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Inledning  
Vad är en detaljplan? 
En detaljplan reglerar på vilket sätt mark och vatten inom ett avgränsat 
område får användas. Detaljplanen bestämmer till exempel om bostäder 
får byggas samt hur mycket som får byggas och var byggnaderna får 
placeras. 

En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. Det är 
plankartan som är juridiskt bindande. På plankartan finns bestämmelser 
om vad som är tillåtet att göra inom det avgränsade området. 
Planbeskrivningen hör till plankartan och ska underlätta förståelsen för 
planförslaget. Den redovisar de förutsättningar som finns för 
detaljplanen och hur den ska kunna genomföras. Syftet med planen och 
vilka konsekvenser den kan innebära för sakägare, andra berörda och 
miljön tas också upp. Planbeskrivningen ska även visa hur planen ska 
kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt. 

Val av förfarande 
Processen för detaljplanen följer plan- och bygglagen (PBL) SFS 
2010:900. Detaljplanen hanteras enligt utökat förfarande. Utökat 
förfarande tillämpas eftersom förslaget till detaljplan är av betydande 
intresse för allmänheten. Detaljplanen antas inte medföra en betydande 
miljöpåverkan.  

Planprocessen 
Detaljplanen hanteras med utökat förfarande som ser ut som följer. 

Utökat förfarande 
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Planens syfte och bakgrund 

Syfte och huvuddrag 
Syftet är att möjliggöra utbyggnad av Bo Ohlssons varuhus för handel 
och centrumändamål genom att omvandla industriområde öster om 
järnvägen till handelsområde. Byggrätten ökas liksom parkeringsytorna. 
Ny tillfart skapas och handelsområdet får en koppling över järnvägen 

Lokstallet skyddas och bevaras genom att ny användning som butik, 
servering eller liknande möjliggörs.  

Planområdet är beläget vid Gladanleden, en genomfartsgata där många 
passerar Tomelilla. Det ligger intill resecentrum med tågstation, 
busshållplatser mm. Här ligger ortens stora livsmedelsbutiker. Det 
innebär att många människor dagligen rör sig i denna del av Tomelilla. 
Planen möjliggör en stor utbyggnad av en befintlig butik som är välkänd 
i södra Skåne. Det ställer krav på gestaltning av den nya byggnaden som 
ska representera Tomelilla och Bo Ohlssons varumärke. Den stora 
volymen kräver bearbetning i skala och uttryck. Den ska ge ett 
välkomnande intryck och tillföra platsen nya värden. Ett samspel mellan 
olika volymer som kan markeras med vertikala element, förskjutning av 
husliv, variation i höjd, takutformning, vegetation eller liknande kan med 
fördel uppnås genom en välplanerad etappvis utbyggnad. Skyltar ska vara 
anpassade efter den omgivande stadsmiljön och bör placeras på fasad 
inom byggnadsvolymen 

Naturmark, trädplantering och genomsläpplig markbeläggning gynnar 
den biologiska mångfalden, ger attraktiv miljö och bidrar till att fördröja 
dagvatten. Kompensationsåtgärder kommer att genomföras för att gynna 
de skyddade arter som finns inom området. Träd ska bevaras och natur 
av ruderat karaktär ska tillskapas. 

Hållbar dagvattenhantering med lokaltomhändertagande av dagvatten 
(LOD) ska eftersträvas. Befintlig dagvattendamm bevaras och utökas.  

Trafikåtgärder kommer att genomföras i närområdet och gång- och 
cykelvägnätet utvecklas. 

Bakgrund 
Baby Invest i Malmö AB, inkom med intresseanmälan om att förvärva 
det s.k. Scanområdet med ambitionen att utveckla Bo Ohlsson till ett 
ännu starkare utflyktsmål och som en drivande motor i ett växande 
handelsområde. 

För att kunna utveckla området till handelsområde krävs en ny detaljplan 
för hela området inkluderande före detta slakteriområdet, kallat 
Scanområdet, inom kvarteret Slakteriet och varuhuset, före detta 
Stärkelsefabriken, inom kvarteret Stärkan, samt mellanliggande 
fastigheter som till största del utgörs av spårområde. 
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Planuppdrag  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-03-16 (§ 52) att ge 
Samhällsbyggnad i uppdrag att pröva förslag till ny detaljplan för 
Scanområdet på fastighetsägarens bekostnad. 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-02-04 (§ 34) att ge Samhällsbyggnad i 
uppdrag att tillsammans med Bo Ohlsson driva frågan vidare enligt den 
inlämnade intresseanmälan. 

Handlingar 

Planhandlingar 
 Plankarta i skala 1:1000 (A1) med tillhörande planbestämmelser 
 Illustrationskarta 1:1000 (A1) 
 Planbeskrivning (denna handling) 
 Samrådsredogörelse 

Övriga handlingar 
 Grundkarta 
 Fastighetsförteckning 
 Behovsbedömning 
 Ortsrapport Tomelilla, Tomelilla kommun, 2002 
 PM Geoteknik, för detaljplan Scanområdet, Tomelilla, Tyréns 2014-

05-19 
 Miljöteknisk markundersökning: Slakteriet 11 och 46, Tomelilla 

kommun, VA-teknik & vattenvård, Brösarp 2015-04-29 
 Kompletterande undersökning: Slakteriet 11, Tomelilla kommun, 

VA-teknik & vattenvård, Brösarp 2016-08-29 
 Dagvattenutredning, Tomelilla kommun, Detaljplan Scanområdet, 

Dämningsverket AB, Granskningshandling 2018-06-18 
 Naturvärdesinventering, Kv. Slakteriet 11, 46 och Stärkan 1 – 

Scanområdet Tomelilla kommun, Ekologigruppen, slutversion 2018-
09-07 

 PM Dagvattenmodell Byskillnadsgatan, 2020-05-14 Sweco 
 Inventering av sandödla, 2021-06-15 Ekologigruppen 
 Bullerutredning för Scanområdet, 2021-10-22, Ramboll 
 PM Historisk inventering avseende markmiljö Stärkan 1, 2021-02-

18, WSP 
 Trafikutredning detaljplan Stärkan 1 och Slakteriet 11 mfl, 2022-09-

09, Ramboll 

Övriga handlingar finns tillgängliga på kontoret för Tillväxt- och 
utvecklingsavdelningen, Tomelilla kommun. 

Plandata 

Läge  
Planområdet gränsar i söder till Gladanleden (väg 11), i öster till 
industriområde samt villabebyggelse vid Slakterigatan. I nordost ansluter 
området till Hannelundsgatan och industriområdet. I väst ligger 
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villabebyggelsen Norreplan och i sydväst gränsar området till 
Malmövägen (väg 11). Strax söder om planområdet ligger Tomelilla 
station. 

 
Planområdet är beläget i centrala Tomelilla norr om stationsområdet. 

Areal 
Planområdet omfattar en area på cirka 8 ha. 

Markägoförhållanden 

 
Fastigheter och ägoförhållanden inom planområdet. 

Illustrationen ovan visar ägandeskap av fastigheter inom planområdet. 
Röda fastigheter är i kommunal ägo. Orange fastigheter är i privat ägo. 
Blå fastigheter är i Trafikverkets ägo. 
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Gällande detaljplaner 
S121, Detaljplan för Norra Industriområdet, (LM akt: 1270-P99/17), 
som vann laga kraft 1999-07-01. Slakteriet 11 är planlagt för industri och 
småindustri, park med GC-väg samt skyddszon för plantering mot 
bostadsbebyggelse i öster. Slakteriet 46 är planlagt som teknisk 
anläggning för ett dagvattenmagasin. Genomförandetiden för 
detaljplanerna S121 har gått ut. 

 
Utsnitt från plankartan för detaljplan för Norra Industriområdet, S121. 

S118, Detaljplan för kv. Stärkan mm, (LM akt: 1270-P98/16), som 
vann laga kraft 1998-11-06 omfattar inom planområdet fastigheten 
Stärkan 1 samt spårområdet. Fastigheten Stärkan 1 är planlagd för 
handel, dock ej livsmedel, samt en mindre yta för transformatorstation. 
Detaljplanen medger byggnadshöjderna 8 meter, 3,5 meter respektive 3 
meter inom olika delar av fastigheten. Spårområdet är planlagt som 
industri och järnvägstrafik med enda byggrätt för lokstallet som medger 
en byggnadshöjd på 4 meter. Genomförandetiden för detaljplanen S118 
har gått ut. 
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Utsnitt från plankartan för detaljplan för Kv. Stärkan mm, S118. 

Ä10, Ändring av detaljplan för Kv. Stärkan mm, (LM akt: 1270-P127), 
vann laga kraft 2016-07-05 är ett tillägg till detaljplanen för Kv. Stärkan 
mm. Ändringen medger en utökad byggrätt mot öster och söder med 
byggnadshöjd respektive totalhöjd 3 meter, samt en högre byggnadshöjd, 
8 meter, mot nordväst. En mindre del av planområdet har planlagts för 
handel där även livsmedelshandel tillåts. Genomförandetiden har gått ut 
2021-07-05. 

 
Utsnitt från plankartan för Ändring av detaljplan för kv. Stärkan mm (Ä10) 
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S1, Stadsplan över Tomelilla Köping, (LM akt: 11-TOM-10), som 
vann laga kraft 1933-01-20 gäller för en liten del av planområdet inom 
fastigheten Tomelilla 237:9, norr om fastigheten Stärkan 1. Området som 
är ungefärligt inringat i bilden nedan är i stadsplanen planlagt för 
järnvägsändamål med obegränsad byggrätt. Norr om detta område 
mellan villorna och järnvägen är det park och plantering enligt gällande 
detaljplan. 

 
Utsnitt från plankartan för Stadsplan över Tomelilla köping (S1) 

Tidigare ställningstaganden 

Riksintresse 

Framtida järnväg (Simrishamnsbanan) 

  
Riksintresse för framtida järnväg (Simrishamnsbanan) markerat med lila fält, 
riksintresse för järnväg, markerat med streckad vit/lila linje, planområdet 
markerat med gul gräns. 

Inom planområdet finns utpekat riksintresse för framtida järnväg för en 
återuppbyggnad av Simrishamnsbanan som en direkt järnvägsförbindelse 
mellan Malmö och Simrishamn med sju stationer och en sammanlagd 
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restid på under en timme. I översiktsplanen tar kommunen ställning till 
att Simrishamnsbanan ska komma till stånd. 

En järnvägsutredning är genomförd och Trafikverket har tagit beslut om 
ett lokaliseringsalternativ för framtida spårdragning mellan Malmö och 
Tomelilla. Trafikverkets Nationella Transportplan 2014–2025 saknade 
finansiering för fortsatt planläggning och byggnation av 
Simrishamnsbanan, vilket innebar att planeringen avbröts 2014. 
Åtgärden finns inte med i den nu aktuella Nationell plan för 
transportsystem 2018-2029, men utpekandet av riksintresset för en 
framtida järnväg ligger kvar. I ”Trafikverket samrådsremiss 2021 gällande 
nytt utpekande av riksintressen” har TRV föreslagit att riksintresset för 
framtida Simrishamnsbanan tas bort. Kommunen skriver angående 
Simrishamnsbanan i sitt yttrande till förslag om ändrade riksintressen: 
”Även om den slutliga dragningen inte är beslutad bör sträckan beaktas 
som riksintresse för framtida funktioner av riksintresse utan avgränsat 
markanspråk.” 

Riksväg 11 

Planområdet gränsar till riksväg 11 som är riksintresse för trafik. Riksväg 
11 är av särskild betydelse för regional eller interregional trafik. Vägen 
förbinder Österlen med Malmö/Lund. Trafikverket har i sitt förslag till 
nytt utpekande av riksintressen 2021 föreslagit att riksintresset för 
riksväg 11 tas bort. 

Översiktsplan 
Före detta slakteriområdet är utpekat som utbyggnadsområde för handel 
i Tomelilla kommuns Översiktsplan 2025 med utblick mot 2040, som vann 
laga kraft 2019-02-19. Detaljplanen bedöms vara förenlig med 
översiktsplanen.  

 
Område 9 utpekat som utbyggnadsområde för handel i Översiktsplan 2025. 

Livskvalitetsprogram 
Kommunfullmäktige antog 2021-02-15 (§ 9) Livskvalitetsprogram för 
Tomelilla kommun. Livskvalitetsprogrammet ger inriktningen för 
kommunens hållbarhetsarbete till 2030 med fokus på miljö och social 
hållbarhet. Med hänsyn till omvärldsfaktorer ska viljeriktning och 
prioriteringar för framtiden pekas ut. Programmet ska fungera som ett 
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stöd i livskvalitetsarbetet för hela kommunen, alla verksamheter i 
förvaltningen ska beakta programmet i sina verksamhetsplaner utifrån 
deras uppdrag. 

Kulturmiljöprogram  
Kommunfullmäktige antog 2002-10-14 (§ 134) ett kulturmiljöprogram. 
Kulturmiljöprogrammet pekar ut områden som är av intresse för 
kulturmiljövården. Det utgör kommunens handlingsprogram och policy 
avseende kulturmiljöfrågorna. De områden som är av intresse för 
kulturmiljövården får i enskilda ärenden vägas mot andra väsentliga 
intressen.   

 
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader utpekade i kulturmiljöprogrammet i 
förhållande till planområdet markerat med gul gräns. Byggnader som finns 
kvar inom planområdet är markerade med blå cirkel. 

I kulturmiljöprogrammet är fem byggnader utpekade som 
kulturhistoriskt värdefulla inom aktuellt planområde, men endast två 
finns kvar. 

Den största byggnaden markerat i rött är det gamla Scanslakteriet som 
revs på 2000-talet. Den intilliggande rödmarkerade byggnaden var 
slakteriets disponentvilla, kallad Scanvillan, som brann 2019 och revs 
2020. I västra hörnet av planområdet finns en grönmarkerad byggnad, 
troligen bostadshus, som också är rivet. 

 
Scanslakteriet, sett från söder. 
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Scanvillan och Slakterigatan år 1934, sett från väst. 

  
Scanvillan och dess parklika trädgård, sett från öst. 

De utpekade byggnaderna som finns kvar är det rödmarkerade lokstallet 
samt den grönmarkerade före detta stärkelsefabriken. Rött innebär att 
byggnaden har rivningsförbud med exteriört skydd. Detta gäller de 
byggnader med så välbevarade detaljer att de inte går att byta ut eller 
övertäckas. Grönt innebär generella krav på varsamhet. 

Stärkelsefabriken inom kvarteret Stärkan lades ner någon gång under 
1950-60-talen. Varuhuset har byggts ut kring den del av stärkelsefabriken 
som finns kvar dess tegelfasad reser sig över det lägre tillbyggna-
derna.  

 
Före detta stärkelsefabriken är en del av Bo Ohlssons varuhuslokaler. Foto 
från viadukten i sydost. 



  
 Dp173, Detaljplan för Stärkan 1 och Slakteriet 11 m.fl. (Dnr: Ks 2012/243) 
 Antagen Kf 2022-12-19 (§140) Laga kraft 2023-01-17 
 Planbeskrivning daterad 2022-11-07 
 

13 
 

 
Lokstallet i sin ursprungliga utformning, sett från söder. Foto: Arkivbild. 

Endast en del av det gamla lokstallet är bevarad intill spåret på 
fastigheten Tomelilla 237:9.  

