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1. BAS OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER  

 

Se pärmbladet. 

 

Området för detaljplaneändringen ligger i Sjundeå kommuncentrum runt Sjundeåvägen. 
I norr avgränsas området av Parkstigen och Skolvägen, i väst av Aleksis Kivis väg och 
idrottsparken, i söder av f.d. hälsocentralens område (kvarter 58) och i öst av Ringvägen. 
Detaljplaneändringen gäller: kvarteren 65, 66, 40, 58 samt delar av parken vid Skolstigen.  

 
Bild: Planeringsområdets läge. (Karta: Lantmäteriverket 2018)    

Planens namn och syfte 
Planens namn:    Sjundeå Campus detaljplaneändring, fas 1 

Huvudsyfte:    Möjliggöra förstorandet av skolcampuset, anvisa tillräckliga 
områdesreservationer för offentlig service, säkerställa mu-
seiområdets skyddsvärden samt undersöka en för området 
adekvat trafiklösning. 

Planområdets yta:  ca. 9,0 ha 

Byggnadsrätt: 25 992 m² -vy 

Planändringen gäller: den 14.6.2019 daterade planförslagskartan 

 
 
 
 
Pärmbilden: Ortografisk bild. Lantmäteriverkets filtjänst för avgiftsfria data.   
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1. Program för deltagande och bedömning 

2. Detaljplanekarta 

3. Planbestämmelser 

4. Illustration 

5. Trafikutredning angående den skjutsande trafiken (Sitowise Ab) 

6. Detaljplanens uppföljningsblankett (Fylls i vid godkännandet)  

 

• Nylands landskapsplan (fastställd 2006) samt följande etapplandskapsplaner 

för Nyland: 

o faktorer som medför miljöolägenheter, fastställd 2010 

o förtätning av områdes- och samhällsstrukturen, fastställd 2014 

o vattenreningsverket i Blombacken, fastställd 2014 

o hållbart, konkurrenskraftigt och välmående Nyland, fastställd 2017 

• Utredningar för Nylandsplanen 2050 

• Delgeneralplan för Sjundeå centrum (godkänd 1993) 

• Granskning av tätorts- och landskapsbilden, Tengbom Ab, 2018 

• Sjundeå Campus detaljplaneändring, Trafikgranskning, Destia Ab, expertser-

vice 2.4.2019 

• Campus, Sjundeå. Bullerutredning för detaljplaneområdet, Destia Ab 2019 

• Sammandrag av utkastskedets utlåtanden samt planläggarens bemötanden 
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2. SAMMANDRAG 

 

Uppgörandet av detaljplanen har inletts på kommunens initiativ. Tekniska nämnden har 
behandlat anhängiggörandet 16.1.2018 § 6 samt planen för deltagande och bedömning 
12.3.2019 § 36.  

Den tekniska nämnden behandlade planutkastet 9.4.2019 § 51. Utkastet var framlagt 
26.4.2019 – 27.5.2019. Angående utkastet inlämnades 9 utlåtanden och 5 åsikter. 

Med utlåtanden som grund granskades planutkastet enligt följande: Området för flervå-
ningshus i planområdets sydöstra del avskildes till en enskild Campus fas 2 detaljplan och 
lämnades i sin helhet utanför planen. Till detaljplanen fogades bestämmelser för styran-
det av byggandet och bestämmelsen angående dagvattnen preciserades och grundkartan 
uppdaterades. Uttrycket ”allmän väg” i bestämmelsen för LT-området ändrades till 
”landsväg” och kvarterets 40 byggnadsytor minskades så att de skulle ligga längre ifrån 
landsvägen. Området och miljön kring Fanjunkars markerades med skyddsbeteckningen 
(YM/s).  Dessutom markerades Sjundeåvägen, Fanjunkarsvägen och Charlotta Lönnqvists 
väg som historiska vägdragningar och Fanjunkarsvägens område preciserades i enlighet 
med den befintliga vägdragningen. Åsikterna berörde flervåningshusområdet i kvarteret 
58 som skiljs åt till en skild detaljplan för Campus fas 2. Åsikterna som berör området 
beaktas senare i samband med planförslaget för fas 2. De övriga anmärkningarna gällde i 
huvudsak den skjutsande trafiken och parkeringen vilka undersöktes närmare i förslags-
skedets trafikundersökning (Sitowise Ab). Möjligheten för utbyggnad av daghemmet 
Jukola möjliggjordes med höjandet av byggnadsrätten och utvidgandet av byggnadsytan.  

Planens utredningar kompletterades med en bullerutredning (Destia Ab) samt med en 
granskning av skolans skjutstrafik och parkering (Sitowise Ab). På grund av bullerutred-
ningen tillfogades en bestämmelse angående placeringen av vistelse- och lekområden ut-
omhus samt en bestämmelse angående balkongers inglasning. Med hänvisning till gransk-
ningen av skolans skjutstrafik (Sitowise Ab) kommer man att reservera bilplatser för sko-
lans parkering på idrottsparkens område. Busshållplatsernas läge längs Sjundeåvägen pre-
ciseras så att den östra hållplatsen är möjligast nära undergången.  

På basen av den från planutkastet erhållna feedbacken bereds ett planförslag vilket fram-
läggs till påseende för växelverkan under 30 dagars tid. Myndigheterna ombes om utlå-
tanden angående planutkastet. De delaktiga har rätt att göra anmärkning angående plan-
förslaget. Anmärkningen bör tillställas kommunen före tiden för planförslagets offentliga 
påseende går ut. Kommunen ger grundade genmälen till anmärkningarna 

På basen av den från planförslaget erhållna feedbacken och kommunens härav dragna 
slutsatser görs små korrigeringar i planförslaget. Om planförslaget väsentligt förändras ef-
ter att det varit till påseende bör det framläggas på nytt till påseende som förslag. Fram-
läggande till påseende på nytt är dock inte nödvändigt om ändringen gäller enbart privat 
fördel och de berörda delaktiga hörs separat. 

Man strävar till att planen lämnas in till Sjundeå kommunfullmäktige för godkännande på 
hösten 2019. Angående godkännandet av planen kungörs enligt praxis för kommunens 
övriga kommunala kungörelser. Angående beslutet om godkännande kan ändring sökas 
genom besvär till Helsingfors förvaltningsdomstol och vidare till Högsta 
förvaltningsdomstolen. 



6(27)  SJUNDEÅ CAMPUS DETALJPLANEÄNDRING, FAS 1 

   
 14.6.2019  

 

Områdets yta är 9,0 ha. Den totala byggnadsrätten är 25 992 m2-vy. 

Detaljplanändringens mål är att möjliggöra omorganiseringen av skolcampuset, anvisa till-
räckliga områdesreservationer för offentlig service, säkerställa museiområdets skyddsvär-
den samt att undersöka en för området adekvat trafiklösning. 

