
 

Beskrivning över detaljplan, förslag 
 
Kommun  Raseborg 
 

Planens namn  Bäljars datacenterområde 
    

Detaljplan 
 
Detaljplanen omfattar delar av fastigheterna 710-57-9901-0, 7 
stadsdelens gator; 710-57-9903-0, 7 stadsdelens parker 7-9903; 710-
603-1-11, Laidunmaa; 710-603-1-29, Krogen samt 710-604-2-0, Brandal. 
 
Med detaljplanen bildas i stadsdel 57 kvartersområde för industri- och 
lagerbyggnader, kvartersområde för industribyggnader som inte 
orsakar miljöstörningar, industrispårområde, skyddsgrönområden 
samt gatuområden. 
 

Planens uppgörare Stadsplaneringsavdelningen 
Plan nummer  7764 
Ritningsnummer 10-18 (detaljplan) 
Anhängiggjord  Kungörelse x.x.2018 
Behandling  Program för deltagande och bedömning 
   Planläggningsnämnden 18.4.2018 §  
   Förslag till detaljplan 

Planläggningsnämnden 18.4.2018 §   
Planens godkännande 
Planläggningsnämnden xx.xx.2018 §  
Stadsstyrelsen xx.xx.2018 
Stadsfullmäktige xx.xx.2018 
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1. BASUPPGIFTER 
 

1.1. Planområdets läge 
 

Planeringsområdet ligger i Bäljars ca 2,5 km sydväst om Karis centrum gränsande till 
Bäljars industriområde och Hangöbanan. 
 

1.2. Planens namn och syfte 
 

För planen används namnet Bäljars datacenterområde. 
 
Detaljplanens syfte är att bilda ett stort kvartersområde för industribyggnader som inte 
orsakar miljöstörningar, där det är möjligt att bygga även elstation. I kvarter 7009 bildas 
kvartersområde för industribyggnader som inte orsakar miljöstörningar. 
I planeringsområdets södra del förlängs område för industrispår och bildas gatuområde 
för att betjäna verksamheten i området, samt som förbindelseled för glesbebyggelsen 
väster om planeringsområdet. Invid Hangöbanan och under högspänningslinjen bildas 
skyddsgrönområde. I planerings-områdets sydvästra del bildas skyddsgrönområde på 
vilket bullerhinder vid behov kan byggas genom att forma terrängen. I väster bildas ett 
skyddsgrönområde där trädbestånd bör bevaras eller planteras. I öster bildas ett 
skyddsgrönområde som kan fyllas ut med ytjord. 
 

1.3. Beskrivningens innehållsförteckning 
 

1. BASUPPGIFTER 
1.1 Planområdets läge 
1.2 Planens namn och syfte 
1.3 Beskrivningens innehållsförteckning 
1.4 Förteckning över beskrivningens bilagor 
1.5 Förteckning över andra handlingar som berör planen 

2. SAMMANDRAG 
2.1 Skeden i planprocessen 
2.2 Detaljplanen 
2.3 Detaljplanens förverkligande 

3. PLANERINGENS UTGÅNGSPUNKTER 
3.1 Utredning om förhållandena i planeringsområdet 
3.2 Planeringssituation 

4. DETALJPLANENS PLANERINGSSKEDEN 
4.1 Behovet av detaljplanen och planeringsstart 
4.2 Deltagande och samarbete 
4.3 Mål för detaljplanen 

5. REDOGÖRELSE FÖR DETALJPLANEN 
5.1 Planens struktur 
5.2 Planens konsekvenser 
5.3 Planbeteckningar och -bestämmelser 
5.4 Namn 

6. DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE 
6.1 Planer som styr och åskådliggör genomförandet 
6.2 Genomförande och tidsplanering 
6.3 Uppföljning av genomförandet 

 
1.4. Förteckning över beskrivningens bilagor 
 

1. Blankett för uppföljning av detaljplanen 
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2. Lägeskarta 
3. Förminskning av detaljplanekartan med bestämmelser 

 
1.5. Förteckning över andra handlingar som berör planen 
 

1. Naturinventeringar, Keiron 2007, Silvestris 2012, Silvestris 2014 
2. Buller- och vibrationsutredningar, Ramboll 2010 
3. Utjämningsplan, Ramboll 2018 

 
 
2. SAMMANDRAG 
 
2.1 Skeden i planprocessen 

 Uppgörande av detaljplan påbörjades på initiativ av stadsstyrelsen 9.4.2018 §. 
 Anhängiggjord i och med planläggningsnämndens beslut 18.4.2018 §. 
 Planläggningsnämnden antecknade programmet för deltagande och bedömning 

för kännedom samt beslöt att det skickas till berörda grannar och intressenter man 
har kännedom om 18.4.2018 §. 