Fornlämningar 
Inom planområdet på fastigheten Stärkan 1 finns utpekat en 
fornlämning; boplats (RAÄ-nr: Tryde 77:1). Fornlämningen Tryde 77:1 
beskrivs som en mycket ungefärlig fyndplats för talrika flintredskap, 
däribland yxor. I ett brev från 1912 går det att utläsa att man funnit ett 
flertal flintredskap på en yta av 1-2 tunnland i sandig åker. Platsen ej 
lokaliserad 1996. Tidigare införd i egen bok över Tomelilla köping, nr 10. 

Fornlämningen är markerad på mark där 
parkeringsplats och körytor anlagts. Skulle 
fornlämningar påträffas i samband med 
markarbeten ska arbetet omedelbart 
avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas enligt 
2 kap 10 § Kulturmiljölagen.  
Fornlämning markerad som mörkblå punkt 
söder om Bo Ohlssons varuhus. 

Tillgänglighetsplan 
Kommunfullmäktige antog 2015-04-27 (§ 51) en tillgänglighetsplan för 
år 2015–2018. Syftet med tillgänglighetsplanen är att öka medvetenheten 
och förståelsen för behoven i vardagen för personer med 
funktionsvariation. Målet med planen är att undanröja hinder både i den 
fysiska miljön och i samhällslivet för personer med olika typer av 
funktionsvariation. 

Vid planläggning ska hänsyn tas till kraven på tillgänglighet i PBL (2 kap. 
3 och 6 §§). 

Tillgänglighetsperspektivet ska genomsyra kommunala beslut, 
verksamheternas arbete och den kommunala servicen till medborgarna.  
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Förutsättningar  
Pågående markanvändning 
Västra delen av planområdet utgörs av handelsområde, östra delen är ett 
avrivet industriområde däremellan ligger spårområdet. I söder ligger en 
dagvattendamm omgiven av vegetation.  

 
Flygfoto 2020 över planområdet. 

Bebyggelse  
Väster om järnvägen, kvarteret Stärkan, ligger Bo Ohlssons varuhus med 
lager och parkering. Varuhuset har byggts ut i etapper. Den äldsta delen 
utgörs av den gamla stärkelsefabriken med fasad av tegel medan 
tillbyggnaderna har karaktär av enklare varuhusbyggnader.  

  
Före detta stärkelsefabriken är en del av Bo Ohlssons varuhuslokaler, sett 
från söder. 
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Ett lokstall som även använts till förvaring av dressincyklar, finns kvar. 
Byggnaden är i kulturmiljöprogrammet utpekat som bebyggelse av 
kulturhistoriskt värde. Byggnaden ska bevaras. De bearbetade 
tegelfasaderna, tegeltaket och öppningar för dörrar och fönster skyddas. 
Det spröjsade fönstret är en förebild för nya fönster. 

  
Lokstallet ligger intill järnvägsområdet där gräset döljer spåren. 

Stadsbild 
Tomelilla präglas av en jämn bebyggelseskala med en till två våningar 
höga småhus utom i centrum där byggnader förekommer i 3 till 5 
våningar. Bankhusets torn sticker upp med en karaktäristisk profil.  

Varuhuset ligger intill ett villaområde utbyggt från 1930-tal till 1960-tal. 
Från planområdet finns endast kortare siktlinjer, förutom genom 
viadukten där man kan se tågstationen och vidare ner mot centrum.  

 
Siktlinje från planområdet mot tågstationen i söder. Foto: 2019-09-20. 

Samhällsservice och kommersiell service 
I västra delen av planområdet ligger varuhuset Bo Ohlsson och söder om 
planområdet ligger matvarubutikerna Lidl och Ica. Sammantaget 
innehåller området med sina butiker en betydande del av det 
kommersiella serviceutbudet i Tomelilla centralort och för dess 
omgivande landsbygd.  
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Gator och trafik 

                            
Befintlig trafiksituation med varuhus och parkering väster om järnvägen.  

Gatunät 
Varuhuset och kvarteret Stärkan har infart från Malmövägen i väster och 
utfart till Skräddaregatan. 

Fastigheten Slakteriet 11 öster om järnvägen har infart från 
Hannelundsgatan via Väg 1561, Sälshögsvägen och Norregatan. Biltrafik 
till fastigheten Slakteriet 11 får enligt gällande detaljplan inte anslutas till 
Slakterigatan. Eftersom fastigheten är avriven är det ingen trafik till den. 

Genomförda trafikåtgärder i anslutande gatunät 

Sedan tidigare gäller förbud mot tung trafik mellan Norregatan och 
Sälshögsvägen. Kommunen har genomfört ytterligare trafikåtgärder för 
att sänka hastigheten och försvåra genomfart, (chikanen) har 
kompletterats med trafiköar för att förstärka sidoförskjutningen på 
gatorna. 

Sälshögsvägen har precis norr om farthindret kompletterats med trafikö 
med skylt om förbud för genomfart av tung trafik. 

Med befintligt gatunät är det endast möjligt att nå fastigheten Slakteriet 
11 via Hannelundsgatan från Norregatan och Sälshögsvägen. Det finns 
ingen förbindelse mellan Slakterigatan och handelsområdet. 
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Norregatan och Sälshögsvägen som utgör befintlig koppling mellan 
Gladanleden (väg 11) och Hannelundsgatan. Sett från Norregatan i söder. 

Gång- och cykeltrafik 
Längs Malmövägen och Gladanleden finns gångbanor på båda sidor 
gatorna och smala cykelfält markerade i körbanan.  

En befintlig gång- och cykelväg, kallad Norra promenaden, sträcker sig 
längs spårområdets östra sida från stationen, under viadukten, genom 
planområdet, till Norra industriområdet via Industrigatan samt vidare till 
Tryde i norr. 

Besökstrafik och parkering 
Infart till varuhusets besöksparking sker från Malmövägen och utfart via 
Skräddaregatan till Malmövägen. Befintligt varuhus har inom kvarteret 
Stärkan en besöksparkering med 250 platser. 

 
Besökstrafik till handelsområdet idag. 
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Godstrafik 
In- och utfart för godstransporter sker från Malmövägen via 
Skräddaregatan. Vid västra godsmottagningen finns plats för två större 
lastbilar och två skåpbilar. Godsmottagning och avfallshantering finns 
även i norra delen av kvarteret. 

 
Godstrafik till handelsområdet idag. 

Spårburen trafik 

 
Gröna spår är planerade att rustas upp och användas för uppställning av 
arbetsfordon. Övriga spår planeras att tas bort.  
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Spår 6 är ett aktivt järnvägsspår där Trafikverket har ett uttalat framtida 
behov av att kunna ställa upp arbetsfordon, såsom t. ex. makadamtåg 
eller spårriktare, på en sträcka av 250 meter norr om plankorsningen som 
byggs under 2022 och färdigställs till årsskiftet. Spår 1 och 2 är aktiva 
järnvägsspår som sträcker sig från stationen under viadukten och upp till 
växel 21 som ansluter till spår 6. 

För övriga spår norr om väg 11 har Trafikverket beslutat om att upphöra 
med underhåll. Beslut om avveckling av järnväg kommer att tas i början 
av 2023 och efter det kan spåren tas bort. Kommunen har beslutat att 
riva sina spår som ligger på kommunägd mark.  

Kollektivtrafik 
Planområdet ligger cirka 300 meter norr om Tomelilla station med goda 
kollektivförbindelser med tåg, regionbussar och Skåneexpressen. 

Eventuella framtida trafikförutsättningar 

Eventuell Simrishamnsbana 

Vid en eventuell utbyggnad av Simrishamnsbanan krävs bland annat ny 
detaljplan och järnvägsplan. I ett sådant scenario kommer den interna 
plankorsningen med järnvägen stängas. Under konsekvenser på sid 54 
beskrivs konsekvenserna av en eventuell framtida järnväg. 

Eventuellt regionalt superbusskoncept 

Det pågår ett planeringsprojekt för ett regionalt superbusskoncept i syfte 
att utveckla kollektivtrafiken i delar av Skåne som saknar järnväg. Målet 
är att skapa snabba, effektiva och komfortabla resor genom att 
busslinjerna får färre busshållplatser och uppgraderade busstationer. I 
trafiken prioriteras busstråken och ges, i likhet med tåget, företräde och 
rakast möjliga körväg. 

Superbusskonceptet innefattar bland annat busslinjerna SkåneExpressen 
4 Kristianstad – Ystad samt SkåneExpressen 5 Lund. 

 
Superbusshållplatser Alternativ B, ett av flera alternativ, enligt ÅVS 
Superbuss Tomelilla, 2017-06-21.  



  
 Dp173, Detaljplan för Stärkan 1 och Slakteriet 11 m.fl. (Dnr: Ks 2012/243) 
 Antagen Kf 2022-12-19 (§140) Laga kraft 2023-01-17 
 Planbeskrivning daterad 2022-11-07 
 

20 
 

Ett superbusskoncept med snabba, effektiva och komfortabla resor gör 
det möjligt för fler att välja bussen framför bilen, vilket i sin tur leder till 
minskad miljö- och klimatpåverkan. Konceptet ställer krav på nya gång- 
och cykelkopplingar till järnvägsstationen och centrum. Det förespråkas 
välplanerade gång- och cykelbanor hela vägen fram till stationen och 
närliggande pendlarparkeringar för både cykel och bil, för att skapa en 
trygg och trevlig miljö för smidiga byten. 

Eventuell rivning av viadukten och ny infart 

Trafikverket, Region Skåne och Tomelilla kommun tecknade 2017 en 
avsiktsförklaring gällande åtgärder på Väg 11 för anpassning för 
SkåneExpressen. Avsiktsförklaringen syftar bland annat till att riva 
viadukten för väg 11 och förlägga vägen i plan, skapa ett nytt 
hållplatsläge för expressbuss och även nya gång- och cykelförbindelser. 
Samtliga åtgärder är viktiga för ett attraktivt stationsläge och för att den 
barriäreffekt som viadukten har idag försvinner och Tomelilla knyts 
samman. Åtgärden kommer att genomföras inom planperioden 2022-
2033. Trafikverket har i sin verksamhetsplanering att 
planläggningsprocessen startar 2024 och planerad produktion 2028. 
Tomelilla kommun medfinansierar åtgärden till hälften. Ett 
medfinansieringsavtal avses tecknas hösten 2022.  

Om viadukten rivs skapas förutsättningar för en ny infart till 
handelsområdet från Gladanleden (Väg 11). Förändringarna kräver ny 
detaljplan. Denna detaljplan hindrar inte en sådan utveckling. 

Natur och rekreation 
Högre vegetation finns i den före detta Scanvillans trädgård och längs 
järnvägsspåret i plangräns och norrut. Öster om järnvägen där 
industribyggnaderna rivits består marken av sand där ruderatväxter och 
djur som gynnas av denna miljö etablerat sig spontant. 

Norr om planområdet sträcker sig ett grönstråk med en gång- och 
cykelväg kallad Norra promenaden som förbinder centrala Tomelilla via 
stationsområdet och under viadukten med ortens norra delar och byn 
Tryde.  

 
Efter rivning av Scanvillan står träden kvar i och kring trädgården. 
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Naturvärde  
En naturvärdesinventering för östra delen av planområdet har utförts av 
Ekologigruppen 2018. Inventeringsområdet utgörs av ett spårområde 
och en i huvudsak avriven yta som tidigare använts som industriområde, 
en lummig trädgård med fullvuxna träd och i söder ett grönområde med 
en dagvattendamm. Som tillägg till naturvärdesinventeringen har 
naturvärdesobjekt med visst naturvärde, klass 4, inventerats samt 
fördjupade artinventeringar av insekter och fladdermöss genomförts.  

Områden med höga värden utgörs av de stora öppna sand- och 
grusytorna, medan omgivande marker har påtagliga eller endast vissa 
naturvärden. Det finns inga objekt med den högsta klassningen av 
naturvärde, klass1, i området.  

Två objekt med högt naturvärde, klass 2, områden av särskild betydelse 
för att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå, 
har påträffats. De utgörs av spårområdet och den öppna grusiga 
industritomten. Blottade sand- och grusytor, lågvuxna gräsytor och 
blommande kantzoner ingår men viktiga nektarväxter för naturliga 
sandmarksekosystem saknas. I objekten förekommer ett antal rödlistade 
arter och naturvårdsarter.  

Naturvärdesklass 3 tolkas av Ekologgruppen som att de har betydelse på 
kommunal nivå. De bedöms ha betydelse för att den totala arealen av 
dessa områden ska kunna bibehållas. Objektet består av igenväxande 
gräsmarker i spårområdets utkanter där högre vegetation börjat etablera 
sig och där blomrika inslag ändå förekommer. 

Samtliga områden utanför det öppna spårområdet och industritomterna 
har bedömts som naturvärdesklass 4, områden som har betydelse på 
lokal nivå. 

Naturvärdeselement av särskild betydelse för objektens naturvärde har 
inte hittats inom området. 

Efter att planen varit på samråd kom frågan om det fanns sandödla i 
området upp. Ekologigruppen kompletterade sin utredning och 
inventerade området vid två tidpunkter då förutsättningarna var 
gynnsamma. Man fann sandödla på kontrollytor i närområdet men inte 
inom planområdet. Ekologigruppen konstaterar att sandödlan inte 
etablerat sig i området. 
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Karta över naturvärdesobjekt. Illustration: Ekologigruppen. 

Höga naturvärden område 3 och 4. 
Påtagligt naturvärden område 1. 
Påtagligt och visst naturvärde område 2 och 5-11. 
Det finns inga objekt med den högsta klassningen av naturvärde i området.  

Inom området har 43 naturvårdsarter identifierats. Dessa fördelar sig på 
elva rödlistade arter, fyra skyddade arter och 28 övriga arter som 
indikerar höga biotopkvaliteter för biologisk mångfald. 
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Rödlistade arter Tabell från Naturvårdsinventeringen, Ekologigruppen. 

De rödlistade arterna är två växter, sju insektsarter och två fåglar.  

 
Skyddade arter Tabell från Naturvårdsinventeringen, Ekologigruppen. 

De skyddade arterna är fåglar och fladdermöss. Fåglarna är vanliga arter 
som flugit förbi, alla vilda fåglar är skyddade enligt Artskydds-
förordningen §4.  

Fladdermöss deras boplatser och jaktrevir är fridlysta. Fyra 
fladdermusarter identifierats under inventeringen. Dessa arters 
livsmiljöer är skyddade enligt artskyddsförordningen och kräver dispens 
från Länsstyrelsen för åtgärder som kan skada dem. Fladdermössen är 
knutna till trädmiljöerna i Scanvillans trädgård samt kring dammen i 
söder. Träden kring dammen har senare avverkats i samband med 
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utvidgning av dammen. De öppna ytorna utnyttjas inte av fladdermössen 
men dammen är en viktig del av deras jaktrevir. 

Den biologiska mångfalden har sina största värden knutna till de störda 
sandiga miljöer som uppstått då industrierna revs. Eftersom de flesta 
värdena är knutna till lättskapade, störda, sandiga miljöer så finns mycket 
goda förutsättningar att kompensera för förlusterna genom att i god tid 
skapa nya likvärdiga habitat, dvs områden med liknande förutsättningar 
och livsmiljöer, inom kommunen och helst i områdets närhet. Nya 
habitat är beroende av skötsel, där ytorna inte tillåts växa igen, för att 
behålla sitt värde.  