På området har i huvudsak anvisats kommunal service. I detaljplanen har man anvisat ett 
kvartersområde för undervisningsbyggnader (YO) för det nya skolcentret. För hälsocen-
tralen, två daghem samt tandkliniken har ett kvartersområde för byggnader för social 
verksamhet och hälsovård (YS) anvisats. Fanjukars har markerats som kvartersområde för 
museibyggnader (YM/s) där gårdstunets trädbevuxna uttryck skall bevaras. I planen har 
kvartersområde för bilplatser (LPA) för kvarterens bruk markerats. Tomterna för de exi-
sterande flervåningshusen har markerats som kvartersområde för flervåningshus (AK). 

Områdets parker (VP) har i planen anvisats för rekreationsanvändning. Byggnadsrätten 
har markerats tomtvis. Byggnaderna för allmän service får vara högst två våningar höga. 

Trafiken stöder sig på det befintliga väg- och gatunätet. i Sjundeåvägens och Skolvägens 
korsning finns en undergång under Sjundeåvägen som leder till skolcampuset och till vil-
ken områdets gång- och cykeltrafik har styrts. Trafikarrangemangen har studerats särskilt 
med hänsyn till trafiken som uppstår av skjutsandet av skolbarnen (Sitowise Oy). Sjundeå-
vägen är område för allmän väg (LT) och dessutom har gatorna och gång- och cykellederna 
markerats. Man har förberett flyttande av hållplatserna längs Sjundeåvägen närmare den 
nya skolan och Sjundeåvägens undergång.  

 

Efter att detaljplaneförslaget varit framlagt har områdets planläggning fasats och detalj-
planeändringen delats in i två separata planer. Fas 1 gäller området för ett bildnings- och 
välbefinnande. Fas 2 gäller bostadsområdet i sydost. 

Fas 1, Campus för bildning och välbefinnande, framskrider som mera brådskande än fas 2 
till förslags- och godkännandeskedet. 

Förverkligandet av detaljplanen kan påbörjas när planen har fått laga kraft. Kommunen 
ansvarar för förverkligandet av den kommunala servicen. För förverkligandet av området 
för flervåningshus ansvarar markägaren. Sjundeå kommun ansvara för uppföljningen av 
förverkligandet.  

3. UTGÅNGSPUNKTER 

 

 

Området ligger i Sjundeå centrumtätort. På området finns en finsk- och en svenskspråkig 
skola, daghem, hälsocentral, tandklinik, vårdservice samt Aleksis Kivis hemman, 
Fanjunkars, samt flervåningshus. I närheten av området finns centrumets övriga service 
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samt småhusbebyggelse. Det är ca 500 m till järnvägsstationen. Terrängen är i huvudsak 
jämn och sluttar lätt mot nordväst. Sjundeåvägen korsar området (regionväg 115). 

 

Jordmån och topografi 
Jordmånen utgörs huvudsakligen av lera och i södra delen av grov mojord. 
 
Området utgörs av ett lätt kuperat randområde till en ås vid sidan av en ådal. Terrängen 
är relativt jämn och sluttar lätt mot nordväst. I den västra delen finns en sluttning där 
terrängen sluttar brantare mot dalen. Området ligger 15-20 meter högre än Sjundby ådal. 
Höjden från havsytan är 20-25 meter. Åsens krönområden som omger platån höjer sig ca 
10-20 meter högre än utredningsområdet. Den högsta punkten är en kulle öster om 
området som höjer sig ca 45 meter över havsytan och på vilken vattentornet finns.  
 

Bild:  Karta över jordmånen och planeringsområdets läge. Blått är lera och gult grov 
mojord. (Karta: Geospatialt fönster 2018)    

Vattendrag och vattenhushållning 
Inom detaljplaneändringsområdet finns inga vattendrag eller klassificerade grundvatten-
områden. Norr om tätorten finns Sjundbyån i vilken Brännmalmsbäcken i väst rinner ut. 
De närmaste sjöarna är Tjusträsk i norr samt Vikträsk i sydost. Områdets ytvatten rinner 
mot nordost mot Brännmalmsbäcken och Sjundbyån som rinner ut i Vikträsket och vidare 
via Pickala å i havet vid Pickalaviken. 
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Flora  
Områdets landskapsbild är lummig och småskalig. Längs med Sjundeåvägen finns parker 
och gatuträd mellan vilka det öppnar sig vyer till gårdarna. Inom planeringsområdet finns 
vårdade parkområden samt gårdsvegetation. Runt skolorna och hälsocentralen samt 
längs Sjundeåvägen finns vårdade gräsmattor. Söder om Fanjunkarsvägen finns en detalj-
planerad men obebyggd tomt som är för tillfället en park med närmast ung björkvegetat-
ion samt ett parkeringsområde för museet. 

Naturens mångfald 
Området är bebyggd miljö och vårdade park- och gårdsområden.  
 

  
Bilder: Vyer från hälsocentralens område.  

 
Bilder: Till vänster ett höghus invid Sjundeåvägen. Till höger Aleksis Kivis skola och i bakgrunden 
idrottsparken. 

 

Befolkningsstrukturen och utvecklingen på planområdet 
År 2018, i augusti, hade Sjundeå enligt statistikcentralen 6129 invånare. I statistikcen-
tralens invånarprognos förutser man en jämn ökning så att år 2040 är invånarantalet 
7100. Matlagens genomsnittliga storlek var år 2017 2,92 personer.  

Service och fritid 
Sjundeå kommersiella service ligger i huvudsak länds Sjundeåvägen genast norr om de-
taljplaneändringsområdet. I närheten av området finns en servicestation, bank, apotek, 
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post, bibliotek, kommunhus samt tekniska kansliet och veterinär. Inom planområdet lig-
ger daghem, två skolor, ungdomslokal, tandklinik och hälsocentral. Stora delar av plane-
ringsområdet utgörs av parklika områden och skolornas gårdsplaner. Väster om området 
finns en idrottspark med bland annat bollplaner, idrottshall och en friidrottsplan. 

Arbetsplatser och näringslivsverksamhet 
Enligt statistikcentralens statistik (2016) är Sjundeås största arbetsgivande branscher 
inom hälso- och socialservicen. Inom planområdet finns det ca 200 kommunala arbets-
platser inom undervisning- och hälsobranscherna. 

 

 
Bilderna: Överst hälsocentralen och byggnad för serviceboende. Nere Jukola daghem vid Aleksis Kivis väg.  
 

Samhällsstrukturen och tätortsbilden 
Området är en till kommuncentret ansluten tätort. Inom området finns huvudsakligen 
offentliga byggnader och området omges av ett småhusområde. Byggnaderna är 
mestadeles låga, 1-2 våningar. De högsta byggnaderna är två 3-4-vånings flervåningshus i 
mitten av området. Byggnaderna har ett enhetligt uttryck, fasaderna utgörs av rött och 
ljust tegel samt ljus rappning. Takformen är huvudsakligen svagt sluttande sadeltak, i 
flervåningshusen platt tak. I närmiljön runt planeringsområdet finns flera 
småhusdominerade bostadsområden. Tätortsmiljön runt Sjundeåvägen, som går igenom 
området, är glest bebyggd och lummig.  

