanel som även sträcker sig i en remsa under takfoten 
på långsidorna. De breda portarna på kortsidorna är centrerade 
och har rödmålad träpanel. Valvformade och fyrkantiga 
blinderingar återfinns även på kortsidorna.
 
Lagerbyggnaderna användes tidigare av Findus för 
kycklinguppfödning och är uppbyggda i vitmålad betong. 
Detaljer såsom portar, vindskivor och armaturer är grönmålade. 
Byggnaderna är avlånga rektangulära byggnadskroppar med 
sadeltak sammanbyggda med varandra. Portarna i trä är 
placerade på gavelsidorna.
 
Kontorsbyggnaden är sammankopplad av flera olika 
byggnadskroppar i olika utformning, höjd och färgsättning. 
Den lägre kontorsdelen, uppförd 1960, är en enplansbyggnad 
med flackt tak. Byggnaden skapar en tydlig koppling 
till Findus verksamhet då den är uppförd i samma eller 
liknande gula fasadtegel som den övriga huvudkontors- och 
industribebyggelsen på Findus verksamhetsområde. Den norra 
långsidan är försedd med flera större portar. Den sydvästra 
delen som är sammanbyggd med kontorsbyggnaden har 
en byggnadshöjd på cirka 6-7 meter och är inklädd med 
korrugerad gulmålad plåt. 
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Arkeologi
Inom programområdet finns inga utpekade arkeologiska 
fornlämningar. Då marken varit brukad under lång 
tid tillbaka bedöms eventuella fynd ha försvunnit eller 
plockats bort. Däremot finns det några platser som enligt 
Riksantikvarieämbetet kan innehålla fornlämningar utanför 
området som visar på att bebyggelse funnits sedan lång tid. 
Området kallas Högsåkern, där fynd av flinta har gjorts. Även 
fynd från senare medeltid med glas, tegel och höganäskeramik 
har påträffats i området.

I Länsstyrelsens kulturmiljöprogram lyfts Bjuvs medeltida anor 
fram. Den traditionella bruksmiljön med dess arbetarbostäder, 

sambandet mellan kyrka, prästgård och skola samt Selleberga 
trädgårdsstad är utpekade som värdefulla kulturmiljöer.

Precis söder/sydost om programområdet ligger Selleberga 
trädgårdsstad med ett 40-tal bostäder. Området är planerat 
av Arthur von Schmaalensee och Sven Hermelin för Findus 
för att kunna erbjuda tjänstebostäder och arbetarbostäder. 
Inspirationen för området är hämtad från engelska 
trädgårdsstäder med en samlande park i mitten, organiska 
gator och där husen integrerades i den omgivande terrängen. 
Detta för att naturen hela tiden ska kännas närvarande.

Fruktladan

Lagerbyggnad

Maskinverkstad

Kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader

Fornlämningsområde

Värdefull kulturmiljö

Arkeologi och kulturmiljö
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Tekniska förutsättningar

T.v. Banvallen, 
t.h. Sellebergavägen

Topografi och geotekniska förhållanden
Programområdet är relativt flackt. Detta beror på att många 
delar har brukats och jordmassor har flyttats för att lättast 
kunna odla på. Däremot visar terrängkartor på vissa upphöja 
partier längs med trädrader samt där de tidigare byggnaderna 
stått. Inom området finns endast en svag lutning mot norr. 
Längst norrut i programområdet blir sluttningen skarpare 
för att sedan slutta brant ner mot Vege å utanför området. 
Banvallen ligger även lite högre liksom Höganäs Borgestads 
mark norr om området. Jordarterna består av glacial finlera och 
lerig morän. 

Gruvgångar
En stor del av Bjuvs gruvdrift utgick ifrån Höganäs Borgestads 
mark norr om programområdet. Här fanns nedstigningsschakt 
och lagring av alla massor som schaktades upp. 

WSP gjorde 2017-12-08 en utredning om gruvgångarna 
i kommunen och klassade då detta område som ett 
lågriskområde, klass 1. Här har kol brutits i en nivå på ett större 
djup än 35 meter under markytan. Gruvutredningen har 
konstaterat att inga åtgärder för bostadsbebyggelse behövs. 