Fladdermusinventering 

Fladdermusinvertering utfördes 2018 där även område norr om samtidigt 
inventerades för annat projekt. Inom planområdet hittades 5 
fladdermusarter: gråskimrig fladdermus (Vespertilio murinus), 
nordfladdermus (Eptesicus nilssonii), dvärgpipistrell (Pipistrellus 
pygmaeus), trollpipistrell (Pipistrellus nathusii) samt brunlångöra 
(Plecotus auritus). Större brunfladdemus samt de rödlistade arterna 
barbastell och sydpipistrell hittades utanför aktuellt planområde. 

De dominerande arterna var nordfladdermus och dvärgpipistrell, vilka 
tillsammans med gråskimlig fladdermus var de enda som uppehöll sig i 
området. Övriga fladdermöss noterades enbart i enstaka inspelningar och 
passerade bara förbi området. 

De noterade fladdermössen uppehåller sig vid dammen i områdets södra 
del samt vid den smala trädkorridoren längs järnvägen mot vattenverket, 
norr om planområdet. Kring Scanvillan och i trädgården hördes bara 
enstaka nordfladdermöss och dvärgpipistreller.  

 
Skogskorridoren norr om planområdet vid inventeringen. Källa Graptolit ord 
& natur. 

I stort sett är det bara de snabbflygande arterna nordfladdermus, 
gråskimlig fladdermus och dvärgpipistrell som uppehåller sig och 
födosöker i projektområdet, vilket också är det förväntade. Planområdet 
är litet, ligger insprängt i ett större industri- och villaområde och består 
av stora, öppna ytor. De flesta fladdermöss föredrar mörka, gröna ytor, 
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varför de flesta fladdermössen flög vid dammen och skogskorridoren. 
Lampor saknas i stort sett längs järnvägen, varför fladdermöss lätt kan 
röra sig där. Området är dock för litet för att på sikt hysa större kolonier.  

Artskydd 
Alla fladdermöss har ett strikt skydd i Sverige genom 
Artskyddsförordningen (2007:845), vilket innebär att fladdermöss 
(oavsett art och antal): 

1. inte får skadas eller dödas avsiktligt 
2. deras fortplantnings- och viloplatser inte får skadas avsiktligt 
3. inte får störas avsiktligt under tiden för fortplantning och 

flyttning 

Artskyddsförordningen tar dessutom upp fyra fladdermusarter som 
Sverige har förbundit sig att ta särskild hand om på ett aktivt sätt, 
exempelvis genom att upprätta särskilda skyddsområden. Arterna är 
barbastell, Bechsteins fladdermus, dammfladdermus och större musöra. 

Fladdermöss skyddas alltid genom artskyddsförordningen, oavsett om ett 
område är detaljplanelagt eller ej och vilket ändamål som är planlagd. 

Utöver lagen skyddas fladdermöss även genom EUROBATS-avtalet, en 
frivillig överenskommelse om skydd av fladdermöss i Europa och dess 
närområde, vilken Sverige har skrivit under. Avtalet utökar skyddet av 
fladdermöss till att gälla även deras födosöksområden och flygvägar. 

Geotekniska förhållanden 

Rekommendationer för grundläggning och markarbeten 
Enligt geoteknisk undersökning, utförd av Tyréns AB 2014, är 
grundläggningsförhållandena generellt goda inom området. All jord med 
innehåll av mulljord måste grävas bort innan grundläggning. Inom delar 
av området har sanden en något sämre friktionsvinkel. För att uppnå 
högre hållfasthets- och deformationsparametrar rekommenderas att 
området ytpackas innan grundläggning. Mer detaljerade undersökningar 
måste utföras i projekteringsskedet. 

Hydrologiska förhållanden 

Grundvatten 
Enligt geoteknisk undersökning, utförd av Tyréns AB 2014, låg 
grundvattennivån mellan ca 3,5–4,2 meter under markytan i januari-april 
2014. Grundvattennivåerna kan dock vara högre eller lägre under andra 
delar av året beroende på nederbörd. Nivån på grundvattennivån är 
oftast som högst under perioden februari till april. 

Enligt miljöteknisk markundersökning, utförd av VA-Teknik & 
Vattenvård 2015 respektive 2016, är grundvattenströmningen beräknad 
till en sydvästlig riktning. Det är tydligt att grundvattennivån i den östra 
delen av området är betydligt högre än i den västra, vilket kan påverkas 
av dagvattendammen i sydvästra delen av området. 
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Grundvattenförekomst 

Grundvattenförekomsten Tryde-Trydeek (MSCD: WA43414667) är en 
sand- och grusförekomst som breder sig inom nordvästra delen av 
planområdet. 

 
Sand- och grusförekomsten Tryde-Trydeeke (MSCD: WA43414667) 
markerad i blått med cyanfärgad gräns. 

Vattenskyddsområde 

Norr om planområdet finns ett vattenskyddsområde. Det är beslutat av 
Länsstyrelsen för att skydda en dricksvattentäkt.  Eftersom 
vattenskyddsområdet inte ligger inom planområdet och 
grundvattenströmmarna rör sig från vattenskyddsområdet, finns det 
möjlighet att infiltrera dagvatten inom området enligt LOD-principen 
(lokalt omhändertagande av dagvatten). 

Norra delen av planområdet berör grundvattenförekomsten Tryde – 
Trydeeke. Den ska också skyddas mot föroreningar för att behålla 
godkänd status. Det innebär att infiltration av dagvatten bör undvikas i 
denna del av planområdet.  

 
Vattenskyddsområde (NVR-ID 2012239) rödskrafferat och 
grundvattenförekomst Tryde-Trydeeke (MSCD: WA43414667) i blått i 
förhållande till planområdet markerat med gul gräns. 
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Hälsa och säkerhet 

Markföroreningar 
Miljöteknisk markundersökning och kompletterande undersökning har 
utförts av ingenjörsbyrån VA-teknik & Vattenvård inom fastigheterna 
Slakteriet 11 och 46 (nu även Slakteriet 53) under 2015 respektive 2016. 

Undersökningarna konstaterar att det finns föroreningar i marken som 
måste saneras för att fastigheten Slakteriet 11 ska vara lämplig för 
föreslagen markanvändning. 

Inom centrum- och handelsområde samt på parkeringen vistas 
människor tillfälligt och detta område bör därför uppnå 
Naturvårdsverkets riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM). 
Allmän plats, natur, där alla grupper av människor från barn till äldre 
permanent kan vistas motiverar däremot användandet av generella 
riktvärden för känslig markanvändning (KM). 

Påträffade förhöjda halter rör sig i mark om PAH (polycykliska 
aromatiska kolväten), petroleumprodukterna alifater och aromater, samt i 
grundvattnet om oljeföroreningar som alifater, aromater och PAH-
föroreningar, samt bekämpningsmedlet prometryn. I en testpunkt för 
grundvattnet påträffades dikloreten som dock i kompletterande 
utredningen inte visade sig överstiga riktvärdena.  

Saneringsbehov finns kring två punkter inom fastigheten Slakteriet 11. 

Efterbehandlingsåtgärder, sanering, markarbeten, schaktning eller dylikt 
som behöver vidtas i ett förorenat område ska föregås av en anmälan 
enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. Anmälan ska göras till Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund i god tid, minst sex veckor, innan arbetet startar. 

Startbesked för byggnad eller parkering får inte ges innan marksanering 
genomförts och godkänts av Ystad-Österlenregionens miljöförbund.  

 
Provpunkter med saneringsbehov markerade med rött i illustration ur 
kompletterande undersökning, VA-Teknik & Vattenvård. 
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Inom kvarteret Stärkan har det legat en stärkelsefabrik och 
bränneriverksamhet har bedrivits innan nuvarande handelsverksamhet 
etablerade sig. Verksamheterna bedöms i sig inte innebära några större 
risker för markföroreningar. Det går dock inte att utesluta att det 
förekommer förhöjda halter av PAH, metaller och/eller PCB i ytlig jord 
under befintlig asfalt, mot bakgrund av att fyllningen kan vara förorenad 
av tidigare uppvärmning (kol/koks, aska) samt påverkad av läckage från 
eventuell tjärasfalt och/eller från eventuellt förekommande PCB-haltiga 
fogar i de nyare delarna av byggnaderna (från 1940-1960 talen). 

 
Flygfoto från ca 1975 med kvarteret Stärkan markerat i rött. 

Området ska även fortsatt användas för handelsändamål, vilket 
motsvarar en markanvändning i enlighet med Naturvårdsverkets 
riktvärde för MKM. Det bedöms mindre troligt att det förekommer 
representativa halter PAH, metaller och/eller PCB inom området som 
överstiger de generella riktvärdena för MKM, men det går inte utan 
provtagning att utesluta. Utifrån att det inte bedöms ha förekommit 
några gropar, dammar eller källare inom området är eventuellt 
förekommande förhöjda halter mest troligt avgränsade till det ytligaste 
jordlagret.  

Utifrån nuvarande markanvändning bedöms det inte troligt att eventuellt 
förekommande föroreningar utgör någon oacceptabel risk för 
människors hälsa eller miljön. Detta då området är bebyggt eller 
hårdgjort och grundvattenytan förekommer relativt långt under 
markytan. Därmed är såväl exponeringsrisker (styr risker för människors 
hälsa) och spridningsrisker (styr risker för påverkan på grundvattnet) 
små. I samband med exploatering av fastigheten bör dock 
kompletterande undersökning utföras, om inte annat för att undersöka så 
att föroreningar inte byggs in samt inför urschaktning av massor av 
anläggningsskäl och inför masshantering. 
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Radon 
Geotekniska undersökningen, Tyréns 2014-05-19, visade att 
markradonhalten är uppmätt till mellan 2,1 och 18,4 kBq/m3. Detta 
innebär att marken klassas som normalriskmark (10-50 kBq/m3). 

Buller 
Med dagens utfartstrafik på Skräddaregatan beräknas riktvärdet på 55 
dBA dygnsekvivalent ljudnivå att tangeras medan riktvärdet 70 dBA 
maximal ljudnivå vid enstaka tillfällen kan överskridas på uteplats vid 
närliggande bostadshus. Då riktvärdet 55 dBA inte överskrids bör inga 
bullerskyddande åtgärder vara nödvändiga. Dock kan 70 dBA maximal 
ljudnivå överskridas på uteplatserna på Bagaren 12 och Skräddaren 8 vid 
enskilda fordonspassager. 

Farligt gods 
I Tomelilla kommun är riksväg 11 och 19 rekommenderade vägar för 
transporter med farligt gods, dock inte på del av väg 11 förbi 
planområdet. 

Översvämningsrisk 
I dagvattenutredningen, 2018-06-21, utförd av Dämningsverket, visar en 
enkel hydraulisk modell av områdets ytavrinning vid ett stort skyfall. Den 
visar att ytvattnen rinner från öster mot järnvägsområdet och att 
järnvägsområdet sluttar norrut utom en liten del i söder där vattnet 
rinner söderut. 

Med anledning av översvämningsproblematik nedströms planområdet är 
målet med dagvattenhanteringen att minst fördröja dagvattenflödet till 
dagens nivå. 

 
Förenklad och icke kalibrerad hydraulisk modell uppbyggd i HEC-RAS som 
visar ytlig avrinning. Illustration: Dämningsverket AB. 
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Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom verksamhetsområdet för dricksvatten, spill-
vatten och dagvatten. Anslutningspunkter med erforderlig kapacitet 
finns.  

Dagvatten 
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. Dagvattnet 
från östra delen av planområdet leds till dagvattendammen där det 
fördröjs och renas innan det leds vidare under Gladanleden och vidare 
till Välabäcken. 

Dagvattendammen byggdes i mitten av 1990-talet efter ett antal stora 
regn som ledde till stora dagvattenflöden och översvämningar i det 
närliggande industriområdet. Översvämningsproblemen är som värst 
längs med Byskillnadsgatan mot Välabäcken där översvämningar 
uppträder även efter dammens tillkomst. 

Kommunens VA-enhet, numera kommunala bolaget Österlen VA AB, 
har under 2020 byggt om dagvattendammen så dess funktion har ändrats 
från att bara fungera som ett fördröjningsmagasin vid stora flöden till att 
både magasinera och rena dagvattnet vid både små och stora regn.  

 
Dagvattendammen med brunn för nytt utlopp, sett från sydväst 2020-09-17. 

Enligt avrinningsområden avvattnas ca 28 ha till dammen. Det bör inte 
ledas större flöden än tidigare till dagvattendammen då dammen troligen 
endast är dimensionerad efter markanvändningen när dammen byggdes 
på mitten av 90-talet.  

Total reglervolym i dammen är idag ca 2600 m3. Mest troligast finns 
behov av att utöka fördröjningsvolymen i dagvattendammen. Det finns 
dock ingen åtgärd inplanerad i dagsläget.  

El 
E:ON är eldistributör i området. Inom planområdet finns underjordiska 
elledningar, samt en transformatorstation inom kvarteret Stärkan. 
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Fjärrvärme 
Inom fastigheterna Slakteriet 11 och Slakteriet 53 finns underjordiska 
fjärrvärmeledningar för Solör Bioenergi Fjärrvärme AB. 

Telemast 
Inom fastigheten Slakteriet 11 finns en anläggning för mobilbasstation 
för Telia Towers Sverige AB genom ett aktivt arrendeavtal där 
nuvarande avtalsperiod sträcker sig till 2022-03-31. 

Fiber 
Inom planområdet finns underjordiska fiberledningar för Teleservice 
Skåne AB. Fastigheten Stärkan 1 är ansluten med fiber från Teleservice 
Skåne AB.  

Avfall 
Avfall ska hanteras enligt ”Föreskrifter om avfallshantering Simrishamns 
och Tomelilla kommuner”, antagen av kommunfullmäktige 2016-06-13. 
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Planförslag  

 
Illustrationskarta 

Planområdet är beläget vid Gladanleden, en genomfartsgata där många 
passerar Tomelilla. Det ligger intill resecentrum med tågstation, 
busshållplatser mm. Här ligger ortens stora livsmedelsbutiker. Många 
människor rör sig dagligen i denna del av Tomelilla. Planen möjliggör en 
stor utbyggnad av en befintlig butik som är välkänd i södra Skåne. Det 
ställer krav på gestaltning av den nya byggnaden, skyltar, parkeringsytor, 
planteringar m.m. som ska representera Tomelilla och Bo Ohlssons 
varumärke.  

Planen möjliggör en utbyggnad av Bo Ohlssons varuhus genom att 
byggrätten utökas väster om järnvägen och industriområdet öster om 
järnvägen omvandlas till handelsområde med byggrätt för handel och 
hotell i öster och med en väl tilltagen parkeringsyta. Ny tillfart skapas 
från Hannelundsgatan och handelsområdets två delar får en intern 
koppling för fordon, gående och cyklister i en plankorsning över 
järnvägen.  

Lokstallet bevaras och skyddas. Förutsättningarna för bevarande ökar i 
och med att det kan användas för handel och centrumändamål och 
genom att det finns möjligheter till viss tillbyggnad.  