Byggnadsbeståndet har flera lager. Området har bebyggts huvudsakligen på 1960-1970-
talen, men det finns även byggnader från 1980-, 1990- och 2000-talen. Hälsocentralen är 
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från 1967. Den nya tandklinikens byggnad väster om hälsocentralen färdigställdes 2018. 
Svenska skolan grundades 1970 och den har byggts till 1986, 2003 och 2013. Aleksis Kivis 
skolas äldsta del är från 1984 och den nyare från 2004. Skolorna hålls för tillfället i tillfälliga 
utrymmen på grund av problem med inomhusluften. I områdets norra del finns två bo-
stadsflervåningshus från 1970-talets början. På området finns daghemmet Jukola som är 
byggt år 2000. 

 
Bilderna: Sjundeå Svenska skola vid Skolvägen och Aleksis Kivis skola som ligger väster om Sjundeåvägen.  
 

  

Bilderna: Till vänster ett utdrag ur senatens kartverk från året 1872. Längs Sjundeåvägen finns bara ett fåtal 
byggnader. Till höger sockenkartan från 1915 på vilken man ser torpen Fanjunkars och Bruses samt de 
omgivande åkrarna. Källa Nationalarkivet, Digitala arkivet.  
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Den bebyggda kulturmiljön och fornlämningarna 
Sjundeåvägen är en del av den Stora Strandvägen som band ihop Åbo och Viborg. Även 
den öster om Fanjunkarsvägen och Sjundeåvägen fortlöpande Charlotta Lönnqvists vägen 
syns i de gamla kartorna från 1800-talet. Byggnaderna finns här och där längs vägen. 
Sjundby slotts soldattorp, Fanjunkars, byggdes längs med Stora Strandvägen i början på 
1800-talet. Torpets namn i jordeboken är Bruses. Den tiden dominerades området av 
åkerlandskap. Till det på Sjundby slotts marker byggda torpets gårdstun hörde förutom 
ekonomibyggnaderna en trädgård med blommor och nyttoväxter.  

 
Bilderna: Till vänster: Nuvarande Fanjunkars som har byggts 2004 enligt gammal modell. Till höger: En 
bostadsbyggnad med valmat tak norr om Fanjunkars.   

Värdefulla byggnader 
Fanjunkars torp byggdes ursprungligen på 1800-talet, men det ursprungliga torpet revs 
ända till stenfoten under Porkala arrendetid. Torpet återuppbyggdes 2004 av Pro Fanjun-
kars-stiftelsen och dess utseende påminner noggrant om torpets utseende från 1940-ta-
let. 

Aleksis Kivi bodde i Fanjunkars torp som Charlotta Lönnqvists gäst åren 1864-1871. I bygg-
naden har sedermera en svenskspråkig skola fungerat. Som hembygdsmuseum fungerade 
det redan från år 1934 när godsägaren skänkte torpet till hembygdsföreningen. Under 
åren 1944-1956 omhändertogs området av Sovjetunionen.  

Fanjunkars har skyddats i den år 1993 godkända delgeneralplanen för Sjundeå centrum 
(objekt sr-9). I Fanjunkars fanns en sal, två kammare, kök och två entréer.  Runt omkring 
fanns åkrar och en trädgård. 

Den äldsta bevarade byggnaden på området är ett år 1920 byggt egnahemshus som står 
tomt, Lillbruses. Byggnaden har markerats som skyddsobjekt i delgeneralplanen (objekt 
sr-94). Bostadshuset med valmat tak är byggt 1920. 

Historiska vägdragningar 
Sjundeåvägen är en del av den Stora Strandvägen som band ihop Åbo och Viborg. Även 
den öster om Fanjunkarsvägen och Sjundeåvägen fortlöpande Charlotta Lönnqvists vägen 
syns i de gamla kartorna från 1800-talet. 



12(27)  SJUNDEÅ CAMPUS DETALJPLANEÄNDRING, FAS 1 

   
 14.6.2019  

Fornlämningar 
Inom planändringsområdet finns ingen kännedom om fasta fornlämningar som skulle vara 
fredade enligt fornminneslagen. För planändringen har ingen särskild inventering företa-
gits. 

Teknisk service 
På området finns befintlig kommunalteknik.  

Miljöskydd och miljöstörningar 
Det finns ingen kännedom om förorenade jordområden inom planeringsområdet, ej hel-
ler finns det i närmiljön någon verksamhet som skulle förorsaka anmärkningsvärda miljö-
olägenheter. Sjundeåvägens trafik förorsakar buller.  

En bullerutredning för området har gjorts (Destia Ab 2019). Enligt utredningen ligger i den 
prognostiserade situationen bostadshusens och skolans gårdsområden inte inom buller-
zonen, alltså behövs inga konstruktioner för bullerskydd.  

I situationen med de skisserade byggnadskropparna är fasaderna inte utsatta för en me-
dianljudnivå på över 60 dB. De fasader som är närmast Sjundeåvägen utsätts för en max-
imal dagtida medianljudnivå på 58 dB och nattetid på en medianljudnivå på maximalt 50 
dB. Det är inte nödvändigt att ålägga fasaderna ett skilt krav angående ljudnivåskillnaden 
för att åstadkomma riktvärdet för inomhusljud på 35 dB eftersom man anser att 30 dB 
och lägre ljudnivåer uppnås med alla vanliga fasadkonstruktioner. De fasader vid vilka rikt-
värdet på 55 dB överskrids dagtid bör de balkonger som byggs inglasas mot trafikbullret.  

Trafik  
Sjundeå vägen, en regionväg (115) går igenom området. I tätorten är hastighetsbegräns-
ningen 40km/h.  

Planeringsområdet avgränsas i norr av Parkstigen och Skolvägen, i söder av Aleksis Kivis 
väg och i öst av Ringvägen. Aleksis Kivis väg är till sin natur en matargata för trafiken inom 
tätorten och de övriga vägarna stickgator för tomtinfarter. Längs Sjundeåvägen, Aleksis 
Kivis väg, Parkstigen och Skolvägen går en gång- och cykelväg. Dessutom är Fanjunkarsvä-
gen och Charlotta Lönnqvists väg gång- och cykelvägar. Vid Skolvägen finns en underfart 
under Sjundeåvägen.  

Busshållplatserna finns längs Sjundeåvägen. Skolbusslinjens bussar vänder i ändan av 
Parkstigen och Skolvägen. Från stationen går det ett par turer mot Helsingfors på vardags-
morgnarna och om kvällarna ett par turer tillbaka. Det är ca 500 m till stationen. Från 
centrumområdet går även ett par bussturer mot Helsingfors. 