Östergatan sett mot 
Selleberga
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Vatten
Det finns idag framdragna dricksvatten- och 
spillvattenledningar till befintliga byggnader inom 
Sellebergaområdet. Dagvattenledningar finns inte inom 
området. Enligt kartorna ovan finns idag ytor inom 
programområdet där dagvattnet samlas. Dessa finns över hela 
området. De avrinningsvägar som går att analysera rinner åt två 
håll, mot Boserupsbäcken åt väster och mot Vege å åt norr.

Grundvatten
Då området främst består av glacial finlera och lerig morän 
talar det för att området har låg infiltration. Enligt utredningen 
Projekterings PM Geoteknik 2020-02-06 ligger grundvattnet på 
en nivå omkring 1,5 - 2 meter under markytan. Provtagningen 
har främst gjorts i den västra delen vilket gör att fler 
provtagningar kan behöva göras för att få en tydligare bild.

I samband med markmiljöprovtagning har det tagits 
grundvattenprover i området. I tre prover påvisades höga 
halter av metallerna nickel och zink och i två av dem fanns 

 

Sida 8 av 39 

 

3.2.2 Grundvattennivåer 

I samband med den geotekniska utredningen placerades 3 grundvattenrör ut och har 
sedan dess lästs av en gång. Utredningen är genomförd för den västra delen av 
utredningsområdet och tyder på att grundvattnet har en nivå omkring 1,5 – 2 m under 
markytan. För att få en korrekt bild för hela området behöver fler rör placeras ut och 
avläsningen behöver ske under längre tid för att bättre kunna beskriva variationen i 
grundvattennivåerna.  

I samband med skruvprovtagningar noterades inget fritt vatten i öppet borrhål. Detta är 
förväntat då jorden huvudsakligen utgörs av täta jordar med en begränsad 
grundvattenströmning. Det innebär att det förekommer begränsad infiltration i området.   

3.3 Avrinning 

Hela området rinner idag ut i Vegeån via olika rinnvägar. Norr om vattendelaren i figur 6 
rinner dagvattnet via ytan och direkt ner i ån. Söder om vattendelaren rinner dagvattnet 
istället ner i till ett instängt område i utredningsområdet västra del. Området förväntas 
ha ett åkerdräneringssystem som leder vattnet till Vege å men då ytlig avrinning sker från 
området leds dagvattnet till det befintliga dagvattennätet och västerut mot 
Tibbarpsbäcken och därifrån ut i Vegeån. 

 
Figur 6. Befintlig avrinning inom utredningsområdet. 

3.4 Markavvattningsföretag 

Markavvattningsföretag är gemensamhetsförläggningar enligt anläggningslagen och är en 
vanlig företeelse i Sverige där bönder under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal dikade ut 
stora ytor för att odla upp kärr, mosse eller annan vattendränkt mark. Företaget måste 
omprövas eller avvecklas om flöden till företaget avleds eller förändras. (Länsstyrelsen, 
2017) 

Vegeån

Karta med avrinningsvägar, AFRY
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3.6 Skyfallskartering 

En skyfallskartering har gjorts i modelleringsprogrammet Mike 21. Befintliga höjder har 
justerats med befintliga byggnader och infiltration har ställts in utifrån jordartskartan, 
befintliga tak, vägar och grönytor.  

Resultatet presenteras i figur 10 där det framgår att vattnet rör sig i två tydliga stråk. 
Stråket i norr rör sig norrut mot Vegeån. Längs med stråket finns det ett antal lågpunkter 
där vatten blir stående. Det södra stråket rör sig mot den västra utkanten av 
utredningsområdet där det ställer sig i lågpunkter. Det finns även ett antal lågpunkter på 
vägen dit. Det finns även en lågpunkt mittemellan stråken (markerat med A i figur 10). 
Denna lågpunkt spiller ut till båda stråken. 