Området innehåller fladdermöss och andra skyddade arter som etablerat 
sig på den sandiga marken efter att slakteriet revs. En sammanhängande 
grönstruktur med sparade stora träd för fladdermössen och skötsel av 
öppna ytor som gynnar ruderatmarks växter och insekter, kompenserar 
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för de ytor som exploateras. Kompensationsåtgärder kommer även att 
vidtas utanför planområdet. 

Dagvatten från området infiltreras och fördröjs på grönytor, i 
underjordiska dagvattenmagasin och genom att parkeringen delvis 
beläggs med genomsläpplig gräsarmering. Dammen med omgivande 
grönområde fungerar för fördröjning av dagvatten och tål översvämning 
vid skyfall. 

Bebyggelse 
Viadukten över järnvägen beräknas rivas om några år. Då ändras 
Gladanledens landsvägskaraktär till en stadsgata eller boulevard. 
Expressbussarna kommer troligen att ha sina hållplatser längs gatan. Det 
innebär att varuhuset blir en ännu tydligare del av stadsmiljön kring 
stationen vilket understryker behovet av en genomarbetad gestaltning. 

Den stora volymen kräver bearbetning i skala och uttryck. Den ska ge ett 
välkomnande intryck och tillföra platsen nya värden. Ett samspel mellan 
olika volymer som kan markeras med vertikala element, förskjutning av 
husliv, variation i höjd, takutformning, vegetation eller liknande kan med 
fördel uppnås genom en välplanerad etappvis utbyggnad.  

Illustrationen visar en byggnad med ett stomsystem som kan byggas till 
efter hand. Då utbyggnaden kommer att ske i flera etapper är det troligt 
och önskvärt att variationen blir större och skalan bryts ner ännu mer. 

 
Volymskiss som visar en möjlig utformning där byggrätten i detaljplanen utnyttjas fullt ut. Efterhand som 
fastigheten bebyggs kommer parkeringen att flyttas över till andra sidan Järnvägen. Besökande som kör in 
från Malmövägen ska köra ut via Hannelundsgatan. Illustration Plan och Byggnadskonst i Lund AB. 
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De olika byggnadshöjder som planen medger, ger goda förutsättningar 
till variationer, bland annat kan den sneda fastighetslinjen mot vägen, ge 
variationer i djupled; varje "skepps"-gavel friläggs från den intilliggande 
och så stärks känslan av egna huskroppar. Om det så önskas så kan man 
uppnå en ännu större variation genom att variera tegelfasaderna på de 
olika gavlarna. De olika gavlarna som bryter ner den massiva volymen i 
mindre enheter. De lägre volymerna mot gatan står mot gavlar som reser 
sig till den fulla höjd som planen tillåter i de bakre skeppen. 

Detaljplanen möjliggör en utökning av befintligt varuhus byggnadsarea 
väster om järnvägen från ca 10 000 m2 till ca 15 500 m2 samt ny 
kommersiell bebyggelse på 6 800 m2 i östra delen av planområdet. 
Byggrätten tillåter 10 meter totalhöjd i större delen av kvarteret Stärkan 
men är begränsad till 8 meters totalhöjd och 3 meters byggnadshöjd i 
norr mot villabebyggelsen. 

 
Befintligt varuhus är tillbyggt i etapper utifrån Stärkelsefabrikens fina gamla 
tegelbyggnad. Illustration Plan och Byggnadskonst i Lund AB. 

Befintligt varuhus är byggt i en våning med en andra våning för 
personalutrymmen och lager i den gamla stärkelsefabriken och 
tillbyggnaden bör följa samma princip. Den gamla fabriksbyggnaden ger 
karaktär och identitet till varuhuset. 

 
Efter att plankorsningen är på plats är en första möjlig etapp att anlägga 
parkeringen och att bygga en lagerbyggnad på östra sidan.  
Illustration Plan och Byggnadskonst i Lund AB. 
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I en möjlig andra etapp redovisas en ny entré, en tvåvånings 
kontorsbyggnad mot järnvägen och ett skepp med sadeltak enligt det tänkta 
byggsystemet. Illustration Plan och Byggnadskonst i Lund AB.  

Stärkelsefabrikens tegelfasad och flacka sadeltak avspeglas i den nya 
bebyggelsen. Planen föreskriver att fasaderna ska ha inslag av tegel, puts 
eller sten. Den vita tvåvåningsbyggnaden är en illustration för en 
kontorsbyggnad och inget färdigt förslag. Den visar värdet av variation i 
höjd, färg och uttryck samtidigt som den är en del av en helhet. 

  
En senare etapp illustreras där två skepp byggts ut framför den befintliga 
södra fasaden. Illustration Plan och Byggnadskonst i Lund AB.  

Fastighetsgränsen i söder är inte parallell med den befintliga fasaden. 
Den är en välgörande anledning till en trappad eller förskjuten fasad där 
de tre skeppen är olika långa vilket skapar liv i byggnaden och bryter ned 
skalan. 
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I denna bild har i stort sett hela byggnadsarean utnyttjats men det finns 
möjlighet att bygga till en andra våning över en stor del av ytan. Illustration 
Plan och Byggnadskonst i Lund AB. 

Den nya byggnaden kommer att byggas ut i etapper. Byggrätten är 
mycket större än varuhuset är idag. Med den centrala placeringen och 
stora volymen är det av stor betydelse hur byggnaden gestaltas. Visuellt 
och funktionellt bör den delas in i volymer och byggnadsdelar som ger 
ett mer småskaligt intryck. Fasadlinjen kan varieras och med fördel ge 
plats för grönska. Byggnadshöjd och takutformning kan också bidra till 
att dela in byggnaden. Fasaden med vertikala linjer, entréer eller fönster 
och ett varierat fasadmateriel bidrar också till skalan. Samtidigt som 
byggnaden delas upp ska den ge ett väl gestaltat helhetsintryck. Med en 
tidigt framtagen tydlig målbild kan de olika etapperna bidra till ett gott 
slutresultat. Byggnaden kommer att få stor betydelse för såväl Tomelillas 
som varuhusets varumärke. 

Möjligheten att anlägga gröna tak och tak med solceller ökar variationen 
och kan göra området mer hållbart utifrån möjligheten att fördröja 
dagvatten och producera el. 

 
Bild från viadukten. Två pylonskyltar syns en nära vägen och en på 
parkeringen vid lagerbyggnaden och hotellet som syns bakom 
parkeringsytan. En enkel glastillbyggnad visas på lokstallet. Illustration Plan 
och Byggnadskonst i Lund AB. 
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Skyltar ska vara anpassade efter den omgivande stadsmiljön och placeras 
på fasad inom byggvolymen eller fristående med en skala och höjd som 
underordnar sig byggnaderna. Det innebär att de inte får vara högre än 
10 meter. 

 
Parkeringsplatsen med kundvagnplatser, plantering med hotell och 
lagerbyggnad i bakgrunden. Illustration Plan och Byggnadskonst i Lund AB. 

På Slakteriet 11 innehåller planen byggrätt, med totalhöjd 10 respektive 8 
meter, för handel där en mindre del även tillåts innehålla hotell. Dessa 
byggnader kommer att synas i bakkanten på parkeringen från 
Gladanleden. Det betyder att de också är viktiga för stadsbilden och 
intrycket av området vilket ska beaktas i gestaltningen. Byggnaderna som 
ligger intill infarten till parkeringsområdet kan användas som lager eller 
för handel med skrymmande varor, till exempel trädgårdsmöbler, som 
kan lastas direkt in i en bil.  

Inom parkeringsytan finns möjlighet att uppföra skärmtak för 
kundvagnar och mindre kiosk, eller liknande till en total byggnadsarea på 
500 m2, där varje byggnad får vara högst 50 m2.  
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Lokstallet 

 
Lokstallet sett från sydväst. 

Det gamla lokstallet är en kulturhistoriskt värdefull tegelbyggnad på cirka 
100 m2 belägen intill spårområdet. Byggnaden bevaras och skyddas i 
detaljplan med planbestämmelser om rivningsförbud och varsamhet. 
Tegelfasad med mönstermurning, takpannor, fönstersättning, spröjsade 
fönster och öppningar ska bibehållas. Tillbyggnad ska underordna sig 
byggnaden. Byggnaden ges ett sammanhang genom att detaljplanen 
möjliggör för ny användning till exempel som café till varuhuset. 
Detaljplanen möjliggör tillbyggnad av ca 50 m2 i norr och ca 65 m2 åt 
söder. Förslagsvis som uteservering med skärmtak eller som inglasad 
byggnad som harmonierar med och underordnar sig lokstallet. 

Lokstallet ligger på en egen fastighet som kan slås samman med 
handelshusets fastighet. Om så inte sker krävs servitut eller liknande för 
tillfart till lokstallet.  
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Grönstruktur 
Grönstrukturen i området är av stor betydelse för hela tätorten. Inom 
både allmän plats och kvartersmark förstärks grönstrukturen genom att 
stärka förmågan för att bidra med ekosystemtjänster och främja biologisk 
mångfald. Området för och kring dagvattendammen utformas för att ta 
hand om dagvatten och gynna skyddade arter och habitat, men även för 
att skapa en när- och rekreationsmiljö med stor betydelse för människors 
hälsa och livskvalitet. 

Natur och rekreation 
Norra promenaden är ett gång- och cykelstråk som sträcker sig längs 
spårområdets östra sida. Tillsammans med passagen över spårområdet 
kopplar stråket samman centrala Tomelilla och stationsområdet med det 
nya handelsområdet, bostadsområden och industriområde i norr, samt 
med Tryde by. Norra Promenaden är också ett grönstråk vilket bör 
förstärkas som rekreationsområde, spridningskorridor och 
kompensationsytor innan slakteritomten åter bebyggs.  

I planområdets sydöstra del finns en dagvattendamm, den planläggs som 
allmän plats, Natur. Området har plats för flera ekosystemtjänster bland 
annat, ska dagvatten fördröjas och renas, kompensationsåtgärder för 
skyddade arter genomföras och det är en del i rekreationsstråket ut från 
tätorten. 

Dammen har en koppling till före detta Scanvillans trädgård med 
exotiska träd och den naturmark som bildar en skyddszon mellan 
villorna öster om trädgården och industrin norr om dem.  

Förstärkning av livsmiljöer för skyddade arter 
Naturmarken kring dammen ska utvecklas för flera funktioner. Den blir 
kompensationsområde för de skyddade arter som finns inom 
planområdet. Därför kommer markvegetationen att störas och sandytan 
delvis ligga öppen för att gynna ruderatväxter och insekter som trivs i 
denna miljö. Fladdermössen är beroende av en återplantering av träd så 
att de får skydd kring dammen. Dammen och omgivande ytor som bör 
sänkas, har dessutom en viktig funktion som översvämnings- och 
fördröjningsytor vid skyfall. 

Trädbeståndet kring dammen avverkades då dammen byggdes om. Nya 
träd delvis av snabbväxande arter ska etableras för att gynna fladder-
mössen, skugga dammen och tillföra grönska i stadsbilden. Den mark 
som inte planteras ska lämnas som sandmark där vegetationen inte tillåts 
täcka ytan helt. Markskiktet ska i delar rivas upp så att nya sandytor 
skapas där växter och insekter som finns i närområdet kan leva vidare. 
Den är en del i dagvattenhanteringen. Dammen behöver utökas och det 
är en fördel om marken kring den sänks för att fördröja vatten vid 
framtida skyfall. 
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Naturområdet inom planområdet och området för den framtida utfart kommer utvecklas under 2023.  
Skiss på föreslagen utformning av landskapsarkitekt Kerstin Torseke Hulthén. 

Trädgården som hörde till Scanvillan, är lummig och innehåller stora träd 
bland annat äkta kastanj, bok och lind. Trädgården och dess vegetation 
bevaras i planen. Den är viktig för grönstrukturen, stadsbilden och för 
att gynna skyddade arter, främst fladdermöss. 

Befintliga träd skyddas i planen med utökat lov för trädfällning och 
bestämmelser om att endast träd som utgör fara får fällas. 

 
Stora träd i den före detta trädgården och grusytan där Scanvillan låg ger 
goda förutsättningar får de skyddade arterna. 
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Bilden visar gröna stråk ut i landskapet och in i samhället samt ytor inom och utanför planområdet som ska 
nyttjas för kompensationsåtgärder. Spårområdet, orange yta, är planlagt som järnväg men innehåller höga 
naturvärden som kan bevaras. 

Marken kring järnvägsspåren ska behandlas på liknande sätt. Kommunen 
kommer dessutom att stärka de gröna korridorerna, som leder ut från 
området, och anlägga fler kompensationsytor av ruderat karaktär i 
närområdet. Av hänsyn till fladdermössen ska fladdermusholkar sättas 
upp och belysningen i området vara sparsam och riktas nedåt. Låga 
belysningsstolpar där ljusstyrkan inte är högre än nödvändigt och där 
ljuset inte sprida uppåt skapar en trevlig miljö med bra överblick så att 
området upplevs som tryggt samtidigt som störningen begränsas. Med 
ett svagare allmänljus på en större yta ökar tryggheten då man inte 
bländas utan kan se vad som finns utanför ljuskäglorna. Norra 
promenaden från plankorsningen och norrut mot Tryde planeras en 
grusbelagt gång- och cykelbana som inte kommer belysas. 
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Gator och trafik 

  
Trafikkarta planförslag 

Omgivande gator 
När detaljplanen vinner laga kraft avser kommunen stänga av för all 
motortrafik där Norregatan övergår till Sälshögsvägen samt eventuellt 
någonstans på Sälshögsvägen norr om Hannelundsvägen. Gång- och 
cykelvägen kommer dock att vara kvar. 

Gång- och cykeltrafik 
Handelsområdet är enkelt att ta sig till fots- och med cykel då området 
som ligger i direkt anslutning till kollektivtrafiknoden Tomelilla station 
och har väldigt god koppling till omgivande gång- och cykelvägnät.  

Det allmänna gång- och cykelvägnätet knyts samman inom planområdet 
med dess nya gång- och cykelvägar och via plankorsning över 
spårområdet. Ny gång- och cykelväg planeras dessutom längs 
Gladanleden utanför planområdet.  
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Genom att komplettera det allmänna gång- och cykelvägnätet med inom 
handelsområdet goda gång- och cykelmiljöer med cykelparkeringar i nära 
anslutning till verksamheternas entréer underlättas det för besökarna att 
ta sig till handelsområdet utan att behöva använda bil. 

 
Förslag på möjliga för handelsområdet interna cykelvägar (cyanfärgade) 
som tillsammans med cykelparkeringar i nära anslutning till 
verksamheternas entréer ger förutsättningar för hållbart resande.  

För att åstadkomma trygga och attraktiva gång- och cykelvägar 
förespråkas god belysning och grönska. Belysning bör av hänsyn till 
fladdermössen vara på låga stolpar och riktas nedåt. Sträckan av Norra 
promenaden från plankorsningen och norrut mot Tryde planeras som en 
grusbelagt gång- och cykelbana utan belysning. Passagen över spåret för 
fotgängare och cyklister ges en trafiksäker utformning och skiljs från 
biltrafiken med ett räcke. 

Ett mer attraktivt och välutbyggt gång- och cykelvägnät gör att 
handelsområdet och hela norra delen av Tomelilla centralort norr riksväg 
11 samt Tryde by kopplas samman med övriga Tomelilla och 
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stationsområde vilket underlättar för och ökar möjligheten till hållbart 
resande och minskat bilberoende. 

