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BAKGRUND SYFTE OCH MÅL
Bakgrund
•
•
•
•
•

Älmhults kommun är inne i ett starkt tillväxtskede.
Bostadsbristen är en akut fråga som måste lösas.
Bostäder som tillskapas behöver vara attraktiva ur
olika aspekter.
Centrum ska förtätas och vi ska skapa en ökad grad
av småstadskänsla.
Södra stationsområdet (kvarteret Stinsen) är ett attraktivt område för bostadsproduktion på höjden.

De centrala delarna av Älmhult är och kommer att vara
under förändring under lång tid. Utmaningen är att få till
stånd fler lokaler till handel, kontor samt fler bsostäder
och samtidigt behålla den småskaliga stad som Älmhult
kännetecknas av. Förtätningen av områden och platser
inom centrum är viktigt för att få till stånd ett livskraftigt
centrum där människor bor, vistas och arbetar i.

Knutsgatan

Knutsgatan

Stationsområdet

Övergången

I Älmhults centrum finns många platser där förtätning
är möjlig. Nya bostäder, handelslokaler och kontor står i
fokus. En varsam förtätning med hänsyn till kringliggande bebyggelse ökar känslan av en livlig och inbjudande småstad. För att bevara och utveckla riksintressets
värden kommer rutnätsplanen att förstärkas genom
att förtäta de platser som idag saknar bebyggelse och
utveckla befintlig bebyggelse. Förtätningen kommer att
kännetecknas av helt bebyggda kvarter.
Platsen har stor utvecklingspotential. Centrum är kärnan
i Älmhults centralort. Med många arbetsplatser och
kommunikationsnoden i absolut närhet är platsen en av
de mest intressanta för såväl bostäder som affärslokaler
och kontor.
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BAKGRUND SYFTE OCH MÅL
Syftet
Varför planprogram?
Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för att omvandla området till ett tätt, funktionsblandat och varierat stadskvarter samt se över lösningen för
busshållplatsen för regionala bussar.
Syftet med planprogrammet är också att i ett tidigt skede
samråda med andra som kan vara berörda. Detta underlättar detaljplanarbetet när alla aktuella förutsättningar
och önskemål blir kända.
Planen ska möjliggöra användningar bostäder, centrum,
kontor och tillfällig vistelse. Vid kommande detaljplanarbetet kan planområdesgränsen revideras.
I planprogrammet redovisas två alternativa kvartersutformningar.

Södra stambanan

Kvarteret Stinsen med flera

Kvarteret Stinsen med flera

Knutsgatan

Målsättningar
•
•
•
•

Skapa bostäder, kontors- och näringslokaler i centrum.
Utveckla och förtäta centrumkärnan med att bygga
färdigt rutnätsstaden mot järnvägsområdet och
förstärka gaturummet på Knutsgatan.
Skapa en attraktiv entré till staden och bättre tillgänglighet inom stationsområdet.
Se över kollektivt resande, cyklister och gående (stärka förutsättningarna för ett ökat kollektivt resande).
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Plandata

Programområdet

Det aktuella programområdet är beläget i anslutning
till järnvägsstationen i Älmhult och avgränsas i väster av
södra stambanan, i norr av Södra Torggatan och ”Stinsahuset” i öster av Knutsgatan och i söder av den viadukt
som utgör riksväg 120 mot Traryd.
Området är cirka 7000 m2 och omfattar del av fastigheterna Stinsen 1; 2 och fastigheten Stinsen 3 samt del av
fastigheterna Älmhult 3:1; 8;1och 8;7.

Fastighetsindelning "Stinsen 2"

2018-02-08

Området är centralt och är entré till staden men saknas
stadsmässigheten och upplevs som ödsligt. Med nuvarande utformning av området öppnades staden upp mot
järnvägsstationen och Knutsgatan har inte fått rumslighet.