 
Figur 10. Skyfallskartering för befintlig situation vid ett 100-årsregn. Visar maximalt vattendjup. Pilarna visar hur vattnet rör 
sig i två tydliga stråk. 

Resultatet ifrån figuren ovan har använts som grund för omarbetningen och 
utformningen utav strukturplanen. Tydligt är att området har två lågstråk som bör 
bevaras samt att en åtgärd behövs för att säkerställa att det västra området inte får 
problematik med stående vatten.  

A 

Skyfallskartering för befintlig situation vid ett 100-årsregn. Visar maximalt vattendjup. Pilarna 
visar hur vattnet rör sig i två tydliga stråk, AFRY
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bekämpningsmedel. I ett grundvattenprov påvisades halter av 
2,6-Diklorbenzamid, BAM, som överstiger Naturvårdsverkets 
riktvärde för enskilda pesticider i grundvatten. Grundvattnet 
bör inte användas för dricksvatten eller bevattning.

Föroreningar
Inför markköpet gjordes en övergripande provtagning av 
föroreningar i området, Miljöteknisk markundersökning 
2017-05-19 samt flera kompletterande undersökningar. 
Utredningarna visade föroreningar i de ytliga jordlagren 
i form av metaller (bly, kadmium och zink), PAH och 
bekämpningsmedel (DDD, DDE och DDT) överstigande 
Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning, KM. 

En kompletterande miljöteknisk markundersökning gjordes 
2020-02-06 som även då påvisade förhöjda halter av metaller, 
PAH och pesticider. I ett par punkter påvisades halter i jord 
av bly, kadmium och krom överstigande Naturvårdsverkets 
angivna halter för mindre än ringa risk, MRR. Föroreningen 
av metaller och PAH, i halter över Naturvårdsverkets generella 
riktvärde för KM, har påträffats i en provtagningspunkt, 
på nivån 0-0,3 meter och 0,3-0,5 meter. Föroreningen 
bedöms vara bunden till de avvikande fyllnadsmassorna 
som påträffades i provtagningspunkten. Större delen av 
provresultaten visar på mycket låga halter, under riktvärde för 
KM.

/

/Provtagningspunkter för markmiljöundersökning genomförd under 2020 av AFRY.
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Deponi
Cirka 100 meter söder om Vege å ligger Findus nedlagda 
deponi. Deponin består av jordmassor, organiskt material och 
rivningsmaterial från byggnader inom området. Idag finns 
ett kontrollprogram för deponin med årlig rapportering till 
Länsstyrelsen.

Röd ring visar deponins placering i området.
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6. MILJÖKONSEKVENSER

inom området är idag på mellan 2,3 och 8,6 hektar, vilket 
räknas som små odlingsarealer. I genomsnitt brukar ett 
jordbruksföretag i Sverige 44 hektar åkermark (Jordbruksverket 
2018).

För att tillgodose behovet av bostäder i Bjuvs tätort krävs det 
både en förtätning inom tätorten och att odlingsmark tas i 
anspråk. Förtätning är en viktig del av Bjuvs utvecklingsstrategi, 
men det innebär också att grönytor och rekreationsytor 
riskerar att tas i anspråk. Dessa bidrar bland annat till den 
gröna infrastrukturen och möjliggör för ekosystemtjänster 
och ökat välbefinnande i samhället. Med den utveckling Bjuvs 
kommun står inför krävs därför att viss tätortsnära odlingsmark 
tas i anspråk för bebyggelse. Det är då viktigt att denna nya 
bebyggelse tar hänsyn till de ekologiska värdena i området och 
att området utvecklas på ett resurseffektivt sätt.