Bilburen besökstrafik 
Handelsområdet nås från väster via befintlig infart från Malmövägen 
genom fastigheten Stärkan 1 och över spårområdet till parkeringen. 
Trafik från norr och öster leds till parkeringen via ny in- och utfart från 
Hannelundsgatan. All utfart sker via Hannelundsgatan till väg 1561.  

 
Planerad bilburen besökstrafik 

Besöksparkering 

Besöksparkering för bilar föreslås som en samlad parkeringsyta öster om 
spårområdet gemensamt för verksamheterna på båda sidor järnvägen. 
Parkeringen rymmer cirka 590 bilar, vilket också ligger i nivå med 
beräknat parkeringsbehov på 25 parkeringsplatser per 1000 m2 
bruttoarea (BTA), Ramboll 2022-09-09. Handelsområdet som planeras 
att byggas i huvudsak i en våning är också tänkt att likt befintligt varuhus 
till viss del ska uppföras i två våningar. Detta skulle innebära en 
handelsvolym som är i balans med beräknat parkeringsbehov. Om 
handel i framtiden uppförs i två plan över större del av området eller 
andra verksamheter kommer att inrymmas i fastigheterna ska 
parkeringsbehovet utredas och säkerställas i samband med bygglov.  

Tilltagna cykelparkeringar föreslås i nära anslutning till verksamheternas 
entréer som tillsammans med det kollektivtrafiknära läget kan komma att 
minska behovet av parkeringsplatser. 
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Med tanke på framtida tillgång till både god kollektivtrafik samt 
möjligheten att knyta området till tätorten via gång- och cykelnätet på ett 
attraktivt sätt finns goda möjligheter att resa till området. 
Parkeringsutredningen, Ramboll 2022-09-09, föreslår möjliga åtgärder 
för att ytterligare bidra till ett hållbart resande och därför kunna minska 
parkeringsbehovet. Dels föreslås attraktiva cykelparkeringar med 
låsmöjligheter, hemleverans av varor, samåkningskampanjer för anställda 
och möjlighet att låna utrustning för hemtransport av varor. 

 
Bild på armerat gräs på parkeringsytan. 

Parkeringsplatserna föreslås beläggas med armerat gräs för att minska 
andelen hårdgjorda ytor. Detta för att infiltrera och fördröja dagvatten. 
Infiltration ska dock undvikas ovanpå grundvattenförekomsten. 
Föreslagna parkeringsplatser upptar cirka 40% av parkeringens totala yta. 
Körytor och gångstråk beläggs med asfalt eller plattor för att det ska vara 
bekvämt att gå och dra kundvagnar där. 

Parkering för rörelsehindrade ska ordnas inom 25 meters gångavstånd 
från entréer.  

Cykelparkering nära entréer med regnskydd och plats för lådcyklar 
minskar behovet av att köra bil korta sträckor och ökar tillgängligheten. 

Kommunen ser gärna att laddstolpar uppförs inom besöksparkeringen. 

Handelsområdet består av flera fastigheter. Parkering, interna kör- och 
gångytor, kundvagnskjul, dagvattenmagasin m.m. ska vara gemensamt 
för dessa fastigheter. Om fastigheterna inte slås samman ska en 
gemensamhetsanläggning eller liknande bildas. 
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Godstrafik 
Befintlig godsmottagning i hörnet Malmövägen - Skräddaregatan 
minskas och anpassas efter färre godstransporter. Nya godsmottagningar 
planeras i norra delen av fastigheten Stärkan 1 och vid infarten från 
Hannelundsgatan. Godstrafik till de nya godsmottagningarna sker via 
Hannelundsgatan från Norra industriområdet och väg 1561. 

 
Godstrafik till planerade godsmottagningar 

Plankorsning och spårtrafik 
Handelsområdets båda delar kopplas samman med en plankorsning över 
järnvägsspåret norr om lokstallet. Korsningen utformas med körbana för 
intern trafik inom handelsområdet och en kommunal gång- och 
cykelväg.  

 
Sektion av föreslagen plankorsning.  

Plankorsningen planeras trafikeras med dubbelriktad godstrafik mellan 
klockan 7 och 16. Drygt hälften av varuhusets kunder kommer via 
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befintliga infart från Malmövägen i väster och ska korsa järnvägen för att 
nå besöksparkeringen. Övrig besökstrafik kommer via Hannelundsgatan 
och belastar inte plankorsningen. Plankorsningen kommer även att 
nyttjas av det fåtal besökare i båda riktningar för att nå parkering för 
rörelsehindrade vid varuhusets entré. Biltrafiken kommer begränsas till 
varuhusets öppettider. 

Plankorsningens gång och cykelbana kommer att användas av kunder 
som ska gå mellan varuhuset och parkeringen. Den kommer också vara 
tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik dygnet runt. Säkra övergångar 
utformas där fordonstrafik korsar gång- och cykeltrafik. 

Järnvägsspåret kommer endast att trafikeras av ett fåtal arbetsfordon, till 
exempel spårriktare och makadamtåg, i väldigt låg hastighet. Det 
kommer att nyttjas cirka vart femte år och endast av arbetsfordon. 
Korsningen förses med kryssmärken samt bemannas med flaggvakt vid 
järnvägstrafik. Norr om plankorsningen ges plats för ett 250 meter långt 
spår för uppställning av tåg. Detta spår ligger delvis utanför planområdet. 

För att undvika spårspringning uppförs stängsel eller företrädesvis annan 
avskärmning i form till exempel vegetation längs fastighetsgräns på 
handelsområdets parkering. Avskärmningen ska utformas i samråd med 
Trafikverket. 

Teknisk försörjning 
Fastigheterna kan anslutas till befintliga nät. 

Vatten och avlopp 
Det bedöms finnas tillräcklig kapacitet för dricksvatten och spillvatten 
för utbyggnad enligt planförslaget. 

Det ligger en spillvattenledning inom fastigheten Stärkan 1 öster om 
befintlig varuhusbyggnad. Den hindrar en sammanhängande utbyggnad 
österut. Möjligheten att flytta ledningen och leda den över nordöstra 
delen av fastigheten och under järnvägen i samma läge som plankorsning 
för att ansluta till befintlig spillvattenledning där har utretts och 
befunnits genomförbart. Ledningen läggs om i samband med att 
plankorsningen byggs. Samtidigt lägger VA-bolaget en vattenledning i 
samma läge. Befintlig spillvattenledning måste tas ur drift när den nya 
spillvattenledningen är anlagd och ansluten till befintligt 
spillvattensystem. Bygglov för utbyggnad inom Stärkan 1 kan inte ges 
förrän spillvattenledningen är tagen ur bruk, vilket regleras i 
exploateringsavtal. 

Brandpost kan lämpligen placeras inom fastigheten Stärkan 1 där ny 
vattenledning kommer anläggas. Kapaciteten i ledningsnätet kommer 
vara tillräcklig. 

Dagvatten 
Dagvattnet från planområdet rinner till två olika recipienter. Öster om 
järnvägen rinner det till Välabäcken väster om järnvägen Stenbybäcken. 
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Föreslagen dagvattenhantering öster om järnvägen är baserad på 
beräkningar och förslag enligt dagvattenutredning av Dämningsverket 
AB, 2018-06-21, och kompletterande dagvattenutredning av Sweco, 
2020-05-04.  

Dagvattensystemet ska klara ett dimensionerande regn med 10 års 
återkomsttid utan att dämning till markytan inträffar. Utförda 
fördröjningsberäkningar visar behov av ca 260 m3 fördröjning inom 
planområdet för att fördröja det framtida dagvattnet till dagens nivå. 
Föreslagna fördröjningsmagasin och makadamdiken beräknas ge ett 
marginellt mindre flöde än i dagsläget, vilket ytterligare bidrar till att 
minska risken för översvämningar längre nedströms i systemet.  

Vid ny exploatering bör möjligheten att med många mindre åtgärder i 
hela avrinningsområdet göra stor nytta för systemet. Det kan göras 
genom att takytor som är direkt anslutna till dagvattensystemet förses 
med utkastare som låter vattnet rinna över genomsläppliga ytor. Vattnet 
från avrinningsytor bör ledas mot grönytor det kan underlättas genom att 
ytorna inte avgränsas med kantsten. Möjligheten att skapa magasin av 
olika storlek bör utnyttjas. 

Utbyggnaden ska bidra med en hållbar dagvattenhantering där det inom 
kvartersmark kommer krävas åtgärder i form av ca 260 m3 

fördröjningskapacitet. Söder om grundvattenförekomsten ställer 
planbestämmelser krav på att parkeringsytorna till 35% ska vara 
genomsläppliga. Regnvattnet leds till genomsläppliga ytor längs 
järnvägen och kring dammen där vattnet kan infiltreras. Viktigt är att 
dagvattnet hanteras inom planområdets fastigheter och inte rinner in på 
angränsande fastigheter som på järnvägsområdet. 

 
Exempel på genomsläpplig parkeringsyta med gräsarmeringssten, 
makadamdiken och träd som infiltrerar och fördröjer dagvatten. 

Enligt Dämningsverkets tidigare utredning bör dammens volym 
dessutom ökas. Det kan ske genom att dammen fördjupas eller genom 
att markytan kring dammen sänks. 



  
 Dp173, Detaljplan för Stärkan 1 och Slakteriet 11 m.fl. (Dnr: Ks 2012/243) 
 Antagen Kf 2022-12-19 (§140) Laga kraft 2023-01-17 
 Planbeskrivning daterad 2022-11-07 
 

49 
 

Stärkan 1 är sedan tidigare helt hårdgjord. Förutsättningarna förändras 
inte då planen ger byggrätt för i stort sett hela fastigheten. Det är av stor 
vikt att åtgärder av olika slag vidtas för att fördröja och minska flödet till 
dagvattennätet. 

Kommunen bedömer att det dagvatten som genereras på grund av 
genomförandet av den nya detaljplanen ska tas om hand inom 
planområdet för att inte riskera översvämning nedströms. 

El 
Byggrätt för en ny nätstation planläggs inom den östra delen av 
planområdet och byggrätt inom den västra delen för befintlig nätstation 
vid Skräddaregatan planläggs.  

Telemast 
Mobilbasstationen inom kvartersmark för handel och centrumändamål 
avses finnas kvar. 

Geotekniska frågor 

Grundläggning 
Tyréns AB har gjort en geoteknisk undersökning under januari-april 
2015. Grundläggningsförhållandena är generellt goda inom området. Mer 
detaljerade undersökningar krävs dock då byggnaders utformning och 
läge är kända, speciellt med tanke på att det inte är naturligt lagrad jord. 

Hälsa och säkerhet 

Markföroreningar 
Marken saneras kring två punkter inom fastigheten Slakteriet 11 för att 
genomförandet av detaljplanen ska kunna bedömas lämplig. Punkterna 
ligger i sydvästra delen av planerad parkeringsyta samt precis söder om 
parkeringen. 

Inom kvarteret Stärkan bedöms det mindre troligt att det förekommer 
föroreningshalter som överskrider de generella riktvärdena för mindre 
känslig markanvändning (MKM). Då det dock inte går att utesluta så 
utförs kompletterande undersökning inför urschaktning av massor av 
anläggningsskäl och inför masshantering vi exploatering. 

Radon 
Enligt gällande anvisningar från Boverket skall byggnader på 
normalriskmark uppföras radonskyddande, vilket innebär att särskilda 
krav ställs på byggnadens täthet mot inläckage av jordluft. Bottenplattor 
utförs så styva att inte genomgående sprickor uppstår. Alla 
genomföringar (t.ex. rör), skarvar (t.ex. i gjutskarvar), övergångar mellan 
grundkonstruktion och vägg, m.m. tätas. Tätning kan ske med ingjutna 
flänsförsedda rör, fogband, elastisk fogmassa eller motsvarande.  
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Översvämningsrisk 
Dagvattenutredningen, dämningsverket 2018-06-18 redovisar goda 
förutsättningar att leda undan extremflöden från området utan att skador 
sker på ny eller befintlig bebyggelse. Dagvatten kommer att kunna flöda 
ytledes västerut precis som i dagsläget. Detaljerad höjdsättning hanteras 
inom ramen för bygglovsprocessen. Se bild nedan för förslag på ytliga 
avrinningsvägar. 

 
Förslagna ytliga rinnvägar ur dagvattenutredning, granskningshandling 
2018-06-18. Illustration: Dämningsverket AB  

Buller 

Trafikbuller 

Den planerade utbyggnaden av handelsområdet innebär att 
personbilstrafiken på Skräddaregatan enbart kommer bestå av trafik till 
bostadshusen då den nya infarten från Malmövägen leder personbilarna 
över järnvägen till parkeringen som endast har utfart via 
Hannelundsvägen. 

 
Bilburen besökstrafik. Se även sid 44. 
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Utbyggnaden resulterar i lägre ljudnivåer och mindre risk för störning. 
Med en bedömd trafik på Skräddaregatan efter utbyggnad till cirka 100-
150 fordon per dygn uppskattas ljudnivåer till som högst cirka 50 dBA 
ekvivalent ljudnivå vid fasad närmast Skräddaregatan. Vilket inte 
överstiger gällande rekommendationer. 

Den tillkommande trafiken via Hannelundsvägen kommer inte att 
överstiga rekommenderade bullervärden vid Slakterigatan och vid 
Hannelundsvägen ligger endast verksamheter. 

Buller från parkeringsområdet beräknas inte ge upphov till ekvivalenta 
ljudnivåer över 50 dBA vid närmaste bostäder. Som högst beräknas cirka 
43 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad till bostadshus i den nordvästra 
delen av planområdet. 

Godstrafik och avfallshämtning 

Godsleveranser till den västra godsmottagningen vid Malmövägen sker 
med infart från Skräddaregatan och utfart till Malmövägen. Till den 
nordvästra och östra delen av handelsområdet sker leveranser via 
Hannelundsvägen. 

 
Godstrafik och godsmottagningar. Se även sid 46. 

Beräkning av buller från godsleveranser visar att riktvärdet dagtid, 50 
dBA ekvivalent ljudnivå, kan överskridas med nivåer upp till ca 52 dBA 
vid bostadshus nära den västra godsmottagningen. 

Vid den nordvästra och den östra godsmottagningen beräknas ekvivalent 
ljudnivåer till under 50 dBA vid fasad på närliggande bostadshus. 

Vid hämtning av container och avfall i västra och nordvästra delen av 
handelsområdet beräknas ekvivalenta ljudnivåer över riktvärdet 50 dBA 
med nivåer upp till 52-54 dBA vid fasad. 

För att begränsa bullerpåverkan från godsleveranser och hämtning av 
containrar och avfall i den västra och nordvästra delen av 
handelsområdet kan åtgärd genomföras med bullerskärmar. Med en cirka 
36 m lång och cirka 2,5 m hög skärm utmed Skräddaregatan, vid den 
västra godsmottagningen, och en cirka 70 m lång och 2,5 m hög skärm 
utmed Skräddaregatan och allmän plats, Natur. Även grindarna ska vara 
en del av bullerskärmen vid både den västra och nordvästra 
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godsmottagningen. Bullerskyddet ska anslutas till byggnaden vid gatan. 
Om där inte ligger någon byggnad krävs bullerskydd längs hela gränsen 
mot Skräddaregatan. 