Markanvändning

Området inom fastigheten Stinsen 2, mellan järnvägen
och Knutsgatan är idag bussterminal för regional- och
stadsbussar. Fastigheten ägs av kommunen. Fastigheten
Älmhult 8:7 ägs av kommunen. Inom fastigheten finns
stationshuset, magasinsbyggnaden och del av övergången. Den del av fastigheten som är inom området för
planprogram används idag för trafikändamål. Fastigheten Älmhult 3:1 ägs av kommun. Den del av fastigheten
som ingår i planprogrammet används för trafikändamål
(gata och parkeringsplatser). Fastigheten Stinsen 3 är
privatägd. Inom området finns ett äldre hus, som idag
används av Svenska Röda Korsets centralstyrelse. Fastigheten Stinsen 1 ägs av kommunen. Fastigheten Älmhult
8:1 ägs av Trafikverket. Den del av fastigheten som kan
påverkas av programförslaget används för järnvägstrafik.

Älmhult 8:7

Stinsen 1

Stinsen 2
Älmhult 8:1
Stinsen 3
Älmhult 3:1

Fastighetskarta
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Skala 1:1000

FÖRUTSÄTTNINGAR
Styrdokument

Utsnitt från översiktsplanen ”Älmhults centrum”

Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2017-01-17 § 15 miljö- och byggnämnden i uppdrag att upprätta en detaljplan för kvarteret Stinsen med mera i Älmhult, Älmhults kommun.
Miljö- och byggnämnden gav 2017-02-13 § 22 miljö- och
byggförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till
detaljplan för Stinsen 2 med flera (busstorget) i Älmhult,
Älmhults kommun.

Översiktsplan

Kvarteret Södra station är ett utpekat område för möjligt
centrumförtätning. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen då centrumförtätningen innebär blandad
bebyggelse som bostäder, kontor, serviceföretag,
småhandel.

Andra planer och program

Inom planområdet
•
Dpl P90/1 detaljplan för kv. Stinsen m.m. i Älmhult,
Älmhults kommun. Genomförandetiden har gått utt.
Utanför planområdet gäller detaljplan för
•
Dpl P90/1 detaljplan för kv. Stinsen m.m. Genomförandetiden har gått utt.
•
Dpl P15/6 detaljplan för Övergången, del av fastigheten Älmhult 8:1 m.fl. i Älmhult, Älmhults kommun.
Genomförandetiden har inte gått ut.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Kulturmiljö

Kartunderlag från Länsstyrelsens WebbGIS över Älmhults centrala delar där riksintressets
avgränsning och Järnvägen markerats.

Det aktuella planområdet är i sin helhet beläget inom riksintresset för kulturmiljövård Älmhults stationssamhälle.
” Riksintressen är områden som särskilt väl dokumenterar
olika utvecklingsperioder i vårt lands historia och som är
av särskilt värde för forskningen och utgör sevärdheter för
en bred allmänhet. En riksintressant kulturmiljö är alltså en
miljö där landskapets historiska dimension särskilt väl går
att utläsa eller uppleva i dagens landskap.”
Motiveringen för riksintresset lyder: Planmässigt uppbyggt järnvägssamhälle som speglar det sena 1800-talets
stadsbyggnadsideal (Stationssamhälle).
Uttryck för riksintresset: Stadsmässig, regelbunden rutnätsplan från 1860-talet med monumentalt centralstråk
framför järnvägsstationen, trädplanterade gator, tomtstruktur och byggnader.
I den fördjupade riksintressebeskrivningen anges vidare
följande punkter (Antikvarisk konsekvensbeskrivning rapport 2015-02-05, Tyréns):
1.
2.
3.
4.
5.