Väsentligt samhällsintresse
Bostadsbebyggelse räknas som ett väsentligt samhällsintresse 
och om behovet inte kan tillgodoses på andra platser får 
brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk enligt miljöbalkens 
3 kap 4§. Selleberga har med sin direkta koppling till 
befintlig infrastruktur för både gång, cykel, kollektivtrafik 
och biltrafik till centrum med service och till lokala och 
regionala kommunikationer ett bra utgångsläge. Dessa 
förutsättningar har få andra områden i Bjuvs tätort, vilket gör 
att Sellebergaområdet är ett utvecklingsområde som kräver 

Området kring Findus försöksodlingar har sedan lång tid 
tillbaka använts som samlingsplats för sport och rekreation 
varför det finns en tradition av att vistas i och nyttja området. 
Området är till stor del alltså redan påverkat av mänsklig 
aktivitet. Under provtagningarna för föroreningar påvisades 
det att ett antal punkter hade förhöjda halter av metaller, 
PAH och bekämpningsmedel. Likaså påvisades att Vege 
å var näringspåverkad från jordbruksmarken. Genom en 
minskad avrinning från jordbruksmarken, dels då massor 
med föroreningar schaktas bort och dels då dagvatten tas 
omhand i fördröjande system, skapas positiva konsekvenser för 
vattenmiljön i Vege å.

Lokalisering
Området runt Bjuvs tätort utgörs genomgående av 
odlingsmark. Marken har klassning mellan 6-8 på en 
10-gradig skala. Den mest bördiga marken runt Bjuv ligger 
väster/ söder om väg 110 med en klassning på 8 av 10. Inne på 
Sellebergaområdet är marken klassad till 6-7 av 10 och har alltså 
också hög kvalitet. Marken som är utpekad att tas i anspråk för 
ny bebyggelse i Selleberga är idag redan berörd av flera olika 
aspekter. Jordbruksmarken ligger insprängd mellan Bjuvs tätort 
och Vege å. Då marken sedan tidigare använts för fruktodling 
finns flera läplanteringar som delar in åkermarken i mindre 
enheter. Likaså finns det ett antal byggnader och massor från 
två rivna byggnader där marken inte brukas idag som också 
begränsar framkomligheten och ytarealerna. Odlingsytorna 

Jordbruksmark
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förhållandevis få nya resurser, påverkar naturmiljön minimalt 
och som ligger i ett utmärkt läge i förhållande till viktiga 
samhällsfunktioner.

Mångfunktionalitet och stadsranden
Idag har många tätorter och städer en tydlig gräns 
mellan bebyggelsen och odlingslandskapet. Men flera 
forskningsrapporter lyfter fram vikten av att hitta en övergång 
mellan stad och landsbygd. Genom att skapa en sådan zon ökas 
förståelsen för jordbruksmarkens värde, förståelsen för varifrån 
maten kommer, ökat välbefinnande för människor genom att 
vistas i naturen och ett möjliggörande för artliv. Istället för att 
tala om en förtätning av bostäder i Selleberga skulle förtätning 
kunna användas för stadsrandens alla olika funktioner. Att 
förtäta stadsranden med funktioner, inte bara bebyggelse, 
skulle leda till en mer mångfunktionell och hållbar stadsrand.

Trädgårdsstadens idéer om att ha nära ut till landet och 
en stark koppling till landsbygden kan ses som värdefulla 
utgångspunkter för planeringen av framtida stadsränder. Detta 
för att göra stadsränderna mer mångfunktionella. På så vis 
knyts städerna tätare ihop med landsbygden och människor får 
möjlighet att lättare hämta rekreation i vardagen. 

Genom att planera för nyttjande av marken på detta sätt med 
en mångfunktionell stadsrand i mötet med odlingslandskapet 
kan både jordbruksmarkens värde stärkas och marken nyttjas 

på ett effektivare och bättre sätt. All yta behöver inte vara 
bebyggd och förtätad, utan ytan kan ha flera andra funktioner 
som behövs för att skapa en hållbar samhällsstruktur. Den 
ianspråktagna marken kan på så vis få fler kvaliteteter och 
funktioner. 

