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Vad är syftet med detaljplanen? 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av området kring Ikea 

museum och hotell genom att tillåta etablering av fler typer av användning än 

kontor och handel vilket medges i nu gällande plan. En ny plan syftar också till 

att aktualisera de markanvändningar som tillåts inom området så att de stämmer 

med verklig användning. 

 
Var ligger planområdet? 
Området ligger i centrala Älmhult, direkt väster om Södra stambanan och norr om 

väg 120. Inom området finns idag bland annat IKEA museum och IKEA hotell. I 

Området omfattar cirka 5 hektar och utgörs av fastigheterna Ikea 4 och Värdshuset 

2. Fastigheterna ägs av IKEA Property AB. 

 

 
Orienteringskarta. Inom den vita streckade linjen ligger de båda fastigheterna Ikea 

4 och Värdshuset 2. 
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Bakgrund 
Fastighetsägaren IKEA Property AB har inkommit med ansökan om planbesked 

med syfte att möjliggöra en utveckling av området kring Ikea museum och Ikea 

hotell. Utöver nu gällande användning handel och kontor önskar fastighetsägaren 

också att det ska vara möjligt att utöka användningen för bland annat centrum, hotell 

och museum. Användningarna som medges i detaljplan behöver dels aktualiseras så 

att de stämmer med verklig användning, dels utökas så att flera olika användningar 

kan placeras i det centrala och stationsnära läget. I ansökan om planbesked anges 

också att det finns behov av justering av byggrätt och höjd på bebyggelsen inom 

området för att kunna utveckla platsen. 

 

Tidigare ställningstaganden och andra planeringsförutsättningar 
Översiktsplan 
Fastigheterna Ikea 4 och Värdshuset 2 ligger inom det område som i översiktsplanen 

är utpekat som blandstad och område för kunskapsintensivt företagande. Det anges 

att i de centrala delarna av orten ska bostäder och verksamheter som inte är störande 

blandas. Att möjliggöra för flera typer av användningar inom området bedöms vara 

förenlig med översiktsplanen. 

 

I översiktsplanen anges också sammanhängande gröna miljöer som är viktiga att 

bibehålla och utveckla. Genom planområdet går ett sådant stråk, ”den gröna 

ryggraden”. I översiktsplanen står att ”Den gröna ryggraden” utvecklas till ett 

centralt, välskött och tilltalande parkstråk genom hela Älmhult som bidrar till 

biologisk mångfald och människors folkhälsa. Att utveckla och stärka denna gröna 

koppling är viktig vid en eventuell ny planläggning av området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur Översiktsplanen för Älmhults kommun, antagen 2016.  

Till vänster, platsen ligger inom utpekat område lämpligt för kunskapsintensivt 

företagande (s. 46 i översiktsplanen). 

Till höger. Genom området går ett grönt stråk, den gröna ryggraden (s. 45 i 

översiktsplanen). 
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I översiktsplanen är också centrum utpekat, Småstaden Älmhult – med ett gemytligt 

centrum. Avgränsningen av centrum i översiktsplanen sträcker sig från den östra 

sidan av järnvägen till den västra, delar av planområdet ligger inom det utpekade 

området. Centrum beskrivs som en plats där det finns ett gott utbud av handel och 

service men med det lilla samhällets småskalighet, där finns en blandning av 

funktioner t.ex. boende, handel, kontor och en plats där människor kan stanna och 

uppehålla sig. Att möjliggöra för flera typer av användningar inom området bedöms 

vara förenligt med översiktsplanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Utdrag ur Översiktsplanen för Älmhults 

kommun, antagen 2016. Platsen ligger delvis 

inom utpekat område kallat småstaden – med 

ett gemytligt centrum (s. 45 i 

översiktsplanen). 

 

Vidare anges i översiktsplanen hur kommunen ser att området kring IKEA hotell 

och museum ska utvecklas. Riktlinjerna sammanfattas i följande tre punkter och 

kartbilden på nästa sida: 

• Väster om järnvägen utvecklas mötesplatser kring IKEA:s hotell- och 

museiverksamhet.  

• Den centrala torgmiljön knyter ihop de olika verksamheterna och bör 

utvecklas för att ta hand om de möjligheter till möten detta ger.  

• Slinga kopplar ihop IKEA:s besöksområde med torget, gågatorna och 

Norra Esplanaden via nya övergången vid stationen och undergången vid 

Köpmantunneln.  