 Planläggningsnämnden behandlade planförslaget 18.4.2018 § och beslöt 
framlägga förslaget till offentligt påseende. 

 Planförslaget har varit till påseende under tiden x.x - x.x.2018. 
 Planläggningsnämnden föreslår xx.xx.2018 att stadsstyrelsen och vidare 

stadsfullmäktige godkänner detaljplanens plankarta ritning nummer xx-18, 
planbestämmelser samt planbeskrivning i enlighet med markanvändnings och 
bygglagen § 52. 

 
2.2 Detaljplanen 
 

Detaljplanen innefattar 
- kvartersområde för industri- och lagerbyggnader (T-2) 
- kvartersområde för industribyggnader som inte orsakar miljöstörningar(TY-1) 
- område för industrispår (LRT) 
- skyddsgrönområde (EV) 
- skyddsgrönområde (EV-1) 
- skyddsgrönområde (EV-2)  
- skyddsgrönområde (EV-3) 
- skyddsgrönområde (EV/hule) 
- gatuområde. 

 
2.3 Detaljplanens förverkligande 
 

Detaljplanen kan förverkligas då planen vunnit laga kraft. 
 
 

3. PLANERINGENS UTGÅNGSPUNKTER 
 
3.1. Utredning om förhållandena i planeringsområdet 
 

Områdets allmänna beskrivning 
Planeringsområdet är beläget i Bäljars ca 2,5 km sydväst om Karis centrum och är en 
utvidgning av Bäljars industriområde, som området gränsar till i öster. I söder gränsar 
planeringsområdet till Hangöbanan, i väster till glesbebyggelse och i norr till 
skogsområden. Planeringsområdets areal är ca 53,5 hektar. 
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Naturmiljön 
Planeringsområdet är skogbevuxet och består till stora delar av ung tallplantskog. 
Området har till största delen ringa naturvärden. Dessa begränsar inte områdets 
nyttjande. 
 
 
 
Bebyggd omgivning 
Den bebyggda omgivningen består av industribyggnader inom Bäljars industriområde i 
öster och av glesbebyggelse i väster. 
 
Samhällsteknisk service 
Området går att ansluta till stadens vattenlednings- och avloppsledningsnätverk. Stadens 
fjärrvärmecentral gränsar till planeringsområdet. 
 
Trafik 
Trafiken till planeringsområdet sker från Västra omfartsvägen via Bäljars industriområde. 
En annan förbindelse/räddningsväg finns västerut via Svedja tunneln till Ekenäsvägen. 
Till området leder även en lättrafikled från Karis centrum. 
 
Markägoförhållanden 
Planeringsområdet ägs av Raseborgs stad. 
 
Nuvarande plans förverkligande 
Nuvarande detaljplan är delvis förverkligad. 
 

3.2. Planeringssituation 
 

Landskapsplan 
Landskapsplan för Nyland har fastställts 8.11.2006. Beteckningarna och 
bestämmelserna i etapplandskapsplan 2 för Nyland, fastställd 30.10.2014, ersätter 
beteckningarna och bestämmelserna i de landskapsplaner som gäller i Nyland. Enligt 
sammanställningen av landskapsplanerna är området anvisat för tätortsfunktioner, som 
reservområde för tätortsfunktioner eller arbetsplatsområden, för 110 kV kraftledning och 
som 
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grundvattensområde.

 
 
 
 
 

Generalplan 
På planeringsområdet är generalplan för Karis centrum (1987) i kraft. Enligt 
generalplanen är områdets södra del avsett som industri- och lagerområde och områdets 
norra del som jord- och skogsbruksdominerat område. Generalplanen har inga 
rättverkningar. 
Området ingår i Läpp-Horsbäck delgeneralplan som är under uppgörande. I planförslaget 
är området i huvudsak anvisat för industri- och lagerområde där miljön ställer särskilda 
krav på verksamhetens art. Områdets nordvästra del är anvisad för jord- och skogsbruk 
och i väster är området anvisat för skyddsgrönområde samt en mindre del som område 
för närrekreation och som bostadsområde. 
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Detaljplan 
På området är följande detaljplaner ikraft: 

- detaljplan 163-100, fastställd 4.9.1987, enligt vilken området är avsett för 
industri- och lagerbyggnader, samt park och gatuområde  

- detaljplan 188-100, fastställd 30.12.1991, enligt vilken området är avsett för 
samhällsteknisk försörjning 

- detaljplan 250-100, fastställd 25.2.2008, enligt vilken området är avsett för 
industrispår och gatuområde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

163-100 
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188-100 

 
 

 
 
 
 
 
 
250-100 
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Byggnadsordning 
Byggnadsordningen för Raseborgs stad godkändes i stadsfullmäktige 7.6.2010 och den 
trädde i kraft 19.8.2011. 
 