Bevara rutnätsplanen och tydliggör tomtstrukturen
genom att eftersträva slutna kvarter
Anpassa ny bebyggelse till den befintliga bebyggelsens skala och gårdsstruktur
Vårda och framhäv stationsparkens roll som stadens
monumentalstråk
Främja en levande handel längs stationsparkens
långsidor
Stationens fortsatta funktion som stationshus är
grundläggande för förståelsen av miljön
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Kulturmiljö

Del av karta över Elmhults stationssamhälle år 1890 med stationen nederst till mitten

I ”Älmhults stationssamhälle, kulturmiljö av riksintresse,
(2015)” är stationshuset, stinsahuset och ett arbetarhus
(röda korsets hus) utpekats som särskilt kulturhistoriskt
värdefulla. Stinsahuset var avsett för stins och förste
skrivaren. Byggnaden uppfördes 1862 och har ett stort
miljöskapande värde samtidigt som den belyser ortens
tillblivelse och järnvägshistoriska roll. Den ursprungliga
stationsbyggnaden, vilken uppfördes i samband med
järnvägens anläggande på orten år 1862, förstördes i en
eldsvåda år 1878 och kom att ersättas med en ny stationsbyggnad i tegel vilken stod klar 1879. Det är denna
byggnad som kvarstår på platsen idag. Stationshusets
södra sida, väster om stinsahuset kvarstår även en mindre magasinsbyggnad. Inom planområdet kvarstår även
ett äldre hus (en arbetarbostad från 1870).

Järnvägsområde 1862-63
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PROGRAMFÖRSLAG
Utformningsalternativ 1
Detta alternativ redovisar kvartersutformning som är
anpassat till kontorslokaler och centrumsverksamheter
på första tre våningar och har högre exploateringsgrad.
Den gemensamma uteplatsen är på tak på våning 3.
Variation av byggnadshöjder skapas där byggnadsdelar
längs Knutsgatan anpassas till den befintliga bebyggelsen inom kvarteret Gripen.
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PROGRAMFÖRSLAG

AXEL

Utformningsalternativ 2
häck

Lek för större

Detta alternativ har kvartersutformning som är anpassat
till bostäder och har lägre exploateringsgrad. Innegården
med gemensam uteplats skapar visuell koppling mellan
Knutsgatan och innegården
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PROGRAMFÖRSLAG
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Ambitionen med planförslaget är att möjliggöra en exploatering av området som en ett tätt, funktionsblandat
och varierat stadskvarter som komplettera rutnätsstaden
mot spårområdet och skapar en vacker entré till centrumet. Kvarteret vitaliserar centrumet genom att skapa
bostäder, arbetsplatser, näringslokaler. Ett tätt bebyggt
kvarter i centrum bidrar till hushållning av mark och till
utnyttjande av den befintliga infrastrukturen.
Ambitionen är också att se över lösningen för busshållplatsen för regionala bussar och att göra det kollektiva
resandet enklare och bekvämare med bra förbindelser
mellan buss- och tågtrafik samt bättre kommunikationsflöde för cyklister och gående.
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Planområdet (området mellan spårområdet i väster och
Knutsgatan i öster, Torget och stationshuset i norr och
Viadukten i söder) är idag bussterminal, bilparkering,
cykelparkering. Inom området finns ett äldre hus, som
idag används som mötesplats och Second Hand-butik,
Stinsahuset och magasinbyggnaden.

Befintlig kvartersstruktur
140

Rubrik

Uppställningsplatser för bussar när de inte är i linjetrafik
flyttas utanför centrum för att utnyttja marken mer ändamålsenligt. Placering av en ny bussterminal kommer att
redovisas i den fördjupade översiktsplanen som Älmhults
kommun kommer att ta fram. Uppställningsplats för
ersättningsbussar föreslås att anordna öster om järnvägsområdet för att separera olika flödena.
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PROGRAMFÖRSLAG
Mellan spårområdet och kvarteret anläggs en bussgata
för regionbussar. På båda sidorna av bussgatan finns
plats för 6 stycken bussar, dels längs västra sidan av
det nya kvarteret och dels längs tågperrongen vid spår
1. Tåg- och bussperrongen kombineras och kan göras
väderskyddade.
Bussgatan är enkelriktad med in- och utfart från Knutsgatan. Lokalbussarna får sina hållplatser mellan stationsområdet och Stortorget (mellan Eriksgatan och Knutsgatan).
Lokalbussarna ska kunna vända via den nya bussgatan.
Det skapas en bra omstigningsmöjlighet mellan tåg, regional- och lokalbussar. För att underlätta omstigningen
och för att öppna upp entrén till centrum från stationsområdet, diskuteras även alternativet att bevara eller riva
magasinbyggnaden.
I tidigare diskussioner och förslag föreslog kommunen
att bussgatans utfart sker söder om viadukten (Hallandsvägen) för att utnyttja området mer ändamålsenligt och
skapa möjlighet för parkeringshus norr om viadukten
eller bevara det ”röda korsets” hus. Det här alternativet
blev inte aktuellt eftersom kommunen inte äger den del
av mark under viadukten. Enligt det aktuella programförslaget måste därmed huset rivas eller flyttas.