För området har i planutkastskedet en skild trafikgranskning uppgjorts (Destia Ab, 2019) i 
vilken olika alternativ för den skjutsande trafiken undersöktes. Enligt förslagsskedets 
granskning av den skjutsande trafiken (Sitowise, 2019) placeras parkeringsplatsen för sko-
lans personal på idrottsplanens område och föräldrarnas skjutstrafik ordnas via Park-
stigen. Busstrafikens hållplatser ligger vid Sjundeåvägen.  
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Bid: Detaljplaneändringsområdets trafikförbindelser. (Sjundeå kartservice 2018) 
 

 

Bilderna: Till vänster: Vy från norr längs Sjundeåvägen mot detaljplaneområdet. Till höger: Vy från Charlotta 
Lönnqvistvägens korsning söderut. Längs Sjundeåvägen går en gång- och cykelled.  

 

Planläggningsområdet ägs huvudsakligen av kommunen. 

 

 

Riksomfattande mål för områdesanvändning 
De riksomfattande målen för områdesanvändningen utgör en del av markanvändnings- 
och byggnadslagens planeringssystem. De riksomfattande målen har trätt i kraft år 2000. 
Statsrådet beslöt 14.12.2017 angående de förnyade riksomfattande målen för 



14(27)  SJUNDEÅ CAMPUS DETALJPLANEÄNDRING, FAS 1 

   
 14.6.2019  

områdesanvändning och dessa trädde i kraft 1.4.2018. Målen enligt markanvändnings- 
och byggnadslagens §24 skall beaktas i all planering av områdesanvändning. 

Följande specifika riksomfattande mål för områdesanvändning gäller speciellt för 
planeringsområdet:  

• En polycentrisk områdesstruktur som bildar nätverk och grundar sig på goda 
förbindelser främjas i hela landet, och livskraften och möjligheterna att utnyttja 
styrkorna i de olika områdena understöds. 

• Förutsättningar skapas för en kolsnål och resurseffektiv samhällsutveckling, som 
i främsta hand stöder sig på den befintliga strukturen. 

• Tillgängligheten i frågan om tjänster, arbetsplatser och fritidsområden för de olika 
befolkningsgrupperna främjas. Utvecklandet av gång, cykling och kollektivtrafik 
samt av kommunikations-, färd-, och transporttjänster främjas. 

• Man bereder sig på extrema väderförhållanden och översvämningar samt på 
verkningarna från klimatförändringen.   

• Olägenheter för miljjön och hälsan som orsakas av buller, vibrationer och dålig 
luftkvalitet förebyggs. 

• Det sörjs för att det finns tillräckligt med områden som lämpar sig för rekreation 
samt för att nätverket av grönområden består. 

Landskapsplanen 
Nylands landskapsplan godkändes i landskapsfullmäktige 14.12.2004. Miljöministeriet har 
fastställt landskapsplanen 8.11.2006. I landskapsplanen har planeringsområdena marke-
rats som områden för tätortsverksamhet. Genom området går en riksväg längs med vilken 
området är markerat som viktigt för värnandet av kulturmiljön eller landskapet. Dess-
utom är området område för centrumfunktioner. 

 

Bild: Utdrag ur Nylands landskapsplan, godkändes i landskapsfullmäktige 14.12.2004  
(planändringsområdets läge har markerats med en röd ring)  
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Nylands etapplandskapsplan I (faktorer som förorsakar miljöolägenheter) har fastställts 
av miljöministeriet 22.6.2010. I etapplandskapsplanen har inga områdesreserveringar för 
planeringsområdet markerats. 

Nylands etapplandskapsplan II (enandet av områdes- och samhällsstrukturen) har 
fastställts av miljöministeriet 30.10.2014. I etapplandskapsplanen granskas de tidigare 
planlösningarna för områdes- och samhällsstrukturernas, trafikens, handelns samt 
glesbygdsområdenas motivkrets del. I planen har markeringen angående alternativ 
lösning av trafikled eller riktgivande dragning samt centrumfunktionernas område 
upphävts. En beteckning för område som skall förtätas, område för centrumfunktioner 
och för värnandet av kulturmiljön riksomfattande viktig väg (RKY 2009) har tillagts. 

Nylands etapplandskapsplan III (Blombackens vattenreningsverk) har fastställts av 
miljöministeriet 1.4.2014. I etapplandskapsplanen har inga områdesreserveringar för 
planeringsområdet markerats. 

Nylands etapplandskapsplan IV (hållbart, konkurrenskraftig och välmående Nyland) har 
fastställts av landskapsfullmäktige 24.5.2017. I planen har markeringen av Sjundeåvägen 
som område viktigt för värnandet av kulturmiljön eller landskapet upphävts. De upphävda 
beteckningarna återtas i den utsträckning som den 4:e etapplandsskapsplanen förutsätter 
med användningen av de nya markeringssätten. 

Nylandsplanen 2050 bereds åren 2016-2019 och den är i utkastskedet. Planens huvudmål 
är: en hållbar styrning av tillväxten och den interregionala balansen, svar på klimat-
förändringen och en hållbar användning av naturen och dess tillgångar, ökande välfärd 
och dragningskraft och hållbar konkurrenskraft. När planen träder i kraft kommer 
Nylandsplanen att både de i kraft varande och lagakraftvunna landskaps-planerna. 

Generalplan 
I huvuddelen av området gäller den 22.3.1993 godkända och 13.12.1993 fastställda delge-
neralplanen för Sjundeå centrum. I delgeneralplanen har för området som skall 
detaljplaneras markerats följande områdesreserveringar: bosättningsområde inom tätt 
bosatt område (AC), e max = 0,35, område för service och förvaltning inom tätt bosatt 
område (PC), e max = 0,6, rekreationsområde inom tätt bosatt område (VC). Genom 
området löper en regionväg längs vilken det finns en gång- och cykelvägsförbindelse. 
Dessutom går en gång- och cykelvägsförbindelse genom områdets östra del. Inom  
detaljplaneläggningsområdet finns två skyddade byggnadsobjekt (sr). Sjundeåvägen har 
markerats som historisk väg 
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Bild: Utdrag ur Delgeneralplanen för Sjundeå centrum, detaljplaneändringsområdet har 
av-gränsats med en röd streckad linje.  

Ändringen av generalplanen för Sjundeå kommuncentrum (5.9.2008) gäller området för 
Aleksis Kivis skola och idrottsparken samt Sjundeåvägens norra del. Skolan är markerad 
som område för allmän service (PY), idrottsparkens område som område för idrotts- och 
rekreationsservice (VU-1) på vilket byggnader som betjänar idrotts-, rekreations- och 
fritidsverksamhet kan placeras, dock så att över 4 m höga endast inom det med streckad 
linje avgränsade området. Dessa byggnaders sammanlagda takyta får inte överstiga 6000 
m². Sjundeåvägen har markerats som regionväg och området längs med vägen som 
område som kan utvecklas med hjälp av små åtgärder (raster).  