Vid uppgörandet av planen har använts stadens baskarta, som kompletterats för 
ändamålet. 

 
 
4. DETALJPLANENS PLANERINGSSKEDEN 
 
4.1. Behovet av detaljplanen och planeringsstart 

 
Stadsstyrelsen beslöt initiera detaljplaneändringen xx.x.2018 § xxx. 
I Raseborg och regionalt finns behov för ökad tomtreserv för datacenteretableringar. 
Området i Bäljars ligger geografiskt fördelaktigt, intill Fingrids riksnät för elförsörjning 
samt ligger i huvudsak utanför grundvattenområde. 
Detaljplanen bildar ett större sammanhängande och ändamålsenligt område för 
industribyggnader. 

 
4.2. Deltagande och samarbete 

 
Intressenter i planprocessen är 
- Områdets och dess rågrannars ägare och arrendatorer 
- Bosatta och företag på området och i dess omedelbara närhet 
- Alla stadens invånare angående stadsbilden. 

 
 

Ordnandet av deltagande 
- Programmet för deltagande och bedömning har skickats till intressenterna x.x.2018 
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- Detaljplaneförslaget ställs till påseende under 30 dagar på stadens officiella 
anslagstavla och på stadens hemsidor x.x.2018 (MBF 27 §) 
 

Myndighetssammarbete 
- Före planens slutliga behandling levereras materialet för kommentarer till Nylands 

NTM-central. 
 

4.3. Mål för detaljplanen 
 
Planändringens målsättning är att bilda kvartersområden för industribyggnader som 
inte orsakar miljöstörningar, som en utvidgning av det befintliga industriområdet i 
Bäljars ca 2,5 km sydväst om Karis centrum. 
 
 

5. REDOGÖRELSE FÖR DETALJPLANEN 
 
5.1. Planens struktur 
 

Planen består av 
- kvartersområde för industri- och lagerbyggnader (T-2). På området får dessutom 

byggas kontors-, social- och affärsutrymmen som har anknytning till det 
huvudsakliga användningsändamålet för tomten. Areal ca 1,7706 hektar, 
våningsantal II, exploateringstal e=0,40 

- kvartersområde för industribyggnader som inte orsakar miljöstörningar (TY-1). På 
området får även byggas elstation som behövs för verksamheten. Areal ca 
36,1413 hektar, våningsantal II, exploateringstal e=0,40 

- område för industrispår (LRT). Areal ca 0,4238 hektar 
- skyddsgrönområden (EV). Areal ca 1,8095 hektar 
- skyddsgrönområde där trädbestånd bör bevaras eller planteras (EV-1). Areal ca 

3,2147 hektar 
- skyddsgrönområde där skyddsvall får byggas (EV-2). På område som inte 

används för skyddsvall bör trädbestånd bevaras eller planteras. Areal ca 1,9625 
hektar 

- skyddsgrönområde där överskottsmassor får placeras (EV-3). Areal ca 2,3205 
hektar 

- skyddsgrönområde där fördröjningsbassäng får byggas (EV/hule). Areal ca 0,8354 
hektar 

- gatuområden. Areal ca 4,9835 hektar. 
 

5.2. Planens konsekvenser 
 

Inverkan på människors levnadsförhållanden och livsmiljö 
Trafiken till planeringsområdet sker från Västra omfartsvägen via Bäljars 
industriområde. En annan förbindelse/räddningsväg finns västerut via Svedja tunneln 
till Ekenäsvägen. Trafikmängderna ökar längs gatorna i Bäljars industriområde, där 
gatornas dimensionering tillåter en ökad trafikmängd. Till området leder även en 
lättrafikled från Karis centrum. Trafikmängden västerut via Svedja tunneln till 
Ekenäsvägen påverkas inte nämnvärt av planeringsområdet. 

 
 
 
 

Inverkan på jord- och berggrund, vatten, luft och klimat 
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Planområdets södra del ligger inom viktigt grundvattenområde. I planbestämmelserna 
finns bestämmelser om grundvattenområden. Fördröjningsbassängen på EV/hule 
området och öppna dikena som leder till fördröjnings-bassängen bör byggas innan 
markbyggnadsarbetena påbörjas i kvarter 7016. Planen inverkar inte på jord- eller 
berggrund, vatten, luft eller klimat. 