  
Illustration av godstrafik vid västra godsmottagningen, samt illustration på 
förlag till bullerskärm godsmottagningen/avfallshanteringen ur 
Bullerutredning, 2021-10-22 Ramboll. 

  
Illustration av godstrafik vid nordvästra godsmottagningen, samt illustration 
på förlag till bullerskärm godsmottagningen/avfallshanteringen ur 
Bullerutredning, 2021-10-22 Ramboll. 

Installationer 

Vid planerade byggnader i handelsområdet kommer installationer 
utomhus och på tak, exempelvis fläktar och kylmaskiner, att ge upphov 
till buller som kan överskrida riktvärdena för buller vid närliggande 
bostadshus. Kravställning på installationer och maskiner bör ske i 
samband med bygglovsansökan för nya byggnader. I detaljplanen ställts 
krav på att fläktar, kylaggregat och andra bulleralstrande anläggningar ska 
vändas bort från bostadshusen eller bullerskyddas. 
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Planbestämmelser 
ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 

Allmän plats 

 GATA Lokalgata 

 GCVÄG Gång- och cykelväg 

 NATUR Natur 

Kvartersmark 

 C Centrum. 

Centrum är en samlingsanvändning som ger möjlighet till en blandning 
av verksamheter. I Centrum ingår till exempel butiker, restauranger, 
kontor, gym, biografer, bibliotek, teatrar, museum, banker, apotek, 
smådjursklinik, hantverk och annan service. Hotell och vandrarhem som 
är avsedda för tillfällig vistelse ingår i användningen centrum. I 
användningen ingår också komplement till centrumverksamheten som 
till exempel parkering, lastområden och de utrymmen som behövs för de 
anställda. 

 C1 Centrum utom hotell och vandrarhem. 

Hotell och vandrarhem har inte bedömts lämpligt intill industrimarken i 
norr eller för befintligt varuhus. Därför regleras möjligheten till hotell 
och vandrarhem bort för ny bebyggelse längst i nordost och för kvarteret 
Stärkan. För området intill bostadsbebyggelsen i ost planläggs 
centrumändamål där möjligheten till vandrarhem och hotell kvarstår. 

 E1 Transformatorstation 

 H Detaljhandel 

  Övervägande byggrätt inom planområdet planläggs med användningen 
detaljhandel, H. Detaljhandel omfattar alla slag av köp och försäljning av 
varor och tjänster till framför allt privatpersoner. I användningen ingår, 
förutom butiksytan, även komplement till verksamheten så som 
tillhörande kontor, personalrum, personalrestaurang eller personalmatsal 
och lager för handelsverksamheten. Även tillhörande parkering och 
kundvagnsgarage ingår. I stormarknader och gallerior kan restauranger 
och caféer ingå. 

 T1 Järnväg. 

  Spårområdet planläggs med användningen trafik, preciserad som järnväg. 

 T2 Interntrafik inom handelsområdet. 

Området för planerad plankorsning preciseras järnväg samt interntrafik 
inom handelsområdet för att möjliggöra en koppling mellan de två 
delområdena. 
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS 

Utformning av allmän plats   

 fördröjning1 Fördröjningsmagasin ska finnas. 

 gc-väg1 Gång- och cykelväg 

 plantering1 Plantering ska finnas. 

 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK 

Begränsning av markens utnyttjande 

  Marken får inte förses med byggnadsverk. 

Marken får endast förses med komplementbyggnad så som 
kundvagnsgarage, kiosk, garage och skärmtak eller liknande. Dessutom 
får uppföras en max 10 meter hög pylonskylt.  

 ö1 Marken får endast förses med telemast till en maximal höjd på 25 meter 
och tillhörande teknisk anläggning till en högsta byggnadshöjd av 3,5 
meter. 

 ö2 Marken får endast förses med skyddad uteplats till hotell eller 
vandrarhem. 

 ö3 Marken får endast förses med en max 10 meter hög pylonskylt. 

Höjd på byggnadsverk   

 h1 Högsta byggnadshöjd är 3 meter. 

 h2 Högsta totalhöjd är 8 meter. 

 h3 Högsta totalhöjd är 10 meter. 

Markens anordnande och vegetation 

 +00,0 Markens höjd över angivet nollplan. 
 n1 Marken får inte användas för parkering. 

Markreservat för allmännyttiga ändamål   

 u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. 

 x1 Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik. 

Markreservat för gemensamhetsanläggningar 

 g1 Gemensamhetsanläggning får finnas för dagvattenfördröjning, gata och 
parkering för handelsområdet m.m. 

  Placering   

 p1 Byggnad ska placeras med takfot parallellt med fastighetsgräns mot 
Skräddaregatan. 
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Rivningsförbud 

 r1 Byggnad får inte rivas. 

Skydd mot störningar 

 m1 Bullerskydd med en höjd av 2,5 meter ska finnas längs med 
fastighetsgräns i väst och nordväst, gäller även grindar. Trafiksäkerhet 
ska beaktas i utformning mot korsningen. 

 m2 Fläktar, kylaggregat och andra bulleralstrande anläggningar ska vändas 
bort från bostäder eller bullerskyddas. 

Stängel, utfart och annan utgång 

  Utfartsförbud 

 j1 Stängsel eller annan avskärmning som vegetation ska finnas längs 
fastighetsgräns i väster för att undvika spårspringning från 
handelsområdes parkering. Avskärmningen ska utformas i samråd med 
Trafikverket. 

Takvinkel 

 o1 Största takvinkel är 15 grader. 

 o2 Minsta takvinkel är 7 grader. 

 o3 Minsta takvinkel är 15 grader. 

Utförande   

 b1 Minst 35 % av marken ska vara genomsläpplig. 

 b2 Minst 90 % av marken ska vara genomsläpplig. 

 b3 Fasad ska ha inslag av tegel, puts eller sten. 

Utnyttjandegrad   

 e1 Största sammanlagda byggnadsarea är 90 % av fastighetsarean inom 
egenskapsområdena inom användningsområdet. 

 e2 Största byggnadsarea är 90 % av fastighetsarean inom egenskapsområdet. 

 e3 Största byggnadsarea är 50 m² per byggnad. 

 e4 Största byggnadsarea är 500 kvm inom egenskapsområdena med 
korsmark. 

Varsamhet 

  k1 Byggnadsverkets värden vad gäller tegelfasad med mönstermurning, 
fönstersättning, spröjsade fönster och öppningar, samt takpannor ska 
bibehållas. Tillbyggnad ska underordna sig byggnaden. 

Utförande 

 a1 Startbesked får inte ges för byggnad eller anläggning förrän 
markföroreningar inom fastigheten sanerats och godkänts. 



  
 Dp173, Detaljplan för Stärkan 1 och Slakteriet 11 m.fl. (Dnr: Ks 2012/243) 
 Antagen Kf 2022-12-19 (§140) Laga kraft 2023-01-17 
 Planbeskrivning daterad 2022-11-07 
 

56 
 

Ändrad lovplikt 

 a2 Marklov krävs även för hårdgörande av mark. 

 a3 Marklov krävs även för trädfällning. 

GENOMFÖRANDETID  
  Genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALL KVARTERSMARK 

Markens anordnande och vegetation 

Träd får endast fällas om det utgör en säkerhetsrisk. 

Träd och annan vegetations ska finnas på parkering. 

Utformning 

Skyltar på fasad ska placeras inom byggnadens volym där dess skala och 
utformning inte får dominera över fasaden. Fristående skyltar ska 
underordna sig befintlig byggnad och placeras med stöd av på 
fastigheten intilliggande byggnader. 

Utförande 

Källare får inte finnas. 
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Konsekvenser 
Behovsbedömning 
En behovsbedömning av miljöbedömning är genomförd och kommunen 
bedömer att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas för 
detaljplanen. 

Miljöbedömning enligt plan- och bygglagen 
Bestämmelserna i plan- och bygglagen om miljöbedömning syftar till att 
integrera miljöaspekter i planen, så att en hållbar utveckling främjas. 
Detaljplaner ska miljöbedömas och MKB upprättas, om man vid en 
behovsbedömning kommer fram till att genomförandet av planen kan 
leda till en betydande miljöpåverkan. 

FÖLJANDE STÄLLNINGSTAGANDE HAR GJORTS: 
Enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen ska en miljökonsekvens-
beskrivning upprättas om planen kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Tomelilla kommun bedömer att genomförandet av 
detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan i den betydelse som 
avses i plan- och bygglagen och en MKB behöver därför inte upprättas. 

Sammantaget innebär genomförandet av detaljplanen flera positiva 
konsekvenser:  

• Förorenad mark saneras. 
• Kulturhistoriskt värdefull byggnad skyddas mot rivning och kan 

utvecklas.  
• Ett sammanhängande gång- och cykelvägnät kan utvecklas från 

norr med koppling till stationsområdet och kollektivtrafik, vilket 
främjar hållbart resande.  

• Planförslaget har tagit hänsyn till framtida riksintresset för 
järnvägsförbindelser. Byggrätten inkräktar i väldigt liten skala på 
riksintressekorridoren för Simrishamnsbanan, men Trafikverket 
har inte några synpunkter på byggnaders placering i förhållande 
till järnvägsanläggningen.  

• Risk för översvämning begränsas genom krav på genomsläppliga 
ytor inom stora delar av parkeringsytan.  

• Bullerpåverkan på omgivande bebyggelses begränsas genom 
bullerskydd, nya tillfartsvägar till planområdet och att 
bulleralstrande anläggningar ska vändas bort från bostäder.  

• Grönstrukturen kan utvecklas genom träd skyddas, 
kompensationsytor skapas och naturmiljöer i östra delen av 
planområdet regleras för att gynna skyddade arter. Kommunen 
avsätter dessutom kompensationsytor för att gynna hotade arter 
som etablerat sig på ruderatmarken efter rivningen av slakteriet. 
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Riksintressen 

Framtida järnväg 
Planförslaget har tagit hänsyn till utbredningsområdet för 
Simrishamnsbanan genom att till största del planlägga mark med 
byggförbud inom korridoren. Byggrätten inkräktar i liten skala på 
riksintressekorridoren för Simrishamnsbanan, men Trafikverket har i 
detta fall gjort bedömningen att Trafikverkets generella ställningstagande 
att ingen bebyggelse får ske närmare än 30 meter från närmsta spårmitt 
kan frångås något och att Trafikverket därmed inte har några synpunkter 
på byggnaders placering i förhållande till järnvägsanläggningen.  

Riksintresset för en eventuell framtida järnväg innebär att detaljplanen 
måste ändras om järnvägen byggs ut. I så fall kan plankorsningen inte 
vara kvar utan två hisstorn och trappor måste byggas så att fotgängare 
kan passera över järnvägen med kundvagnar. 

Personbilar kommer att köra in från Malmövägen samt in och ut via 
Hannelundsvägen och parkeras på östra sidan järnvägen. Infarten från 
Malmövägen till plankorsningen planeras vara enkelriktad. 
Plankorsningen kommer vara öppen i båda riktningarna för 
funktionshindrade som får parkera på kvarteret Stärkan. 

Godstransporter kommer att kunna tas emot på Stärkan 1 i hörnet 
Skräddaregatan - Malmövägen i enlighet med planförslaget och nära 
infarten till fastigheten Slakteriet 11 från Hannelundsgatan.  

Större transporter planeras tas emot på Slakteriet 11 där utlämning av 
trädgårdsmöbler och andra skrymmande varor planeras. Andra varor 
kommer att lastas om till mindre fordon och köras över viadukten på 
Gladanleden till varumottagningen på Stärkan 1. Dessa transporter bör 
styras till tidpunkter då trafiken i området är låg. 

Kommunen är överens med Trafikverket om att placeringen av en 
eventuell gångbro och andra åtgärder inom handelsområdet bör ligga 
inom processen för en eventuell framtida järnvägsplan och utgå ifrån det 
regelverk som är aktuellt för tidpunkten. De åtgärder som krävs initieras i 
så fall av handelsområdet och ska därmed bekostas av exploatören. 

Om riksintresset tas bort kommer området att fungera enligt 
planförslaget. 

Planförslaget bedöms inte påtagligt försvårar tillkomsten av det framtida 
riksintresset för ”Simrishamnsbanan”. 

Miljökonsekvenser 

Miljömål Ett rikt växt och djurliv 
Fladdermöss,som omfattas av artskyddsförordningen samt rödlistade 
växter och insekter finns inom planområdet.  

Ett grönstråk följer järnvägen från norr och leder vidare mot Väladalen 
och Skogsbacken inne i samhället. Länga detta stråk kommer stora träd 
att sparas för att gynna fladdermössen och hålla samman ett stråk med 
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trädvegetation som är så stort att mörka partier kan lämnas i området. 
Kring dammen där fladdermössen har sitt näringssök kommer fler träd 
att planteras. 

De biologiskt värdefulla sandmiljöerna där byggnaderna rivits har 
koloniserats av de lättrörliga arterna på senare år. Dessa ytor som varit 
exploaterade krävs som parkeringsytor för planens genomförande. Inom 
planområdet bevaras sandmiljöer längs järnvägsspåren och kring 
dammen. Delar av Scanvillans trädgård tillsammans med små ytor inom 
planområdet iordningställs som sandytor innan parkeringsytan anläggs. 
Kompensationsytor avsätts också längs järnvägen norr om planområdet. 
Se kartor sid 37, 56 och 57. Alla sandytor ska skötas så att värdena består 
och ytorna inte växer igen. 

Med dessa åtgärder bedöms artskyddsförordningens krav och miljömålet 
Ett rikt växt och djurliv tillgodosedda.  

Naturvärden 
Inom området har 43 naturvårdsarter identifierats. Dessa fördelar sig på 
elva rödlistade arter, fyra skyddade arter och 28 övriga arter som 
indikerar höga biotopkvaliteter för biologisk mångfald. Inom området 
har 43 naturvårdsarter identifierats. Dessa fördelar sig på elva rödlistade 
arter, fyra skyddade arter och 28 övriga arter som indikerar höga 
biotopkvaliteter för biologisk mångfald. De rödlistade arterna är två 
växter, sju insektsarter och två fåglar.  

De skyddade arterna är fåglar och fladdermöss. Fåglarna är vanliga arter 
som flugit förbi, alla vilda fåglar och fladdermöss är skyddade enligt 
Artskyddsförordningen §4. 

Fladdermössen inom planområdet kommer att påverkas vid en 
exploatering De har sitt näringssök vid dammen och är beroende av 
stora och gamla träd för skydd och vila. De träd som finns inom 
planområdet skyddas och sparas. Krav på marklov för trädfällning ingår i 
planen. Kommunen kommer att skydda och förstärka den trädvegetation 
som finns i grönstråket längs med järnvägen. Nya träd kommer att 
planteras på parkeringen, kring dammen och på den naturmark som 
planläggs längs järnvägen och i trädgården som tillhört Scanvillan. 
Fladdermusholkar sätts upp i skyddade lägen längs grönstråk och 
naturområden. Belysningen i området begränsas. I de gröna korridorerna 
behövs belysning längs cykelstråket. Belysningen kan anpassas och riktas 
nedåt för att störa fladdermössen så lite som möjligt och ändå skapa en 
trygg gång- och cykelväg. Sträckan av Norra promenaden från 
plankorsningen och norrut mot Tryde planeras som en grusbelagt gång- 
och cykelbana utan belysning. 