Föroreningar
Föroreningarna som påträffats inom området kommer att 
saneras genom bortschaktning av massor. Genom att åtgärder 
vidtas inom programområdet för de punkter där halter 
överstigande KM påträffats leder åtgärden till att risken för 
spridning av förorening till bland annat Vege å minskar.
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Naturvårdsområdet rör Söderåsen och dess södersluttning i 
Bjuvs kommun. I översiktsplanen för Bjuvs kommun menas 
det att naturvårdsområdet är felaktig kantlinje och att den 
egentligen ska gå längs med Söderåsbanan där Söderåsens 
sluttningar övergår i odlingsmark och betesmark. Därav 
påverkas inte riksintresset för naturvård planeringen av 
Selleberga. Ianspråktagandet av en liten del av området för 
riksintresset för bebyggelse bedöms inte påtagligt skada natur- 
och kulturmiljön.

Karta naturvårdsverket

Riksintresset är upprättat för att värna om åsarna Bensige och 
Gillastigs fälad-Härsnäs-Jällabjär som är två representativa 
odlingslandskap i skogsbygd, samt utvalda fäladsmarker och 
Tranerödsmosse. Riksintresset värnar även om vattendragen 
i de stora ravinerna som är förhållandevis opåverkade. 
Enligt ansvarig myndighet för riksintresset naturvård, 
Naturvårdsverket, sträcker sig området längs med Skånebanan 
ner till dit Bjuvs tätort börjar för att sedan korsa den mark som 
kallas markreserven i området. För området utpekat inom 
planprogrammet berörs bara delen som är markerat i rött.

Riksintresse naturvård
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När Selleberga är utbyggt i full skala kommer även biltrafiken 
att öka, om beräkning sker efter dagens bilanvändande med 
uppräkning enligt Trafikverkets basprognosmodeller. Dock 
finns det även möjligheter för att andra transportmedel 
kommer att ta större plats i vardagen och i stadsstrukturen. Det 
kan påverka antalen bilrörelser liksom även bullernivåerna som 
följer av det. Då området ligger i ett bra läge för kollektivtrafik 
kan även den spela en viktig roll för framtida mobilitetsrörelser. 
För att underlätta detta är området planerat för gena och 
effektiva vägar för gång- och cykeltrafik framför biltrafik. 

Östergatan, som Sellebergas huvudgata kommer att ansluta 
mot, och korsningen mellan Östergatan och Södra Storgatan 
kommer att behöva ses över i utformningen för att möta 
behovet av en annan typ av trafik och ett annat typ av 
trafikflöde. Östergatan kommer att behöva breddas och 
befintliga parkeringsplatser kommer att behöva omstruktureras. 

Bullernivåerna i området kommer variera beroende på 
vägstruktur och vart faktiska rörelser kommer att uppstå. 
Men då huvudgatan är planerad för en större mängd bilar än 
intilliggande gator är även bebyggelsen anpassad för att ligga 
inom gällande bullerriktvärden.

 Page 18/28 

 

Trafikutredning Selleberga 

Tabell 9. Trafikprognos för det omkringliggande vägnätet år 2050. 

Väg/gata Trafik ÅDT 
Nuläge (år) 

Trafik ÅDT 2050, 
exkl. Selleberga 

Trafik ÅDT 2050, 
inkl. Selleberga 

Östergatan 950 f/d (2019) 1 450 f/d 2 850 f/d 

S Storgatan V 5 300 f/d (2019) 8 150 f/d 8 750 f/d 

S Storgatan mellan 
Östergatan och Norra 
Vramsvägen  

4 850 f/d (2019) 7 450 f/d 7 700 f/d 

Mellersta vägen 2 700 f/d (2019) 4 150 f/d 4 850 f/d 

Norra Vramsvägen 750 f/d (2017) 1 150 f/d 1 350 f/d 

Billesholmsvägen* 4 700 f/d (2019) 7 250 f/d 7 550 f/d 

Kyrkvägen* 500 f/d (2019) 750 f/d 750 f/d 

*Trafiken på dessa vägar är uppskattade för nuläge med 2019 som utgångspunkt och sedan 
uppräknade enligt samma metod som för övriga vägar. 

 

Figur 12. Trafikflöden år 2050, inklusive alstrad trafik till och från det färdigutbyggda och 
inflyttade Selleberga. Bakgrundskarta: Google Maps. 