 
Inverkan på växt- och djurarter, naturens mångfald och naturresurser 

Inom området finns inga sådana naturvärden som begränsar områdets användning. 
 

Inverkan på region- och samhällsstruktur, samhälls- och energiekonomi och trafik 
Planen utvidgar befintliga Bäljars industriområde västerut på ett område som i 
landskapsplanen är avsett för tätortsfunktioner och som reservområde för 
tätortsfunktioner. Trafiken till området sker längs befintligt gatunät. Kommunalteknik 
finns färdigt vid området. Området gränsar till stadens fjärrvärmecentral. 
 

Inverkan på stadsbild, landskap, kulturarv och byggd miljö 
Nybyggnation, som sker i två våningar, förändrar landskapet i området. Nybyggnad 
anpassas till omgivningen. 
 

5.3. Planbeteckningar och –bestämmelser 
 
Planbeteckningar och -bestämmelser framgår ur plankartan och har behandlats även i 
punkt 5.1 Planens struktur. 
 

5.4. Namn 
 

I planen ges nya gatunamn: Datavägen, Albackavägen. 
 
 

6. DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE 
 
6.1. Planer som styr och åskådliggör genomförandet 
 

I byggandet följs lagstiftning och tillämpas förutom planbestämmelserna Raseborgs stads 
byggnadsordning. 

 
6.2. Genomförande och tidsplanering 

 
Detaljplanen kan förverkligas då planen vunnit laga kraft. 

 
6.3. Uppföljning av genomförandet 
 

För uppföljningen av planens genomförande ansvarar staden. 
 
 
 

Raseborg 18.4.2018 
    Simon Store 
    Stadsplaneringsarkitekt 



Blankett för uppföljning av detaljplanen

Basuppgifter och sammandrag

Kommun 710 Raseborg Datum för ifyllning 27.03.2018
Planens namn Bäljars datacenterområde
Datum för godkännande Förslagsdatum
Godkännare Dat. för meddel. om anh.gör.
Godkänd enligt paragraf Kommunens plankod
Genererad plankod
Planområdets areal [ha] Ny detaljplaneareal [ha]
Areal för underjordiska utrymmen [ha]  Detaljplaneändringens areal [ha]  

Stranddetaljplan Strandlinjens längd [km]
Byggplatser [antal] Med egen strand    Utan egen strand 
Fritidsbost.byggpl. [antal]Med egen strand  Utan egen strand

Områdesreserveringar Areal
[ha]

Areal
[%]

Våningsyta
[m²vy]

Exploateringstal
[e]

Ändring i areal
[ha +/-]

Ändring i våningsyta
[m²vy +/-]

Sammanlagt 53,4618 151647 0,28 36,4930 132942
A sammanlagt
P sammanlagt
Y sammanlagt
C sammanlagt
K sammanlagt
T sammanlagt 37,9119 70,9 151647 0,40 33,2356 132942
V sammanlagt -0,7871
R sammanlagt
L sammanlagt 5,4073 10,1 4,3804
E sammanlagt 10,1426 19,0 -0,3359
S sammanlagt
M sammanlagt
W sammanlagt

Underjordiska
utrymmen

Areal
[ha]

Areal
[%]

Våningsyta
[m²vy]

Ändring i areal
[ha +/-]

Ändring i våningsyta
[m²vy +/-]

Sammanlagt

Byggnadsskydd
Skyddade byggnader Ändring i skyddade byggnader

[antal] [m²vy] [antal +/-] [m²vy +/-]
Sammanlagt

                  bilaga 1



Underbeteckningar

Områdesreserveringar Areal
[ha]

Areal
[%]

Våningsyta
[m²vy]

Exploateringstal
[e]

Ändring i areal
[ha +/-]

Ändring i våningsyta
[m²vy +/-]

Sammanlagt 53,4618  151647 0,28 36,4930 132942
A sammanlagt       
P sammanlagt       
Y sammanlagt       
C sammanlagt       
K sammanlagt       
T sammanlagt 37,9119 70,9 151647 0,40 33,2356 132942
T 1,7706 4,7 7082 0,40 -2,9057 -11623
TY 36,1413 95,3 144565 0,40 36,1413 144565
V sammanlagt     -0,7871  
VP     -0,7871  
R sammanlagt       
L sammanlagt 5,4073 10,1   4,3804  
Gator 4,9835 92,2   3,9566  
LRT 0,4238 7,8   0,4238  
E sammanlagt 10,1426 19,0   -0,3359  
ET     -0,3359  
EV 10,1426 100,0     
S sammanlagt       
M sammanlagt       
W sammanlagt       
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