Tidigare förslag

Området mellan viadukten och
”röda korsets” hus

Tidigare förslag
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PROGRAMFÖRSLAG
Föreslagen kvartersstruktur
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Kvartersbebyggelsen mellan Stationsområdet och Knutsgatan skapar Knutsgatans gaturum, som ska upplevas
som en tydlig stadsgata med publika verksamheter i
bottenplan. Skalan på bebyggelsen mot staden anpassas
till byggnaderna längs Knutsgatan och övrigt till omgivningen (från 3 till 5 våningar). Förslaget provar högre
bebyggelse mot järnvägen (8 våningar), med tanke att
den befintliga viadukten över väg 120 bryter genom
synfältet åt söder och väster om järnvägen dominerar
kontors och industrilandskapet. Byggnaderna längs
järnvägen kommer att läsas ihop med den västra delen,
som utpekat i översiktsplanen som område för möjligt
förtätning med högre bebyggelse. Bullerberäkningarna
visar att det behövs 24 meters byggnadskropp (motsva-
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Biltrafik inom området kommer endast att bestå av de
bilar som har målpunkter inom området. Personbilsangöring till resecentret inom programområdet kommer
att ske från Knutsgatan. Området söder om viadukten,
under viadukten och norr om viadukten ger möjlighet
för ca 60 parkeringsplatser. Idag finns det ca 50 parkeringsplatser inom planområdet. Bilparkering är möjlig att
anordna i källarplanet (parkeringsgarage) under det nya
kvarteret och även en våning över mark i södra delen för
att nå parkeringsbehovet för kvarteret.

Kvarterstruktur
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tan

dsga

Hära

Knutsgat

Biltrafik och parkering

140

Gång- och cykelstråk kommer huvudsakligen från norra
sidan. Cykelparkeringar planeras framför stationshuset
inom den välkommande torgytan.

141

Gång- och cykel, cykelparkering
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PROGRAMFÖRSLAG
Stråkanalys
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ÄLMHULT
147

rar 8 våningar) längs järnvägen som bullerskärm för att
kunna skapa tystsida och nå riktvärden för ljudnivå för
bostäder inom kvarteret.
En blandad användning på byggnadsnivå föreslås med
verksamheter, kontor, bostäder, hotell. Buller- och riskutredningen visar att det är möjligt att placera bostäder i
alla nivåer.
Byggnader utförs så att det skapas variation i uttryck
och höjder. Blandning av olika användningar ger även
blandning av arkitektoniska detaljer som t.ex. fönstersättning, våningshöjder mm. Med hänsyn till risker från
farligtgodsled ska entréer placeras mot öster och mot
norr. Detta skapar liv och rörelse mot Knutsgatan och
mot centrum. Fasaden ut mot järnvägsområdet måste
studeras noggrant. Det är viktigt att skapa en karaktärsfull och rytmisk intressant fasad mot järnvägen som får
en egen signatur som signalerar entré till Älmhult.
Mellan järnvägen och kvarteret kommer mycket folk att
röra sig därför är det viktigt att detta stråk utformas så
att det blir ett vackert och tryggt stråk som visuellt och
utformningsmässigt kopplas till Stortorget.
Befintlig bebyggelse inom området består av tegel, puts,
trä, glass och metall. Nya material kan provas med hänsyn till fasadmaterialet på befintliga byggnader.
I planprogrammet redovisas två utformningsalternativ
angående bebyggelseutformning och täthet. Byggnadshöjden är samma på båda alternativ, men våningsantalet
varierar beroende på olika verksamhetskrav. Finns möjlighet för parkeringsgarage i båda alternativ.