4.4 Trafikflöden i korsningspunkterna år 2050 
Med utgångspunkt i den beräknade trafikalstringen, den uppskattade fördelningen av 
trafiken och uppräkningen av nulägets trafikflöden har en modell för trafiken i de två 
kritiska korsningspunkterna tagits fram. I tabell 10 och 11 redovisas antalet svängande 
fordon (ÅDT) i de två korsningspunkterna. 

Trafikflöden år 2050, inklusive alstrad trafik till och från det färdigutbyggda och inflyttade 
Selleberga, karta AFRY.

Trafik och Buller
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Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivningen är inriktad på de 
miljökonsekvenser som bedöms vara av störst betydelse. 
Tyngdpunkten har legat på att beskriva planförslagets 
betydande miljöpåverkan på riksintresse, markmiljö, 
vattenmiljö, transporter och jordbruksmark. 

Planprogrammets genomförande innebär att jordbruksmark 
irreversibelt tas i anspråk vilket bedöms vara den enskilt största 
negativa miljöeffekten. Även natur- och vattenmiljöerna 
kommer att påverkas negativt i samband med exploatering.
Planprogrammet kan dock även innebära en positiv 
påverkan på Vege å genom minskad avrinning av bland 
annat näringsämnen från jordbruksmarken. I avvägning 
mellan allmänna intressen anses marken dock behövas för att 
tillgodose behovet av bostadsförsörjning i anslutning till Bjuvs 
tätort.

Allmänhetens möjligheter till motion, rekreation och 
naturupplevelser i vattennära kontakt stärks i och med 
programförslaget. Rekreationsområdet vid Vege å blir 
bostadsnära för dem som bosätter sig i det nu planerade 
området, men kan även upplevas som mer tillgängligt för 
övriga Bjuvbor när gång- och cykelvägar genom området står 
färdiga. Även parkeringsmöjligheterna kan öka, vilket främjar 
tillgängligheten främst för dem som inte bor i närheten.

Transporterna risker att öka som en konsekvens av 

planprogrammets genomförande. Den största ökningen 
förväntas dock ske i områdets utkanter. Då planprogrammets 
intention är att områdets utformning ska gynna resor med 
kollektivtrafik, med cykel och till fots, finns möjlighet att Bjuv 
som helhet påverkas transportmässigt positivt.

Området bedöms kunna utvecklas på ett sådant sätt att 
flera andra miljöaspekter på sikt kan påverkas positivt. 
Planprogrammets intentioner om blandad bebyggelse 
med såväl flerbostadshus som enskilda bostäder bidrar till 
en attraktiv bostadsmiljö för människor i alla skeden av 
livet och genom planprogrammets genomförande stärks 
områdets kvaliteter med avseende på tillgänglighet och 
rekreationsmöjligheter. 
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Samlad konsekvensbedömning där nollalternativet jämförs mot planförslaget med stöd av 
bedömningsgrunderna, underlag AFRY. 
Rött = stor negativ konsekvens
Orange = måttlig negativ konsekvens
Gul = liten negativ konsekvens
Grön = ingen eller positiv konsekvens
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7. GENOMFÖRANDE

Detaljplan och bygglov 
I den fortsatta processen med Sellebergaområdet kommer 
flera olika detaljplaner tas fram. Olika områden har olika 
förutsättningar och olika exploateringfrågor behöver lösas. 
Vilket tillsammans med tidsaspekten påverkar möjligheten till 
utbyggnad. Kommunen gör i planprogrammet bedömningen 
att området kan komma att delas upp i 6 olika detaljplaner. 
Antal detaljplaner och dess avgränsning kan komma att 
förändras efter hand.

För att planprogrammets intentioner inte ska riskeras att tappas 
bort i samband med en etappvis utbyggnad, är det viktigt
att varje exploatering bidrar till genomförandet av 
planprogrammet i sin helhet. 