 
Bild: Utdrag ur ändringen av generalplanen för Sjundeå kommuns kommuncentrum, 
detaljplaneområdet har avgränsats med röd streckad linje. 
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Detaljplan 
Inom planeringsområdet finns flera gällande detaljplaner. I den sammanställda detaljpla-
nen finns följande beteckningar: kvartersområde för bostads- och affärsbyggnader (ALK), 
kvartersområde för byggnader som betjänar undervisningsverksamhet (YO), kvartersom-
råde för museibyggnader (YM), kvartersområde för byggnader som betjänar socialtjänster 
och hälsovård (YS), kvartersområde för allmänna byggnader (Y), kvartersområde för af-
färsbyggnader (K), område för allmän parkering (LP), område för allmän väg (LT), park (P), 
gatuområde samt gatu-/vägområde reserverat för gång och cykling (pp).  

 

Bild: Utdrag ur den sammanställda detaljplanen. Detaljplaneändringsområdet har 
avgränsats med röd streckad linje. 
 

Byggnadsordning 
Sjundeås nuvarande byggnadsordning godkändes i kommunfullmäktige 12.11.2001 §91 
och den trädde i kraft 1.1.2002. En ändring i § 31 godkändes i fullmäktige 1.10.2007. 
Byggnadsordningen är föråldrad och i den behandlas inte dagens byggnadstrender såsom 
solpaneler. Den innehåller även en del föråldrad information. Kommunförbundet har upp-
gjort en handbok och råd åt kommunerna för att granska byggnadsordningen. 
Byggnadsordningen har förnyats under årets 2018 lopp och godkänns i 
kommunfullmäktige 2019.  

Grundkarta  
Grundkartan uppdateras så att den motsvarar kraven i MBL 54 a §.  

Byggnadsförbud 
Det finns inga byggnadsförbud inom området.  

Övriga beslut, planer och program som gäller för området 
Utredningar och planer uppgjorda för området är uppräknade under punkt 1.5. 
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4. SKEDEN I PLANERINGEN AV DETALJPLANEN 

 

Detaljplanerna för Aleksis Kivis skolas och Svenska skolans kvarter är föråldrade. I kvarte-
ren planeras ny- och tilläggsbyggnation samt grundrenoveringar. Kvarteren ligger i kärnan 
av kommuncentret och därför bör utgångsläget för planeringen vara den sammanställda 
detaljplanen.  

Med planen är det meningen att svara på de förändrade markanvändningsbehoven, möj-
liggöra omorganiseringen av skolcentret samt den kommunala servicen och uppdatera 
detaljplanen.   

 

Uppgörandet av detaljplanen har inletts på kommunens initiativ. 

Tekniska nämnden beslöt att inleda detaljplaneändringen 16.1.2018 § 6.   

Tekniska nämnden behandlade Planen för deltagande och bedömning 12.3.2019 §36. 

Tekniska nämnden behandlade planutkastet 9.4.2019 § 51. 

 

 

Delaktiga är områdets markägare samt de, på vars boende, arbete eller andra förhållan-
den på vilka den under beredning varande planen kan anses väsentligt inverka. Därtill är 
de myndigheter och samfund vars verksamhetsområde behandlas delaktiga. De delaktiga 
har rätt att ta del av planläggningens beredande, bedöma dess verkningar och uttrycka 
sina åsikter om planen (MBL 62 §). De delaktiga har räknats upp noggrannare i Planen för 
deltagande och bedömning.    

 

Tekniska nämnden beslöt att inleda detaljplaneändringen 16.1.2018 § 6. 

Anhängiggörandet har kungjorts 26.3.2019. 

 

Planläggningsarbetet har organiserats så att de delaktiga har en möjlighet att delta i pla-
nens förberedelser, bedöma planläggningens inverkan och framföra sina åsikter om plan-
läggningen skriftligt eller muntligt i de olika skedena av planläggningen. De delaktigas möj-
ligheter att delta i planläggningen samt den preliminära tidtabellen har beskrivits i Planen 
för deltagande och bedömning. Planen för deltagande och bedömning samt det aktuella 
planmaterialet finns framlagt i Sjundeå Tekniska kansli och på kommunens internetsidor 
under hela beredningstiden.  
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Tekniska nämnden behandlade planutkastet 9.4.2019 § 51. Utkastet var till påseende 
26.4.2019 – 27.5.2019. Angående utkastet inkom 5 åsikter vilka gällde kvarter 58:s flervå-
ningsområde, vilket i förslagsskedet skiljs av till en separat Campus fas 2 detaljplan. Åsik-
terna angående området beaktas senare i planförslaget för fas 2. De övriga anmärkning-
arna gällde närmast skjutstrafiken och parkeringen vilka undersöktes närmare i förslags-
skedets trafikgranskning (Sitowise Ab). Daghemmet Jukolas möjligheter till utvidgning 
möjliggjordes med en höjning av byggnadsrätten och med en utvidgning av byggnadsytan.  

 

Myndighetssamarbete ordnas vid behov, i enlighet med markanvändnings- och byggnads-
lagen. Myndigheterna ombes om utlåtanden angående planutkastet och planförslaget. 

Tekniska nämnden behandlade planutkastet 9.4.2019 § 51. Utkastet var till påseende 
26.4.2019 – 27.5.2019. Angående utkastet inkom 9 utlåtanden enligt vilka planutkastet 
granskades enligt följande: Området för flervåningshus i planområdets sydöstra del av-
skildes till en enskild Campus fas 2 detaljplan och idrottsparken lämnades i sin helhet ut-
anför planen. Till detaljplanen fogades bestämmelser för styrandet av byggandet och be-
stämmelsen angående dagvattnen preciserades och grundkartan uppdaterades. Ut-
trycket ”allmän väg” i bestämmelsen för LT-området ändrades till ”landsväg” och kvarte-
rets 40 byggnadsytor minskades så att de skulle ligga längre ifrån landsvägen. Området 
och miljön kring Fanjunkars markerades med skyddsbeteckningen (YM/s).  Dessutom mar-
kerades Sjundeåvägen, Fanjunkarsvägen och Charlotta Lönnqvists väg som historiska väg-
dragningar och Fanjunkarsvägens om-råde kontrollerades i enlighet med den befintliga 
vägdragningen.  

Planens utredningar kompletterades med en bullerutredning (Destia Ab) samt med en 
granskning av skolans skjutstrafik och parkering (Sitowise Ab). På grund av bullerutred-
ningen tillfogades en bestämmelse angående placeringen av vistelse- och lekområden ut-
omhus samt en bestämmelse angående balkongers inglasning. Med hänvisning till gransk-
ningen av skolans skjutstrafik (Sitowise Ab) kommer man att reservera bilplatser för sko-
lans parkering på idrottsparkens område. Busshållplatsernas läge längs Sjundeå-vägen 
preciseras så att den östra hållplatsen är möjligast nära undergången. 

 

 

Mål uppsatta av kommunen 
Målet för detaljplaneändringen är möjliggörandet av förstorandet av skolcampuset. Med 
detaljplaneändringen uppdateras detaljplanen och den offentliga servicen anvisas  
tillräckliga områdesreservationer, museiområdets skyddsvärden säkerställs samt en 
adekvat trafiklösning för området undersöks.  