P-plats

DALEN

12.

Regional
buss stråk
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KONSEKVENSER
Behovsbedömning
En del i planarbetet är att bedöma om detaljplanens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Planprogrammet kommer att leda till en detaljplan
och i den kommer miljöfrågan utredas mer detaljerat.
Miljö- och byggnämnden gör den preliminära bedömningen att kommande detaljplanens genomförande inte
antas medföra en betydande miljöpåverkan så som avses
i 6 kap 11§ miljöbalken.
Genomförandet av detaljplanen som följer av planprogrammet antas medföra viss miljöpåverkan, framförallt
bebyggelsehöjd i förhållande till stadsbilden. I samband
med planprogramsarbetet har risker och buller utretts.
Under rubriken Miljökonsekvenser redovisas sammanfattningar av de utredningar som gröts.

Sociala konsekvenser

Förslaget innehåller en blandning av funktioner inom
kvarteret och varierad byggnadsvolymer. Detta bidrar
till upplevelserika stadsrum. En blandning av funktioner
ger en större möjlighet till liv och rörelse under dygnet
vilket ökar tryggheten. Planförslaget ger förutsättningar
för service, butiker mm genom att skapa möjligheter för
lokaler i bottenvåningar. Området är väldigt centralt och
nära till service av olika slag samt till kollektivtrafik, gångoch cykelvägar. Närheten till Stortorget ger tillgång till
grönt område, mötesplatser, lekplatser mm.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget ger möjligheter för positiva ekonomiska konsekvenser genom att utnyttja befintliga infrastruktur, skapa
fler arbetsplatser och bostäder centralt och därmed
effektivt markutnyttjande.

Miljökonsekvenser
Hushållnings med resurser och klimatpåverkan

Förtätningen av centrum bidrar till hushållning av mark .
Förslaget möjliggör en miljövänligare livsstil genom god
tillgång till service och kollektivtrafik också främjar miljöanpassade transporter genom närhet till kollektivtrafik
och bytesmöjligheter mellan olika trafikslag som cykel,
tåg och buss.

Miljökvalitetsnormer för luft

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskrids inte
i Älmhults kommun. Planen anses inte medföra så stora
mängder ökad trafik att detta påverkas.

Markvibrationer

Planområdet ligger nära järnvägen. För att bedöma
risken för markvibrationer från tågtrafiken inom planområdet kan eventuellt mätning av vibrationer genomföras
under detaljplanskedet.

Risker

Älmhults kommun har tagit fram en riskutredning
för Älmhults tätort 2018-04-16 ”Fysisk planering intill
transporter för farligt gods i Älmhult. Riskutredning av
transporter med farligt gods på väg och järnväg i Älmhults tätort.” Denna rapport redovisar rekommenderande
skyddsavstånd med hänsyn till olika verksamhetstyper.
Eftersom föreslagen bebyggelse ligger närmare än det
rekommenderade avståndet för ”centrum bebyggelse”,
gjordes ytterligare utredning för planprogramområdet