Planområdet är redan i anspråkstaget och planlagt som industrimark. 
Efter att industribyggnader och asfaltytor rivit år 2009 har sand- och 
grusytor legat orörda. Under dessa år har de skyddade arterna etablerat 
sig i området.  

De arter som ingår i de högst värderade ekosystemen relativt lättrörliga 
och anpassade att flytta sig i ett landskap som ständigt förändras. Genom 
att skapa liknande miljöer på andra, helst närliggande platser innan 
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området bebyggs kan förutsättningarna återskapa eller till och med 
förbättras. Naturvärden inom spårområdet kan till stor del bevaras då 
området fortsatt ska utgöra järnvägsområde och att flera av spåren ska 
avvecklas. Innan området omvandlas till handelsområde avsätts lämpliga 
ytor inom och i närheten av planområdet för att skapa utrymme för 
kompensationsåtgärder. Gröna korridorer med uppvuxna träd gynnar 
fladdermössen och den biologiska mångfalden. Markskiktet i öppna 
partier med sandig mark rivs upp ger förutsättningar för växter och djur, 
främst insekter, som etablerat sig i området att sprida sig och leva vidare. 
Markskiktet ska sedan delvis rivs upp innan det täcker hela ytan då de 
skyddade arterna är pionjärväxter som konkurreras ut av andra växter på 
sikt. Marken kring, dammen, i delar av den gamla trädgården, längs 
järnvägen och på vissa ytor kring parkeringen ska avsättas som 
kompensationsytor och anläggas och skötas enligt dessa principer. 

 
Gröna stråk ut i landskapet och ytor inom och utanför planområdet som ska 
nyttjas för kompensationsåtgärder. 

Identifierade naturvärde hindrar inte genomförande av gällande 
detaljplan och kommunen bedömer att föreslagen detaljplan heller inte 
ska hindras av de naturvärden som uppkommit på grund av att 
industriområdet stått orört.  

I naturvärdesinventeringen står: 

”Platsens betydelse för spridning av arter är svår att bedöma. Med sin 
artrikedom betyder den sannolikt mycket som källa för spridning åt 
många insekter. Spridningssamband med omgivande landskap är 
komplicerade att utreda, men en kvalificerad gissning är att området har 
viss betydelse för spridningen av vissa svårspridda arter mellan 
naturreservatet Skogsbacken med Väladalen, inventeringsområdet och 
naturområden just norr om området. 

Konsekvenserna av den föreslagna detaljplanen skulle vara negativa för 
biologisk mångfald på lokal nivå, och i någon mån även regional nivå. 
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Eftersom de flesta värdena är knutna till lättskapade, störda, sandiga 
miljöer så finns mycket goda förutsättningar att kompensera för 
förlusterna genom att i god tid skapa likvärdiga habitat inom kommunen, 
helst i områdets närhet. 

Det är viktigt att poängtera att de biologiska värdena i de öppna ytorna 
också är beroende av kontinuerlig störning. De värden som existerar idag 
kommer att försämras inom något decennium om inte skötselåtgärder 
införs som stör marken på nytt. Därför kan kompensationsåtgärder med 
varaktig skötsel resultera o bättre och långsiktigare naturvärden än vad 
som hade åstadkommits på plats om skötsel uteblir.” 

Åtgärder för att gynna skyddade arter ska planeras i god tid. Åtgärderna 
ska göras vid tidpunkter då de skyddade arterna inte påverkas negativt av 
arbete i och kring dammen. Kompensationsytor ska iordningställas i god 
tid så att sandytorna kan koloniseras innan ytor med höga naturvärden 
tas i anspråk. 

 
Röda ytor visar kompensationsåtgärder på handelsområdet och på allmän 
plats inom planområdet. Dessutom finns skyddade arter inom järnvägs-
området, orange yta, där marken fortsatt kan störas och de höga biologiska 
värdena bestå. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Grundvattenförekomst 

I anslutning till området finns en stor grundvattenförekomst med 
benämningen Tryde-Trydeeke. En del av grundvattenförekomsten 
(benämning SE615990-137918) vidrör planområdets nordvästra del. Den 
miljötekniska markundersökningen från 2015 visar att 
grundvattenflödets riktning främst är syd-sydvästlig. Det tyder på att 
risken för förorening av den kommunala grundvattentäkten är liten. Det 
rör sig om en av Vattenmyndigheterna klassad grundvattenförekomst där 
det finns krav på att grundvattnet inte får försämras. 
Grundvattenförekomstens kemiska status bedöms idag som god, men 
får, enligt vattendirektivet, inte försämras. 
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Välabäcken  

Dagvatten från planområdet, samt större delen av Tomelilla tätort 
avvattnas till Välabäcken. Välabäcken är 14 km lång och ligger inom 
Nybroåns avrinningsområde. Söder om Tomelilla mynnar bäcken ut i 
Örupsån och därefter vidare till Nybroån.  

Historiskt sett har Välabäcken varit smutsig och förorenad från lantbruk 
och industrier. Vattenkvalitén har dock förbättrats de senaste åren i takt 
med att industrier och lantbruk har blivit renare. Länsstyrelsen har i 
dagsläget ingen statusklassning för Välabäcken.  

Örupsån  
Örupsån är i dagsläget klassad med måttlig ekologisk status och uppnår 
ej god kemisk status pga. för höga halter kvicksilver. Den ekologiska 
statusen är i dagsläget bedömd utifrån kvalitetsfaktorerna fisk och 
påväxtalger. Ån bedöms även ha miljöproblem pga. övergödning av 
näringsämnen (höga koncentrationer totalfosfor), miljögifter (kvicksilver) 
samt morfologiska förändringar och kontinuitet (VISS 2018-04-10).  

Målet är att god ekologisk status ska uppnås 2027. 

Dagvatten 

Dagvattenutredningen har visat att en fördröjning och rening av 
dagvatten är möjlig inom området i en omfattning som inte ökar risken 
för översvämningar nedströms. 

Miljökvalitetsnormer för luft 
Det finns inga mätningar som visar att miljökvalitetsnormerna för luft 
överskrids i kommunen. Planområdet är öppet med god luftväxling 
risken att miljökvalitetsnormerna ska överskridas är försumbar. 

Markföroreningar 
Ett genomförande av detaljplanen innebär att marken saneras och 
markföroreningar tas omhand enligt gällande riktlinjer efter tillstånd från 
Miljöförbundet. 

Kulturmiljö 
Kommunen har bedömt att det är acceptabelt att göra avsteg från 
åtgärdsprogrammet för kulturmiljövård för kv Stärkan med motiveringen 
att tillbyggnader redan har uppförts och byggnation enligt detaljplanen 
inte påtagligt skadar intresset för kulturmiljövården. 

Lokstallet bevaras och skyddas med varsamhetsbestämmelser och 
rivningsförbud. 

Stadsbild 
Planen möjliggör en omfattande utbyggnad i ett centralt och exponerat 
läge i Tomelilla. Närheten till genomfartsleden, station, busshållplatser, 
livsmedelsbutiker och centrum gör att många rör sig i området. Den nya 
bebyggelsen blir att tillskott för samhället och en symbol för varuhuset. 
Byggrätten tillåter en i sammanhanget stor volym. Det är därför viktigt 
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att den bryts ner och får en skala som passar Tomelilla. Det ska vara en 
trevlig byggnad som tar tillvara traditionen med tegel och puts samtidigt 
som den är rationell och möjlig att bygga ut i etapper. 

Inslag av tegel, sten eller puts i fasaderna, temat med sadeltak och en 
genomtänkt placering av skyltar som underordnar sig byggnaden borgar 
för att detta blir en ny årsring i Tomelillas utveckling. 

Genomsläppliga parkeringsytor, skyddad vegetation nya trädplanteringar 
är också viktiga bidrag till stadsbilden och trivseln i området. 

Möjligheten att anlägga gröna tak och tak med solceller ökar variationen 
och kan göra området mer hållbart utifrån möjligheten att fördröja 
dagvatten och producera el. 

 
Bild från viadukten. Två pylonskyltar syns tydligt utan att överrösta 
byggnaden. Sadeltaken med olika nivåer bryter ner volymen och ger ett 
varierat taklandskap. En enkel glastillbyggnad visas på lokstallet. Illustration 
Plan och Byggnadskonst i Lund AB. 

 

Skuggpåverkan 
Framtagen skuggstudie visar vad genomförandet av detaljplanen har för 
skuggpåverkan på omgivande bebyggelse. 

Planförslaget innebär en att högsta tillåtna höjd på byggnaderna intill 
villabebyggelsen sänks jämfört med gällande plan. Det innebär att 
skuggpåverkan blir mindre än om utbyggnad skett enligt gällande plan. 
Bebyggelsen närmast bostäderna tillåts ha en högsta totalhöjd på 8 m. 
Inom fastigheten Stärkan 1 innebär det en skugga på en mindre del av de 
fyra närmaste bostadstomterna längs Skräddaregatan på morgonen vår- 
och höstdagjämning, skuggan flyttar sig och berör inte tomterna efter 
klockan 12. 

Föreslagen bebyggelse inom östra delen av planområdet, Slakteriet 11, 
har ingen skuggpåverkan på omgivande bostadsbebyggelse. 
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Skugga mot Skräddaregatan vid Sommarsolstånd i juni  

   
kl. 09:00 kl. 12:00 kl. 16:00 

 

Skugga mot Skräddaregatan vid vår- och höstdagjämning i mars och september. 

    
kl. 09:00 kl. 12:00 kl. 16:00   

Nedan visas skuggan klockan 12 vid vår och höstdagjämning, i mars och 
september, för befintliga byggnader och maximal utbyggnad enligt 
gällande detaljplan som jämförelse. En utbyggnad enligt gällande plan ger 
större skuggpåverkan än i aktuellt planförslag. 
Vår- och höstdagjämning, mars och september kl. 12:00 

  
Befintliga byggnader Max utbyggnad enligt gällande plan 
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Hälsa och säkerhet 

Trafik 
Enligt trafikutredning, Ramboll 2022-09-09, kan ett fullt utbyggt 
handelsområde på sikt innebära ett behov av vissa åtgärder på 
omgivande gator och i korsningar för att klara kapacitet och 
trafiksäkerhet. Avgörande är dock också att intilliggande industriområde 
blir fullt utbyggt enligt gällande detaljplan. Trafikutredningen menar att 
eventuella åtgärder inte behöver genomföras i närtid, utan att det är 
viktigt att istället följa trafik- och bebyggelseutvecklingen över tid och 
om framtida trafikutveckling ser ut att falla in, ha en beredskap för att 
genomföra förändringar i infrastrukturen. 

Analyserna av kapacitet visar generellt att trafiken inte förväntas fördelas 
om till följd av framkomlighetsproblem i korsningarna. Exempelvis 
förväntas inte mängden trafik på Sälshögsvägen öka till följd av 
utbyggnaden av handelsområdet. När viadukten rivs och ny infart till 
handelsområdet kommer till bör man dock beakta att trafik till och från 
industriområdet kan använda den nya korsningen och infarten till 
handelsområdet som smitväg. Detta kan i så fall åtgärdas genom 
utformning för att minska attraktiviteten för genomfart i syfte att styra 
trafiken till mer tålig trafikmiljö. 

Avsiktsförklaring har tecknats mellan Trafikverket, Region Skåne och 
Tomelilla kommun om att riva viadukten på Gladanleden, preliminärt 
beräknas det ske 2027. Detta möjliggör ny in- och utfart till 
handelsområdet direkt från Gladanleden. En ny infart skulle resultera i 
bättre trafikförhållande därför är det inte lämpligt att i närtid att vidta 
andra åtgärder än att hindra olämpliga genvägar i anslutande gatunät. 

En framtida ny korsning och infart beräknas ha tillräcklig kapacitet för 
alstrad trafik 2040, enligt trafikutredningen utförd av Ramboll 2022-09-
09. Eventuellt kan det av trafiksäkerhetsskäl vara aktuellt med ett separat 
vänstersvängskörfält västerifrån in på handelsområdet vilket också skulle 
förbättra belastningsgraden. Detta skulle också ytterligare öka 
framkomligheten för den planerade superbussen. Den nya korsningen in 
till handelsområdet leder dessutom till att belastningen i korsningen väg 
11/väg 1561 minskar något. 

TRAFIKMÄNGDER 
Nedan redovisas dagens trafikmängder samt trafikalstring uppräknat till 
år 2040. Trafikalstringen är beräknad utifrån både ett fullt utbyggt 
handelsområde enligt denna detaljplan och ett fullt utbyggd 
industriområde enligt gällande detaljplan.  

Alstringstalen som ligger till grund för beräkningarna är 150 
fordonsrörelser per 1000 BTA för handel och 32 fordonsrörelser per 
1000 BTA för industri. Dessutom har gjorts en jämförande beräkning 
med Trafikverkets alstringsverktyg. De båda beräkningsmetoderna ett 
resultat i samma storleksordning när det gäller handel. Dock visar 
verktyget lägre trafikalstring för industriverksamheten. För 
kapacitetsanalyserna antas de högsta beräknade siffrorna. 
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Trafikmängder i fordon per dygn i närområdet idag (senaste snittmätningar i vita 
boxar och trafik som alstras från utredningens delområden i dag i gröna boxar). 
Ramboll 2022-09-09. 

 
Förväntade trafikmängdsökningar i fordon per dygn 2040. I gröna boxar 
dagens trafikmängd samt förväntade trafikmängdsökning till följd av 
exploatering. I blå boxar förväntade trafikmängdsökningar fördelade på olika 
snitt. Ramboll 2022-09-09. 

 

KAPCITETSBERÄKNINGAR 

Belastningsgrad 

Belastningsgraden har beräknats för korsningarna 
Hannelundsgatan/Väg 1561 och Väg 11/Väg 1561, samt för framtida 
korsning på väg 11 in till handelsområdet. Belastningsgraden är ett mått 
på hur stor andel av korsningarnas maximala kapacitet som kommer att 
utnyttjas, och visar om de nya trafikförhållandena medför ett behov av 
åtgärder på anslutande vägnät. 
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Standardnivåer för belastningsgraden enligt handböckerna TRAST och VGU. VGU 
anger önskvärd belastningsgrad i trevägskorsning till högst 0,6. TRAST anger för 
gator i stadsmiljö högst 0,8. 

Köbildning 

Köer uppstår när trafikflödet är större än vägens, korsningens eller 
trafikanläggningens kapacitet. När belastningen överstiger 1,0 växer 
köerna till utan att avvecklas men de köer vi främst avser är något som 
stundtals kan uppkomma under en timme med genomsnittlig 
belastningsgrad 0,8. Vid denna belastningsgrad avvecklas alla fordon 
inom ”rimlig” tid, dvs i stort sett direkt, medan det i intervallet 0,8-1,0 
kan ta betydligt längre tid innan avveckling sker. Det saknas en tydlig 
generell definition på vad som kan betecknas som ett köproblem eller 
inte. Det handlar om ”kvarstående bilar” (minst två) och att det tar lång 
tid att komma ut. Ofta handlar köproblemet om en känslomässig 
upplevelse utifrån de normala lokala förhållanden som råder på platsen. 

Kapacitetsberäkningar 

Belastningsgraden i tabellerna nedan redovisas belastningsgraderna för 
respektive scenario i nuläget och för 2040 både med och utan utbyggnad 
och med nuvarande utformning. Färgerna refererar till standardnivåerna i 
tabellen ovan. I tabellerna redovisas den högsta belastningen respektive 
kölängden i respektive tillfart, ej presenterade värden understiger dessa. 