Vid framtida planläggning och utveckling av området är det viktigt att dessa 

riktlinjer genomsyrar projektet. 
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Utdrag ur Översiktsplanen för Älmhults kommun, antagen 2016. Kartan visar framtida utveckling av 

centrala Älmhult (s. 52 i översiktsplanen). 
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Fördjupad översiktsplan 
Under sommaren 2019 var ett förslag till fördjupade översiktsplanen för Älmhults 

småstad ute på samråd. I samrådsförslaget är både fastigheten Ikea 4 och Värdshuset 

2 inom det som kallas centrala Älmhult. Området är också utpekat som en plats där 

natur ska finnas i stadsmiljö. Då den fördjupade översiktsplanen inte är antagen så 

den kan endast tolkas som arbetsmaterial som visar kommunens nuvarande 

viljeriktning och övergripande planer. 

 

Vid utveckling och eventuell ny planläggning av området är det viktigt att områdets 

funktion som en del av centrum samt platsens gröna värden bibehålls och stärks. 

 

 
Utdrag ur den fördjupade översiktsplanen för Älmhults småstad. Här ligger 

både fastigheten Ikea 4 och Värdshuset 2 inom det som kallas centrala Älmhult.  

Planområdets placering är parkerat med röd streckad ring. 

 

 
Utdrag ur den fördjupade översiktsplanen för Älmhults småstad. Här är 

planområdet markerat som ett område där det ska finnas natur i stadsmiljö.  

Planområdets placering är parkerat med röd streckad ring. 
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Gällande detaljplaner 
Inom området finns två idag gällande detaljplaner. För fastigheten Ikea 4 gäller 

detaljplan för Ikeaområdet m.m. som vann laga kraft 1997. För fastigheten 

Värdshuset 2 gäller detaljplan för Värdshuset 2 som vann laga kraft 2012. Båda 

planerna medger byggande av handels- och kontorslokaler. Exploateringsgrad och 

medgiven byggnadshöjd varierar inom planområdet. Genomförandetiden har löpt ut 

för båda detaljplanerna. 

 

 
Utsnitt ur detaljplan för Ikea 4. 

 

 
Utsnitt ur detaljplan för Värdshuset 2. 
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Riksintressen 
Södra stambanan går öster om planområdet och är utpekat som riksintresse för 

kommunikation. 

 

Direkt öster om planområdet ligger det område som är utpekat som Riksintresse för 

kulturmiljö, Älmhult stationssamhälle. 

 

 
Den röda rektangeln i bilden ovan visar avgränsningen av Riksintresset för 

kulturmiljö, Älmhults stationssamhälle. Planområdets placering är parkerat med 

röd ring. 

 

Strandskydd, Naturreservat, Kulturmiljö (fornlämningar) 
Området omfattas inte av några områdesskydd. 

 

Befintlig bebyggelse 

Det aktuella området är idag ett utbyggt område med större byggnader som 

används/använts som museum, handelslokal, hotell, restaurang och kontor. 

Mellan byggnaderna finns stora parkeringsytor.  

IKEA Museum var det första IKEA varuhuset. Stora delar av husets exteriör har 

återställts efter gamla ritningar av den lokala arkitekten Claes Knutson. 

Byggnaden med byggnadsstilen modernism är intressant ur en kulturhistorisk 

aspekt. 

 



   

 2022-07-08  8(11) 

 

 

Stads- och landskapsbild 

Planområdet ligger centralt beläget i Älmhults tätort. Öster om Södra stambanan 

ligger rutnätsstaden som är av riksintresse och här är bebyggelsen generellt i 

skala 2-3våningar. Området väster om Södra stambanan där Ikeamuseum och 

hotell ligger har generellt större byggnadsvolymer till ytan men höjden om cirka 

3 våningar är densamma. Väster om planområdet ligger Älmhults kyrka, som vid 

tornet är ca 44 m hög. Kyrkan är i övriga delar ca 14 m hög.  

 

Planområdet är centralt placerat i Älmhult och större/högre byggnation på 

platsen kan påverka stadsbilden. Vid planändringen är det viktigt att ta hänsyn 

till omkringliggande bebyggelsen, inte minst kopplingen mot Älmhult centrum 

och Älmhults kyrka. Vidare är det viktigt att skapa en tydlig bebyggelsestruktur 

och öka orienterbarheten inom området genom t. ex genomtänkta, tydliga stråk 

och platsbildningar.  