med förslag till riskreducerande åtgärder ”Riskutredning
avseende detaljplan för kv. Stinsen 2. Tillämpning av riktlinjer för riskhantering kring transporter för farligt gods i
Älmhults kommun, 2018-05-04 av SWECO ENVIRONMENT AB”. En sammanfattning av den redovisas nedan.
Riskanalysen syftar till att beskriva de risker som belastar
det aktuella planområdet. Detta för att i slutändan uppnå
en tolerabel risknivå för boende, verksamma och gäster
som rör sig i området samt ge förslag på riskreducerande
åtgärder om behov föreligger.
Farligt gods leder som avgränsar programområdet är
Södra stambanan i väster och väg 120 som går på en bro
över järnvägen söder om området. Bebyggelse planeras
25 meter från kanten till den perrong som löper längs
Södra stambanan och till väg 120.
I planförslaget upprätthålls minst 25 meter mellan känsligare bebyggelse och järnvägen. Perrongen hindrar tåg
och farliga vätskor från att komma närmare planområdet.
Eftersom känsligare bebyggelse planeras närmare än 50
meter behöver byggnadstekniska åtgärder genomföras
för att uppnå acceptabel risknivå enligt riktlinjerna.
Området påverkas även av närheten till väg 120. Vägen
går på bro med högkapacitetsräcke, vilket gör att fordon
inte kan komma närmare planområdet och vätskor kommer inte att rinna via terrängen mot området. Eftersom
avståndet understiger 40 meter bör byggnadstekniska
åtgärder genomföras på fasaden söderut.
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De byggnadstekniska åtgärder som föreslagits i riktlinjerna bör genomföras är:
•
Friskluftsintag placeras så högt som möjligt och på
sida bort från riskkällan.
•
Möjligheter att på ett säkert sätt kunna utrymma på
sida bort från riskkällan.
•
Fasader (inkl. fönster, dörrar och takfot) utförs i
obrännbart material alternativt lägst brandteknisk
klass IE30 (fönster EW30).

Buller

Beräkningarna tar hänsyn till närliggande väg- och tågtrafik för prognosår 2040. Aktuell fastighet ligger i utsatt
läge direkt öster om tågstationen och bussgata samt
direkt norr om väg 120.

Beräkningarna visar att riktvärden för bostäder kan uppnås för aktuell fastighet med genomtänkta planlösningar
där dämpad sida tillämpas samt att en gemensam uteplats placeras ljudskyddat på markplan på innergården.

Bostäder på Kv. Stinsen innehåller riktvärden för ljudnivå
vid fasad samt uteplats med rätt utformning av huskropp
samt genomtänkt planlösning.

Området påverkas av riskällor från två sidor, med lite olika riskbilder. Det är lämpligast att placera friskluftsintag
på tak, eftersom det inte finns en läsida som inte exponeras från någon av riskkällorna. Uteplatser och balkonger
kan placeras mot skyddad innergård.

Resultatet har jämförts mot riktvärden för buller vid
bostäder enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader, enligt lydelsen efter den 1.e juli 2017.
Följande riktvärden gäller:
•
60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. Om ljudnivån ändå överskrids bör
minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en
sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids
vid fasaden, och minst hälften av bostadsrummen
vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid
fasaden.
•
50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till byggnaden.
Om maximal ljudnivån ändå överskrids bör den dock
inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.
•
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller att
bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå
vid bostadsbyggnadens fasad.

Så länge 25 meter dessutom hålls till järnvägen och väg
120 bedöms då acceptabel risknivå vara uppnådd. Samhällsrisken skulle minska med ytterligare skyddsavstånd,
men i förhållande till värdet av att kunna bygga centralt i
Älmhult och nära till stationen så bedöms inte detaljplanen ge upphov till en oacceptabel situation.

Älmhults kommun har tagit fram en trafikbullerberäkning ”Bullerutredning Kv Stinsen, Sweco Akustik, 201804-30”.