Mål som härrör sig från planeringssituationen 
 
Riksomfattande mål för områdesanvändning se punkt 3.2.1 

Landskapsplan  

I landskapsplanen har följande, för denna detaljplaneändring, centrala mål presenterats:  
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Område för tätortsverksamhet 

I samband med den noggrannare planeringen skall speciell uppmärksamhet fästas vid 
konsolideringen av samhällsstrukturen genom placeringen av bostadsproduktionens och 
andra verksamheters tyngdpunkter i den befintliga samhällsstrukturen, stödjande sig till 
spårnätet och huvudlederna. Nybyggnation och annan markanvändning skall anpassas ge-
nom planering till sin omgivning på ett sådant sätt att det stärker tätortens karaktär och 
trygga miljö-, natur- och traditionella värden.  

Område för centrumverksamhet  

I samband med den noggrannare planeringen av området för tätortsverksamhet skall 
uppmärksamhet fästas vid områdets landskapsbild, trivsel, karaktär samt funktionalitet 
såsom ändamålsenligheten och störningsfriheten av gång-, parkerings-, service och 
kollektivtrafiken. I samband med planeringen skall förberedelser för ett tillräkligt utbud 
av utrymme för service företas. Inom alla områden för centrumverksamhet kan man 
placera regionalt betydelsefulla storenheter för detaljhandeln.  

Område som skall förtätas 

Området skall planeras för att bebyggas som ett effektivare område än den övriga 
tätorten området och som stöder sig på för kollektiv-, gång- och cykeltrafiken. I 
samband med förtätandet av samhällsstrukturen skall speciell uppmärksamhet fästas 
vid områdets karaktär och kulturmiljön, livsmiljöns kvalitet, funktionen av det ekologiska 
nätverket samt tillräckligheten av närrekreationsområden.  

Viktig väg för befrämjandet av kulturmiljön,  

av riksintresse (RKY 2009) 

I samband med den noggranna planeringen skal uppmärksamhet fästas vid bevarandet 
av kulturmiljöns karaktär, dess helehet och identitet och tryggandet av landskaps- och 
kulturvärdenas bevarande.  

Generalplan  

I områdesanvändningen skall man se till att de mångsidiga naturvärdena, miljövärdena 
och de kulturella värdena bevaras. De ekologiska förbindelserna, rekreationsnätverken 
och vandringsledsnätverken skall tryggas i den noggrannare planeringen.  

I generalplanen har effektiviteten för områdena för service och administration definierats 
som 0,6 och för områdena för bosättning som 0,35. 

5. DETALJPLANENS BESKRIVNING 

 

Området har huvudsakligen anvisats för kommunal service. För skolcentrets område har 
kommunen låtit göra enskilda planutkast över det nya skolcampuset (Arkkitektbyrå Joel 
Kyyrö Ab). 

I detaljplanen har man anvisat ett kvartersområde för undervisningsbyggnader (YO) för 
det nya skolcentret. För hälsocentralen, två daghem samt för tandkliniken har ett kvar-
tersområde för byggnader som betjänar socialtjänster och hälsovård (YS) anvisats. Fan-
junkars har anvisats som kvartersområde för museibyggnader (YM/s) där gårdstunets 
trädbevuxna uttryck skall bevaras. I planen har kvartersområde för bilplatser (LPA) för 
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kvarterens bruk markerats. Tomterna för de existerande flervåningshusen har markerats 
som kvartersområde för fler-våningshus (AK). 

Områdets parker (VP) har i planen anvisats för rekreationsanvändning.  Byggnadsrätten 
har markerats tomtvis. Byggnaderna för allmän service får vara högst två våningar höga. 

Trafiken stöder sig på det befintliga väg- och gatunätet. I Sjundeåvägens och Skolvägens 
korsning finns en undergång under Sjundeåvägen som leder till skolcampuset och till vil-
ken den lätta trafiken har dirigerats. Trafikarrangemangen har granskats separat bl.a. med 
hänsyn till skjutsandet av skoleleverna (Sitowise Ab). 

Sjundeåvägen är allmänt vägområde (LT) och dessutom har gatorna och gång- och cykel-
lederna anvisats. Man har förberett flyttande av hållplatserna längs Sjundeåvägen när-
mare den nya sko-lan och Sjundeåvägens undergång. Den västra hållplatsen placeras vid 
skolan, ungefär vid mitten av flervåningshuskvarteret och den östra hållplatsen söder om 
flervåningshuskvarteret. Den östra hållplatser förutsätter breddande av vägområdet.  

 

Detaljplaneändringsområdet yta är ca 9,0 ha. Områdets effektivitet som bildas med pla-
nen (ea) är 0,28.  

I detaljplanen har sammanlagt 25 992 m2 -vy byggnadsrätt anvisats, varav 22 300 m2 -vy 
för kommunal service, 152 m² -vy för museibyggnader och 3 540 m2 -vy för boende. Bygg-
nadsrätten för boende som anvisas gäller i sin helhet de befintliga flervåningshusen.  

 

Den kommunala servicen i kommuncentret omorganiseras och samtidigt förtätas områ-
dets markanvändning. I planen anges bestämmelser angående byggnadernas utseende 
och den tätortsbild som bildas. 

För att kontrollera bullernivån i detaljplanen tillfogades en allmän bestämmelse gällande 
lek- och vistelseområdenas skydd. För de sidor av bostadshusen vid vilka bullernivån dag-
tid överstiger det riktgivande nivån på 55dB tillfogades en bestämmelse om inglasning av 
balkonger som byggs. Enligt den allmänna tolkningen förverkligas ljudnivåskillnaden på 
30 dB och lägre med alla vanliga fasadkonstruktioner och därför behövs enligt bullerut-
redningen inga andra bestämmelser angående buller. 

Trafikarrangemangen enligt utredningen om den skjutsande trafiken (Sitowise Ab) kan 
förverkligas inom detaljplanen och plan möjliggör således ordnandet av en säker och fun-
gerande trafikmiljö. 

 

 

AK Kvartersområde för flervåningshus.  
I planen har de befintliga flervåningshusen markerats. Byggnadsrätten är sammanlagt 3 
540 m2 -vy, varutöver 15 %, av den tillåtna våningsytan får byggas som gårdsbyggnad som 
betjänar boende. Det största tillåtna våningstalet ½ k III. 
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YO Kvartersområde för undervisningsbyggnader. 
För de finsk- och svenskspråkiga skolorna har ett gemensamt skolcampus i områdets 
nordöstra del. På skolcampuset placeras ca 800 elever och ca 100 lärare. Skolans gård har 
utvidgats söderut. Det nys skolcampusets byggnadsrätt är 12 000 m2 -vy och det största 
tillåtna våningstalet är II.  