   
Bild från övergången                                    Passage mot övergången 

   
Bild från viadukten mot Västergatan                   Bild från viadukten mot Västergatan och Ikea 4 

   
Bild från viadukten mot Ikea 4                            Bild från viadukten mot åsen inom Ikea 4  
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Bild från Ikea 4, i bakgrunden syns Kyrktornet   Bild från Ikea 4 mot en kontorslokal 

   
Bild från Kyrkogatan mot Ikeamuseum               Bild från Ikea 4 mot Ikeamuseum 

   
Bild från Kyrkogatan mot Ikeahotell                   Bild från Ikea 4 mot parkeringar                         

 

Barnperspektiv 

Det är viktigt att barnperspektivet beaktas vid framtagandet av en ny detaljplan. 

Området är idag storskaligt och ytorna mellan byggnaderna utgörs till stora delar 

av asfalterade parkeringsytor. Vid utveckling av området behöver området 

mellan husen ses över och förbättras så att det blir en trygg plats för barn. Då 

planområdet ligger i centrala Älmhult samt att byggnaderna inom området är 

besöksanläggningar är det en plats som många barn och vuxna rör sig på. 

Tydliga stråk, siktlinjer, viloplatser och grönska är exempel på åtgärder som kan 

skapa en tryggare, säkrare och mer tillgänglig plats för barn och vuxna. 

 

Trafik 

I kommunens cykelplan (antagen av kommunfullmäktige den 13 december 

2021) anges framtida utveckling av cykelvägnätet i tätorten. I planen framgår att 

huvudcykelstråk omger planområdet. Det bör beaktas vid utformning av gång 
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och cykelvägar inom planområdet. 

 

 
Utdrag ur Älmhults kommuns cykelplan. De blå linjerna markerar 

huvudcykelnätet. Planområdets placering är parkerat med röd ring. 

 

Teknisk försörjning 

Kommunalt VA finns kopplat till området. Fjärrvärme finns också framdraget 

till planområdet. 

 

Hälsa och säkerhet 

I sydvästra delen av området har en bilvårdsanläggning funnits och platsen är 

idag utpekad som ett potentiellt förorenat område i Länsstyrelsens underlag men 

är ej riskklassat. Vid framtagande av en ny detaljplan måste 

föroreningssituationen utredas. 

 

Planområdet ligger direkt väster om Södra stambanan och norr om väg 120 som 

båda är transportleder för farligt gods. Hänsyn till detta måste tas vid 

framtagande av en ny detaljplan. 

 

Skyfallskartering 

En skyfallskartering finns framtagen för Älmhults tätort. Karteringen visar att 

det skulle samlas vatten på vissa ytor inom fastigheterna Ikea 4 och Varuhuset 2.  
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Beräknat maximalt vattendjup i samband med ett framtida 100-årsregn med en 

klimatfaktor på 1,3. (Skyfallskartering Älmhult, DHI, maj 2019. 

Tematisering/kartproduktion Älmhults kommun) 

 
Viktiga frågor 
Vid framtagande av en ny detaljplan som möjliggör för fler funktioner och 

aktiviteter inom området är det viktigt att kopplingen mot omkringliggande 

områden i Älmhult görs på ett bra sätt, inte minst kopplingen mot Älmhult 

centrum. Under planarbetet kommer möjliga användningar inom området att 

utredas samt lämplig avgränsning av planområdet. Vid fler och andra typer av 

användningar behöver parkeringsfrågan utredas. Beroende på vilka typer av 

användningar som kommer att utredas och medges inom området så kan 

utredningar kring exempelvis buller, farligt gods m.m. bli aktuella. Vidare är 

också dagvattenhantering en viktig fråga vid eventuell nybyggnation inom 

planområdet. Att omvandla en del av de hårdgjorda ytorna inom området till 

genomsläppliga, gröna ytor skulle kunna förbättra och minska andelen ansamlat 

vatten vid skyfall.  

 

 

Planförfarande 
Detaljplanen handläggs med standardplanförfarande enligt plan- och bygglagen 

(2010:900). Planen kommer att antas av kommunstyrelsen. 

 

Detaljplanen bedöms kunna påbörjas under hösten 2022 och vinna laga kraft 3 år 

efter att detaljplanearbetet startats, under förutsättning att tillhörande utredningar 

fortskrider normalt och att detaljplanen inte överklagas. 

 
Ekonomi 
Arbetet med framtagandet av ny detaljplan bekostas av beställaren. Ett planavtal 

upprättas med den sökande. 

 

 
Malin Svensson   Arpine Minasyan 
Planarkitekt    Stadsarkitekt 

 

 