•
•
•

•

•

•
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Huskroppen i nord-sydlig riktning skall vara minst 8
våningar, med sadeltak om minst 3 meter.
Om flyglarna som ligger i öst-västlig riktning är lägre
än den övriga huskroppen erfordras skärmar som
går 3 meter ut från den högre byggnaden.
Väl genomtänkt planlösning där varje enskild lägenhet måste ha minst hälften av bostadsrummen mot
dämpad sida. Där detta inte är möjligt kan mindre
lägenheter placeras om ekvivalent ljudnivå inte
överskrider 65 dB.
Gemensam uteplats som innehåller riktvärden för
trafikbuller placeras på innergården. Utöver denna
gemensamma uteplats på gården kan kompletterande uteplatser, t.ex. balkonger anläggas. Kompletterande balkonger har inga krav på ljudnivå vid fasad
så länge det finns en primär uteplats som innehåller
riktvärden.
Vid en eventuell fortsatt projektering bör hänsyn tas
till det bullerutsatta läget genom att t.ex. ytteväggar
utformas i tungt material och fönster mot järnväg
inte görs större än nödvändigt.
För de våningar där verksamhetslokaler planeras
finns inga krav på ljudnivå vid fasad.
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Fortsatt projektering
Då fastigheten ligger i utsatt läge avseende trafikbuller
är det höga ljudnivåer på väster fasad. Nedan listas några
generella rekommendationer för en eventuellt fortsatt
projektering.
•
Ytterväggarna utförs i ett tungt material t.ex. betong
eller tegel.
•
Fönster som vetter mot järnväg görs inte större än
nödvändigt.
•
Krav på ljudnivå inomhus från trafikbuller rekommenderas att klara minimikraven i Boverkets
Föreskrifter (BBR) både för bostäder och lokaler.
Högre ljudkrav än så rekommenderas inte för denna
fastighet.
•
Friskluftsventiler i fasad bör undvikas.

Geotekniska och hydrologiska förhållanden

Ingen geoteknisk undersökning har gjorts i detta planarbete. Enligt SGUs (Sveriges geologiska undersökning)
kartunderlag marken består av isälvsavlagringar. Geotekniska undersökningar klargöras mer i detalj vid projektering för nybyggnation.

Radon

Uranhalten och markstrålningen är låg inom programområdet. Uranhalten tyder på att planområdet är ett
normalriskområde vad gäller radon. Uranhalten är ca 2,5
ppm enligt karta från SGU:s kartvisare som visar uranhalten.

Markföroreningar

Planområdet innehåller inga kända markföroreningar
enligt Länsstyrelsen Kronobergs kartlager med potentiellt förorenade områden.
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Riksintressen och landskapsbild
Med utgångspunkt i riksintressebeskrivningens motivtext och uttryck redogörs nedan för de konsekvenser
som det aktuella detaljplaneförslaget kan komma att
medföra på riksintressets värdekärnor.

Påverkan på rutnätsplanen och befintlig tomtstruktur

I miljön är det av stor vikt att rutnätsplanen bevaras
och att samhällets tomtstruktur tydliggörs genom att
eftersträva stängda kvarter. För förståelsen av miljön är
stationshusets fortsatta funktion för ursprungligt ändamål av avgörande betydelse.
Stationsmiljön med stationshuset och parkområdet i
öster varit föremål för en rad förändringsarbeten varför
förestående förändring skulle kunna ses som ett led i en
fortsatt utveckling av samhället som en tydlig exponent
av de effekter järnvägens etablering haft på stadsplaneringen (Antikvarisk konsekvensbeskrivning rapport 201502-05, Tyréns).
Ett genomförande av den aktuella planen med uppförande av ett nytt kvarter bedöms sammantaget medföra
positiva konsekvenser för den fortsatta upplevelsen av
den rutnätsplan vilken utgör en av grunderna för riksintresset. Förslaget bedöms vidare inte medföra någon
omedelbar (negativ) påverkan på samhällets befintliga
tomtstruktur. Bebyggelsestrukturen är i linje med den
befintliga tomtstrukturen i samhällets centrala delar
öster om järnvägen.