YS  Kvartersområde för byggnader för social verksamhet och hälsovård.  
Hälsocentralen flyttas från sin nuvarande plats till Skolvägen till den svenskspråkiga sko-
lans plats. Ett daghem kan byggas på samma tomt med hälsocentralen. Byggnadsrätten 
är 9 000 m2 -vy och det största tillåtna våningstalet är II. 

Daghemmet på 956 m2 -vy i kvarteret 65, i korsningen av Aleksis Kivis väg och Fanjun-
karsvägen förblir på sin plats. Byggnaden har anvisats en byggnadsrätt på 1 000 m2 -vy.  

YM  Kvartersområde för museibyggnader. 
Fanjunkars med gårdstun har markerats som museum. Byggnaden är till storleken 119 m2 

-vy och markerats som skyddad (sr). Ekonomibyggnaden på gårdsplanen är 33 m2 -vy stor.   

LPA Kvartersområde för bilplatser. 
På kvartersområdet för bilplatser får de i planen markerade kvarterets tomters bilplatser 
placeras.  

 

VP  Park. 
Grönområdena samt den oförverkligade affärstomten framför Aleksis Kivis hemman har 
anvisats som park. Den nuvarande parkeringsplatsen för museet har anvisats i parken.  

LT Område för landsväg. 
Sjundeåvägen har anvisats som område för landsväg. De i planen markerade anslutning-
arna är tillåtna.  

Gatuområden. 
Områdets gatunät och de nuvarande gång- och cykellederna bevaras. Från ändan av 
Charlotta Lönnqvists väg har en ny gång- och cykelväg till Skolvägen anvisats och från 
vilken det finns en förbindelse till Sjundeåvägens underfart. 

/s  Område där miljön bevaras. 
Med beteckningen har Fanjunkars museiområde markerats. Gårdstunets parklika utse-
ende bör bevaras. 

sr  Byggnad som skall skyddas. 
Arkitektoniskt eller historiskt värdefull byggnad. Enligt MBL 57§ 2:a moment bestäms att 
byggnaden inte får rivas. Ändrings- och reparationsarbeten som utförs i byggnaden samt 
nybyggen inom gårdstunet bör vara sådana att byggnadens kulturhistoriska eller land-
skapsbildliga värdefulla karaktär bevaras. Före ändrings- eller reparationsarbeten inleds 
skall museiverket beredas möjlighet att ge ett utlåtande.  
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Historisk vägdragning. 
 
Sjundeåvägen är en del av den Stora Strandvägens vägdragning och har därför definierats 
som en del av den riksomfattande viktiga bebyggda kulturmiljön. Dessutom har man med 
beteckningen även markerat Fanjunkarsvägen och Charlotta Lönnqvists väg. 

Planbestämmelse: Vägens dragning och förhållande till omgivningen bör bibehållas. Van-
lig skötsel och förbättring av vägen är tillåtet. Angående planer för större förändringar 
av vägdragningen och vägkonstruktionen bör förhandlas med museimyndigheterna. 
 

Historisk vägdragning Byggnad som skall skyddas. 

 

Minsta antal parkeringsplatser som skall reserveras: 

AK-kvartersområdena 1 bp/70 m2 -vy 
YO, YS och YM -kvartersområdena 1 bp/150 m2 -vy 

Bullerskydd 

Lek- och vistelseområdena utomhus bör placeras eller skyddas så att statsrådets 
riktvärden för bullernivån inte överskrids. 

Balkonger på fasaderna mot Sjundeåvägen bör glasas in.  

Kvartersområden 

Kvartersområdenas obebyggda delar, som inte används för trafik, vistelse eller annat 
sådant skall hållas i ett vårdat skick.  

Det befintliga trädbeståndet på tomterna skall i mån av möjlighet bevaras.  

På området skall principerna i Sjundeå kommuncenters detaljplans närmiljö- och 
byggnadsanvisningar tillämpas så att området bildar en både tätortsbilds- och 
kvalitetsmässigt enhetlig helhet. 

 

YO-kvartersområde och YS-kvartersområde 40 

Byggnadernas fasader får inte återge ett slutet intryck mot Sjundeåvägen, utan de måste, 
i mån av möjlighet, behandlas på ett öppet sätt med hjälp av entréer, fönsteröppningar 
och/eller fasadglasning. Stora enhetliga fasadytor bör undvikas. Fasaderna skall delas upp 
med hjälp av färg- och materialvariationer eller avtrappningar.  

Fasadernas huvudsakliga fasadmaterial skall vara putsade, klädda med trä eller målad 
betong. Synliga elementfogar bör undvikas. Nödvändiga fogar bör placeras intill stuprör 
och balkongkarmar. 

Byggnadernas huvudsakliga fasadfärg skall vara vit och som effektfärg skall de gula, 
orange, röda eller ljusblå nyanser som definierats i  Sjundeå kommuncenters detaljplans 
närmiljö- och byggnadsanvisningar användas. 
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Byggnaderna bör ha ett åstak. Takbeläggningsmaterialet skall vara mörkt. Det är tillåtet 
att ha öppningar i taket i form av takfönster, lanterniner och terrasser. 

Byggnadernas parkeringsarrangemang och utomhusbelysning bör planeras som teman 
som stöder arkitekturen, enligt separata planer i samband med byggnadsplaneringen. 

Grön- och gårdsområden förverkligas av byggaren enligt en skild gårdsplanering. 

LPA-området 

Parkeringsplatser i marknivå skall delas i mindre delar med hjälp av träd och buskar som 
planteras minst var 35:e meter. 

Parkområden 

Parkområdena planeras i enlighet med de principer som anges i närmiljö- och 
byggnadssedsanvisningen för Sjundeå kommuncentret. Parkområdena genomförs enligt 
en separat uppgjord parkplan. 

Dagvatten 

Byggnadernas takvatten och övrigt rent dagvatten skall infiltreras i marken på tomten 
innan det dirigeras till dagvattensystemet eller styras vidare på ett behärskat sätt.  

 

Som referens vid bedömningen av planens inverkan används utöver det nuvarande läget 
den delvis oförverkligade markanvändningen som möjliggörs av den gällande detaljpla-
nen. För att identifiera noggrannare inverkningar har man använt de i MBL 54§ specifice-
rade detaljplanens innehållskrav och från dessa härledda frågor angående inverkan. I be-
dömningen av inverkan har man även framlagt råd angående den fortsatta planeringen 
för förverkligandet så att de miljöförändringar som bildas kan minimeras.  

 

Samhällsstruktur  

Centraliseringen av kommunala servicen möjliggör en ökning av tätortsbebyggelsens 
effektivitet. Den nuvarande glesa och lågt bebyggda tätorten förtätas. 