För att lösa dagvattenhanteringen inom området kommer flera 
dagvattenanläggningar för fördröjning att krävas. Det är viktigt 
att dagvattenfrågan är löst innan den aktuella detaljplanen 
antas då detta är en förutsättning för genomförandet av 
detaljplanen. En utbyggnad av förskolan liksom större delen 
av bebyggelsen förutsätter att dagvattendammen i den norra 
delen anläggs. Detta föreslås göras i etapp 1.

Frågor för fortsatt utredning
Inför detaljplanering, projektering och utbyggnad av området 
behöver flera olika utredningar göras, däribland:

• Utredning av korsningen mellan Södra storgatan - Mellersta 
vägen/Östergatan

• Vidare geoteknisk utredning med tillhörande 
föroreningsprovtagning

• Placering av transformatorstationer och elförsörjning

Fortsatt arbete

Fastighetsrättsliga frågor

Idag består hela programområdet, ytterligare mark för 
markreserv och rekreationsområde av samma fastighet, 
Selleberga 17:1. Programförslaget innebär att all mark behöver 
fastighetsindelas efter detaljplaneförslaget. Då Bjuvs kommun 
äger all mark inom programområdet kommer inga markköp 
behöva genomföras för allmänna anläggningar. 

Huvuddelen av det nya gatunätet ska läggas ut som 
allmän plats. Delar av kvartersgatorna kan komma att bli 
samfälligheter. Kommunen kommer att vara huvudman över 
övrig allmänplatsmark i området.

Ett antal avtalservitut som finns inom området kommer att 
behöva utredas för att veta om de kan släckas eller om de ska 
vara kvar.
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Utbyggnaden av Sellebergaområdet medför investerings-, 
anläggnings- och driftskostnader för kommunen kopplade 
till utbyggnaden av infrastrukturen och den allmänna 
platsmarken. Till exempel gator, gång- och cykelvägar, 
vatten-, avlopps- och dagvattensystem, gestaltning av torg 
och parker, ny plats för lek och aktivitetsområden, förskola och 
skolområden. 

Utbyggnaden av el-, tele, fiber- och fjärrvärmenäten innebär 
investeringskostnader för nätägarna inom området, som i sin 
tur kan ta ut avgifter för anslutningar och användning av
brukarna.

Parkeringsanläggningar kommer att behöva placeras inom 
kvartersmark, antingen under mark eller med överbyggt 
bjälklag. Fastighetsägaren ansvarar för egen parkering.

Gator och trafik
Ett nytt gatunät ska anläggas inom området och anslutas 
till befintliga Östergatan och Sellebergavägen. Gatorna 
behöver projekteras för rätt dimension och lutning för att 
VA-ledningarna ska kunna läggas i gatan. I förlängningen 
kommer även Östergatan att behöva breddas och byggas om, 
samt att utformningen av korsning mellan Södra Storgatan 

Ekonomiska frågor

Tekniska frågor

- Mellersta vägen/Östergatan ses över för att kunna hantera 
trafikmängderna samt överfarter för gång- och cykeltrafikanter.

Vatten, avlopp och dagvatten
Området kommer att ligga inom verksamhetsområde för 
vatten, spillvatten och dagvatten. Inom programområdet löses 
försörjningen av kommunalt vatten och spillvatten genom att 
koppla på befintligt nät.

En VA-utredning inkluderat dagvatten finns över hela området. 
Området massbalanseras för att kunna anlägga ett system med 
självfallsledningar för spillvatten. Dock behövs en pumpstation 
för att få spillvattnet i rätt riktning i den norra delen av området. 

Föroreningar
Eventuella föroreningar ska behandlas genom att avgränsas 
och schaktas bort.

Uppvärmning och el
Läget för erforderliga nätstationer kommer att utredas vid
framtagande av detaljplan.

Avfallshantering
Avfallshantering skall möjliggöras genom miljöhus eller med 
avfallstömning vid gatan. Gatorna måste anpassas i bredd 
för att möjliggöra för tömningsfordon. Anpassningen för 
tömningsfordon utreds vid framtagande av detaljplanerna.