Påverkan på den befintliga bebyggelsens skala
och kulturvärden

påfallande inslag i stadssiluetten ftersom den befintliga
bebyggelsen öster om järnvägen i stort begränsar sig till
3-4 våningar. För att minimera effekterna är det viktigt att
den tillkommande bebyggelsen noggrant anpassas till
den befintliga bebyggelsen inom riksintresset med stationsområdet och dess omgivning genom tilltänkta skala
och karaktär (höjd, utformning och materialval). Utseendemässigt bör de nya byggnaderna mot Knutsgatan ge
en tidlig koppling till den befintliga bebyggelsen.
Skalan mot staden (Knutsgatan) och mot södra stambanan ska respekteras. Programmets intentioner är
att bibehålla skalan/volymen upp till (3-5) våningar
mot Knutsgatan men att prova högre bebyggelse mot
järnvägen. Den befintliga viadukten över väg 120 bryter
genom synfältet åt söder och väster om järnvägen dominerar industri landskapet. Byggnaderna längs järnvägen
kommer att läsas ihop med den västra delen, som utpekat i översiktsplanen som område för möjligt förtätning
med högre bebyggelse.

Påverkan på stationshusets fortsatta roll som
stationshus

För förståelsen av miljön är stationshusets fortsatta
funktion för ursprungligt ändamål av avgörande betydelse. Genom ombyggnation av entrén och förbättring
av tillgängligheten till stationshuset tillskapades ett
tydligare incitament för ett fortsatt nyttjande av stationsbyggnaden för avsedd verksamhet. Det finns även
möjligheten till en vidareutveckling med andra verksamheter i stationsbyggnaden som kan erbjuda resenärerna
en utökad tillgång till service.
För att undvika att planen framför stationshuset omvandlas till en alltför steril miljö bör man vid den framtida
planeringen se till att jobba in en naturlig grönska för att
på så vis få till stånd en sammanhållande känsla mellan
stationsområdet och den angränsande torgmiljön.

Påverkan på stationsparkens roll som stadens
monumentalstråk och på handel i lokalerna
utmed stortorgets långsidor

Ett genomförande av den aktuella planen bedöms
medföra positiva konsekvenser för stationsparkens roll
som stadens monumentalstråk. Uppförandet av ett
nytt kvarter med bostäder, kontor kommer att med står
sannolikhet medföra en ökad rörelse av folk på och i
anslutning till torget vilket på sikt skulle innebära goda
förutsättningar för en fortsatt levande handel i affärerna
utmed stationsparkens långsidor.

Den nya bebyggelsen (kvarteret) kommer att bli ett
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GENOMFÖRANDE
Planprocessen

Ställningstagande

Kommunen initierade ett projekt att förtäta centrumkärnan och se över lösningen för busshållplatsen för
regionala bussar. För att genomföra projektet ska det tas
fram en detaljplan för området.
Detta planprogram är en del av detaljplanarbetet som
ger möjlighet för kommunen att på ett tidigt stadium
lyfta frågor om olika alternativa lösningar och får in synpunkter från allmänheten och andra intressenter.
Efter programsamrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse.

Detta planprogram redovisar många frågeställningar och
ställningstaganden. Genom remissvar och samrådssynpunkter ska slutlig ställning tas efter remisshantering.

Planförslaget handläggs med utökat planförfarande i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900). Detaljplanen
godkänner miljö- och byggnämnden och Kommunfullmäktige antar sedan den.

Uppdrag
Kommunstyresen
2017-02-13 § 22

Planprogram

Frågor som behöver ett ställningstagande:
•
Bussgatans sträckning
•
Byggnadshöjder och byggnadsutformningar
•
Parkeringrar
•
Bevara eller riva magasinsbyggnaden
Ambitionen är att i ett tidigt skede samarbeta med byggherrar och diskutera olika alternativa lösningar vad gäller
utformningen av byggnader, användningen mm för att
få bättre resultat.

Samråd

Granskning

Godkännande
Antagande

Laga kraft

Planprocessen
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BILAGA 1
Utformningsalternativ 1
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BILAGA 2
Utformningsalternativ 1

19.

Planprogram för Södra Stationsområdet

BILAGA 3
Utformningsalternativ 1
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BILAGA 4
Utformningsalternativ 2
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BILAGA 5
Utformningsalternativ 2
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BILAGA 6
Utformningsalternativ 2
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BILAGA 7
Utformningsalternativ 2
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BILAGA 8
Utformningsalternativ 2
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BILAGA 9
Utformningsalternativ 2
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