Befolkning, arbetsplaser och service 

De kommunala tjänsterna förblir desamma, men man förbereder med planen sig även för 
en tillväxt av kapasiteten. Detta kan även öka antalet arbetsplatser.  Skolorna har problem 
med inomhusluften och är placerade i tillfälliga utrymmen. Skolbyggnaderna, 
hälsocentralen samt de nuvarande byggnaderna för vårdservice rivs och nya byggnader 
för verksamheterna förverkligas. Tandkliniken har förnyats i slutet av 2018 väster om 
hälsocentralen. Byggnaden har förverkligats som flyttbar och den flyttas till sin nya plats i 
kvartersområdet för byggnader för social verksamhet och hälsovård. 
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Rekreation 

Den oförverkligade affärstomten anvisas som parkområde. I områdets östra del smalnar 
parkområdet men parken fortsätts ända till Sjundeåvägen.   

Trafik 

Trafiken ökar en aning på de nuvarande gatorna. Skolskjutsarna centraliserar sig till det 
nya skolcentret. Ca 500 elever anländer till skolan med skolbussen, ca 300 elever kommer 
gående, cyklande eller skjutsas med privatbil. Skolbussarna utnyttjar den nuvarande 
vändplatsen vid Skolvägen från vilken det finns en säker undergång för gång- och 
cykeltrafik till den nya skolan. Skjutstrafiken med privatbilar har styrts till det nuvarande 
LPA-området på Parkstigens norra sida. För lärarnas parkering reserveras bilplatser på 
idrottsparkens område. 

Hälsocentralens, tandklinikens samt de nuvarande flervåningshusens trafik blir kvar på 
Charlotta Lönnqvists väg. Trafiken till hälsocentralen försegår delvis från Skolvägen håll 
vilken avän används av daghemmet som anvistats längs densamma.  

Uträtningen av Charlotta Lönnqvists väg så att det ansluter sig vinkelrätt till Sjundeåvägen 
skulle öka anslutningens säkerhet både med tanke på fordonstrafiken och fotgängare.  

Det i planen anvisade tilläggsbyggandet förorsakar inte sådan ökning av trafikmängderna 
att det skulle inverka på Sjundeås trafiknäts funktionalitet. Ur trafiksäkerhetens synpunkt 
är det centralt att förverkligandet av de inre trafikarrangemangen i de områden som skall 
bebyggas är klart strukturerade med hänsyn till fri sikt.  

Skoltransporternas skjutstrafik skall förverkligas så att trafikarrangemangen är klart 
strukturerade och att skolbarnens gångstråk är klart skilda från körfältet och 
parkeringsområdena. Privatbilstrafiken skall vara klart utmärkt med tanke på skolbarnens 
gångstråk.   

Teknisk service 

Området har ett täckande kommunalteknisk nätverk. Byggnaderna kan anslutas till den 
befintliga kommunaltekniken.  

Bybyggd kulturmiljö 

Fanjunkars har markerats som skyddat och området som kvartresområde för 
museibyggnader. Gårdstunet är lummigt och skyddat av trädbeståndet. Tätortsbilden i 
närheten av byggnaden har granskats i en skild undersökning. Skolcampuset som 
förverkligas norrut kommer inte att inverka på landskapsbilden eller på kulturmiljöns 
värden. Gårdstunets växtlighet kommer att bevaras tillika med parken i söder.  

Det tomma egnahemshuset norr om museet kommer antagligen att rivas. I Bruses, byggt 
1920, har på 1980-talet företagits sådana ändringar att dess utseende inte mera 
motsvarar tidsepokens typiska drag och således har det inget skyddsvärde. 

De gamla vägdragningarna, Fanjunkarsvägen och Charlotta Lönnqvists väg samt 
Sjundeåvägen bevaras och de har i planen markerats som historiska vägdragningar. 
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Inverkan på hälsa och säkerhet 

Trafiksäkerheten har skötts med att anvisa säkra rutter för gång- och cykeltrafiken via 
Sjundeåvägens undergång. Anslutningarna till Sjundeåvägen ökar inte utan de befintliga 
anslutningarna används. Flyttningen av Sjundeåvägens hållplatser till närheten av skolan 
förbättrar nyttan av Sjundeåvägens undergång, vilket å sin sida förbättrar trafiksäker-
heten. 

I skolorna har problem med inomhusluften upptäckts och därför är skolorna nu lokali-
serade i tillfälliga utrymmen. De gamla byggnaderna rivs och en ny byggnad för skolcent-
ret byggs.  

Vistelse- och lekområdena utomhus bör placeras så att de skyddas från trafikbullret. Bal-
kongerna på bostadshusens fasader som vetter mot Sjundeåvägen skall glasas in. 

Inom området finns inga andra risker eller verksamheter som skulle inverka på hälsan.  

Sociala och kuturella inverkningar 

I detaljplanen har man anvisat kommunal service för invånare av olika åldrar. Skolorna, 
hälsocentralen och övrig kommunal service får nya och moderna utrymmen. Samtidigt 
kan man förbättra servicen. 

 

Området utgörs av bebyggd och vårdad tätort och gårdsområden. Inga speciella 
naturvärden har konstaterats på området.  

Byggnadernas takvatten och övrigt rent dagvatten skall infiltreras i marken på tomten 
innan det dirigeras till dagvattensystemet eller styras vidare på ett behärskat sätt. 

 

Förverkligandet av det nya skolcampuset, hälsocentralen samt daghemmet och rivandet 
av de gamla bygganderna föranleder betydande kostnader för kommunen. 
Förverkligandet av ett nybygge är totalekonomiskt fördelaktigare sett på ett längre 
perspektiv än att grundrenovera ett flertal byggnader som är i dåligt skick. Samtidigt kan 
man organisera utrymmena så at de motsvarar den nuvarande verksamheternas behov.   

På området finns ett kommunaltekniskt nätverk.   

Flyttningen av busshållplatserna medför utgifter för staten. 

 

I detaljplanen har man för området i enlighet med generalplanen anvisat boende, områ-
den för tjänster och för rekreation. Detaljplanen preciserar generalplanens områdesre-
serveringar. Med detaljplanen strävar man till att omorganisera de kommunala tjänsterna 
på ett ändamålsenligt sätt. Detaljplanen är således inte i konflikt med generalplanens mål.  
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I generalplanen har effektiviteten för service och administration definierats som 0,6 och 
för boende som 0,35. Detaljplanens effektivitet för kommunal service- och administrativa 
områden är 0,50 och i området för boende 0,84. 

6. FÖRVERKLIGANDET AV DETALJPLANEN 

 

Efter planförslagets tid för påseende har områdets planläggning och förverkligande fasats 
och detaljplaneändringen har delats upp i två olika planer. Fas 1 gäller området för cam-
puset för bildning och välbefinnande. Fas 2 gäller det befintliga bostadsområdet i sydost. 

Fas 1, campuset för bildning och välbefinnande, framskrider före fas 2 till förslag- och 
godkännandeskedet. 

Förverkligandet av planen kan påbörjas när planen vunnit laga kraft.  

Kommunen ansvarar för förverkligandet av den kommunala servicen. För förverkligandet 
av flervåningshusområdet svarar områdets blivande markägare. Staten ansvarar för flytt-
ningen av busshållplatserna.  

 

För uppföljningen av förverkligandet svarar Sjundeå kommun.  
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