Korsningen Hannelundsgatan/Väg 1561 

Som framgår av tabellerna är det inga kapacitetsproblem att förvänta år 
2040 med de förutsättningar som presenteras i denna rapport. 

 
Belastningsgrad korsningen Hannelundsgatan/Väg 1561. 
Ramboll, 2022-09-09 

 
Köbildning korsningen Hannelundsgatan/Väg 1561. Ramboll, 2022-09-09 
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Korsningen Väg 11/Väg 1561 

I dagsläget råder inget kapacitetsproblem men kan förväntas 2040 då 
belastningsgraden uppgår till över 0,82-1,13 beroende på tillfart. Detta 
beror framför allt på att trafiken norrifrån och som ska svänga västerut 
har svårt att ta sig igenom korsningen med köer som följd. En 
känslighetsanalys visar att en mindre förändring av trafikflödet kan ge en 
belastningsgrad under 1,0 men då man ligger så pass nära 
kapacitetsgränsen riskerar små förändringar av trafikflödet leda till stora 
effekter i form av tillväxande köer. 

 
Belastningsgrad korsningen Väg11/Väg 1561. Ramboll, 2022-09-09 

 
Köbildning Väg11/Väg 1561. Ramboll, 2022-09-09 

Den åtgärd som i första läget skulle förbättra situationen är en 
cirkulationsplats. En översiktlig analys med en sådan lösning (enfältig) 
ger en belastningsgrad enligt tabellen nedan. 

 
Belastningsgrad med en föreslagen cirkulationsplats i korsningen 
Väg11/Väg 1561. Ramboll, 2022-09-09 
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Buller 
Genomförandet av detaljplanen beräknas inte medföra att gällande 
riktvärden för buller överskrids. De bullerstörningar som finns i området 
gäller bostäderna längs Skräddaregatan där trafiken från varuhusets 
parkering led ut idag. Trafiken från parkeringen kommer i framtiden 
ledas ut via Hannelundsvägen och därmed inte längre påverka 
bostadshusen. 

Två platser för godsmottagning planeras mot Skräddaregatan en i hörnet 
mot Malmövägen med infart från Skräddaregatan och en i öster mot 
järnvägen med infart från Hannelundsvägen. Buller från gods och 
avfallshantering kräver att ett bullerskydd uppförs längs Skräddaregatan. 
Planket ska vara 2,5 meter högt och ansluta till byggnad om det ligger en 
sådan längs gatan. Vid infarten ska grinden ingå i bullerskyddet och gå att 
stänga. 

Fläktar, kylaggregat och andra bullrande anläggningar på varuhuset ska 
vändas från bostäderna och vid behov bullerskyddas.  

Markföroreningar 
Ett genomförande av detaljplanen innebär att förorenad mark saneras 
och markföroreningar tas omhand enligt gällande riktlinjer efter tillstånd 
från Miljöförbundet. Inom kvarteret Stärkan är det enligt en historisk 
inventering mindre troligt att föroreningar finns. Markprover ska dock 
redovisas innan schaktarbeten får genomföras.  

Ekonomiska konsekvenser 
Med en bred användning möjliggörs en lättillgänglig storskalig handel 
som kan påverka befintlig service och handelsutbud. Intentionen att 
bedriva en mer storskalig handel och komplettera befintligt utbud med 
delar som inte finns i Tomelilla, som tex mindre hotellverksamhet, kan 
berika centrum. Den centrala placeringen gör också den nya 
handeln/servicen lättillgänglig till fots eller cykel för stora delar av de 
boende i Tomelilla till skillnad från en mer extern placering. Området är 
lättillgängligt för hela regionen på grund av närheten till stationen med 
tillgång av goda såväl tåg- som bussförbindelser. Även vägförbindelserna 
är bra. 

En utveckling enligt planen kommer att tillföra kommunen ett flertal 
arbetstillfällen. 

Sociala konsekvenser 

Barnkonsekvenser, jämställdhet, tillgänglighet etc. 
Planförslagets syfte att möjliggöra handel och centrumändamål inom 
planområdet bidrar till att gamla stärkelsefabriken och slakteriområdet i 
framtiden kan bli en mötesplats för boende i Tomelilla och för besökare 
från hela regionen. Planområdet utformas på ett sätt som tillgängliggör 
området för alla.  

Planförslaget får som konsekvens en ökad tillgång till handel och en 
ökad mängd arbetstillfällen, med god tillgänglighet för såväl bil- som 
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kollektivtrafik. Gång- och cykelstråk tydliggörs och säkra övergångar 
eftersträvas, vilket gynnar alla, även barn. Cykelparkering anordnas vid 
butikernas entréer. Gröna stråk ut från tätorten förstärks och tydliggörs. 

Ett genomförande av planen stärker möjligheterna till hållbart resande 
genom att bidra till ett mer sammanhängande gång- och cykelvägnät i 
norra Tomelilla och i koppling till stationsområdet med kollektivtrafik. 
Planen bedöms kunna ge en positiv utveckling av Tomelilla där en 
central plats kan få en ny funktion och bidra till att sammanlänka 
befintliga delar i norra Tomelilla. 

Genomförandet av detaljplanen ökar för barn tillgängligheten till 
kollektivtrafiken, centrala Tomelilla och därmed fritidsaktiviteter, 
föreningsliv, skola, grönområden och samhällsservice. 

Planförslaget berör därmed artikel 3, 6, 15, 23, 24, 28 och 31 i 
Barnkonventionen 

Fastighetskonsekvenser 

Fastighetsreglering 
I kartan och tabellen nedan redovisas detaljplanens bedömda 
konsekvenser vad avser markens fastighetsindelning. Redovisad 
fastighetsindelning och dess arealer är ungefärliga och fastställs först vid 
lagakraftvunnen lantmäteriförrättning. 

 
Fastighetsregleringskarta. 
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FASTIGHETSREGLERINGSTABELL 
område areal (m2) åtgärd 

1 Ca 23 000 Behålls inom Stärkan 1 

2 Ca 33 800 Behålls inom Slakteriet 11 

3 Ca 120 Överförs från Tomelilla 237:9 
Överförs till Stärkan 1 

4 Ca 50 Överförs från Tomelilla 237:84 
Överförs till Slakteriet 11 

5 Ca 400 Överförs från Tomelilla 237:9 
Kan styckas av som ny fastighet eller överföras till Stärkan 1  

6 72 Möjlighet finnas att stycka av till ny fastighet för 
transformatorstation 
Avstyckas i så fall från Stärkan 1 

7 60 Möjlighet finnas att stycka av till ny fastighet för 
transformatorstation 
Avstyckas i så fall från Slakteriet 11 

8 Ca 3 400 Överförs från Slakteriet 11 
Överförs till Tomelilla 237:73  

9 Ca 18 Överförs från Stärkan 1 
Överförs till Tomelilla 237:9 

10 Ca 7 200 Kvarstår inom Tomelilla 237:9 

11 Ca 5 700 Kvarstår inom Slakteriet 46 och Slakteriet 53 

12 Ca 330 Kvarstår inom Tomelilla 237:78 

13 Ca 820 Överförs från Tomelilla 237:76, 237:77 och 237:84 
Överförs till Tomelilla 237:73 

14 Ca 490 Överförs från Tomelilla 237:84 
Överförs till Tomelilla 237:78 

15 Ca 7 700 Kvarstår inom Tomelilla 237:76, 237:77 och 237:84 

 

Genomförande 
Organisatoriska frågor 

Genomförandetid  
Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från den dag planen får laga 
kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägare garanterad rätt att få 
bygga i enlighet med planen. Detaljplanen gäller även efter 
genomförandetidens utgång, men kan då ändras eller upphävas utan att 
fastighetsägarna kan ställa anspråk på ersättning för förlorad byggrätt. 

Tidplan för upprättande av detaljplan 

Samråd Juli-Augusti 2019 

Granskning Mars-April 2022 

Antagande December 2022 

Laga kraft Januari 2023 

Tidplanen är preliminär och kan ändras under planarbetets gång. 
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Ansvarsfördelning 

Detaljplanearbete Tomelilla kommun 

Grundkarta Tomelilla kommun 

Genomförande av 
detaljplan 

Fastighetsägare/Exploatör 
Tomelilla kommun 

Fastighetsrättsliga frågor 

Ledningar 
Markreservat för allmänna underjordiska ledningar, u-områden, belastar 
fastigheterna Stärkan 1, Slakteriet 11, Tomelilla 237:76 och 237:84. 

Gång- och cykelväg 
Markreservat för gång- och cykelväg, x-område belastar fastigheterna 
Tomelilla 237:84 och 237:9.  

Kommunen har beslutat att riva sina spår som ligger på kommunägd 
mark. Trafikverket beslutat om att upphöra med underhåll, norr om väg 
11, av de spår som inte ska vara kvar. Beslut om avveckling av järnväg 
kommer att tas i början av 2023 och efter det kan spåren tas bort. När 
beslut är fattat kommer den mark som är x-område på kvartersmark 
kunna användas som gång- och cykelväg. 

Fastighetsreglering 
Ansökan om fastighetsreglering görs till Lantmäterimyndigheten. 
Erforderlig fastighetsbildning skall vara genomförd innan bygglov 
medges. 

Exploatören ansvarar för att söka och bekostar fastighetsreglering. 
Fastighetsreglering som inte berör exploatören samt för x-området söks 
och bekostas av kommunen. 

Inlösen av allmän plats 
Kommunen får lösa in mark som enligt detaljplan ska användas för 
allmän plats som kommunen ska vara huvudman utan att avtal föreligger 
med fastighetsägaren, se Plan och bygglagen 6 kap. 13 §.  

Kommunen avser att lösa in allmän plats, gata, inom fastigheten Stärkan 
1 och allmän plats, natur, inom fastigheten Slakteriet 11. 

I samråd med Trafikverket avser kommunen att avvakta inlösen av 
allmän plats, gång- och cykelväg, då marken ligger nära Trafikverkets 
aktiva spår inom fastigheterna Tomelilla 237:76, 237:77 och 237:84. 
Trafikverket har beslutat att upphöra med underhåll för spåret som inte 
ska vara kvar. Beslut om avveckling av järnväg kan tas först i början av 
2023 och först därefter avser kommunen lösa in marken. 

Ledningsrätter. servitut, gemensamhetsanläggning m.m. 
Ledningsrätter, servitut och liknande bildas för: 
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 allmänna ledningar inom planområdet. 
 för tillfart till fastigheter som inte gränsar till allmän väg. 
 plankorsningen där ledningar går under järnvägen och reservat 

för allmän gång- och cykeltrafik samt intern körväg mellan 
handelsområdets två delar, går över järnvägen. 

Om handelsområdet förblir flera fastigheter krävs 
gemensamhetsanläggning eller liknande för att säkerställa tillgång till 
infarter, gemensam parkeringsplats, kundvagnsskjul, dagvattenhantering 
m.m.  

Mobilmast 
Mobilmast (anläggning för mobilstation) är belägen på mark som 
planläggs som kvartersmark för handels och Centrumändamål. Telia 
Towers Sweden AB har avtal med fastighetsägaren som fortsätter gälla. 

Ekonomiska frågor 

Exploateringsavtal 
Genomförande av denna detaljplan kommer att ske med stöd av 
exploateringsavtal mellan Tomelilla kommun och exploatören upprättat 
enligt 6 kap 40 § plan- och bygglagen och kommer att tecknas innan 
detaljplanen antas. I avtalet regleras ansvar och kostnader för 
genomförande av planen. 

Exploateringsavtalet avses reglera: 

 Åtgärder för dagvatten och skyfall, i form av 
fördröjningsmagasin och höjdsättning med översvämningsytor.  

 Kompensationsåtgärder för artskydd. 
 Sanering av förorenad mark. 
 Frågor kring överlåtelse av mark. 
 Eventuella kostnader för flytt av ledningar.  
 Konsekvenser om riksintresset för Simrishamnsbanan inte 

upphävs. 

Planekonomi, inlösen och ersättning m.m. 
Exploatören/fastighetsägare ansvarar för och bekostar samtliga åtgärder 
och anläggningar som krävs för ett genomförande av detaljplanen inom 
kvartersmark, med undantag för planerad plankorsning som 
delfinansieras.  

Flytt av underjordiska ledningar och tillhörande anläggningar samt 
åtgärder som krävs för att säkerställa kabelanläggningars funktion inom 
kvartersmark föranlett av exploateringen bekostas av exploatör. 

Spillvattenledning som flyttas från sitt nuvarande läge över Stärkan 1 och 
söderut kommer istället att kopplas till befintlig spillvattenledning längs 
järnvägens östra sida. Flytten genomförs för att öka byggrätten på 
Stärkan 1 och genomförs i samband med att plankorsningen byggs. 
Arbetet bekostas av exploatören. Borttagandet av befintlig 
spillvattenledningen som ersätts ansvaras av och bekostas av 
exploatören. 
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Sanering av förorenad mark inom kvartersmark bekostas av exploatören. 

Kompensationsåtgärder för skyddade arter inom planområdet bekostas 
av exploatören. Utanför planområdet delas kostnaden mellan 
exploatören och kommunen. 

Plankorsning 

Plankorsningen inom handelsområdet kommer att genomföras våren 
2022 innan planen antas. Detta arbete har reglerats i avtal mellan 
kommunen och Trafikverket samt mellan kommunen och exploatören. 
Avtalet reglerar kostnadsfördelning samt ansvar för framtida underhåll. 

Genomförandet av plankorsning inom Trafikverkets fastighet bekostas 
av exploatören och kommunen. Kommunen bekostar 
genomförandekostnaden för gång- och cykelväg som anläggs inom 
Trafikverkets fastighet. Exploatören bekostar körbanan och räcke mot 
gång- och cykelbana.  

Trafikverket kommer ansvara för drift och underhåll av plankorsningen. 
Kommunen ansvarar för renhållning och snöröjning av gång- och 
cykelvägen över plankorsningen medan exploatören ansvarar för 
körbanans snöröjning och underhåll.  

Ersättningsfrågor  

Kommunen får lösa in mark som enligt detaljplan ska användas för 
allmän plats som kommunen ska vara huvudman utan att avtal föreligger 
med fastighetsägaren, se Plan och bygglagen 6 kap. 13 §. Kommunen är 
skyldig att på fastighetsägarens begäran lösa in mark eller annat utrymme 
som enligt detaljplanen ska användas för allmän plats som kommunen 
ska vara huvudman för, se Plan och bygglagen 14 kap. 14 §. Ersättningen 
för marken bestäms enligt reglerna i expropriationslagen (1972:719) om 
ingen annan överenskommelse träffas. 

Avtal och avgifter 

Avtal 

Framtagandet av detaljplanen, planhandlingar och underlag bekostas av 
exploatören. Kostnaden för planarbetet har reglerats i avtal mellan 
Tomelilla kommun och exploatören. Ingen planavgift kommer att tas ut i 
samband med bygglov för åtgärder inom planområdet.  

Avgifter 

VA- avgift utgår enligt kommunens taxor. 

  

Medverkande tjänstepersoner 
Marcus Carlevåg 
Planarkitekt 

Henrik Lundblad 
Näringslivs- och exploateringschef 
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