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2020-02-19

PL-2015-24

Samhällsbyggnadsnämnden

Begäran om att avsluta arbetet med
planprogrammet för Västra
Verksamhetsområdet
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
1. Avbryta det fortsatta planprogramsarbetet för Västra Verksamhetsområdet

Sammanfattning
En rad faktorer har bidragit till att samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det
inte längre finns något behov av ett planprogram för Västra Verksamhetsområdet.
Nya beslut har tagits och nya projekt har påbörjats under tiden som arbetet med
planprogrammet har varit pausat. I de projekten ingår stora delat av syftet med
planprogrammet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
E-post samhallsbyggnad@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr 212000-1199
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Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-06-09 § 136 att godkänna
projektbeskrivning för planprogram Västra Verksamhetsområdet (2015-05-28) med
föreslagen budget och översända ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-07 § 233 att anslå driftbudget för utredningar
och personalkostnader i samband med arbetet för planprogrammet.
Målet med planprogrammet var att skapa en tydlig målbild för Västra
Verksamhetsområdets utveckling som sedan skulle ligga till grund för kommande
planering och exploatering inom området.
Programområdet är beläget kring Hedvägens förlängning som utgör en av två
västliga infarter till Trelleborgs stad. Hedvägens förlängning färdigställdes 2012
och med den nya västliga infarten till staden satte Västra Verksamhetsområdet i ett
nytt sammanhang.
Den fördjupade översiktsplanen för Trelleborg stad 2025 anger en östlig
fortsättning på Västra Ringvägen vilket kommer innebära en omfördelning av
trafiken som angör staden västerifrån. Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-29 §
25 att fortsatt arbete kring den nya ringvägen ska utgå från ett östligt
infartsalternativ till det nya hamnområdet och Business center. Men projektet för
den nya östliga ringvägen hanterar endast sträckan från rondellen vid väg 108 till
en ny östlig infart till Trelleborgs hamn. Dock kommer trafiken att gå via en längre
sträcka – via planprogramsområdet, från Maglarps rondellen till Östra
Verksamhetsområdet/Trelleborgs hamn.
Hur den nya ringvägen påverkar verksamheter intill Hedvägen behövde därför
utredas. Effekten av den nya ringvägens påverkan gentemot framtagna utredningars
intentioner ansåg man krocka - vilket gjorde det svårt att ta fram vilken karaktär
Västra Verksamhetsområdet skulle ha i framtiden. Därför beslutade projektets
styrgrupp att pausa planprogrammet för Västra Verksamhetsområdet tills man har
tagit fram en trafikplan som beskriver hur trafiken ska planeras i kommunen. När
man har den helheten kan man få en bättre bild om hur den nya ringvägen kan
påverka planeringen längst med Hedvägen. En ”halvtidsrapport” togs fram som
underlag till beslutet om att pausa arbetet med planprogrammet. I den
sammanfattas de framtagna utredningarna och vad som kan utvecklas och/eller
iordningställas i området utan ett godkänt planprogram samt vad som behöver
invänta ett planprogram.
Planprogram – halvtidsrapport
En halvtidsrapport togs fram som underlag till beslutet om att pausa
planprogrammet. Halvtidsrapporten är en sammanfattning av det arbete och de
utredningar som fram till år 2017 tagits fram. De utredningar som tagits fram är
kopplat till planprogrammets syfte som ska ange förutsättningar, mål och riktlinjer
för utvecklingen av den fysiska miljön inom området. Ett utdrag från
halvtidsrapporten finns nedan som presenterar vilka åtgärder som kan realiseras
innan ett planprogram färdigställs och vad som behöver invänta ett planprogram.
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Utdrag från ”Planprogram – halvtidsrapporten” som beskriver vilka åtgärder som kan
realiseras innan ett planprogram färdigställs och vad som behöver invänta ett
planprogram.

Beslutsunderlag
- Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2017-10-25 § 259
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-25
- Planprogram - halvtidsrapport, 2017-10-25 (bilaga till tjänsteskrivelse
2017-10-25)
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse (denna skrivelse)

Förvaltningens bedömning
En rad faktorer har bidragit till att samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det
inte längre finns något behov av ett planprogram för Västra Verksamhetsområdet.
Nya beslut har tagits och nya projekt har påbörjats under tiden som arbetet med
planprogrammet har varit pausat. I de projekten ingår stora delat av syftet med
planprogrammet.

